
تقدیر استاندار 

چهارمحال و بختیاری 

از خدمات ارزنده 

پرستاران

تشریح دستاوردهای 

دانشگاه علوم پزشکی 

شهرکرد در حوزه 

تحقیقات و فناوری 

دانشگاه

تشریح وضعیت 

چندین پروژه عمرانی 

در دست اقدام 

دانشگاه علوم پزشکی 

شهرکرد

معرفی معاونت 

اجتماعی دانشگاه 

علوم پزشکی شهرکرد 

در جمع اصحاب 

رسانه استان



رهبر انقالب در دیدار جمعی از دانش آموزان و دانشجویان 
ه در کاروانهای راویان نور: شرکت

ــه  ــا توانســتند دشــمن را ب ــان م ــر آن روز جوان بالشــک اگ

ــدن  ــرای عقــب ران ــه مراتــب ب ــان مــا ب ــد امــروز جوان عقــب برانن

ــد. دشــمن آمــاده ترن



صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

مدیر مسئول: دکتر  ارسالن خالدی فر

سردبیر: سید علی درخشان

خبرنگار: زیبا سلیمانی

عکاس: یوسف محمودی

با همکاری مسئولین روابط عمومی مراکز 

آدرس: شـــهرکـرد، بــــلوار آیــــت الله کــــاشـــانــی، 

ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

تلفن روابط عمومی: ۳۳۳۳۴۴۹۷

@skums :آدرس فضای مجازی

کد پستی: ۸۸۱۵۷۱۳۴۷۱

سامانه پیامک: ۳۰۰۰۸۲۸۴۱۲۱۲

 www.skums.ac.ir :آدرس سایت

ravabet@skums.ac.ir :پست الکترونیکی

طراحی و صفحه آرایی: حمید خدابخشی

فصلنامه پژواک از کلیه همکاران محترم، کارشناسان، دانشجویان و ...دعوت می نماید آثار هنری، ادبی و علمی و 

... خود را برای استفاده در فصلنامه برای ما ارسال نمایند.



بــا ســپاس وثنــای بــی حــد بــر آســتان صفــات بــی همتــای احدیــت و اســتعانت از درگاه بــی كرانــش، بــا یــاری 

و تــالش  جمعــی از همــکاران در مجموعــه بــزرگ دانشــگاه علــوم پزشــکی، خدمــات بهداشــتی و درمانــی در 

ســال نوزدهــم موفــق بــه انتشــار ۱۱۷ امیــن شــماره از فصلنامــه خبــری و اطــالع رســانی ایــن دانشــگاه در 

زمســتان ســال ۹۶ گردیــده ایــم .

ــارکت  ــی و مش ــگاه و همراه ــئولین دانش ــکاری مس ــال و هم ــد متع ــل خداون ــه فض ــه ب ــون ک اکن

مســئولین و رابطیــن روابــط عمومــی هــای واحدهــای تابعــه ایــن مجموعــه و شــما مخاطبیــن عزیــز 

موفــق بــه چــاپ یکــی دیگــر از شــماره هــای فصلنامــه پــژواک گردیــده ایــم ضمــن تقدیــر از یکایــک دوســتانی 

ــان شــاهد ایــن همراهــی و موفقیــت فصلنامــه در معرفــی  ــد. امیدواریــم همچن ــاری نمــوده ان کــه مــا را در ایــن مســیر ی

اقدامــات و دســتاوردهای حــوزه ســالمت اســتان، انعــکاس رویدادهــای خبــری مهــم در ایــن حــوزه و اطــالع رســانی و آمــوزش 

عمومــی پیرامــون حــوزه بهداشــت و درمــان باشــیم.

مدیریــت روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد ضمــن عــرض تبریــک فــرا رســیدن بهــار ســال ۱۳۹۷ بــه 

منظــور آمــوزش و اطــالع رســانی، هــم اســتانیان، هــم وطنــان و مخاطبانــی کــه ایــن فصلنامــه را بــرای مطالعــه انتخــاب نمــوده انــد ســعی 

نمــوده اســت بــا چــاب مباحــث مرتبــط بــا تغذیــه بــه حفــظ ســالمت مخاطبیــن کمــک و اطالعاتــی هرچنــد مختصــر در ایــن زمینــه 

بــه شــما عزیــزان ارائــه نمایــد.

امیــد اســت، بــا توجــه بــه نــکات بهداشــتی در تمامــی مقاطــع و لحظــات زندگــی و آمــوزش نــکات کاربــردی ضمــن 

ــواده شــاهد توســعه شــاخص هــای بهداشــتی و فراهــم شــدن  ــاء ســطح ســواد ســالمت خــود و خان ارتق

زیرســاخت هــای حــوزه ســالمت باشــیم.

ــه غنــای مطالــب منتشــر  ــدان جهــت افــزودن هرچــه بیشــتر ب ــان از همــه عزیــزان و عالقــه من در پای

شــده در ایــن فصلنامــه و جــذب مخاطبیــن بیشــتر از طریــق ارائــه نقطــه نظــرات و پیشــنهادات و در اختیــار 

قــرار دادن مباحــث،  علمــی و آموزشــی و اخبــار و اطالعــات 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



تاکید استاندار چهارمحال و بختیاری در مشارکت بخش خصوصی در انجام 

پروژه های نیمه تمام حوزه بهداشت و درمان

بخــش  در مشــارکت  بختیــاری  و  اســتاندار چهارمحــال  تاکیــد 

ــت و  ــوزه بهداش ــام ح ــه تم ــای نیم ــروژه ه ــام پ ــی در انج خصوص

ــان درم

ــت،  ــا سرپرس ــدار ب ــاری در دی ــال و بختی ــتاندار چهارمح وب دا؛ اس

معاونیــن و مســئول نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری در 

دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد، بــا اشــاره بــه کمبــود اعتبــارات بــر 

ــای  ــروژه ه ــل پ ــی در تکمی ــش خصوص ــارکت بخ ــب مش ــزوم جل ل

ــرد. ــد ك ــان تاکی ــت و درم ــوزه بهداش ح

بــه گــزارش وب دا؛ اقبــال عباســی افــزود: علــی رغــم موفقیــت مراکــز 

ــل  ــان در تبدی ــی همچن ــات علم علمــی و پژوهــش در انجــام تحقیق

نتایــج تحقیقــات بــه تولیــد دچــار ضعــف عمــده هســتیم.

وی بــا اشــاره بــه عــدم اشــتغال تعــداد زیــادی از فــارغ التحصیــالن 

ــن  ــزود: ممک ــانی اف ــوم انس ــی و عل ــی و مهندس ــای فن ــته ه در رش

ــارغ التحصیــالن  ــرای جــذب ف ــه ب ــن کششــی ک ــده ای اســت در آین

علــوم پزشــکی اســت وجــود نداشــته باشــد لــذا بایــد ضمــن توجــه 

بــه پژوهــش محــوری بدنبــال تبدیــل پتانســیل هــا و دســتاوردهای 

علمــی بــه تولیــدات و بکارگیــری نتایــج تحقیقــات بــرای رفــع نیــاز و 

مشــکالت موجــود در جامعــه بــود.

ــد  ــه پژوهــش محــوری در چن ــم توجــه ب ــی رغ ــرد: عل ــه ک وی اضاف

ســال اخیــر تــا کنــون ایــن فراینــد بــه تولیــد و تجــارت منجــر نشــده 

اســت.

ــی اشــاره داشــت و  ــع مال ــود شــدید مناب ــه کمب ــه ب عباســی در ادام

افــزود: نبایــد تمامــی منابــع مالــی از ســوی دولــت تامیــن شــود بلکــه 

بایــد تفکــر و ایــده افــراد صاحــب نظــر در کنــار ســرمایه ســرمایه داران 

قــرار بگیــرد و منجــر بــه خلــق فرصــت و تولیــد علــم و ثــروت شــود.

اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری گفــت: وجــود مشــکل در سیاســت 

ــکار  ــرورت ب ــر ض ــد ب ــئولین ارش ــر مس ــتانی و تغیی ــای کالن اس ه

ــد. ــی افزای ــای بخــش خصوصــی م ــری ســرمایه ه گی

وی اظهــار داشــت: پیشــنهاد مــی شــود بــا توجه بــه مجوزهــای صادر 

ــت،  ــوی دول ــده از س ش

پــروژه هــای نیمــه کاره 

و  بهداشــت  در حــوزه 

اول  در درجــه  درمــان 

ــن دارای  ــه متخصصی ب

ســرمایه و پــس از آن 

ــر  ــه ســرمایه داران خی ب

ــا توجیــه  و در نهایــت ب

ســرمایه گــذاران بخــش خصوصــی بــه آنهــا واگــذار شــود تــا ضمــن 

ــای  ــروژه ه ــرداری از پ ــره ب ــنگین در به ــای س ــه ه ــتن از هزین کاس

ــرای  ــه ب ــای دو جانب ــم و قرارداده ــد تفاه ــی و عق ــا معرف ــی ب عمران

بهــره بــرداری و تجهیــز ایــن پــروژه هــا توســط بخــش خصوصــی، از 

ــرد. ــی ک ــد زای ــه درآم ــرای مجموع ــل از آن ب ــد حاص درآم

عباســی افــزود: دانشــگاه مــی توانــد از فرصتــی کــه دولــت در اختیــار 

دســتگاه هــا قــرار داده اســت اســتفاده و بــا معرفــی پــروژه هــای در 

حــال احــداث ، ســرمایه داران را شناســایی و مشــارکت آنــان را جلــب 

. ید نما

ــز مــی  ــن نیــک اندیــش حــوزه ســالمت نی ــرد: خیری ــح ک وی تصری

تواننــد بــا مشــارکت در پــروژه هــای دانشــگاه در درآمــد آنهــا ســهیم 

و درآمــد حاصــل را در امــور خیــر بــکار بگیرنــد.

گفتنــی اســت،  سرپرســت و معاونیــن دانشــگاه علوم پزشــکی شــهرکرد 

و مســئول نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری در ایــن دانشــگاه در 

ــرم  ــتاندار محت ــا اس ــز ب ــل پایی ــاه فص ــن م ــی از آخری ــای پایان روزه

چهارمحــال و بختیــاری دیــدار و ضمــن تشــریح دســتاوردهای علمــی، 

پژوهشــی و بهداشــتی و درمانــی ایــن مجموعــه بــه بیــان مشــکالت 

حــوزه ســالمت اســتان پرداختنــد.



معاونین دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 

مطالباتشان را با استاندار در میان گذاشتند

وب دا؛ سرپرســت و معاونیــن دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد و  

مســئول نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری در ایــن دانشــگاه 

بــا اســتاندار محتــرم دیــدار و بــه بیــان مطالبــات و انتظاراتشــان 

از مســئولین ارشــد اســتانی پرداختنــد.

ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــان دانش ــاون درم ــزارش وب دا؛ مع ــه گ ب

شــهرکرد در ایــن دیــدار بــه کمبــود پزشــک متخصــص در برخــی 

ــان اشــاره داشــت. ــوژی و زن ــال، رادیول ــه اطف رشــته هــا از جمل

دکتــر محســن درخشــان اظهــار داشــت: ســعی شــده اســت بــا 

امکانــات و تجهیــزات و نیــروی انســانی موجــود تــا حــد امــکان 

عدالــت در دسترســی بــه خدمــات حــوزه ســالمت فراهــم شــود. 

ــردگان،  ــای ل ــتان ه ــی در شهرس ــور تقریب ــرد: بط ــح ک وی تصری

ــک  ــی پزش ــای تخصص ــته ه ــی رش ــان در تمام ــن و فارس بروج

تامیــن شــده اســت امــا کمبــود پزشــک در یــک رشــته تخصصــی 

همچــون اطفــال مــی توانــد همچنــان موجــب برخــی مراجعــات 

و نارضایتــی بیمــاران شــود.

ــه شــرکت  ــی مــدت ب ــه بدهــی طوالن ــز ب ــذا و دارو نی ــاون غ مع

هــای دارویــی اشــاره داشــت و افــزود: پیــش از طوالنــی مــدت 

شــدن بدهــی ســازمان هــای بیمــه ای بــه دانشــگاه ۱۰۰ درصــد 

ــاران در بیمارســتان هــا تامیــن  ــاز بیم ــورد نی ــزات م دارو و تجهی

مــی شــد کــه خــود رضایتمنــدی بــاالی مراجعیــن را بــه همــراه 

ــا ۹۹  ــر ۹۸ ت ــال حاض ــزود: در ح ــدی اف ــا محم ــت.دکتر رض داش

ــه  ــاز ب ــدون نی ــا و ب ــتان ه ــزات در بیمارس ــد دارو و تجهی درص

مراجعــه همــراه بیمــار بــه خــارج از بیمارســتان تامیــن مــی شــود.

وی گفــت: عــدم پرداخــت بدهــی بیمــه هــا بــه دانشــگاه موجــب 

شــده تــا دانشــگاه حــدود ۱۸ مــاه در پرداخــت بدهــی بــه شــرکت 

هــای دارویــی تاخیــر داشــته باشــد و ایــن امــر در طوالنــی مــدت 

ــکل  ــا مش ــی را ب ــای داروی ــرکت ه ــن دارو از ش ــد تامی ــی توان م

جــدی مواجــه نمایــد. وی گفــت: گرانــی قیمــت برخــی داروهــا 

ــده  ــب ش ــرطان موج ــه س ــال ب ــاران مبت ــای بیم ــد داروه مانن

اســت بخــش خصوصــی پرداخــت هزینــه آنهــا را تقبــل نکنــد و 

دانشــگاه بــه تنهایــی متحمــل هزینــه ســنگین تامیــن داروی ایــن 

بیمــاران شــود.

ــا  ــز ب ــتان نی ــت اس ــز بهداش ــس مرک ــت و رئی ــاون بهداش مع

یــادآوری ایــن نکتــه کــه دانشــگاه علــوم پزشــکی و وزارت 

بهداشــت تنهــا تامیــن کننــده ۲۵ درصــد از ســالمت مــردم اســت 

افــزود: ۷۵ درصــد مابقــی بــا مشــارکت مــردم و ســایر ارگان هــا 

تامیــن مــی شــود. دکتــر عبدالمجیــد فدایــی افــزود: دانشــگاه بــه 

ــتاندار  ــان از اس ــت و درم ــوزه بهداش ــات ح ــی خدم ــوان متول عن

ــوان رئیــس کارگــروه ســالمت و امنیــت غذایــی  انتظــار دارد بعن

ــالمت در  ــی س ــای متول ــازمان و ارگان ه ــودن س ــف نم در موظ

انجــام وظایــف محولــه بــه آنهــا و برخــورد قاطــع بــا متخلفیــن 

ــرد: حمایــت همــه  بطــور جــدی وارد عمــل شــود.وی تصریــح ک

جانبــه مســئولین ارشــد از دانشــگاه در تامیــن و حفــظ ســالمت 

ــه  ــواده را از برنام ــک خان ــود.وی، پزش ــد ب ــر خواه ــردم موث م

هــای در دســت اقــدام دانشــگاه برشــمرد و اظهــار داشــت: کمبــود 

پزشــک عمومــی نداشــته و هــم اکنــون ۶۷ یونیــت دندانپزشــکی 

در مراکــز ســطح اســتان موجــود و بكارگیــری شــده اســت.وی از 

بهــره بــرداری از ۷۰ پــروژه در حــوزه بهداشــت خبــر داد و افــزود: 

تعــداد قابــل توجهــی پــروژه عمرانــی نیــز در دســت اجــرا اســت. 

دکتــر فدایــی بــا اشــاره بــه تاکیــد اســتاندار بــر جلــب مشــارکت 

بخــش خصوصــی در انجــام پــروژه هــای نیمــه تمــام دانشــگاه 

گفــت: ۵۸ پــروژه در حــوره بهداشــت بــه بخــش خصوصــی واگذار 

شــده اســت.

ــود  ــی ب ــاوری دانشــگاه از دیگــر معاونین ــات و فن ــاون تحقیق مع

کــه در ایــن جلســه بــه دســتاوردهای پژوهشــی دانشــگاه اشــاره 

داشــت.دکتر ســید کمــال صولتــی گفــت: کســب رتبــه اول 

پژوهشــی در بیــن دانشــگاه هــای همتــراز بــرای ۱۴ ســال متوالــی 

ــتین  ــرای نخس ــجویی ب ــات دانش ــه اول در تحقیق ــب رتب و کس

ــای  ــات اعض ــداد تحقیق ــودن تع ــر ب ــاری و باالت ــال ج ــار در س ب

هیئــت علمــی دانشــگاه از میانگیــن کشــوری از جملــه موفقیــت 

هــای اخیــر دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهركرد در حــوزه تحقیقــات 

و فنــاوری بــوده اســت.وی در ادامــه، بــا توجــه بــه دســتاوردهای 

ــژه  ــگاه بوی ــات دانش ــز تحقیق ــگاه مراک ــی و جای ــوب پژوهش خ

ــت:  ــی گف ــی و ســلولی و مولکول ــات گیاهــان داروی ــز تحقیق مرک

ــد  ــرای تولی ــع ب نداشــتن ســرمایه گــذار مهمتریــن مشــکل و مان

ــق  ــات موف ــج حاصــل شــده از تحقیق ــر اســاس نتای محصــول ب

ــه  ــدازی کارخان ــان راه ان ــه خواه ــت.وی در ادام ــز اس ــن مراک ای

ــتغال و  ــاد اش ــرای ایج ــور ب ــش مح ــوالت پژوه ــد محص تولی

اســتفاده از پتانســیل هــای موجــود در حــوزه تحقیقات در اســتان 

ــت  ــل دوهــزار و ۵۰۰ دانشــجو و فعالی ــه تحصی شــد. اشــتغال ب

۲۳۰ عضــو هیئــت علمــی از دیگــر نکاتــی بــود کــه توســط معــاون 

آموزشــی دانشــگاه در ایــن جلســه مطــرح شــد.

دکتــر بــرزو خالــدی فــر گفــت: هــم اکنــون در ۵ رشــته تخصصــی 

ــتیاران  ــت دس ــه تربی ــغول ب ــه مش ــوم پای ــای عل ــته ه در رش

فــوق تخصــص هســتیم. وی اظهــار داشــت: بــا حمایــت خــوب 

ــود  ــی وج ــوزه آموزش ــدی در ح ــکل ج ــگاه، مش ــئولین دانش مس

نــدارد امــا عــدم پرداخــت مطالبــات و کارانــه همــکاران و اســاتید 

در علــوم پایــه و طوالنــی شــدن زمــان پرداخــت مطالباتشــان در 

ــرح  ــوزه مط ــن ح ــئله در ای ــن مس ــوان مهمتری ــر بعن ــال حاض ح

اســت. وی گفــت: مشــکالت در زیرســاخت هــا را هــم نمــی تــوان 

ــی رغــم افزایــش تعــداد دانشــجویان  ــه عل ــده گرفــت چراک نادی

ــدود  ــی مح ــای فیزیک ــان فض ــی همچن ــای تحصیل ــته ه و رش

ــن و  ــای نوی ــاوری ه ــکده فن ــدازی دانش ــه راه ان ــت. وی ب اس

دندانپــز شــکی اشــاره داشــت و افــزود: کمبــود فضــای فیزیکــی 

و اختصــاص کلینیــک تخصصــی دندانپزشــکی رســالت بــه 

ــه نظــر نمــی رســد. دانشــكده دندانپزشــكی چنــدان شایســته ب



پرستاری، نماد عینی ازخودگذشتگی

تقدیر استاندار چهارمحال و بختیاری از خدمات ارزنده پرستاران

ــی  ــاد عین ــتاری نم ــه پرس ــت: حرف ــاری گف ــال و بختی ــتاندار چهارمح وب دا؛ اس

ــت. ــدان اس ــام درد نیازمن ــرای التی ــتگی ب ازخودگذش

بــه گــزارش وب دا بــه نقــل از روابــط عمومــی اســتانداری چهارمحــال و بختیــاری؛ 

ــه  ــرد ک ــادر ک ــی ص ــتار پیام ــبت روز پرس ــک به مناس ــن تبری ــی ضم ــال عباس اقب

متــن کامــل آن بدیــن شــرح اســت؛

حضــرت زینــب (س) بهتریــن الگــو بــرای زنــان مســلمان به خصــوص پرســتاران 

ــود. ــوب می ش محس

حرفــه پرســتاری نمــاد عینــی ازخودگذشــتگی بــرای التیــام درد نیازمنــدان و موفقیــت هــر تیــم پزشــکی مرهــون رســیدگی پرســتاران 

ــی و بیمارســتان ها اســت. ــز درمان در مراک

روز پرســتار در واقــع روز میــالد بــا ســعادت اســوه صبــر و پایــداری، حضــرت زینــب (س) اســت، همــان بانویــی کــه شــاید هــدف از 

خلقــت او در ایــن جهــان آمــوزش ایثــار و فــداکاری بــه تمامــی مــردان و زنــان باشــد.

پرســتاران فرشــتگان ســپید قامتــی هســتند کــه بــا مهربانــی و لطــف در ســخت ترین لحظــات بیمــاری و درد، التیــام بخــش تن هــای 

رنجور هســتند.

بهبــود و ارتقــای رونــد خدمات رســانی در حــوزه پرســتاری و توجــه بــه کاهــش مشــکالت و دغدغه هــای جامعــه فهیــم پرســتاران از 

مهمتریــن موضوعاتــی بــوده کــه در دولــت تدبیــر و امیــد اهتمــام ویــژه ای بــه آن شــده اســت.

ــم  ــور در مراس ــا حض ــاری ب ــال و بختی ــتاندار چهارمح وب دا؛ اس

ــه  ــع رحمتی ــینای مجتم ــن س ــالن اب ــتار در س ــن روز پرس جش

دانشــگاه علــوم پزشــکي شــهرکرد، ضمــن تبريــک روز پرســتار، از 

ــرد. ــر ک ــزان تقدي ــن عزي ــده اي ــات ارزن خدم

ــر از زحمــات  ــی ضمــن تقدی ــال عباس ــزارش وب دا؛ اقب بــه گ

ــت  ــه خدم ــدرکاران ارائ ــت ان ــی دس ــتاران و تمام ــکان، پرس پزش

ــا همــه مشــغله و  در حــوزه ســالمت اســتان گفــت: پرســتاران ب

ــرايطي،  ــه ش ــي، در چ ــه کس ــه از چ ــارغ از اینک ــا، ف ــاری ه گرفت

چگونــه و بــا چــه ابــزار و دســتمزدي ارائــه خدمــت مــي نماينــد، 

ــتند.  ــالش هس ــبانه روز در ت ش

ــه واقعــه کربــال و شــهامت و اســتقامت حضــرت  وی در ادامــه ب

ــرای  ــار ب ــن افتخ ــزود: ای ــت و اف ــاره داش ــری (س) اش ــب کب زین

ــا ســعادت اســوه اســتقامت و  ــالد ب ــه روز مي ــس ک پرســتاران ب

ــام گــذاري روز پرســتار انتخــاب شــده اســت. ــراي ن ــر ب صب

عباســی در پایــان بــا اشــاره بــه تــالش هــای شــبانه روزی 

پرســتاران از تمامــی ايــن عزيــزان تقديــر و تشــکر و بــرای همــه 

ــرد. ــالمتي ک ــا آرزوي س آنه



تحقق طرح تحول سالمت مستلزم همگانی شدن مفهوم سالمت است

وب دا؛ نماینــده مــردم شهرســتان هــای شــهرکرد، ســامان و بــن در مجلــس شــورای اســالمی در اولیــن مجمــع ســالمت 

ــه  ــوم ســالمت در جامع ــی شــدن مفه ــاری گفــت: طــرح تحــول ســالمت مســتلزم همگان اســتان چهارمحــال و بختی

اســت.

بــه گــزارش وب دا؛ دکتــر اردشــیر نوریــان افــزود: امــر اجتماعــی شــدن بهداشــت و درمــان و ایجــاد احســاس وظیفــه در 

ایــن امــر بیــن مــردم الزامــی اســت.

وی اظهــار امیــدواری کــرد: مــردم شــریف و نــوع دوســت چهارمحــال و بختیــاری در کنــار توجــه بــه امــور خیــری همچون 

کمــک بــه نیازمنــدان و ســاخت مســجد و پرداخــت زکات، در زمینــه کمــك بــه زیرســاختهای حــوزه ســالمت و ارتقــاء 

فرهنــگ ســالمت و شــاخص هــای بهداشــتی فعــال عمــل نماینــد.

ــالمی  ــورای اس ــس ش ــن در مجل ــتان بروج ــردم شهرس ــده م وب دا؛ نماین

ــاد دو  ــا ایج ــکی ب ــوزش پزش ــان و آم ــت ،درم ــرد: وزارت بهداش ــد ک تاکی

ــرد. ــت ک ــتان موافق ــن شهرس ــس ۱۱۵در ای ــد اورژان ــگاه جدی پای

ــه  ــا؛ خدیجــه ربیعــی فرادنب ــزاری ایرن ــل از خبرگ ــه نق ــزارش وب دا ب ــه گ ب

افــزود: بــا رایزنــی هــای صــورت گرفتــه بــا وزیــر بهداشــت، درمــان و آموزش 

ــس  ــس اورژان ــد رئی ــر کولیون ــمی و دکت ــی زاده هاش ــر قاض ــکی، دکت پزش

ــور و  ــه چغاخ ــکی ۱۱۵ در منطق ــای پزش ــت ه ــگاه فوری ــاد دو پای ــا ایج ب

ــه موافقــت کردنــد. وی گفــت: بررســی هــای میدانــی گویــای ایــن  فرادنب

ــه چغاخــور،  ــه منطق ــف شهرســتان از جمل ــاط مختل ــه نق مســاله اســت ک

فرادنبــه، امــام قیــس و نقنــه بــه ایجــاد پایــگاه هــای اورژانــس ۱۱۵ نیــاز 

ضــروری دارنــد. ربیعــی گفــت: از ایــن رو بــا رایزنــی هــای صــورت گرفتــه 

اینجانــب بــا مســووالن وزارت بهداشــت، ایجــاد دو پایــگاه تاکنــون قطعــی 

شــده اســت کــه بایــد در ایــن زمینــه از مســووالن چهارمحــال و بختیــاری 

و شهرســتان بروجــن بــرای تحقــق ایــن امــر مهــم قدردانــی کــرد. بــه گفتــه 

ــز  ــت مرک ــن در محــور ترانزی ــرار گرفت ــل ق ــه دلی وی، شهرســتان بروجــن ب

ــتانهای  ــی از شهرس ــوب یک ــه جن ــران ب ای

پــر تــردد اســت و نیازمنــد حمایــت جــدی 

مســووالن در حــوزه هــای مختلــف اســت. 

وی گفــت: بخشــی از ســوانح جــاده ای 

اســتان در محورهــای بروجــن اتفــاق مــی 

ــگاه  ــاد پای ــل ایج ــن دلی ــه همی ــاد ب افت

ــن  ــف ای ــاط مختل ــس در نق ــای اورژان ه

ــاله  ــن مس ــه ای ــود، ک ــروری ب ــتان ض اس

ــن  ــر اســاس ای ــال شــد. ب ــه جدیــت دنب ب

گــزارش، پیشــتر مدیــرکل پزشــکی قانونــی 

ــود، امســال ۱۷۰ مــورد فوتــی ناشــی از تصادفــات رانندگــی  اعــالم کــرده ب

در ســطح جــاده هــای اســتان بــه پزشــکی قانونــی چهارمحــال و بختیــاری 

ــد.  ــرد بودن ــر م ــن زن و ۱۱۷ نف ــداد ۵۳ ت ــن تع ــه از ای ارجــاع داده شــد ک

بخشــی از تصادفــات جــاده ای چهارمحــال و بختیــاری در محورهــای 

ــد.  ــی افت ــاق م ــردگان اتف ــه ل ــن ب بروج



اعالم قول مساعدت مسئولین برای احداث بیمارستان ۵۴۰ تختی 

چهارمحال و بختیاری در کميسيون ماده ۲۳

ــی  ــوم پزشــکی،  خدمــات بهداشــتی ودرمان وب دا؛ سرپرســت دانشــگاه عل

چهارمحــال و بختیــاری گفــت: بــا توجــه بــه پیگیــری هــای مکــرر و نیــاز 

ــای  ــت ه ــدازی تخ ــی و راه ان ــای درمان ــعه فضاه ــه توس ــتان ب ــرم اس مب

ــی در  ــتان ۵۴۰ تخت ــداث بیمارس ــا اح ــت ب ــرای موافق ــد، ب ــتری جدی بس

کمیســیون مــاده ۲۳ و تامیــن اعتبــارات آن از محــل مالیــات هــای پرداخــت 

ــد. ــول مســاعدت دادن شــده ،مســئولین وزارت بهداشــت ق

بــه گــزارش وب دا؛ دکتــر ارســالن خالــدی فــر، در دیــدار بــا اســتاندار محترم 

ــت  ــورد رضای ــده و م ــات ارزن ــزود: از خدم ــر اف ــن خب ــالم ای ــا اع ــتان ب اس

مــردم اجــرای برنامــه بــزرگ تحــول نظــام ســالمت بــوده اســت.

وی، ســالمت محــوری را از ویژگــی هــای دولــت تدبیــر و امیــد عنــوان کــرد 

و افــزود: ایــن اقــدام بــه قــدری از ســوی مــردم مــورد اســتقبال قــرار گرفــت 

کــه وزیــر بهداشــت توانســت از مجلــس رای اعتمــاد باالیــی دریافــت نماید.

ــی در حــال اجراســت  ــن برنامــه در حال ــرد: ای ــه ک ــر اضاف ــدی ف ــر خال دکت

و پاســخ گــوی حــق مــردم یعنــی تامیــن ســالمت و بهداشــت اســت کــه 

اگــر بــه برخــی مســائل آن توجــه نشــود مــی توانــد بعنــوان نقطــه ضعــف 

بــزرگ دولــت تبدیــل شــود.

ــئولین  ــتر مس ــاری بیش ــل و همی ــک تعام ــدون ش ــت: ب ــار داش وی اظه

ــرآورده نمــودن انتظــارات ایجــاد شــده در حــوزه  ــد در ب اســتانی مــی توان

ــد. ــا باش ــر و راه گش ــالمت موث س

سرپرســت دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان در ادامــه بــه اقدامــات و تعــداد 

ــع مشــکالت و  ــارات و رف ــن اعتب ــرای تامی ــا مســئولین وزارت ب جلســات ب

موانــع حــوزه ســالمت اشــاره داشــت و افــزود: طــی مــدت هشــت ماهــه 

خدمــت بعنــوان سرپرســت ایــن مجموعــه موفــق بــه انجــام ۴ دیــدار بــا 

ــور و  ــالمت کش ــه س ــر کل بیم ــا مدی ــدار ب ــت، ۴ دی ــرم بهداش ــر محت وزی

تشــکیل ۵ جلســه مشــترک در خصــوص بودجــه و اعتبــارات بــا مســئولین 

امــر شــده ایــم كــه هــر یــك از ایــن جلســات حداقــل بــا حضــور یكــی از 

نماینــدگان مــردم اســتان در مجلــس شــورای اســالمی بــوده اســت.

ــتری در  ــت بس ــزار تخ ــک ه ــون ی ــم اکن ــت: ه ــر گف ــدی ف ــر خال دکت

بیمارســتان کــم داریــم کــه بــا در نظــر گرفتــن برنامــه توســعه ششــم ایــن 

ــد. ــی رس ــت م ــزار و ۵۰۰ تخ ــک ه ــه ی ــزان ب می

وی افزود:کمبــود فضــا و تجهیــزات پزشــکی در اســتان موجــب شــده اســت 

ــه اســتان هــای هــم  ــی خــود ب ــات درمان ــت خدم ــرای دریاف ــردم ب ــا م ت

جــوار مراجعــه نماینــد.

وی اضافــه کــرد: تعــدادی از بیمارســتان هــا از جملــه بیمارســتان هاجــر(س) 

شــهرکرد دارای اســتانداردهای بیمارســتانی نبــوده و فضــای آموزشــی بــوده 

و بــا انجــام برخــی تغییــرات بــه محیــط 

درمانــی تبدیــل شــده اســت.

از بخــش  برخــی  بــه گفتــه وی، در 

ــا  ــی ب ــز آموزشــی درمان هــای ایــن مرک

ــدود ۵۰  ــار ، ح ــدود ۳۰ بیم ــت ح ظرفی

ــب  ــر موج ــن ام ــه ای ــتری ک ــار بس بیم

ــاد  ــی ایج ــی مراجعیــن و حت نارضایت

خلــل در رونــد ارائــه خدمــت مــی 

ــردد. گ

وی راه انــدازی بیــش از ۱۶۰ تخــت بســتری جدیــد بــا انجــام طــرح توســعه 

بیمارســتان شــهداء  لــردگان و راه انــدازی ســاختمان جدیــد شــبکه بهداشــت 

ــد  ــل بیمارســتان جدی ــد تکمی ــری رون و درمــان شهرســتان بروجــن و پیگی

بروجــن و اعــالم آمادگــی بــرای تحویــل آن از وزارت مســکن و شهرســازی و 

تجهیــز ایــن مرکــزدر چنــد وقــت اخیــر اشــاره داشــت و افــزود: ۴۰ درصــد 

ــتان  ــداری و در اس ــن خری ــد بروج ــتان جدی ــاز بیمارس ــورد نی ــزات م تجهی

موجــود مــی باشــد.

ــع  ــه موق ــت ب ــدم پرداخ ــهرکرد، ع ــکی ش ــوم پزش ــگاه عل ــت دانش سرپرس

مطالبــات دانشــگاه از ســوی ســازمان هــای بیمــه گــر را از مشــکالت عمــده 

حــوزه ســالمت اســتان برشــمرد و افــزود: در حــال حاضــر دانشــگاه حــدود 

ــن  ــه همی ــب ب ــی و قری ــن اجتماع ــازمان تامی ــان از س ــارد توم ۱۲۰ میلی

میــزان را از بیمــه ســالمت طلــب دارد کــه تاخیــر در پرداخــت آن بــا توجــه 

بــه بدهــی بــه شــرکت هــای دارویــی و تاخیــر طوالنــی مــدت در پرداخــت 

ــد  ــكل خواه ــیار مش ــگاه بس ــرای دانش ــه کار را ب ــنلی ، ادام ــات پرس مطالب

كــرد.

ــه  ــد ارائ ــر در رون ــل و تاخی ــاد خل ــه ایج ــه ک ــن نکت ــر ای ــد ب ــا تاکی وی، ب

ــروز مشــکالت و  ــر ممکــن و موجــب ب ــال ً غی ــات حــوزه ســالمت عم خدم

خســارات جبــران ناپذیــر مــی گــردد افــزود: تاکنــون كوچــك تریــن خللــی 

در ارائــه خدمــات وجــود نداشــته و تمامــی پرســنل از هیــچ كوششــی بــرای 

خدمــت بــه هــم اســتانیان دریــغ نكــرده و نخواهنــد كــرد.

ــهرکرد  ــکی ش ــوم پزش ــگاه عل ــن دانش ــت و معاونی ــت،  سرپرس ــی اس گفتن

ــگاه روز  ــن دانش ــری در ای ــم رهب ــام معظ ــی مق ــاد نمایندگ ــئول نه و مس

چهارشــنبه مــورخ بیســت و نهــم آذرمــاه بــا اســتاندار محتــرم چهارمحــال و 

ــتند. ــو داش ــت و گ ــدار و گف ــاری دی بختی



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

ــاری  ــرل بیم ــش و کنت ــرای کاه ــالمت ب ــوزه س ــداف کالن ح ــریح اه ــاری در تش بختی

ــالمت  ــده "س ــی زن ــه تلویزیون ــه برنام ــران  در مصاحب ــت ای ــر در جمعی ــر واگی ــای غی ه

ــی و  باشــید"گفت: کاهــش ۲۵ درصــدی خطــر مــرگ زودرس ناشــی از بیمــاری هــای قلب

ــه ایــن اهــداف اســت. عروقــی و ســرطان- دیابــت و بیمــاری هــای مزمــن ریــوی از جمل

بــه گــزارش وب دا؛ دکتــر ارســالن خالــدی فــر افــزود: کاهــش مصــرف الــکل، کاهــش نســبی 

در متوســط مصــرف نمــک در جامعــه بــه میــزان ۳۰ درصــد، کاهــش نســبی در شــیوع مصرف 

دخانیــات در افــراد باالتــر از ۱۵ ســال تــا میــزان ۳۰ درصــد، كاهــش ۲۵ درصــدی شــیوع فشــار 

خــون بــاال و ثابــت نگهداشــتن میــزان بیمــاری دیابــت و چاقــی از دیگــر اهــداف ایــن حــوزه اســت.

ــا دسترســی  ــرآن هســتیم ت ــر اســاس سیاســت هــای اتخــاذ شــده، ب وی تصریــح کــرد: همچنیــن ب

بــه تکنولــوژی هــا و داروهــای اساســی قابــل فراهمــی شــامل: داروهــای ژنریــک مــورد نیــاز بــرای درمــان 

بیمــاری هــای غیــر واگیــر در بخــش هــای دولتــی و خصوصــی را بــه ۸۰درصــد برســانیم.

سرپرســت دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان اظهــار داشــت: از ۳۸۰ هــزار مــرگ ثبــت شــده در ســال ۱۳۹۰، ۹۲ هــزار نفــر 

در اثــر ســکته قلبــی ، ۴۳ هــزار نفــر بــر اثــر ســکته مغــزی، ۳۱هــزار نفــر بــر اثــر وقــوع حــوادث و ســوانح و ۳۰ هــزار نفــر 

بــر اثــر ابتــال بــه ســرطان جــان خــود را از دســت داده انــد.

به گفته وی، حوادث ترافیکی اولین علت مرگ گروه سنی ۱۵ تا ۴۵ سال بشمار می رود.

ــه هــای ســنگین درمــان و تامیــن داروی بیمــاران در کشــور اشــاره  ــه هزین دکتــر خالــدی فــر در ادامــه ب

داشــت و افــزود: بعنــوان نمونــه ســاالنه ۲ هــزار میلیــارد تومــان هزینــه مســتقیم درمــان ســرطان در 

کشــور اســت و هزینــه غیــر مســتقیم درمــان برخــی از ســرطان هــا ۶ هــزار میلیــارد در ســال اســت 

در صورتــی کــه ۴۰ درصــد ســرطان هــا قابــل پیشــگیری اســت.

وی، وضعیــت موجــود عوامــل خطــر بیمــاری هــای غیــر واگیــر را شــامل: ۲۷ درصــد فشــار خــون 

بــاال، ۲۳ درصــد چاقــی، ۹.۸ درصــد دیابــت، ۲۷ درصــد کلســترول بــاال، ۱۴درصــد ســیگار روزانــه، 

۹۰.۲ عــدم فعالیــت فیزیکــی و ۴۸.۵ درصــد رژیــم غذایــی ناســالم مــی شــود.

ــرای  ــالش ب ــت: ت ــهرکرد گف ــکی ش ــوم پزش ــگاه عل ــت دانش وب دا؛ سرپرس

ــتم  ــزاران در سیس ــک خدمتگ ــک ت ــه ت ــردم وظیف ــدی م ــش رضایتمن افزای

ــت. ــان اس ــت و درم بهداش

ــه صیانــت  ــر ، در جلســه کمیت ــدی ف ــر ارســالن خال ــه گــزارش وب دا؛ دکت ب

از حقــوق شــهروندی و تکریــم اربــاب رجــوع در جمــع اعضــای جدیــد 

ــه افزایــش  ــود ک ــی ب ــه راهکارهای ــال ارائ ــه دنب ــد ب ــزود: بای ــه اف ــن کمیت ای

ــد. ــته باش ــی داش ــردم را در پ ــدی م رضایتمن

وی تصریــح کــرد: بایــد همــه مــا بــه ایــن نکتــه توجــه داشــته باشــیم کــه در 

قبــال مســئولیتی کــه پذیرفتــه ایــم در دنیــا و آخــرت بایــد پاســخ گــو باشــیم.

وی اظهــار داشــت: از تــک تــک اعضــای کمیتــه صیانــت از حقــوق شــهروندی 

انتظــار مــی رود، مشــکالت حــوزه هــای مختلــف بویــژه حــوزه محــل خدمت 

ــه  ــرای حــل آن راهــکار ارائ ــا حــد امــکان ، ب ــه دقــت بررســی و ت خــود را ب

نمایــد و در غیــر ایــن صــورت موانــع را در اســرع وقــت بــه كمیتــه و ســطوح 

باالتــر منعكــس نماینــد.

وی گفــت: دادن توضیحــات الزم بــه دریافــت کننــدگان خدمــت در صــورت 

عــدم امــکان ارائــه خدمــت مــورد تقاضــای آنهــا عــالوه بــر متقاعــد کــردن 

ــرد نیزخواهــد شــد. متقاضــی موجب،آســایش وجــدان خــود ف

سرپرســت دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد ، بــدون شــک پرســنل خــدوم 

مجموعــه علــوم پزشــکی اســتان از هیــچ خدمتــی بــرای ارائــه خدمــت بهتــر 

بــه هــم اســتانیان 

و هــم نوعــان خــود 

دریــغ نخواهنــد کــرد امــا 

تــالش هــا بایــد هرچــه بیشــتر و هدفمندانــه تــر صــورت بگیــرد.

وی، بــا بیــان اینکــه توجــه بــه انتقــادات و پیشــنهادات مراجعــه کننــدگان در 

واحدهــای مختلــف مــی توانــد در رفــع مشــکالت و ارتقــاء خدمــات موثــر 

ــات  ــه اعتراض ــا ب ــکوائیه ه ــه ش ــیدگی ب ــد رس ــد در فراین ــزود: بای ــد اف باش

بعنــوان یــک فرصــت بــرای اصــالح فراینــد و ســاختارها نــگاه کــرد.

ــاب رجــوع  ــم ارب ــت از حقــوق شــهروندی و تکری ــی اســت،کمیته صیان گفتن

ــا  ــاری ب ــاه ج ــن روز از دیم ــت و هفتمی ــد در بیس ــای جدی ــور اعض ــا حض ب

ــت و  ــز خدم ــتورالعمل می ــریح دس ــاء ، تش ــرد اعض ــی عملک ــت بررس محوری

اهتمــام اعضــاء بــه راه انــدازی میــز خدمــت بمنظــور ارائــه خدمــات بموقــع 

ــان  ــدی آن ــاء رضایتمن ــن ارتق ــوع و همچنی ــاب رج ــه ارب ــریع و آســان ب ، س

در واحدهــای تابعــه و فعــال ســازی کمیتــه صیانــت از حقــوق شــهروندی و 

تکریــم اربــاب رجــوع در شهرســتان هــا، در دفتــر دکتــر خالــدی فــر تشــكیل 

جلســه داد.



ــوان دانشــگاه  ــی کســب عن ــوم پزشــکی شــهرکرد، در پ وب دا؛ دانشــگاه عل

ــکي رازي،  ــوم پزش ــي عل ــنواره تحقیقات ــومین جش ــت و س ــده در بیس برگزی

موفــق بــه دريافــت لــوح تقديــر از دســت وزيــر بهداشــت، درمــان و آمــوزش 

پزشــکي گرديــد.

ــرفت و  ــت، پیش ــده اس ــر آم ــوح تقدی ــن ل ــن ای ــزارش وب دا؛ در مت ــه گ ب

تعالــی ایــران اســالمی همــواره مرهــون تــالش هايــي اســت کــه در جهــت 

تحقــق آرمــان هــاي ارزشــمند ملــت و بــراي قطــع وابســتگي کشــور صــورت 

مــي گيــرد. نقــش پژوهــش در عرصــه هــاي گوناگــون علمــي بــه ويــژه در 

ايــن برهــه حســاس نيــز چنــان برجســته اســت کــه بــدون ترديــد مــي تــوان 

آن را نيــروي محرکــه توســعه در همــه حــوزه هــا دانســت.

حرکــت بالنــده پژوهشــگران متعهــد و برجســته کشــورمان در مســیر 

ــکی  ــوم پزش ــه عل ــژه در عرص ــه وی ــد ب ــون جدی ــوم و فن ــه عل ــتیابی ب دس

همــگام بــا توســعه، موجــب ارتقــاي ســالمت و افزايــش اميــد بــه زندگــي در 

ــت. ــده اس ــان ش ــي در جه ــران و ايران ــام اي ــالي ن ــور و اعت کش

ــده در بیســت و  ــوان دانشــگاه برگزی موفقیــت آن دانشــگاه را در کســب عن

ســومین جشــنواره تحقیقاتــی علــوم پزشــکي رازي تبريــک گفتــه و توفيــق 

ــداف  ــه اه ــتيابي ب ــتاي دس ــان را در راس ــور پربارت ــداوم حض ــزون و ت روز اف

عاليــه ارتقــاي علمــي ايــران ۱۴۰۴ و خدمــت بــه مــردم از درگاه خداونــد بــزرگ 

مســئلت مــي نمايــم.



وب دا؛ دکتــر ســید حســن هاشــمی وزیــر بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی کســب مقــام اول در دومیــن المپیــاد فرهنگــی 

ــان وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی سراســر كشــور در  ورزشــی کارکن

ــوم پزشــكی، خدمــات بهداشــتی و  ــان دانشــگاه عل ــان توســط كاركن بخــش آقای

درمانــی چهارمحــال و بختیــاری را بــه ریاســت ایــن دانشــگاه تبریــك گفــت.

بــه گــزارش وب دا؛ وزیــر بهداشــت در ایــن پیــام ضمــن تبریــک ایــن موفقیــت، 

ــان در راه  ــکاران ایش ــزون هم ــت روز اف ــر آرزوی موفقی ــدی ف ــر خال ــرای دکت ب

ــوده اســت. ــران را نم ــن ای ــردم میه ــه م خدمــت ب

ــت در  ــان وزارت بهداش ــی کارکن ــی ورزش ــاد فرهنگ ــن المپی ــت، دومی ــی اس گفتن

بخــش آقایــان ۱۲ لغایــت ۲۴ آذرمــاه در شــش رشــته ورزشــی فوتســال، والیبــال، 

ــر از  ــزار نف ــش از دو ه ــور بی ــا حض ــطرنج و دارت ب ــز، ش ــس روی می ــنا، تنی ش

کارکنــان دانشــگاه هــای علــوم پزشــکی سراســر کشــور در خزرآبــاد ســاری برگــزار 

شــد.



وب دا؛ سرپرســت دانشــگاه 

خدمــات  پزشــکی،  علــوم 

درمانــی  و  بهداشــتی 

بختیــاری  و  چهارمحــال 

و  ســی  مناســبت  بــه 

پیــروزی  نهمیــن ســالگرد 

ــالمی  ــالب اس ــکوهمند انق ش

بــه تشــریح اهــم فعالیــت هــای 

ایــن دانشــگاه در حــوزه تحقیقــات و 

پرداخــت. فنــاوری 

ــه اول  ــزود: کســب رتب ــر اف ــدی ف ــر ارســالن خال ــزارش وب دا؛ دکت ــه گ ب

ــارده  ــاوری در چه ــات و فن ــت تحقیق ــی معاون ــای پژوهش ــت ه فعالی

ســال متوالــی در بیــن دانشــگاه هــای همتــراز ، کســب رتبــه اول کمیتــه 

ــه  ــن کمیت ــاوری در بی ــات و فن ــت تحقیق ــجویی معاون ــات دانش تحقیق

ــومین دوره  ــت و س ــال ۱۳۹۵ (بیس ــراز در س ــای همت ــگاه ه ــای دانش ه

ــگاه در  ــای دانش ــت ه ــه موفقی ــی رازی)از جمل ــوم تحقیقات ــنواره عل جش

ــد. ــی باش ــش م ــوزه پژوه ح

وی در ادامــه بــه کســب رتبــه دوم کمیتــه تحقیقــات دانشــجویی معاونــت 

ــگاه  ــای دانش ــه ه ــن کمیت ــگاه در بی ــن دانش ــاوری ای ــات و فن تحقیق

ــوم  ــراز در ســال ۱۳۹۴ در بیســت و دومیــن دوره جشــنواره عل هــای همت

ــه  ــق ب ــه موف ــرد و افــزود: همچنیــن ایــن کمیت تحقیقاتــی رازی اشــاره ک

کســب رتبــه ســوم در بیــن كمیتــه هــای دانشــگاه هــای همتــراز در ســال 

۱۳۹۳ در بیســت و یكمیــن دوره جشــنواره علــوم تحقیقاتــی رازی گردیــده 

اســت.

ــی در  ــات گیاهــان داروی ــز تحقیق ــه ۷ مرک ــر، کســب رتب ــدی ف ــر خال دکت

بیــن ۱۴۵ مرکــز تحقیقاتــی در ســال ۱۳۹۴، کســب رتبــه ۲ مرکــز تحقیقــات 

گیاهــان دارویــی در بیــن ۲۱۱ مركــز تحقیقاتــی (بیومدیــكال بــاالی ۳ ســال 

فعالیــت) در ســال ۱۳۹۵ را از دیگــر موفقیــت هــای دانشــگاه عنــوان كــرد.

ــت و  ــر ۶۰ اس ــال حاض ــگاه در ح ــاخص H دانش ــت: ش ــار داش وی اظه

ــه ای دانشــگاه در بیــن دانشــگاه هــای علــوم پزشــکی کشــور  رشــد ۹ پل

بــر اســاس ایــن شــاخص در قــرار گرفتــن دانشــگاه در جایــگاه کنونیــش 

ــر واقــع شــده اســت. بســیار موث

ــم ســنجی اعضــا هئیــت علمــی  ــدازی ســامانه عل ــه راه ان وی در ادامــه ب

ــگاه  ــه در پای ــدن ۱۶۶۰ مقال ــه ش ــزود: نمای ــت و اف ــاره داش ــگاه اش دانش

 ISI ــتنادی ــگاه اس ــه در پای ــدن ۹۲۰ مقال ــه ش ــتنادی Scopus ، نمای اس

ــت  ــت معاون ــدای فعالی ــالت Q۱ از ابت ــه در مج ــش از ۹۰ مقال ــاپ بی ، چ

تحقیقــات و فنــاوری تــا کنــون از موفقیــت هــای حائــز اهمیــت دانشــگاه 

در حــوزه پژوهشــی اســت.

سرپرســت دانشــگاه علــوم پزشــکی، خدمــات بهداشــتی و درمانــی 

ــش از ۵۰  ــدت بی ــن م ــن طــی ای ــت: همچنی ــاری گف چهارمحــال و بختی

ــگران  ــط پژوهش ــاالت توس ــاپ مق ــی در چ ــن الملل ــکاری بی ــورد هم م

ــده  ــگاه ش ــاالت دانش ــه مق ــاع ب ــه و ۱۳۲۰۴ ارج ــورت گرفت ــگاه ص دانش

ــت. اس

ــور  ــی ، حض ــش داخل ــش از ۱۹۰۰ همای ــور در بی ــر، حض ــدی ف ــر خال دکت

ــی  ــت هــای تحقیقات ــر فعالی ــش از ۱۲۵ همایــش خارجــی را از دیگ در بی

دانشــگاه برشــمرد و از تاســیس پژوهشــکده علــوم پایــه ســالمت و 

تاســیس و راه انــدازی مراکــز تحقیقاتــی ســلولی و مولکولی،گیاهــان 

ــر ســالمت، مــدل  ــر ب دارویــی ،بیوشــیمی بالینــی، عوامــل اجتماعــی موث

ــر در ســال  ــه نگ ــی جامع ســازی در ســالمت، ســرطان، پرســتاری و مامای

هــای اخیــر در دانشــگاه خبــر داد. وی، همچنیــن بــه راه انــدازی مرکز رشــد 

ــکده  ــی از پژوهش ــت تحقیقات ــذب گرن ــگاه و ج ــالمت دانش ــاوری س فن

رویــان، آب و فاضــالب اســتان چ و ب و اســتان اصفهــان، معاونــت 

علمــی ریاســت جمهــوری، محیــط زیســت اشــاره داشــت و افــزود: جــذب 

ــذب ۱۲  ــگاه، ج ــد دانش ــز رش ــتقر در مرک ــان مس ــش بنی ــرکت دان ۳ ش

هســته فنــاور در مرکــز رشــد فنــاوری ســالمت دانشــگاه،  راه انــدازی مرکــز 

ــدازی  ــری و راه ان ــهركرد، پیگی ــالمت عمومــی ش ــر س ــده نگ ــورت آین كوه

ــات  ــز توســعه تحقیق ــذ مجــوز دو مرك ــی، اخ ــع تحقیقات آزمایشــگاه جام

بالینــی بیمارســتان هاجــر(س) وآیــت ا... كاشــانی از جملــه فعالیــت هــای 

ــت. ــاوری اس ــات و فن ــوزه تحقیق ــگاه در ح دانش

سرپرســت دانشــگاه علــوم پزشــکی، خدمــات بهداشــتی و درمانــی 

پژوهشــی، جــذب  علمــی  بختیــاری، جــذب هیئــت  و  چهارمحــال 

ــدازی ســامانه پژوهشــیار(مدیریت  دانشــجویان دکتــرای پژوهشــی ، راه ان

ــب۱۶۳۳  ــی ، تصوی ــرح تحقیقات ــب۲۶۴۱ ط ــی)، تصوی ــات تحقیقات اطالع

گــزارش پایانــی از ابتــدای فعالیــت هــای پژوهشــی تــا کنــون را از دیگــر 

ــمرد. ــگاه برش ــن دانش ــی ای ــای پژوهش ــت ه فعالی

وی در ادامــه بــه تشــکیل کمیتــه هــای مرتبــط بــا فعالیــت هــای 

ــه  ــت و دانشــگاه اشــاره داشــت و افزود:کمیت پژوهشــی در ســطح معاون

HSR معاونــت و دانشــگاه، کمیتــه اخــالق دانشــگاه، کمیتــه مالی،کمیتــه 

ــه هــا هســتند. ــن كمیت ــه ای ــان از جمل طــب اســالمی،كمیته ســالمت زن

وی گفــت: همچنیــن در حــوزه پژوهشــی ضمــن تدویــن و تصویــب آییــن 

ــرای  ــدد ب ــای متع ــزاری کارگاه ه ــه برگ ــبت ب ــی نس ــای پژوهش ــه ه نام

ــدام  ــجویان اق ــان و دانش ــی ، کارکن ــت علم ــا هیئ ــازی اعض ــد س توانمن

ــه  ــگاه ب ــارات دانش ــورای انتش ــاب در ش ــد کت ــش از ۶۰ جل ــون بی و تاکن

ــور  ــن بمنظ ــزود: همچنی ــر اف ــدی ف ــر خال ــت. دکت ــیده اس ــب رس تصوی

ــزاری  ــن برگ ــان ضم ــی و کارکن ــات علم ــای هی ــب اعض ــویق و ترغی تش

ســاالنه مراســم تقدیــر از پژوهشــگران برگزیــده دانشــگاه بــا برپایــی غرفــه 

دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد و مرکــز رشــد فنــاوری ســالمت دانشــگاه 

در نمایشــگاه هــای دســتاوردهای پژوهشــی اســتان در ســال هــای متوالــی 

اقــدام ودســتاوردهای پژوهشــی دانشــگاه بــه همــگان معرفــی مــی شــود.

بــه گفتــه وی، در حــال حاضــر دو برنامــه ثبــت ســندرم هــای حــاد کرونــر 

ــد  ــی باش ــرا م ــال اج ــگاه در ح ــز در دانش ــر نی ــالت کرون (ACS) و مداخ

ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــه دانش ــان مجل ــی زب ــه فارس ــون ۲ مجل ــم اکن وه

شــهرکرد، مجلــه بالینــی پرســتاری و مامایــی و ۳ مجلــه انگلیســی زبــان بــا 

 Advanced Herbal Medicine, International Journal of عناویــن

 Epidemiologic Research, Journal of Herbmed Pharmacology

در دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد منتشــر مــی گردنــد.

ــرا  ــش گ ــه نســخه واکن ــگاه ب ــال دانش ــزار پرت ــرم اف ــاء ن ــت: ارتق وی گف

(Responsive) و طراحــی و پیــاده ســازی طــرح جدیــد صفحــه اصلــی و 

زیــر ســایت هــا در ســال ۱۳۹۶، انجــام اقدامــات الزم در خصــوص طراحــی 

ســایت انگلیســی دانشــگاه، پیــاده ســازی زیــر ســایت انگلیســی دانشــکده 

 Eprints ــامانه ــدازی س ــال ۱۳۹۶ و راه ان ــات در س ــل اطالع ــا و تکمی ه

ــور  ــه بمنظ ــت ک ــی اس ــر اقدامات ــگاه از دیگ ــنجی دانش ــم س ــد عل و واح

ارتقــاء ســطح فعالیــت هــای تحقیقاتــی دانشــگاه صــورت گرفتــه اســت. 

ــت  ــی و ظرفی ــوان علم ــری از ت ــره گی ــور به ــن بمنظ ــت: همچنی وی گف

ــتگاه  ــی و دس ــوزش عال ــز آم ــایر مراک ــگران س ــی پژوهش ــای پژوهش ه

هــای اجرایــی هــر ســاله نســبت بــه برگــزاری همایشــهای اســتانی ملــی 

ــرآن و  ــش ق ــوماتیک، همای ــش سایکوس ــون همای ــی همچ ــن الملل و بی

ســالمت،گیاهان دارویــی، ســالمت زنــان، طــب ســنتی، ســالمندی اقــدام 

مــی شــود.



هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، به حوزه کاری خود اشراف کامل دارند

اگر قرآن و تعالیم قرآنی را سرلوحه کارها قرار دهیم مدیریت وظایف محوله برایمان آسان می شود

وب دا؛ مســئول نهــاد نمایندگــی مقــام 

علــوم  دانشــگاه  در  رهبــری  معظــم 

ــتاندار  ــا اس ــدار ب ــهرکرد در دی ــکی ش پزش

ــاری در  ــال و بختی ــتان چهارمح ــرم اس محت

تشــریح وضعیــت ایــن مجموعــه گفــت: اعضــای 

ــگ و  ــک دل و هماهن ــگاه ی ــن دانش ــه ای ــت رئیس هیئ

بــا اشــراف کامــل بــر وظایــف محولــه بــرای خدمــت بــه مــردم در تــالش 

ــتند. هس

بــه گــزارش وب دا؛ حجــت االســالم و المســلمین حســین مولــوی افــزود: 

دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد هــم اکنــون بــا بیــش از ۷هــزار پرســنل 

بعنــوان بزرگتریــن مجموعــه در امــر خدمــت رســانی در حــوزه بهداشــت و 

درمــان در اســتان مشــغول بــه فعالیــت مــی باشــد.

وی تصریــح کــرد: خدمــات حــوزه ســالمت تمامــی مــردم را در همــه گــروه 

هــای ســنی در برمــی گــردد و یــک فــرد از پیــش از تولــد و حتــی بعــد از 

زمــان حیاتــش نیازمنــد بــه خدمــات ایــن حــوزه اســت.

حجــت االســالم و المســلمین مولــوی اظهــار داشــت: برخــی از مســئولینی 

کــه در ایــن مجموعــه مشــغول بــه خدمــت هســتند تحصیــالت خــود را 

در ایــن مجموعــه گذرانــده انــد و بــه شــرایط و خطیــر بــودن وظیفــه خــود 

بــه خوبــی آگاهــی دارنــد.

وی در ادامــه بــا توجــه بــه گســتردگی و حجــم خدمــات دانشــگاه در حــوزه 

ــعه  ــی و توس ــتی و درمان ــی و بهداش ــی، فرهنگ ــی، پژوهش ــای آموزش ه

زیرســاخت هــای حــوزه ســالمت بــر همراهــی و حمایــت هرچــه بیشــتر 

مســئولین ارشــد اســتانی از ایــن مجموعــه تاکیــد کــرد.

، گفتنــی اســت،  سرپرســت و معاونیــن دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد 

ــگاه در  ــن دانش ــری در ای ــم رهب ــام معظ ــی مق ــاد نمایندگ ــئول نه و مس

ــرم چهارمحــال  ــتاندار محت ــا اس ــاری ب ــاه ج ــن روز از آذرم بیســت و نهمی

ــی و  ــی، پژوهش ــتاوردهای علم ــریح دس ــن تش ــدار و ضم ــاری دی و بختی

ــه بیــان مشــکالت حــوزه ســالمت  بهداشــتی و درمانــی ایــن مجموعــه ب

ــد. اســتان پرداختن

وب دا؛ مســئول دفتــر نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاه 

ــی را ســرلوحه  ــم قرآن ــرآن و تعالی ــر ق ــوم پزشــکی شــهرکرد گفــت: اگ عل

کارهــا قــرار دهیــم، مدیریــت وظایــف محولــه برایمــان آســان مــی شــود.

ــوی در  ــین مول ــلمین حس ــالم والمس ــت االس ــزارش وب دا؛ حج ــه گ ب

جلســه شــورای مدیــران در جمــع معاونین دانشــگاه،  روســای بیمارســتان 

هــا، شــبکه هــای بهداشــتی و درمانــی ، دانشــکده هــا و مراکــز و کلینیــک 

ــدون  ــران ســتادی افــزود: ب ــی و آموزشــی و مدی هــای تخصصــی درمان

ــن مســئولیت مدیریتــی در شــرایط ســخت موجــب اجــر  شــک پذیرفت

فــراوان در آخــرت خواهــد شــد.

ــاک  ــار خــون پ ــا نث ــه ب ــرد: پاســداری از دســتاوردهایی ک وی تصریــح ک

شــهدا و ایثــار و گذشــت عــده کثیــری از جوانــان از جانشــان بــه دســت 

آمــده اســت ســخت اســت امــا در برابــر کاری کــه شــهدا بــرای دفــاع از 

ــز اســت. ــد ناچی نظــام و ارزش هــای آن انجــام داده ان

وی ادامــه داد: قطعــًا یــادآوری ایــن نکتــه بــه قــوت قلــب و دادن انگیــزه 

بــرای مدیریــت هرچــه بهتــر مجموعــه در شــرایط ســخت کمــک کننــده 

خواهــد بــود.

مســئول دفتــر نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری در ایــن دانشــگاه 

خاطــر نشــان کــرد: قبــول مســئولیت موجــب مــی شــود تــا افــراد بــرای 

ــر عهــده  تمامــی اعمــال و رفتــار شــخصی و مســئولیت اجتماعــی کــه ب

گرفتــه اســت در پیشــگاه الهــی پاســخ گــو باشــد.

وی اظهــار داشــت: اگــر افــراد در همــه حــال خداونــد را شــاهد و ناظــر 

بــر اعمــال و رفتــار خــود بداننــد و بــه قــرآن و تعالیــم ارزشــمند آن توجــه 

ــر  ــه ب ــف و مســئولیت محول ــده وظای ــه ســادگی از عه ــند ب داشــته باش

خواهنــد آمــد.

حجــت االســالم و المســلمین مولــوی گفــت: بــا توجــه بــه اینکــه مدیران 

و مســئولین و بــه طــور کلــی هــر فــردی در هــر جایگاهــی ممکــن اســت 

پــس از ســپری شــدن یــک مــدت از حســاب و کتــاب خــود غافــل شــود 

ــراد بایــد در  ــا مســئولیت اف ــر اینكــه متناســب ب ــادآوری و تذک افــزود: ی

پیشــگاه خداونــد پاســخ گــوی رفتــار خــود بود مــی توانــد در حسابرســی 

اعمــال خــود و تــالش و كوشــش بیشــتر بــرای داشــتن عملكــرد مطلــوب 

ــه آرزوی  ــران در مجموع ــی مدی ــرای تمام ــان ب ــد. وی، در پای ــر باش موث

ســالمتی و موفقیــت روز افــزون نمــود.



تشریح وضعیت چندین پروژه عمرانی در دست اقدام دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

منابــع  و  مدیریــت  توســعه  معــاون  دا؛  وب 

ــتی  ــات بهداش ــکی، خدم ــوم پزش ــگاه عل دانش

ــريح  ــه تش ــاري ب ــال و بختی ــی چهارمح و درمان

وضعيــف چنديــن پــروژه عمرانــي کــه در دســت 

اقــدام در ايــن دانشــگاه اشــاره داشــت و از  آغــاز 

عمليــات تکميــل مرکــز مديريــت حــوادث و 

ــر داد. ــتان خب ــکي اس ــاي پزش فوريته

رئیســی  حمیــد  دکتــر  دا؛  وب  گــزارش  بــه 

ــوادث  ــت ح ــز مدیري ــل مرک ــرد: تکمی ــح ک تصری

ــغ  ــاري بال ــا اعتب ــتان ب ــکي اس ــاي پزش وفوريته

بــر ۳۷٫۹ میلیــارد ریــال از محــل درآمدهــای 

اختصاصــی آغــاز و مقــرر اســت طــی ۱۸ مــاه بــه 

ــد. ــرداری برس ــره ب به

ــتاد  ــاختمان س ــل س ــات تکمی ــت: عملی وی گف

ــر  ــگ از دیگ ــان کوهرن ــت و درم ــبکه بهداش ش

ــا  فعالیــت هــای عمرانــي دانشــگاه اســت کــه ب

ــل  ــال از مح ــارد ری ــر ۴۱٫۵ میلی ــغ ب ــاري بال اعتب

درآمدهــای اختصاصــی آغــاز و بــر اســاس برنامــه 

زمــان بنــدی شــده طــی ۱۸ مــاه آینــده بــه بهــره 

ــرداری مــی رســد. ب

وی در ادامــه از  اجــرای بخشــی از ســازه خوابــگاه 

دانشــجویی ۴۰۰ نفــره در مجتمــع آموزشــی 

رحمتیــه بــا اعتبــاری بالــغ بــر ۳٫۶ میلیــارد ریــال 

ــرمایه ای  ــی س ــک دارای ــارات تمل ــل اعتب از مح

دانشــگاه خبــر داد و افــزود: مــدت زمــان انجــام 

ــاه تعییــن شــده اســت. ــروژه ۳ م پ

ــگاه  ــت و منابــع دانش ــعه مدیری ــاون توس مع

علــوم پزشــکی شــهرکرد گفــت: عملیــات احــداث 

پایــگاه ســالمت شــهر ناغــان نیــز کليــد خــورد.

ــت  ــاء کیفی ــتای ارتق ــت: در راس ــار داش وی اظه

ــات احــداث  ــه مــردم عملی خدمــات بهداشــتی ب

پايــگاه ســالمت شــهر ناغــان بــا اعتبــاري بالــغ بر 

۷ میلیــارد ریــال از محــل ســایر منابــع دانشــگاه 

آغــاز کــه مــدت زمــان اجــرای ایــن پــروژه ۱۲ مــاه 

تعییــن گردیــده اســت.

ــات احــداث  ــت: اجــرای عملی ــر رئیســی گف دکت

پایــگاه ســالمت شــهر گهــرو از توابــع شهرســتان 

کیــار بــا اعتبــاري بالــغ بــر ۷٫۶ میلیــارد ریــال از 

محــل اعتبــارات ســایر منابــع دانشــگاه آغــاز 

ــه  ــده ب ــاه آین ــی ۱۲ م ــت ط ــرر اس و مق

ــرداری برســد. بهــره ب

احــداث ســتاد  افــزود: عملیــات  وی 

شــبکه بهداشــت ودرمــان شهرســتان 

ــارد  ــر ۳۱٫۴ میلی ــغ ب ــاری بال ــا اعتب ــز ب ــار نی کی

ــگاه  ــایرمنابع دانش ــارات س ــل اعتب ــال از مح ری

ــزی صــورت  ــه ری ــر اســاس برنام ــد خــورد ب کلی

گرفتــه ایــن پــروژه طــي ۱۸ مــاه آینــده بــه بهــره 

ــد. ــی رس ــرداری م ب

ایــن  منابــع  و  مدیریــت  توســعه  معــاون 

احــداث  اجرایــی  دانشــگاه گفــت: عملیــات 

ســاختمان شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان 

ــه بهداشــت چمــن  ــات احــداث خان ــن و عملي ب

ــه ترتيــب  گلــي از توابــع شهرســتان کوهرنــگ ب

ــال از  ــارد ری ــر ۳۳٫۷ میلی ــغ ب ــاري بال ــا اعتب ب

محــل اعتبــارات ســایرمنابع دانشــگاه و ۱ میلیــارد 

ریــال  از محــل اعتبــارات درآمدهــای اختصاصــی 

ــد. ــاز گردی ــگاه آغ دانش

ــرای  ــی شــده ب ــر رئیســی، زمــان پیــش بین دکت

اجــراي عمليــات احــداث ســاختمان شــبکه 

بهداشــت و درمــان شهرســتان بــن را  ۱۸ مــاه و 

عملیــات احــداث خانــه بهداشــت چمــن گلــی  را 

ــرد. ــاه اعــالم ک ۶ م

ــن بمنظــور دسترســی آســان  وی گفــت: همچنی

ــه شــهرکرد،  ــه منظری ــردم ســاکن در منطق ــر م ت

ــا  ــه ي ــالمت منظري ــگاه س ــداث پای ــات اح عملی

اعتبــار ي بالــغ بــر ۲٫۶ میلیــارد ریــال آغــاز و ایــن 

ــرداری خواهــد  ــره ب ــه به ــاه ب ــروژه طــی  ۹ م پ

رســید.

ــه  ــور ارائ ــه منظ ــت: ب ــار داش ــه اظه وی در ادام

خدمــات مطلــوب بهداشــتی بــه مــردم عملیــات 

ــراه  ــه هم ــع ســالمت اردل ب ــز جام احــداث مرک

ــارد  ــر ۸٫۲ میلی ــغ ب ــاری بال ــا اعتب ــی ب حصارکش

ــع دانشــگاه  ــارات ســایر مناب ــال از محــل اعتب ری

ــورت  ــزی ص ــه ری ــاس برنام ــد و براس ــاز گردی آغ

گرفتــه طــي ۹ مــاه آینــده بــه بهــره بــرداری مــی 

رســد.

وی، پایــگاه ســالمت فرادنبــه از توابــع شهرســتان 

ــر ۲٫۹  ــغ ب ــاری بال ــص اعتب ــا تخصی ــن ب بروج

ــز جامــع ســالمت  ــال ،  احــداث مرک ــارد ری میلی

فــرخ شــهر از توابــع شهرســتان شــهرکرد بــا 

تخصیــص اعتبــاری بالــغ بــر ۶٫۷ میلیــارد ریال  و 

عملیــات اجرایــی احــداث پایــگاه ســالمت شــهر 

نقنــه از توابــع شهرســتان بروجــن بــا تخصیــص 

ــال را از دیگــر  ــارد ری ــر ۲٫۹ میلی ــغ ب ــاري بال اعتب

پــروژه هایــی نــام بــرد کــه عملیــات احــداث آن 

هــم اکنــون آغــاز شــده اســت.

منابــع  و  مدیریــت  توســعه  معــاون  دا؛  وب 

دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد، از انعقــاد 

ــرایط  ــم آوری ش ــور فراه ــه منظ ــه ب ــم نام تفاه

ايــن  کارکنــان  اســتفاده  اقســاطی،  و  آســان 

مجموعــه از تورهــاي زيارتــي بــا شــرکت خطيــب 

ــر داد. ــير خب س

رئیســی  حمیــد  دکتــر  دا؛  وب  گــزارش  بــه 

ــاغل  ــکاران ش ــه هم ــم نام ــن تفاه ــزود: در ای اف

وبازنشســته مــی تواننــد بــا پرداخــت ۳۰ درصــد 

نقــد ومابقــی در دوطــرح ۶ ماهــه و يــا ۱۰ 

ماهــه بــه صــورت اقســاطي هزينــه تــور مشــهد 

ــد . ــدس را بپردازن مق

ــیر  ــب س ــرکت خطی ــرد: ش ــان ک ــر نش وی خاط

شــهرکرد مجــری پــرواز مســتقیم از فــرودگاه 

ــی  ــس م ــدس و بلعک ــهد مق ــه مش ــهرکرد ب ش

ــد. باش



منابــع  و  مدیریــت  توســعه  معــاون  دا؛  وب 

ــات بهداشــتی و  ــوم پزشــکی، خدم ــگاه عل دانش

درمانــی چهارمحــال وبختیــاری گفــت: همزمــان 

بــا ایــام اللــه دهــه فجــر ، قریــب بــه ۴۰ پــروژه 

بهداشــتی و درمانــی در اســتان بــه بهــره بــرداری 

مــی رســد.

بــه گــزارش وب دا؛ دکتــر حمیــد رئیســی افــزود: 

ــا ،  ــمه ه ــالمت سرچش ــگاه س ــون پای ــم اکن ه

ــانی،  ــاز ۲ کاش ــی ف ــای الحاق ــش ه ــل بخ تکمی

خانــه بهداشــت اســد آبــاد، خانــه پزشــک نافــچ، 

ــره  ــل به ــال قاب ــر امس ــه فج ــل و در ده تکمی

ــت. ــرداری اس ب

وی گفــت: مرکــز دیالیــز هفشــجان، پایــگاه 

ســالمت میرآبــاد شــرقی و پایــگاه ســالمت 

فرهنگیــان، پایــگاه ســالمت ۱۷ شــهریور ، پایــگاه 

ســالمت معلــم و آزمایشــگاه مرکــز شــهرکرد نیــز 

ــر  ــارک فج ــه مب ــا ده ــان ب ــداری و همزم خری

ــد. ــی رس ــرداری م ــره ب ــه به ــاری ب ــال ج س

ــی و  ــار کش ــروژه حص ــت: پ ــی گف ــر رئیس دکت

ــام  ــه اتم ــز ب ــاد نی ــر آب ــازی جعف ــه س محوط

رســیده و در دهــه فجــر بــه بهــره بــرداری 

خواهــد رســید.

ــگاه  ــع دانش ــت و مناب ــعه مدیری ــاون توس مع

ــع  ــز جام ــزود: مرک ــهرکرد اف ــکی ش ــوم پزش عل

شــبکه  ســتاد  ســاختمان  آورگان،  ســالمت 

ــت  ــه بهداش ــن، خان ــان بروج ــت و درم بهداش

ــور از  ــع ســالمت هادیپ ــز جام ــرد شــامی، مرک ک

ــر  ــه فج ــه در ده ــت ك ــی اس ــروژه های ــر پ دیگ

ــرد. ــی گی ــرار م ــرداری ق ــره ب ــورد به ــال م امس

ــتگرد،  ــت دس ــه بهداش ــرد: خان ــح ک وی تصری

ــه،  ــک فرادنب ــه پزش ــن، خان ــه بروج ــز الهی مرک

خانــه پزشــک صمصامــی، خانــه بهداشــت دهنو، 

خانــه پزشــک چولــه دان، خانــه بهداشــت هفــت 

ــروژه هــای  ــز از پ ــک اردل نی ــه پزش تلخــه، خان

ــرداری در دهــه فجــر ۹۶ اســت. ــره ب ــل به قاب

ــالمت  ــع س ــت: مرکــز جام ــی گف ــر رئیس دکت

ــک  ــه پزش ــعد، خان ــو س ــه هل ــهری ده کهن ش

بــارز، خانــه بهداشــت ابواســحاق، خانــه پزشــک 

ــك  ــه پزش ــواری، خان ــك كل ــه پزش ــونک، خان س

ــرادان، خانــه پزشــك منــج، خانــه پزشــك  م

شــاه نجــف، خانــه پزشــك ناغــان ســفلی، مركــز 

بهداشــت درمانــی برآفتــاب میــالس، مركــز 

بهداشــتی درمانــی شــوراب، احــداث خانــه 

پزشــك بــارده، احــداث خانــه پزشــك وردنجــان، 

خانــه پزشــك حیــدری، خانــه بهداشــت گوجــان، 

خانــه پزشــك سورشــجان از پــروژه هایــی اســت 

ــال  ــر امس ــارك فج ــه مب ــه ده ــام الل ــه در ای ك

بصــورت رســمی مــورد بهــره بــرداری قــرار مــی 

ــرد. گی

ــکی،  ــوم پزش ــگاه عل ــع دانش ــت و مناب ــعه مدیری ــاون توس وب دا؛ مع

خدمــات بهداشــتی و درمانــی چهارمحــال و بختیــاری، از برگــزاری آییــن 

ــز شــبانه روزی  ــرداری از مرک ــره ب ــی و به ــروژه درمان ــی دو پ ــگ زن کلن

ــفندماه  ــن روز از اس ــگ در هفدهمی ــتان کوهرن ــع شهرس ــه از تواب میه

ــور  ــی و ام ــاون حقوق ــی مع ــم گلمکان ــر ابراهی ــا حضــور دکت ــاری ب ج

ــر داد. ــوزش پزشــكی خب ــان و آم ــس وزارت بهداشــت، درم مجل

ــی طــرح  ــگ زن ــزود: کلن ــد رئیســی اف ــر حمی ــزارش وب دا؛ دکت ــه گ ب

توســعه بیمارســتان امــام رضــا(ع) اردل از جملــه ایــن پــروژه هاســت 

کــه در متــراژ ۲ هــزار متــر مربــع آغــاز مــی شــود.

ــت در  ــروژه ۳۲ تخ ــن پ ــن ای ــرداری ای ــره ب ــا به ــرد: ب ــح ک وی تصری

بخــش هــای مــردان و بخــش زنــان بــه مجمــوع تخــت هــای فعــال 

ایــن بیمارســتان افــزوده مــی شــود.

دکتــر رئیســی، اعتبــار پیــش بینــی شــده بــرای بهــره بــرداری از ایــن پــروژه 

را بالــغ بــر ۵۰ میلیــارد ریــال اعــالم کــرد.

ــات  ــکی، خدم ــوم پزش ــگاه عل ــع دانش ــت و مناب ــعه مدیری ــاون توس مع

ــی دوم  ــگ زن ــت: کلن ــاری گف ــال و بختی ــی چهارمح ــتی و درمان بهداش

مربــوط بــه پــروژه فــاز دوم بیمارســتان سیدالشــهداء فارســان مــی باشــد 

کــه بــا متــراژ ۸ هــزار متــر مربــع و بــا ظرفیــت یکصــد تخــت بــه زمیــن 

ــود. ــی ش زده م

ــن  ــرداری از ای ــره ب ــرای به ــده ب ــی ش ــش بین ــار پی ــی، اعتب ــر رئیس دکت

پــروژه را ۲۵۰ میلیــارد ریــال اعــالم کــرد و افــزود: بخــش هــای اورولــوژی ، 

بســتری زنــان و بســتری مــردان و بخــش اطفــال در ایــن فــاز راه انــدازی 

مــی شــود. 

بــه گفتــه وی، مرکــز شــبانه روزی میهــه نیــز در ایــن روز بــا حضــور دکتــر 

گلمکانــی، مقامــات اســتانی و شهرســتانی افتتــاح مــی شــود.

ــزار و  ــامل ۴ه ــوار ش ــروژه ۹۰۲ خان ــن پ ــرداری از ای ــره ب ــا به ــزود: ب وی اف

۲۳۶ نفــر در ســه شــیفت صبــح، عصــر و شــب از خدمــات ایــن مرکــز بهــره 

منــد مــی شــوند.

ــه بهداشــت هــای تحــت پوشــش ایــن مرکــز  ــر رئیســی، تعــداد خان دکت

ــردم  ــدی م ــره من ــز ضمــن به ــن مرک ــزود: در ای ــرد و اف ــاب اعــالم ک را ۹ ب

از خدمــات پزشــک عمومــی، بــا اســتقرار یونیــت دندانپزشــکی ، خدمــات 

ــه مراجعیــن ارائــه مــی شــود. دندانپزشــكی نیــز ب



وب دا؛ پویــش هفتــه ملــی " ســالمت مــردان ایــران " همــه ســاله در هفتــه اول اســفند مــاه بــا هــدف 

ــوص  ــه در خص ــف جامع ــای مختل ــروه ه ــازی گ ــاس س ــی و حس ــطح آگاه ــانی و ارتقاء س ــالع رس اط

اولویــت هــای ســالمت مــردان کشــور برگــزار مــی گــردد. 

ــر آن  ــه و تاثی ــی در جامع ــم تحرک ــیوع ک ــت وش ــه اهمی ــه ب ــا توج ــز ب ــال نی ــزارش وب دا؛ امس ــه گ ب

ــل  ــی تریــن عل ــوان اول ــه عن ــان از بیمــاری هــای قلبــی عروقــی و ســرطان هــا ب ــر ابعــاد ســالمت آن ب

مورتالیتــی و عوامــل خطــر مهمــی ماننــد چاقــی و چاقــی شــکمی، فشــار خــون بــاال، دیابــت ، مشــکالت 

روانــی اجتماعــی و اســکلتی عضالنــی بــه عنــوان مهمتریــن علــل موربیدیتــی مــردان ، موضــوع فعالیــت 

ــوان محــور اصلــی پویــش هفتــه ملــی ســالمت مــردان در ســال جــاری در نظــر گرفتــه  بدنــی بــه عن

ــرای آن در نظــر گرفتــه انــد. شــده اســت و شــعار " ورزش کلیــد طالیــی ســالمت مــردان" را ب

ــاری در  ــال و بختی ــز بهداشــت اســتان چهارمح ــس مرک ــوم پزشــکی شــهرکرد و رئی ــگاه عل ــاون بهداشــتی دانش  مع

خصــوص اهمیــت و ضــرورت پرداختــن بــه ســالمت مــردان گفــت: بــا توجــه بــه میــزان مخاطــرات شــغلی و عوامــل 

ــاء ســطح سالمتشــان  ــتر و ارتق ــه بیش ــه هرچ ــرای توج ــزان ب ــن عزی ــازی ای ــردان، حســاس س ــی م ــر در زندگ خط

ضرورتــی انــکار ناپذیــر اســت. وی افــزود: بــه همیــن منظــور نــه تنهــا در طــول هفتــه ســالمت بلکــه در تمامــی ایــام 

ســال، مراکــز جامــع خدمــات ســالمت و خانــه هــای بهداشــت، پزشــکان و مراقبیــن ســالمت آمــاده ارائــه خدمــات 

مشــاوره تغذیــه، فعالیــت فیزیکــی مناســب و ســنجش فشــار خــون، قنــد خــون و چربــی خــون بــه مــردان و ارائــه 

بســته هــای خدمتــی رایــگان بــه گــروه هــای ســنی مختلــف از کــودكان تــا كهنســاالن و اقشــار مختلــف از جملــه 

كاركنــان در مشــاغل اداری مــی باشــد.

وی تصریــح کــرد: از ۱۹۶ هــزار مــرد بیــن ۳۰ تــا ۵۹ ســال اســتان چهارمحــال و بختیــاری تــا کنــون حــدود ۱۴۵ هــزار 

نفــر حداقــل یکبــار خدمــات ســالمت دریافــت نمــوده انــد. دکتــر فدایــی بــا اشــاره بــه تاثیــر آمــوزش و اطــالع رســانی 

در پیشــگیری از بیماریهــا و کاهــش عوامــل خطــر و ارتقــاء ســطح ســالمت جامعــه اظهــار داشــت: در همیــن راســتا 

ضمــن انتقــال آمــوزش هــا از طریــق رابطیــن ســالمت، آمــوزش همگانــی از طریــق صــدا و ســیما و رســانه هــا در 

طــول ســال، بویــژه در هفتــه ملــی ســالمت مــردان انجــام مــی شــود. رئیــس مرکــز بهداشــت اســتان، آمــوزش و 

اطــالع رســانی از طریــق رســانه هــای جمعــی،  ائمــه جمعــه و جماعــات ، برپایــی ایســتگاه ســالمت در اســتانداری، اداره 

کل آمــوزش و پــرورش و محــل اقامــه نمــاز جمعــه در مصلــی امــام خمینــی (ره) در روز جمعــه چهــارم اســفندماه و ارائــه 

خدمــات مشــاوره تغذیــه و انــدازه گیــری قنــد خــون، فشــار خــون و حضــور کارشناســان و مراقبیــن ســالمت در ســطح 

کارخانجــات و صنایــع و ارائــه خدمــات آموزشــی مشــاوره و ســالمت دهــان و دنــدان و اســترس ، ســالمت بــاروری و 

بهداشــت محیــط کار را از جملــه برنامــه هــای پیــش بینــی شــده بــرای اجــرا در هفتــه ملــی ســالمت مــردان برشــمرد. 

ــا  ــی ب ــش تحــرک بدن ــگ ورزش و افزای ــج فرهن ــور تروی ــی بمنظ ــاده روی و ورزش همگان ــش پی ــزاری همای وی، برگ

توجــه بــه ضــرورت انجــام حداقــل ۱۵۰ دقیقــه ورزش در هفتــه را از دیگــر برنامــه هــای هفتــه ملــی ســالمت مــردان 

عنــوان کــرد و افــزود: ۹۰ درصــد مــردم چهارمحــال و بختیــاری در هفتــه کمتــر از ۶۰ دقیقــه فعالیــت فیزیکــی دارنــد. 

ــار داشــت:  ــردان اظه ــز در خصــوص ســالمت م ــت بهداشــتی نی ــواده معاون ــت و خان ــروه ســالمت جمعی ــر گ مدی

ــت  ــر کیفی ــه مــی شــود، ب ــد در جامع ــم مول ــروی مه ــظ نی ــه ســبب حف ــر آنک ــالوه ب ــردان ع ــظ ســالمتی در م حف

زندگــی خانــواده هــا نیــز تأثیرگــذار اســت. دکتــر پــوران خلفیــان افــزود: متخصصیــن ســالمت و پزشــکان بــه خاطــر 

ــه تــالش جهــت حفــظ ســالمتی شــان در  ــواده، آن هــا را ب ــال خــود و خان ــراوان مــردان در قب مســئولیت هــای ف

ــه  ــژه در زمین ــه وی ــا ب ــن آنه ــن س ــاال رفت ــا ب ــوع ب ــن موض ــی ای ــد، ول ــی کنن ــویق م ــنین تش ــل و س ــی مراح تمام

ــاری هــای مزمــن از اهمیــت خاصــی برخــوردار اســت. ــرل بیم پیشــگیری، شــناخت ســریع و کنت

وی بــا بیــان اینکــه، فعــال باقــی مانــدن مــردان از نظــر جســمانی در دوره میانســالی کیفیــت زندگــی آن هــا را بســیار 

ــه ایــن هــدف مهــم کاهــش زندگــی بــدون تحــرک ، داشــتن فعالیــت  بــاال خواهــد بــرد افــزود: الزمــه دســتیابی ب

ــز  ــه مراک ــه ب ــط ومراجع ــدت متوس ــا ش ــاعت ب ــم س ــر روز نی ــه و ه ــدت ۵ روز در هفت ــتمربه م ــم ومس ــی منظ بدن

خدمــات جامــع ســالمت جهــت دریافــت مراقبــت هــای خدمــات نویــن ســالمت میانســاالن مــی باشــد.

وی در ادامــه محــور هــای اطــالع رســانی در روز هــای هفتــه ملــی ســالمت مــردان را بدیــن شــرح اعــالم کــرد: ســه 

شــنبه اول اســفند: نقــش فعالیــت بدنــی در ســالمت همــه گــروه هــای ســنی و جمعیتــی از کــودکان و جوانــان تــا 

میانســاالن و ســالمندان ،معلولیــن و بیمــاران، چهــار شــنبه دوم اســفند: نقــش ورزش در کنتــرل عوامــل خطــر بیمــاری 

قلبــی عروقــی بــا تاکیــد بــر چاقــی شــکمی بــه عنــوان زنــگ خطــر ســالمت مــردان، پنجشــنبه ســوم اســفند: ســالمت 

مــردان، ســالمت خانــواده، جمعــه چهــارم اســفند: ورزش همگانــی و محیــط زندگــی

حامــی فعالیــت بدنــی، شــنبه پنجــم اســفند: محیــط کار حامــی فعالیــت بدنــی، یکشــنبه ششــم اســفند: نقــش ورزش 

درســالمت روانــی و اجتماعــی مــردان، دوشــنبه هفتــم اســفند: ورزش و ســالمت اســکلتی عضالنــی .



دا؛  وب 

ــالق  ــی اط ــه بیماری های ــه مجموع ــه ب ــت ک ــی اس ــرطان نام س

ــلول های  ــد، س ــد می آین ــلول ها پدی ــده س ــر مهارنش ــه از تکثی ــود ک می ش

ســرطانی از ســازوکارهای عــادی تقســیم و رشــد ســلول ها جــدا می افتنــد. 

اگــر چــه علــت دقیــق ایــن پدیــده نامشــخص اســت ولــی احتمــال دارد 

ــت ســلول ها  ــالل در فعالی ــه موجــب اخت ــواردی ک ــا م ــی ی ــل ژنتیک عوام

ــوارد  ــن م ــه ای ــد. از جمل ــكال وارد كنن ــلول اش ــته س ــوند در هس می ش

می تــوان از مــواد رادیــو اكتیــو، مــواد شــیمیایی و ســمی یــا تابــش بیــش 

ــرد. ــام ب ــاب ن ــور آفت ــد ن ــعه هایی مانن ــد اش از ح

بــه گــزارش وب دا؛ در ایــن گــزارش بــا بررســی وضعیــت ســرطان در ایــران 

در صــدد آگاهــی بخشــی بــه افــرادی هســتیم کــه ممکــن اســت خــود و یا 

هریــک از اعضــای خانوادیشــان بــه ســرطان مبتــال و یــا در معــرض ابتــال 

بــه ســطان هســتند، بــر کســی پوشــیده نیســت کــه همــواره آمــوزش و 

اطــالع رســانی بعنــوان یکــی از اصلــی و موثرتریــن اقدامــات پیشــگیرانه 

مطــرح اســت.

ــت  ــز بهداش ــس مرک ــکی و رئی ــوم پزش ــگاه عل ــتی دانش ــاون بهداش مع

ــرای  ــه اج ــاره ب ــا اش ــزارش ب ــن گ ــاری در ای ــال و بختی ــتان چهارمح اس

ــرطان  ــا س ــارزه ب ــی مب ــه مل برنام

ــت  ــان وضعی ــه بی ــور ب ــی کش ــتی درمان ــای بهداش ــبکه ه ــطح ش در س

ــت. ــه اس ــران پرداخت ــرطان در ای س

ــه در حــال  ــه ک ــن نکت ــادآوری ای ــا ی ــدا ب ــد فدایــی در ابت ــر عبدالمجی دکت

ــرگ و میرهــا در  ــت ۶۸ درصــد از م ــر عل ــر واگی ــاری هــای غی حاضــر بیم

جهــان شــناخته شــده انــد افــزود: ایــن درحالــی اســت کــه ۸۰ درصــد مرگ 

ناشــی از ایــن بیمــاری هــا در کشــورهای بــا درآمــد پاییــن و متوســط رخ 

مــی دهــد.

وی، از ســرطان،  بیمــاری هــای تنفســی و مزمــن، دیابــت و بیمــاری هــای 

قلبــی و عروقــی بعنــوان شــایع تریــن بیمــاری هــای غیــر واگیــر نــام بــرد و 

افــزود: نداشــتن فعالیــت بدنــی و رژیــم غذایــی ســالم و مصــرف دخانیــات 

و الــکل نیــز بعنــوان اصلــی تریــن عامــل بــروز بیمــاری هــای غیــر واگیــر 

مطــرح اســت.

دکتــر فدایــی گفــت: در مــردان ایرانــی بــه ترتیــب ســرطان هــای پوســت، 

معــده، پروســتات، مثانــه و کولورکتــال و در زنــان ایــن کشــور بــه ترتیــب 

ــترین  ــی بیش ــده و لوكم ــت، کولورکتال،  مع ــتان، پوس ــای پس ــرطان ه س

فراوانــی را دارنــد.

ــر در  ــرگ و می ــروز م ــش ب ــد افزای ــش از ۷۰ درص ــه بی ــان اینک ــا بی وی ب

ــت  ــه وضعی ــزود: مقایس ــد اف ــی ده ــعه رخ م ــال توس ــورهای در ح کش

ســرطان در ایــران و جهــان نشــان مــی دهــد میــزان بــروز ســالیانه ســرطان 

ــت. ــی اس ــط جهان ــر از متوس ــران کمت در ای

وی اظهــار داشــت: نکتــه قابــل توجــه دیگــر در خصــوص ســرطان وجــود 

ارتبــاط مســتقیم میــزان شــیوع ســرطان بــا افزایــش ســن جمعیــت اســت.

وی امیــد بــه زندگــی در جهــان را ۷۱ ســال اعــالم کــرد و افــزود: در ایــران 

ــه ۷۴ ســال در ســال ۲۰۱۲  ــی از ۵۸ ســال در ســال ۱۹۷۹ ،ب ــه زندگ ــد ب امی

رســیده اســت.

وی از علــل افزایــش بــروز ســرطان، بــه شــیوه زندگــی و عوامــل محیطــی 

اشــاره کــرد و افــزود: عــدم مصــرف ۵ وعــده میــوه در روز تــا ۹۰ درصد، عــدم 

فعالیــت بدنــی مناســب تــا ۴۰ درصــد و افزایــش وزن و کلســترول بــاال هــر 

یــک تــا ۵۰ درصــد مــی توانــد احتمــال بــروز ســرطان را در افــراد افزایــش 

. هد د

ــرژی،  ــزان مصــرف ان ــل محیطــی همچــون می ــی گفــت: عوام ــر فدای دکت

ســرانه تولیــد گاز CO۲ و ذرات معلــق نیــز در افزایــش بــروز ســرطان موثــر 

اســت.

ــرطان  ــه س ــال ب ــد ابت ــورد جدی ــزار م ــاالنه ۹۲ ه ــت: س ــار داش وی اظه

ــود  ــداد بهب ــه تع ــت ک ــی اس ــن درحال ــود و ای ــی ش ــزارش م ــور گ در کش

ــد. ــی رس ــر م ــزار نف ــه ۳۰۰ ه ــال ب ــی ۵ س ــگان ط یافت

ــه اثــرات  معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد در ادامــه ب

ــتقیم در  ــای مس ــه ه ــت: هزین ــت و گف ــاره داش ــرطان اش ــادی س اقتص

ــان و  ــارد توم ــارد دالر و ۳هــزار میلی ــب ۲۹۰ میلی ــه ترتی ــران ب ــان و ای جه

ــه  ــران ب ــر مســتقیم آن در جهــان و کشــور ای ــه هــای مســتقیم و غی هزین

ترتیــب بــا ۱۱۶۰ میلیــارد دالر (۲درصــد تولیــد ناخالــص جهانــی) و ۱۰هــزار 

ــارد تومــان مــی رســد. میلی

ــه هــای  ــا هزین ــه هــای ســرطان در مقایســه ب ــر فدایــی افــزود: هزین دکت

اقتصــادی بیمــاری هــای قلبــی و عروقــی ۱۹ درصــد بیشــتر اســت و در هــر 

ســال ۴۵۰ هــزار ســال عمــر بــه دلیــل ابتــال بــه ســرطان از دســت مــی رود.

وی ادامــه داد: ایــن در حالــی اســت کــه اثــر بخشــی مداخــالت در ایــران 

ــا ۷۱ درصــد و در خصــوص ســرطان روده  در خصــوص ســرطان پســتان ت

بــزرگ تــا ۴۱ درصــد گــزارش شــده اســت.

ایــن مقــام آگاه بــا اشــاره بــه اجــرای برنامــه ملــی کنترل ســرطان در کشــور 

ــگام،   ــخیص زودهن ــگیری، تش ــل پیش ــامل مراح ــه ش ــن برنام ــت: ای گف

تشــخیص و درمــان،  مراقبــت هــای تســکینی مــی باشــد و پژوهــش در 

ــه  ــرار گرفت ــورد توجــه ق ــه م ــن برنام ــز در ای ــرطان نی ــت س ســرطان و ثب

اســت.

ــدام  ــامل اق ــگام ش ــخیص زود هن ــرد: تش ــان ک ــر نش ــی خاط ــر فدای دکت

ــدار و غربالگــری ســرطان  ــراد عالمت ــر بیمــاری در اف ــرای تشــخیص زودت ب

نیــز بــرای تشــخیص زودتــر بیمــاری در افــراد بــی عالمــت اســت کــه هــم 

ــی در حــال انجــام اســت. ــز بهداشــتی و درمان ــون در ســطح مراک اکن



وب دا؛ معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد و رئیــس مرکــز بهداشــت اســتان 

چهارمحــال و بختیــاری از آغــاز طــرح بســیج ســالمت نــوروزی همزمــان بــا سراســر کشــور 

در ایــن اســتان خبــر داد.

ــوروزی از ۱۵  ــالمت ن ــیج س ــرح بس ــزود: ط ــی اف ــد فدای ــر عبدالمجی ــزارش وب دا؛ دکت ــه گ ب

اســفندماه لغایــت ۱۵ فروردیــن مــاه ســال ۱۳۹۷ بــه مــدت ۳۰ روز در ســطح اســتان اجــرا مــی گــردد.

وی تصریــح کــرد: ایــن طــرح از ســاعات آغازیــن روز ســه شــنبه ۱۵ اســفندماه جــاری پــس از برگــزاری 

جلســه هماهنگــی بــا اجــرای مانــور برنامــه ســالمت نــوروزی گــروه ســالمت محیــط و کار بــا خودروهــا و 

لبــاس هــای متحــد الشــکل و نصــب بنــر هــای اطــالع رســانی رســمًا آغــاز شــد.

دکتــر فدایــی بــا اشــاره بــه موفقیــت و عملکــرد چشــمگیر بازرســین و کارشناســان بهداشــت محیــط در تعــداد بازدیــد هــای ســال 

گذشــته از اماکــن عمومــی و بیــن راهــی، مراکــز تهیــه و توزیــع مــواد غذایــی، بــر افزایــش کیفیــت نظــارت هــا،  اثــر بخشــی آن و اقــدام بــه موقــع و 

برخــورد قاطــع بــا متخلفیــن تاكیــد كــرد.

معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد، همچنیــن بــر ضــرورت مســتند ســازی و ثبــت دقیــق اطالعــات در ســامانه و گــزارش دهــی بــه موقــع 

تاکیــد کــرد و افــزود: بــا توجــه بــه امــکان شــیوع بیمــاری هــای منتقلــه از آب و غــذا ، نظــارت مســتمر بــر ســالمت آب در مراکــز تفریحــی و گردشــگری 

بویــژه در مناطــق روســتایی، كلــر زنــی و حفاظــت از حریــم منابــع آب و نصــب تابلــو در كنــار شــیرهای آب آشــامیدنی و غیــر قابــل شــرب ضــروری اســت.

وی تصریح کرد: سامانه ۱۹۰ برای اعالم گزارشات مردمی معرفی و باید در تمام ساعات شبانه روز پاسخگو و فعال باشد.

ــی اشــاره  ــد هــای مشــترک بهداشــت محیــط و ســایر ســازمان هــای متول ــه بازدی رئیــس مرکــز بهداشــت اســتان چهارمحــال و بختیــاری در ادامــه ب

داشــت و افــزود: برنامــه ریــزی هــا بــرای حضــور فعــال در ایــن بازدیــد هــا بایــد انجــام شــود.

وی بــا بیــان اینکــه تاکنــون آنفوالنــزای پرنــدگان مشــکل جــدی در اســتان ایجــاد نکــرده اســت افــزود: بــا توجــه بــه شــیوع بیمــاری در اســتان هــای هــم 

جــوار همچنــان بایــد آمادگــی هــا بــرای مدیریــت ایــن بیمــاری حفــظ شــود و در صــورت مشــاهده هرگونــه عالئــم یــا مــرگ و میــر مشــکوک پرنــدگان 

گزارشــات در اســرع وقــت ارســال شــود.

بــه گفتــه وی، در طــرح بســیج ســالمت نــوروزی امســال ۱۸۰ بــازرس و کارشــناس بهداشــت محیــط در ۹ شهرســتان حضــور فعــال دارنــد و روزانــه ۱۹ 

اکیــپ دو نفــره، کنتــرل و بازرســی از اماکــن بیــن راهــی ، هتــل ، مســافرخانه هــا، مراکــز اقامتــی و تفریحــی را بــر عهــده دارنــد.

بــه گفتــه وی، کارشناســان و بازرســین طــی ایــن بازدیــد هــا مجهــز بــه تجهیــزات پیشــرفته آزمایشــگاهی بــوده و در صــورت نیــاز بــه آزمایشــات دقیــق 

تــر نمونــه هــا در اســرع وقــت بــه آزمایشــگاه مــواد غذایــی، آشــامیدنی،خوراکی،  بهداشــتی و آرایشــی معاونــت غــذا و دارو ارســال مــی شــود .

وی تصریــح کــرد: ۱۰۵ امکنــه بیــن راهــی در طــول ۳۰ روز اجــرای طــرح حداقــل ۲ بــار مــورد بازرســی 

قــرار خواهنــد گرفــت.

دکتــر فدایــی گفــت: ســامانه ۱۹۰ نیــز آمــاده دریافــت شــکایت هــای مردمــی اســت و در کمتــر از 

۷۲ ســاعت نظــارت و بازرســی از محــل اعــالم شــده انجــام و شــکایت هــای مردمــی پیگیــری 

مــی گــردد.



ــکی،  ــوم پزش ــگاه عل ــتاری دانش ــت اداره پرس وب دا؛ سرپرس

ــت:  ــاری گف ــی چهارمحــال و بختی ــات بهداشــتی و درمان خدم

هــم اکنــون قریــب بــه ۳۰۰۰ نفــر کادر پرســتاری اعــم از 

ــار  ــی و بهی ــل، بیهوش ــاق عم ــناس ات ــتار ، کاردان و کارش پرس

ــی  ــی دربخــش دولت ــز بهداشــتی ودرمان در بیمارســتانها ومراك

ــغولند. ــت مش ــم مراقب ــر مه ــه ام ــی ب وخصوص

بــه گزارش وب دا؛ ســید جلیل حســینی افــزود: از جملــه وظایف 

ــی،  ــات بالینی،آموزش ــه خدم ــزان ارائ ــروه از عزی ــن گ ــر ای خطی

هماهنگــی، پژوهشــی وتوانبخشــی بــه مددجویــان مــی باشــدکه تحــت لــوای 

منشــور اخــالق پرســتاری ارائــه مــی گــردد.

وی تصریــح کــرد: از ایــن تعــداد یــک هــزار و ۷۵۰ نفــر پرســتار و بهیــار هســتند 

کــه در بیمارســتان هــای دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان و بیمارســتان تامیــن 

اجتماعــی فرخشــهر مشــغول بــه خدمــت هســتند.

حســینی در ادامــه بــه نامگــذاری پنجــم جمــادی االولــی، ســالروز والدت شــیرزن 

ــام روز پرســتار از ســال هــای گذشــته  ــه ن ــری (س) ب صحــرای کربــال، زینــب کب

اشــاره داشــت و افــزود: بــا توجــه بــه زحمــات و وظایــف خطیــر پرســتاران بایــد 

قــدردان ایــن عزیــزان بــود و بــه پرســتار و حرفــه مقدّســش احتــرام گذاشــت.

ــام  ــه ایــن فرمایــش از مق سرپرســت اداره پرســتاری ایــن دانشــگاه در ادامــه ب

ــه  ــه ب ــانی ک ــه کس ــا و هم ــردم م ــه م ــن، هم ــر م ــه نظ ــری؛ «ب ــم رهب معظ

سرنوشــت بیمــاران و بــه ســالمت کشــور اهمیــت مــی دهنــد، بایســتی بــه قشــر 

پرســتار توجــه و محبــت و اهمیــت نشــان بدهنــد؛ چــه مســئوالن، چــه آحــاد 

مــردم» اشــاره داشــت.

حســینی، ضمــن تبریــک ایــن روز بــزرگ خدمــت همــه همــکاران گرامــی، از درگاه 

خداونــد متعــال، بــرای پرســتاران عزیــز ســرافرازی وســربلندی مســئلت نمــود.

اســتان  پرســتاری  نظــام  ســازمان  رئیــس  دا؛  وب 

ــیدن  ــرار رس ــک ف ــن تبری ــاری، ضم ــال و بختی چهارمح

میــالد حضــرت زینــب کبــری (س) و روز پرســتار خدمت 

تمامــی فعالیــن و زحمتکشــان ایــن حرفــه افــزود: هــم 

ــازمان  ــو س ــتان عض ــتاران اس ــر از پرس ــون ۱۸۰۰ نف اکن

ــتند. ــال هس ــاء فع ــی از اعض ــش از نیم ــتند و بی هس

بــه گــزارش وب دا؛ بهــرام مــرادی، بــه پیگیــری هــای ایــن ســازمان بــرای 

ــن  ــون چندی ــا کن ــزود: ت ــاره داشــت و اف ــتاران اش ــوق پرس ــاق حق احق

جلســه بــا حضــور اعضــای شــورای اداری اســتانداری، نماینــدگان 

ــکی، روســا و  ــوم پزش ــت دانشــگاه عل ــالمی، ریاس ــس شــورای اس مجل

ــات پرســتاران بطــور جــد در  ــران بیمارســتان هــا تشــکیل و مطالب مدی

ــری اســت. حــال پیگی

وی تصریــح کــرد: از دیگــر اقدامــات صــورت گرفتــه در شــش ماهــه اول 

ســال در نظــام پرســتاری شــهرکرد مــی تــوان بــه دیــدار هیئــت مدیــره 

نظــام پرســتاری بــا معاونــت توســعه دانشــگاه علــوم پزشــکی و بحــث و 

تبــادل نظــر در خصــوص تخصیــص کمــک هزینــه مالــی بــرای احــداث 

ســاختمان نظــام پرســتاری،  پرداخــت اضافــه كار پرســتاران و طــرح هــای 

پرســتاری اشــاره كــرد.

ــتاری، فوریــت هــای  ــناس پرس ــل از ۱۹ کارش ــه تجلی ــه ب وی در ادام

پزشــکی و بهیــار در مراســم روز جشــن پرســتار در ســومین روز از بهمــن 

مــاه جــاری اشــاره کــرد و افــزود: برگــزاری مراســم تجلیــل از پرســتاران 

ــای  ــالش ه ــادآوری ت ــرای ی ــوان ب ــی ت ــه م ــت ك ــن كاری اس کوچکتری

ــام داد. ــزان انج ــن عزی ــبانه روزی ای ش

مــرادی، در پایــان بــرای تمامــی پرســتاران و فعالیــن عرصــه بهداشــت و 

درمــان آرزوی ســالمتی کــرد.

وب دا؛ معــاون درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد گفــت: اداره هماهنگــی 

امــور بیمــه ، تعرفــه و اســتاندارد ، بــا توجــه بــه ابــالغ آییــن نامــه اجرایــی بنــد 

ب تبصــره ۱۹ قانــون بودجــه ســال ۹۶کشــور در خصــوص بــرون ســپاری خدمــات 

ســالمت و جلــب مشــارکت بخــش خصوصــی، معاونــت درمــان لیســت مراکــز و 

واحدهــای قابــل واگــذاری را اســتخراج نمــوده اســت.

بــه گــزارش وب دا؛ دکتــر محســن درخشــان افــزود: بــه گفتــه دبیــر کمیســیون 

مــاده ۲۷ معاونــت درمــان ایــن خدمات شــامل واگذاری برخــی از آزمایشــگاههای 

ــنجی و  ــنوایی س ــی ،ش ــات بازتوان ــتری ،خدم ــای بس ــش ه ــتانها ،بخ بیمارس

رادیولــوژی مــی باشــد کــه در کمیتــه دانشــگاهی مــاده ۲۷ در بهمــن مــاه ۹۶ بــا 

حضــور کارشناســان دانشــگاهی درمحــل دفتــر معاونــت توســعه برگزارگردیــد و 

بــه نتیجــه گیــری رســید.

ــرورت  ــه ، ض ــات مربوط ــی خدم ــه پیچیدگ ــه ب ــا توج ــت: ب ــار داش وی اظه

ــگاههای  ــات دانش ــری از تجربی ــره گی ــذاری و به ــد واگ ــح فرآین ــت صحی مدیری

علــوم پزشــکی در ایــن خصــوص ،تصمیــم بــر تشــکیل تیــم هــای تخصصــی و 

ــه شــد. ــذاری گرفت ــد واگ ــن ســاختار مجــزا جهــت پیشــبرد فرآین در نظــر گرفت



ــجوی  ــلیمانی دانش ــین س وب دا؛ حس

ــوم  ــگاه عل ــکی دانش ــر پزش ــرم آخ ت

ــدگان  ــره برگزی پزشــکی شــهرکرد در زم

ــداکاری دانشــجویان  ــی ف تندیــس مل

ــت. ــرار گرف ــران ق ای

ــدا  ــل از مف ــه نق ــزارش وب دا ب ــه گ ب

شــهرکرد، حســین ســلیمانی دانشجوی 

ــوم  ــگاه عل ــکی دانش ــر پزش ــرم آخ ت

پزشــکی شــهرکرد، از بیــن دانشــجویان دانشــگاههای اســتان انتخــاب و در زمــره 

ــت. ــرار گرف ــران ق ــداکاری دانشــجویان ای ــی ف ــس مل ــدگان تندی برگزی

ــداکاری  ــی ف ــس مل ــای تندی ــن اعط ــم هفتمی ــزارش، مراس ــاس ای گ ــر اس ب

ــج و تعمیــق مفهــوم مســئولیت اجتماعــی  ــا هــدف تروی ــران، ب دانشــجویان ای

ــاه۹۶  ــنبه ۲۸ آذرم ــه سه ش ــداکاری در جامع ــار و ف ــرد ایث ــا رویک ــجویان ب دانش

بــا حضــور مســئوالن فرهنگــی نهادهــای مختلــف در تــاالر دانشــکده فردوســی 

ــزار شــد. ــران برگ دانشــگاه ته

گفتنــی اســت، ایــن آئین ملــی به همــت ســازمان دانشــجویان جهاد دانشــگاهی 

و بــا حضــور و مشــارکت نهادهــا، ســازمان ها، وزارتخانه هــا و دســتگاه های 

ــی از  ــایی و قدردان ــور شناس ــه منظ ــددی ب ــی متع ــی و اجتماع ــی و فرهنگ علم

ــف  ــای مختل ــداکاری را در عرصه ه ــه ف ــای داوطلبان ــه فعالیت ه ــجویانی ک دانش

ــجویی  ــروه دانش ــجوی گ ــم از ۲۵ دانش ــن مراس ــی ای ــزار و ط ــته اند برگ داش

فعــال در عرصه هــای مختلــف اجتماعــی و فرهنگــی کشــور تقدیــر شــد.در متــن 

لــوح اهدایــی بــه حســین ســلیمانی فارســانی خطــاب بــه وی آمــده اســت، در 

پاسداشــت حریــم انســانیت و نــوع دوســتی و تکریــم مجاهــدت بــی دریغتــان 

در احیــاء ارزش هــای الهــی،  انســانی و ترویــج فرهنــگ از خــود گذشــتگی و ایثــار 

تندیــس ملــی فــداکاری دانشــجویان ایــران بــه جنابعالــی تقدیــم مــی گــردد.

ــت شــما همــواره روشــنایی  ــد و حضــور سرشــار از معنوی ــم همــت بلن آرزومندی

بخــش ســپهر بیکــران ایــن ســرزمین باشــید.

وب دا؛ رئیــس دانشــکده بهداشــت دانشــگاه علــوم پزشــکی، خدمــات بهداشــتی 

و درمانــی چهارمحــال و بختیــاری گفــت: ایــن دانشــکده بــه لحــاظ پژوهــش در 

رتبــه بنــدی ۲۰۱۷ از جایــگاه رضایــت بخشــی در اســتنادات مقــاالت برخوردار شــد.

بــه گــزارش وب دا؛ دکتــر مهربــان صادقــی افــزود: نتایــج رتبــه بنــدی دانشــکده 

هــای بهداشــت کشــور بــر اســاس نتایــج داده هــای بانــک اطالعاتــی Scopus در 

پایــان ســال میــالدی ۲۰۱۷ منتشــر و دانشــکده بهداشــت دانشــگاه علــوم پزشــكی 

شــهركرد از بیــن ۴۸ دانشــكده نــام بــرده شــده در جایــگاه یازدهــم جــدول قــرار 

گرفــت.

ــر  ــر اســاس شــاخص Index-H ، مبتنــی ب ــه بنــدی ب وی تصریــح کــرد: ایــن رتب

مقــاالت اعضــای هیــات علمــی دانشــکده هــای بهداشــت دانشــگاه هــای علــوم 

پزشــکی کشــور اســت.

ــت  ــکده بهداش ــی دانش ــات علم ــای هی ــی اعض ــاالت تمام ــداد مق ــت: تع وی گف

ــپس  ــده و س ــتخراج ش ــک دانشــگاه اس ــه تفکی ــکی ب ــوم پزش ــر دانشــگاه عل ه

ــت. ــده اس ــاخص H-Index آن درج ش ــتنادات و ش اس

دکتــر صادقــی افــزود: ایــن رتبــه بنــدی در برگیرنــده شــاخص هــای تعــداد مقاالت 

،  تعداد اســتنادات و شــاخص H-Index اســت.

ــه،  ــان اینک ــا بی ــوم پزشــکی شــهرکرد ب رئیــس دانشــکده بهداشــت دانشــگاه عل

شــاخص H-Index نمــادی از کمیــت و كیفیــت كار پژوهشــی یــك مجموعه اســت 

افــزود: بــه عنــوان مثــال اگــر دانشــكده ای شــاخصH-Index برابــر بــا ۴۰ داشــته 

باشــد یعنــی آن دانشــكده ۴۰ مقالــه حداقــل ۴۰ اســتنادی دارد.

دکتــر صادقــی گفــت: بــر اســاس رتبــه بنــدی اعــالم شــده، دانشــکده بهداشــت 

دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد بــا ۲۹۱ مقالــه و تعــداد یــک هــزار و ۴۸۸ اســتناد 

در جایــگاه یازدهــم و دارای شــاخص H-Index، ۲۱ مــی باشــد.

وی در ادامــه، ضمــن تبریــک بــرای قــرار گرفتــن در جایــگاه قابــل قبــول دانشــکده 

ــگاه و  ــت دانش ــه ریاس ــور ب ــت کش ــای بهداش ــکده ه ــن دانش ــت در بی بهداش

ــگاه  ــن جای ــرای ای ــه ب ــكده ك ــی دانش ــات علم ــكاران هی ــام هم ــکاران ، از تم هم

ــه تشــكر كــرد. تــالش كــرده انــد صمیمان

وب دا؛ رئیــس دانشــکده پرســتاری و مامایــی شــهرکرد از موفقیــت ایــن دانشــکده در کســب رتبــه تــک رقمــی نهــم در بیــن ۵۷ دانشــکده پرســتاری و 

مامایــی و ۱۹۴گــروه پرســتاری خبــر داد.

 H_Index بــه گــزارش وب دا؛ دکتــر رضــا مســعودی افــزود: بــر اســاس رتبــه بنــدی دانشــکده هــای پرســتاری و مامایــی کشــور بــر اســاس شــاخص

مبتنــی بــر مقــاالت اعضــای هیــات علمــی دانشــکده مربوطــه در بانــک اطالعاتــی Scopus در پایــان ســال میــالدی ۲۰۱۷، ایــن دانشــکده موفــق بــه 

كســب ایــن جایــگاه شــد. 

ــه و ۵۵۷ اســتناد دارای شــاخص H_Index ۱۱در  ــا انتشــار ۱۶۳ مقال بــه گفتــه وی، دانشــکده پرســتاری و مامایــی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد، ب

پایــان ســال ۲۰۱۷بــوده اســت.

ــالش و  ــکاران پرت ــی هم ــات تمام ــکی از زحم ــوم پزش ــگاه عل ــالش دانش ــه پرت ــه جامع ــت ب ــن موفقی ــک ای ــن تبری ــه ضم ــعودی، در ادام ــر مس دکت

ــرد. ــكر ك ــه تش ــهركرد صمیمان ــی ش ــتاری و مامای ــکده پرس ــش دانش زحمتک



وب دا؛ در یازدهمیــن روز از بهمــن مــاه جــاری، معــاون اجتماعــی دانشــگاه علــوم پزشــکی چهارمحــال و بختیاری 

در نشســتی بــا حضــور، رئیــس مرکــز تحقیقــات عوامــل اجتماعــی موثــر بــر ســالمت، مدیریــت روابــط عمومــی 

واموربیــن الملل،مشــاور رئیــس دانشــگاه در امــور اجتماعــی و فرهنگــی رئیــس دبیرخانــه شــورای سیاســتگذاری 

ســالمت اســتان، کارشناســان ایــن معاونــت و جمــع کثیــری از اصحــاب رســانه تشــریح شــد.

بــه گــزارش وب دا؛ معــاون اجتماعــی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد در ایــن نشســت مطبوعاتــی بــا اشــاره 

بــه برخــی عوامــل خطــرو علــت شــیوع بیمــاری هــای مزمــن همچــون فشــار خــون، دیابــت، بیمــاری هــای 

قلبــی و عروقــی و ســکته هــای قلبــی و مغــزی و تاکیــد بــر لــزوم اصــالع شــیوه زندگــی افــراد بــه نقــش رســانه 

هــا در ارتقــاء ســواد ســالمت جامعــه اشــاره داشــت.

وی تصریــح کــرد: ایــن معاونــت بــا هــدف جلــب مشــارکت هــای مردمــی و تاکیــد بــر عوامــل اجتماعــی موثــر 

بــر ســالمت افــراد فعالیــت خــود را بــه مــدت دو ســال در وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی آغــاز 

و از بهمــن مــاه ســال گذشــته بــه طــور رســمی در دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد آغــاز بــه كار كــرده اســت.

ــرای ســاختارمند کــردن دو موضــوع محــوری و مهــم  مهنــدس هاشــمی نیــا گفــت: اقدامــی کــه وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی، ب

نظــام ســالمت کشــور، یعنــی مشــارکت های اجتماعــی و همکاری هــای بین بخشــی، بــا تشــكیل معاونــت اجتماعــی وزارت بهداشــت، انجــام داد، 

می توانــد منشــا بركــت و خیــر بــرای نظــام ســالمت كشــور باشــد.

ــکیل  ــی، تش ــل اجتماع ــالمت را عوام ــر س ــر ب ــل موث ــد عوام ــد، ۷۵ درص ــان دارن ــالمت، اذع ــام س ــان نظ ــه متخصص ــور ک ــان ط ــزود: هم وی اف

می دهنــد بــه همیــن دلیــل، مهــم اســت کــه بــرای هدایــت و جهت دهــی ایــن عوامــل بــه ســمت بهبــود، نظــام ســالمت، ســاختاری را طراحــی 

ــرد. ــره الزم را ب ــن ظرفیت هــا به ــد از ای ــا بتوان ــد ت کن

ــه  ــوط ب ــی بحث هــای مرب ــذا در مقاطع ــه ســاختار، ل ــا ب ــوده ت ــراد ب ــه اف ــم ب ــن مباحــث بیشــتر قائ ــرد: در ســال های گذشــته، ای ــه ک وی اضاف

ــی  ــارکت های اجتماع ــه مش ــوط ب ــث مرب ــی، مباح ــرد و در مقاطع ــدا می ک ــت پی ــد و اولوی ــگ می ش ــی پررن ــای بین بخش ــارکت و همکاری ه مش

ــت. ــرار می گرف ــر ق ــات دیگ ــعاع موضوع ــت الش ــی، تح ــای بین بخش و همکاری ه

معــاون اجتماعــی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد گفــت: بــه نظــر می رســد، ایــن الگــو (تشــکیل معاونــت اجتماعــی در وزارت بهداشــت) می تواند، 

مدلــی مناســب بــرای تکمیــل و تــداوم طــرح تحــول ســالمت و همچنیــن الگویــی مطلــوب، بــرای نظام هــای ســالمت منطقــه و دنیــا باشــد.

مهنــدس هاشــمی نیــا افــزود: از ایــن رو معاونــت اجتماعــی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد از بهمــن مــاه ســال ۹۵ فعالیــت خــود را بطــور رســمی 

آغــاز و ضمــن همــکاری ومشــارکت در برگــزاری همایــش هــای آموزشــی و فرهنگــی در راســتای آگاهــی بخشــی بــه عمــوم مــردم و جلــب مشــارکت 

هــای مردمــی بــرای اجــرای هرچــه بهتــر برنامــه هــای کالن حــوزه ســالمت وارد عمــل شــده اســت.

ــه بانــک  ــه جمــع آوری لیســت نیازمندیهــای دانشــگاه، و تهی ــاه فعالیــت خــود نســبت ب ــه وی، همچنیــن ایــن معاونــت در مــدت کوت ــه گفت ب

اطالعاتــی موسســات و ســمن هــای حــوزه ســالمت و آســیب هــای اجتماعــی و تشــکیل شــورای پیــام رســان ســالمت دانشــگاه هــا، ســازمان هــا 

و نهادهــای دولتــی اســتان و اندیشــگاه ســالمت اســتان و تشــکیل و راه انــدازی خانــه مشــارکت مــردم در ســالمت اســتان، تشــکیل كمیتــه دیــده 

بانــی ســالمت ، تهیــه نیــم رخ ســالمت اســتان اقــدام و بــا فراهــم نمــودن زمینــه تدویــن برنامــه جامــع ســالمت اســتان نســبت بــه ارتقــاء ســطح 

ســالمت جامعــه و داشــتن جامعــه ســالم، بــا نشــاط و مولــد انجــام وظیفــه مــی نمایــد.

وی در ادامــه بــا اشــارره بــه نقــش کلیــدی رســانه هــا در ارتقــاء ســالمت جامعــه، بــرای دریافــت هرگونــه پیشــنهاد و نظــر در راســتای اجــرای بهتــر 

برنامــه هــای معاونــت اجتماعــی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد اعــالم امادگــی کــرد و خواســتار همــکاری بیشــتر رســانه هــای اســتان بــرای 

آگاهــی بخشــی بــه مــردم و کمــك بــه ترویــج فرهنــگ خــود مراقبتــی شــد.



وب دا؛ معــاون اجتماعــی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد، گفــت طــی مراســمی بــا حضــور مدیــر عامــل و اعضــای کانــون حمایــت از 

بیمــاران هموفیلــی و تاالســمی اســتان بــا حضــور در بیمارســتان هاجــر(س) شــاغل در بخــش هــای هموفیلــی و تاالســمی تقدیــر بعمــل 

آمــد.

بــه گــزارش وب دا؛ ســید علــی محمــد هاشــمی نیــا افــزود: ایــن مراســم روز چهارشــنبه، چهــارم بهمــن مــاه جــاری، بــه مناســبت روز پرســتار 

ــد. برگزار ش

بــه گفتــه وی، ضمــن تقدیــر از زحمــات شــبانه روزی پرســتاران، از بیمــاران تحــت درمــان در ایــن بخــش عیــادت و مســائل و مشــکالت 

ایــن عزیــزان مطــرح شــد.

گفتنی است، سوم بهمن ماه مصادف با میالد با سعادت حضرت زینب کبری(س) بعنوان روز پرستار نامگذاری شده است.

ــی ســالمت  ــر بازاریاب ــوم پزشــکی شــهرکرد گفــت: اگ ــر ســالمت دانشــگاه عل ــر ب ــات عوامــل اجتماعــی مؤث ــز تحقیق وب دا؛ رئیــس مرک

ــود. ــه رو نب ــاری هــای مزمــن روب ــا معضــل شــیوع بیم ــروز کشــور ب ــت ام ــی محصــوالت صــورت مــی گرف ــا بازاریاب هم ســو ب

بــه گــزار وب دا؛ دکتــر مســعود لطفــی زاده در جمــع اصحــاب رســانه افــزود: اگــر بازریابــی ســالمت از ابتــدا بــه درســتی انجــام مــی شــد 

امــروز بــه جــای تمایــل شــدید خانــواده هــا بــه مصــرف تنقــالت بــی ارزش بــرای تغذیــه فرزندانشــان ، مــواد مغــذی همچــون کشــک و 

ســنجد مــورد اســتفاده قــرار مــی گرفــت.

وی، بــرای ترویــج فرهنــگ صحیــح تغذیــه ، مشــارکت ســازمان هــای دیگــر همچــون آمــوزش و پــرورش، صــدا و ســیما و ... را الزم دانســت 

و بــر نقــش رســانه هــای بــرای اطــالع رســانی و ارتقــاء ســواد ســالمت جامعــه تاکیــد کــرد.

بــه گفتــه وی، وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی تنهــا بخشــی از وظیفــه نظارتــی بــرای تامیــن ســالمت محصــوالت غذایــی را بــر 

عهــده دارد و بخــش عمــده ای از کار توســط ســازمان هــای متولــی تامیــن محصــوالت غذایــی و خــود مصــرف کننــدگان بایــد کنتــرل شــود.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد در ۱۴ ســال گذشــته رتبــه اول تحقیقــات را در بیــن دانشــگاه های هم تــراز کســب 

ــی، مدل ســازی  ــز جامــع پرســتاری و مامای ــوژی، مرك ــی، بیول ــی، ســلولی مولكول ــز تحقیقاتــی گیاهــان داروی ــزود: ۶ مرک ــرده اســت، اف ک

ســالمت و عوامــل اجتماعــی مؤثــر بــر ســالمت در ایــن دانشــگاه در حــال فعالیــت اســت.

ــه اجــرای طــرح مطالعاتــی  ــوم پزشــکی شــهرکرد در ادامــه ب ــر ســالمت دانشــگاه عل ــر ب رئیــس مرکــز تحقیقــات عوامــل اجتماعــی مؤث

کوهــورت در اســتان اشــاره داشــت و افــزود: مرکــز مطالعاتــی کوهــورت هــم اكنــون در حــال بررســی وضعیــت ســالمت ۷ هــزار نفــر از 

مــردم ایــن شــهر و ۳ هــزار نفــر از جمعیــت روســتایی شهرســتان اردل مــی باشــد.

وی تصریــح کــرد: انجــام ایــن مطالعــات بــرای هــر فــرد بالــغ بــر ۵میلیــون ریــال هزینــه بــرای دانشــگاه در بــر دارد کــه کلیــه خدمــات 

بصــورت رایــگان بــه افــراد تحــت مطالعــه ارائــه مــی شــود.

گفتنــی اســت، نشســت مطبوعاتــی بــا رویکــرد معرفــی معاونــت اجتماعــی و تشــریح برنامــه هــای کمیتــه ســالمت و درمــان دهــه فجــر 

ســال ۱۳۹۶ در یازدهمیــن روز از بهمــن مــاه در مجتمــع رحمتیــه دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد برگــزار شــد.



وب دا؛ معــاون تحقیقــات و فنــاوری دانشــگاه علــوم پزشــکی، خدمــات 

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

بیســت و ســومین جشــنواره تحقیقاتــی علــوم پزشــکی رازی در بیســت 

ــوم  ــگاه عل ــزود: از دانش ــران اف ــاری در ته ــاه ج ــن روز از دی م و پنجمی

پزشــکی شــهرکرد در ایــن جشــنواره تجلیــل بعمــل آمــد.

بــه گــزارش وب دا؛ دکتــر ســید کمــال صولتــی افــزود: بیســت و ســومین 

ــه  ــی ب ــات اله ــو عنای ــکی رازی در پرت ــوم پزش ــی عل ــنواره تحقیقات جش

منظــور تجلیــل و تکریــم از محققیــن برجســته ایرانــی داخــل و خــارج 

ــکی دی  ــوم پزش ــر عل ــی برت ــای تحقیقات ــی فعالیت ه ــور و معرف از کش

مــاه ۱۳۹۶ در دو قســمت افــراد حقیقی(پژوهشــگران حــوزه ســالمت) و 

نهادهــای حقوقــی برگــزار گردیــد.

ــکی  ــوم پزش ــر عل ــان برت ــم از محقق ــن مراس ــرد: در ای ــح ک وی تصری

کشــور، دانشــگاه هــای علــوم پزشــکی برتــر در حــوزه تحقیقــات، کمیتــه 

هــای تحقیقــات دانشــجویی برتر،مجــالت برتر،مراکــز تحقیقاتــی برتــر 

و محققــان جــوان برتــر علــوم پزشــكی كشــور تجلیــل بــه عمــل آمــد.

بــه گفتــه وی، دانشــگاه علوم پزشــکی شــهرکرد با کســب عنوان نخســت 

در حــوزه فعالیــت هــای پژوهشــی بــرای چهــارده ســال متوالــی در بیــن 

ــات دانشــجویی در  ــه تحقیق ــه اول کمیت ــراز و رتب دانشــگاه هــای همت

بیــن دانشــگاه هــای علــوم پزشــکی همتــراز مــورد تجلیــل قــرار گرفــت.

ــوم پزشــکی شــهرکرد اظهــار  ــاوری دانشــگاه عل معــاون تحقیقــات و فن

ــوم پزشــکی رازی  ــی عل داشــت: بیســت و ســومین جشــنواره تحقیقات

بــا حضــور معــاون اول رئیــس جمهــور جنــاب آقــای دکتــر جهانگیــری، 

مقــام عالــی وزارت ومعاونیــن و روســای دانشــگاه هــای علــوم پزشــکی 

کشــور در ۲۵ دی مــاه جــاری در دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی 

برگــزار گردید.دکتــر صولتــی گفــت: تندیس این 

جشــنواره بــه پــاس کســب رتبــه اول دانشــگاه 

علــوم پزشــکی شــهرکرد بــه دســت معــاون اول 

محتــرم ریاســت جمهور و مقــام عالــی وزارت به 

دکتــر ارســالن خالــدی فــر سرپرســت دانشــگاه 

و دکتــر رئیســی، سرپرســت كمیتــه تحقیقــات 

دانشــجویی ایــن دانشــگاه اهــدا شــد.



ــرح  ــن ط ــری ای ــورت و مج ــده کوه ــگ کنن ــئول هماهن وب دا؛ مس

مطالعاتــی، از پایــش ســالمت ۷هــزار نفــر از جمعیــت شــهری و 

ــت  ــون وضعی ــا کن ــزود: ت ــر داد و اف ــه خب ــن مطالع ــتایی در ای روس

ــا ۷۰ ســال توســط تیــم  ســالمت ۶هــزار و ۵۰۰ نفــر از جمعیــت ۳۵ ت

ــاری  ــال و بختی ــالمت چهارمح ــش س ــز پای ــی مرک ــگری عموم پرسش

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــی ق ــورد بررس ــورت) م (کوه

بــه گــزارش وب دا؛ دکتــر علــی احمــدی، جمعیــت هــدف و زیرپوشــش 

ایــن طــرح در مرحلــه نخســت را ۱۰هــزار نفــر عنــوان و اظهــار کــرد:۷ 

ــت  ــی را جمعی ــهری و مابق ــت ش ــداد را جمعی ــن تع ــر از ای ــزار نف ه

روســتایی تشــکیل مــی دهــد.

ــمی از  ــورت رس ــز بص ــن مرک ــی ای ــت اجرای ــرد: فعالی ــح ک وی تصری

ــزار  ــالمت ۷ ه ــش س ــاری پای ــال ج ــان س ــا پای ــاز و ت ــاه ۹۵ آغ مهرم

ــی رســد و بررســی وضعیــت ســالمت  ــام م ــه اتم ــت شــهری ب جمعی

حــدود ۳هــزار نفــر از جمعیــت روســتایی شهرســتان اردل در روســتاهای 

ســرچاه، لیرالــی، ســرخون، عزیــز آبــاد و روســتاهای تابعــه از فروردیــن 

ســال آینــده آغــاز مــی شــود. 

ــرگ  ــار م ــدی آم ــون ۸۰درص ــم اکن ــه ه ــان اینک ــا بی ــدی ب ــر احم دکت

ــخیص  ــزود: تش ــردار اف ــای غیرواگی ــه بیماریه ــوط ب ــور مرب ــر کش و می

زودهنــگام بیمــاری هــای مزمــن همچــون دیابــت، فشــار خــون بــاال، 

ــا،  ــرطان ه ــه، س ــد و کلی ــوی کب ــی، ری ــی و عروق ــای قلب ــاری ه بیم

ــای  ــور ارتق ــه منظ ــی ب ــزی و قلب ــكته مغ ــی، س ــای گوارش ــاری ه بیم

ســطح ســالمت جامعــه و كاهــش بــار ایــن بیمــاری هــا از اهــداف راه 

ــز اســت.  ــن مرك ــدازی ای ان

ــکی،  ــات پزش ــام معاین ــری و انج ــن مرکزغربالگ ــه وی، در ای ــه گفت ب

بررســی عوامــل خطــر بیمــاری هــای غیــر واگیــر دار، بررســی وضعیــت 

ــدازه گیــری فشــار خــون، وزن، قــد، دور  ــراد، ان ــه و معیشــتی اف تغذی

ــه وزن و چاقــی  ــزان اضاف ــی و می ــوده بدن کمــر و تعییــن وضعیــت ت

، آزمایشــات چربــی و قنــد خــون از مــواردی اســت کــه در ایــن مرکــز 

انجــام مــی شــود. 

وی اظهــار داشــت: ســالمت افــراد تحــت پوشــش ایــن طــرح، ســاالنه 

و بــه مــدت ۲۰ســال مــورد بررســی قــرار مــی گیــرد.

ــه در  ــن مطالع ــل از ای ــج حاص ــه نتای ــان اینک ــا بی ــدی ب ــر احم دکت

ــش  ــالمت نق ــوزه س ــی در ح ــای مداخالت ــه ه ــن برنام ــده و تدوی آین

بســزایی دارد خاطــر نشــان کــرد: هــم اکنــون ۱۸ شــهر در اســتان هــای 

ــورت (  ــز كوه ــات مرک ــدی از خدم ــره من ــال به ــور در ح ــف کش مختل

ــتند.  ــالمت) هس ــازی درس ــدل س ــات م ــز تحقیق مرك

گفتنــی اســت، بــه مناســبت دهــه فجــر ســال ۹۶ در بیســت و یکمیــن 

ــز  ــور در مرک ــا حض ــگاران ب ــی از خبرن ــاری، جمع ــاه ج ــن م روز از بهم

ــا و  ــت ه ــا فعالی ــز، ب ــن مرک ــد از ای ــن بازدی ــهرکرد ضم ــورت ش کوه

ــدند. ــنا ش ــداف آن بیشــتر آش اه

وب دا؛ سرپرســت مرکــز رشــد فنــاوری ســالمت دانشــگاه علوم پزشــکی 

شــهرکرد ، بســتر ســازی بــرای تجــاری ســازی دســتاوردهاي تحقيقاتــي 

و تبديــل ايــده بــه ثــروت را از اهــداف ايــن مرکــز عنــوان کــرد.

بــه گــزارش وب دا؛ دکتــر کــوروش اشــرفی افــزود: مقدمــات راه انــدازی 

مرکــز رشــد فنــاوری ســالمت دانشــگاه بــا هــدف گســترش واحدهــای 

فنــاور، توســعه بیشــتر کارآفرینــي و تجــاري ســازي بــه ويــژه در 

ــال ۱۳۹۰  ــکي از س ــوم پزش ــه عل ــوالت در حيط ــد محص ــوص تولي خص

شــروع شــد و در دويســت و چهــل و يکميــن جلســه شــوراي گســترش 

ــن آوري  ــد ف ــز رش ــيس مرك ــا تاس ــور ب ــكي كش ــوم پزش ــگاه عل دانش

ــد. ــوم پزشــكي شــهركرد موافقــت گردي ســالمت دانشــگاه عل

وی تصریــح کــرد: در طــول ۳ ســال فعالیــت رســمی ایــن مرکــز ارائــه 

خدمــات پشــتیباني، خدمــات اطــالع رســاني و خدمــات مشــاوره اي و 

آموزشــي و خدمــات مالــي و اعتبــاري در راس خدمــات و حمايــت هــاي 

مرکــز رشــد قــرار گرفتــه اســت.

دکتــر اشــرفی، ایجــاد زمینــه کارآفرینــی، حمایــت از نــوآوري و خالقيــت 

نيروهــاي محقــق جــوان ، ايجــاد فضــاي الزم بــراي گســترش و رشــد 

واحدهــاي کوچــک و متوســط دانــش بنيــان در زمينــه هــاي فنــاوري 

هــاي صنعتي، کشــاورزي و خدماتــي و بســتر ســازي بــه منظــور ايجــاد 

ــش  ــان و دان ــذب کارآفرين ــراي ج ــب ب ــغلي مناس ــاي ش ــت ه فرص

ــر  ــاوري را از ديگ ــف فن ــاي مختل ــه ه ــگاهي در زمين ــگان دانش آموخت

اهــداف مركــز رشــد فنــاوري ســالمت دانشــگاه علــوم پزشــكي شــهركرد 

بــر شــمرد.

وی اظهــار داشــت: همچنیــن تولیــد و توســعه محصــوالت و فرآیندهای 

فنــاوری قابــل عرضــه بــه بــازار، کمــک بــه افزايــش ثــروت در جامعــه 

ــان و افزايــش قــدرت رقابــت و  ــق توســعه اقتصــاد دانــش بني از طري

رشــد شــرکت هــاي متکــي بــر دانــش و حمايــت از ايجــاد و توســعه 

شــرکت هــاي کوچــك و متوســط فنــاوري و حمايــت از موسســه هــا و 

شــركت هــاي تحقيقاتــي و مهندســي نــوآور بــا هــدف توســعه فنــاوري 

و كارآفرينــي از ديگــر اهــداف ايــن مركــز بشــمار مــي رود.

ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــالمت دانش ــاوری س ــد فن ــز رش ــت مرک سرپرس

ــت  ــد حمای ــور را نیازمن ــردن اهــداف مذک ــال ک ــه دنب شــهرکرد در ادام

ــكی  ــوم پزش ــگاه عل ــون دانش ــم اکن ــزود: ه ــت و اف ــئولین دانس مس

جايــگاه خوبــي در بيــن دانشــگاه هــاي مطــرح در زمينــه چــاپ مقاالت 

داراســت و در ادامــه بايــد بــه ســمت توليــد محصــول و كار آفرينــي و 

ــد. ــه دانشــجويان حركــت نماي ــي ب ــارت هــاي كارآفرين آمــوزش مه

ــای  ــتر اعض ــه بیش ــر چ ــل ه ــتار تعام ــه، خواس ــرفی در ادام ــر اش دکت

ــد  ــز رش ــا مرک ــان ب ــجويان و کارکن ــاتید و دانش ــی ، اس ــات علم هی

ــد. ــهرکرد گردي ــکي ش ــوم پزش ــگاه عل ــالمت دانش ــاوري س فن



ــروز  ــال ب ــازل و احتم ــی من ــه تکان ــل خان ــیدن فص ــرا رس ــه ف ــه ب ــا توج وب دا؛ ب

ــذا و  ــت غ ــموم معاون ــا و س ــناس داروه ــا، کارش ــوینده ه ــی از ش ــمومیت ناش مس

دارو ضــروری تریــن اقدامــات الزم هنــگام برخــورد بــا فــرد مســموم را تشــریح کــرد.

ــگام  ــه هن ــوادی ک ــوان م ــه عن ــموم ب ــار ، از س ــه علی ــر عطی ــزارش وب دا؛ دکت ــه گ ب

ورود بــه بــدن (خوراکــی، تنفســی، تزریقــی) و یــا تمــاس بــا پوســت موجــب اختــالل در 

تندرســتی و یــا  موجــب مــرگ شــود یــاد کــرد. 

وی، ســموم را عامــل اختــالالت و آســیب هــای مختلــف در دســتگاه  هــای گوناگــون بــدن عنــوان 

ــا در  ــی و ی ــی احتیاط ــر ب ــا در اث ــی ی ــور تصادف ــت بط ــن اس ــا ممک ــمومیت ه ــزود: مس ــود و اف نم

مــواردی بصــورت  تعمــدی بوســیله مــواد ســمی ایجــاد گــردد.

وی تصریــح کــرد: عــالوه بــر مــوادی کــه بطــور معمــول جــزو ســموم هســتند برخــی  از مــواد نیــز کــه بطــور معمــول جــزو ســموم نیســتند مثــل داروهــا 

کــه در اثــر مصــرف بیــش از حــد و یــا نادرســت تبدیــل بــه مــواد  مســموم کننــده و زیــان آور مــی شــوند.

دکتــر علیــار در خصــوص ضــروری تریــن اقدامــات الزم هنــگام برخــورد بــا فــرد مســموم اظهــار داشــت: در صورتــی کــه فــرد مســموم نیازمنــد کمــک 

هــای اولیــه اســت و شــما دوره کمــک هــای اولیــه  را دیــده ایــد بــه وی كمــك كنیــد. 

 وی ادامــه داد: در صورتــی کــه فــرد مســموم دچــار اختــالل تنفســی، کاهــش ســطح هوشــیاری و یــا کالپــس قلبــی شــده بایــد بــا   ۱۱۵ تمــاس گرفتــه 

شــود، در ایــن مــوارد حتــی اگــر مطمئــن هســتید مــاده بــه تازگــی خــورده شــد از القــا اســتفراغ و یــا  خورانــدن مایعــات اجتنــاب کنیــد. 

 وی همچنیــن توصیــه کــرد: در صورتــی کــه فــردی داروی اشــتباه خــورده یــا مقــدار اشــتباه از داروی صحیــح خــورده بالفاصلــه بــا ۱۹۰ تمــاس  گرفتــه 

شــود. 

 دکتــر علیــار در خصــوص فــردی کــه گاز ســمی استنشــاق کــرده نیــز گفــت: ابتــدا بایــد بــه جایــی کــه هــوای تــازه ســالم دارد منتقــل شــود و  ســپس 

بــا ۱۹۰ تمــاس گرفتــه شــود. 

 وی افــزود: در صورتــی کــه مــاده ســمی بــر روی پوســت ریختــه اســت نیــز ابتــدا تمــام لبــاس هــای آلــوده شــده را از تــن خــارج کــرده  و ســپس ۲۰-۱۵ 

دقیقــه زیــر آب روان قــرار داده و بــا ۱۹۰ تمــاس گرفتــه شــود.

ایــن کارشــناس داروهــا و ســموم متذکــر شــد، بــه هیــچ عنــوان از مــواد شــیمیایی کــه  از نظــر شــیمیایی خنثــی کننــده مــاده ســمی هســتند بــرای 

خنثــی کــردن ســم ریختــه شــده بــر روی پوســت اســتفاده  نشــود. 

 دکتــر علیــار گفــت: در صورتــی کــه مــاده ســمی وارد چشــم شــده اســت بایــد بالفاصلــه چشــم را زیــر آب روان بــه مــدت ۱۵- ۲۰  دقیقــه قــرار داد و بــا 

۱۹۰ تمــاس گرفتــه شــود. 

 وی خاطــر نشــان کــرد: مســمومیت بــا مــواد خطرنــاک کــه مثــال هــای آن اشــاره شــد مــی توانــد تبعــات خطرنــاک و مانــدگاری بــرای فــرد  مســموم 

ایجــاد کنــد بنابرایــن حتــی المقــدور بایــد از وقــوع آن پیشــگیری شــود. 

 وی اظهــار داشــت: مراکــز اطالعــات داروهــا و ســموم فقــط در مــوارد بــروز مســمومیت کاربــرد نــدارد بلکــه در مــواردی کــه نگرانــی از  عــوارض دارویــی 

کــه اشــتباه مصــرف شــده یــا دارویــی کــه مقــدار اشــتباهی اســتفاده شــده اســت هــم مــی توانــد راهنمایــی  هــای مناســب ارائــه دهــد. 

 دکتــر علیــار بــا بیــان اینکه،مســمومیت یکــی از شــایع تریــن علــل بــروز صدمــات خطرنــاک در اطفــال اســت تصریــح کــرد: اکثــر مــوارد مســمومیت 

اطفــال در  خانــه رخ مــی دهــد و كــودكان در ســنین بیــن ۸ مــاه تــا ۶ ســال در باالتریــن میــزان خطــر قــرار دارنــد.

وب دا؛ در جهــت ارتقــاء ســطح آگاهــی بخشــداران، شــهرداران و دهیــاران 

در خصــوص موضوعــات مهــم حــوزه ســالمت غــذا و دارو، نمایشــگاه یــک 

ــینا  ــن س ــالن اب ــع در س ــئولین واق ــن مس ــش ای ــل همای روزه ای در مح

پردیــس آموزشــی رحمتیــه شــهرکرد برپــا شــد.

ــگاه  ــی دانش ــواد غذای ــر م ــارت ب ــت اداره نظ ــزارش وب دا؛ ریاس ــه گ ب

علــوم پزشــکی شــهرکرد ضمــن اعــالم ایــن خبــر افــزود: هــدف از برپایــی 

ایــن غرفــه اطــالع رســانی، آگاه ســازی مســئولین شــهرها و روســتاها در 

خصــوص مفاهیــم مختلــف حــوزه غــذا و دارو از جملــه نشــانگرهای رنگــی 

ــرات  ــن خط ــتعالم آن و همچنی ــوه اس ــت و نح ــب اصال ــه، برچس تغذی

ناشــی از قاچــاق کاالهــای ســالمت محــور 

ــرف  ــالمت مص ــد س ــاظ تهدی ــه از لح چ

ــه  ــی ك ــاظ صدمات ــه از لح ــدگان و چ کنن

مــی توانــد ایــن پدیــده شــوم بــه اقتصــاد 

ــد مــی باشــد.  كشــور وارد نمای

ابراهیــم داودی خاطــر نشــان كــرد: اســتان 

چهــار محــال و بختیــاری از جملــه اســتان 

ــازی  ــگ س ــه فرهن ــرو در زمین ــای پیش ه

الگــوی تغذیــه مــی باشــد و  اصــالح 



وب دا؛ مسابقه طناب کش و دارت در خوابگاه گلستان برگزار شد.

ــاب کشــی و دارت در روز دوشــنبه ۹۶/۱۰/۴ در  ــه در رشــته هــای طن ــن مســابقات ک در ای

خوابــگاه گلســتان برگــزار شــد تعــداد ۴۰ نفــر از دانشــجویان حضــور داشــتند کــه در پایــان 

آقایــان حجــت اللــه جمشــیدی-جهانگیر ورناصــری و حمیدرضــا حســینی در رشــته دارت و 

آقایــان محمدرضــا غالمی-مهــدی کمالــی و اســحاق قنبــری در رشــته طنــاب زنــی موفــق بــه 

کســب عناویــن برتــر شــدند.

وب دا؛ بــا برگــزاری مســابقات هماهنگــی منطقــه مرکــزی بــا حضــور شــرکت کنندگانــی از ۴ منطقــه، اصفهــان، کاشــان ، یــزد و شــهرکرد، دانشــگاه علــوم 

پزشــکی شــهركرد موفــق بــه كســب مقــام اول آمادگــی جســمانی در ایــن مســابقات شــد.

بــه گــزارش وب دا بــه نقــل از مفــدا؛ حجــت اللــه جمشــیدی و محمدرضــا دغــالوی از شــهرکرد توانســتد در مســابقات همگانــی منطقــه مرکــزی مقــام 

اول و دوم رشــته آمادگــی جســمانی را کســب کننــد.

گفتنــی اســت، مســابقات همگانــی منطقــه مرکــزی روز پنجشــنبه ســی آذرمــاه ۹۶ در رشــته هــای دارت، فوتبــال گل کوچــک ، بســکتبال ۳ نفــره ، طنــاب 

زنــی و آمادگــی جســمانی برگــزار شــد.

پس از حجت الله جمشیدی و محمد رضا دغالوی، فرزاد جمشیدی از کاشان به مقام سوم مسابقات آمادگی جسمانی را کسب کرد.

وب دا؛ نتایج انتخابات شورای اجرایی کانون هالل احمر دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد اعالم شد.

بــه گــزارش وب دا بــه نقــل از مفــدا؛ در ششــمین روز دی مــاه ۹۶ جلســه ای در خصــوص شــمارش آرای اعضــای شــورای مرکــزی کانــون هــالل احمــر 

ــا حضــور نماینــده محتــرم ســازمان هــالل احمــر در دفتــر مدیــر فرهنگــی دانشــگاه تشــکیل و آرای دانشــجویان  دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد ب

شــمارش شــد.

گفتنــی اســت، خانــم هــا ســتاره عبداللهــی و فاطمــه مهربــان بــه ترتیــب بــا ، ۱۱۷ و ۱۱۳ رای و آقایــان علــی رســولی بــا ۱۰۵ رای، وحیــد رئیســی بــا ۷۱ 

رای و محمــد قاســمی بــا۵۹ رای بیشــترین آرا را بــه خــود اختصــاص دادنــد.

سحر اسدی االسوند با ۵۴ رای و محمد قربانی با کسب ۵۰ رای از دیگر منتخبین این دوره از انتخابات بودند.

بــر اســاس ایــن گــزارش، انتخابــات شــورای اجرایــی کانــون هــالل احمــر دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد ســوم دی مــاه جــاری بــا حضــور سرپرســت 

اداره دانشــجویی و جوانــان اســتان و خانــم ســلطانی ،کارشــناس مســئول امــور فرهنگــی دانشــگاه برگــزار شــد.

در این انتخابات ۳۰۰نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد شرکت داشتند.

وب دا؛ معــاون فرهنگــی دانشــجویی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد گفــت: جلســه شــورای تخصصــی فرهنگــی و اجتماعــی بــا حضــور اعضــاء در 

تاریــخ ۹۶/۱۰/۱۷ راس ســاعت ۱۲/۳۰ در دفتــر ریاســت دانشــگاه برگــزار گردیــد.

بــه گــزارش وب دا؛ مهنــدس ســید علــی محمــد هاشــمی نیــا افــزود: در ایــن جلســه ضمــن بررســی اساســنامه کانــون وارثــان ایثــار، بــا تاســیس ایــن 

کانــون موافقــت بــه عمــل آمــد.

وی تصریــح کــرد: اساســنامه کانــون رســانه ای دانشــجویان دانشــگاه نیــز در ایــن جلســه مطــرح و مقــرر گردیــد در جلســه بعــدی شــورای فرهنگــی و 

اجتماعــی دانشــگاه مــورد بررســی قــرار گیــرد.

معــاون فرهنگــی دانشــجویی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد گفــت: بــا توجــه بــه بنــد ۱ صورتجلســه شــورای فرهنگــی و اجتماعــی شــبکه بهداشــت 

ودرمــان شهرســتان لــردگان و همچنیــن مصوبــه شــورای ترویــج فرهنــگ ایثــار و شــهادت ایــن شهرســتان مبنــی بــر نامگــذاری مراکــز تحــت پوشــش 

ــرح و  ــی دانشــگاه مط ــی و اجتماع ــورای فرهنگ ــه ش ــه ، موضــوع در جلس ــهدای آن منطق ــام ش ــه ن ــردگان ب ــتان ل ــان شهرس شــبکه بهداشــت ، درم

موافقــت گردیــد.



ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــتاد دانش ــی س ــت فیزیک ــئول حفاظ وب دا؛ مس

شــهرکرد ، از شــرکت ۱۸۰ نیــروی حفاظــت فیزیکــی حراســت ایــن 

دانشــگاه در دروه آموزشــی تســت ورزش و آمادگــی جســمانی خبــر داد.

بــه گــزارش وب دا؛ ســلیمان رحمانــی افــزود: ایــن دوره بــه مــدت ســه 

ــر  ــی عص ــالن ول ــاه در س ــن م ــانزدهم بهم ــت ش ــم لغای روز از چهارده

ــج) ســتاد دانشــگاه برگزارشــد. (ع

وی تصریــح کــرد: بــا توجــه بــه مناســبت دهــه مبــارک فجــر بــه نفــرات 

ــه  ــده در ایــن دوره جوایــزی ب برگزیــده در هــر گــروه ســنی شــرکت کنن

ــاظ  ــان لح ــوزش کارکن ــامانه آم ــاز آن در س ــدا و امتی ــود اه ــم یادب رس

خواهــد شــد.

بــه گفتــه وی، ایــن دوره بــا توجــه بــه لــزوم حفــظ آمادگــی جســمانی 

ــدگان  ــزار و شــرکت کنن ــروی هــای حفاظــت فیزیکــی هــر ســاله برگ نی

ــاز را کســب نمایــد. بایــد حداقــل ۶۰ درصــد امتی

ــت  ــای حفاظ ــروی ه ــتفاده نی ــکان اس ــدن ام ــم ش ــی از فراه رحمان

فیزیکــی از وســایل و تجهیــزات ســالن هــای ورزشــی دانشــگاه خبــر داد 

و افــزود: بــا هماهنگــی هــای صــورت گرفتــه در صــورت حضــور در ســالن 

هــای ورزشــی و انجــام تمرینــات ورزشــی ســاعات حضــور ایــن عزیــزان 

ــوان ســاعت اضافــه کار محاســبه مــی  در اماکــن ورزشــی دانشــگاه بعن

گــردد.

گفتنــی اســت، هــم اکنــون قریــب بــه ۲۰۰ نفــر بعنــوان نیــروی حفاظــت 

ــه  ــغول ب ــهرکرد مش ــکی ش ــوم پزش ــگاه عل ــه دانش ــی در مجموع فیزیک

خدمــت هســتند.

وب دا؛ مشــاور رئیــس دانشــگاه و رئیــس اداره بازرســی و ارزیابــی 

عملکــرد و پاســخگویی بــه شــکایات دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد، از 

تشــکیل جلســه بررســی عملکــرد دانشــگاه در محــور صیانــت از حقــوق 

ــن،  ــت ، معاونی ــور ریاس ــا حض ــوع ب ــاب رج ــم ارب ــهروندی و تكری ش

ــای  ــك ه ــا و كلینی ــكده ه ــا ، دانش ــبكه ه ــی، ش ــز درمان ــای مراك روس

ــر داد. ــی خب درمان

بــه گــزارش وب دا، علــی اکبــر رســتار افــزود: ایــن جلســه در هجدهمیــن 

ــذا و داروی  ــت غ ــات معاون ــالن اجتماع ــاری در س ــاه ج ــن م روز از بهم

ــره  ــتقرار زنجی ــتورالعمل اس ــی دس ــن بررس ــکیل و ضم ــگاه تش دانش

ــی  ــت موضــوع و زمــان باق ــه اهمی ــا توجــه ب ــن کاال و خدمــات ب تامی

مانــده تــا پایــان ســال مالــی، بــر ضــرورت ایجــاد آمادگــی معاونــت غــذا 

ــن دارو و تشــدید نظــارت هــا  ــرای تامی ــت بهداشــتی ب و دارو و معاون

بــرای رفــاه حــال مــردم و مراجعیــن مراکــز درمانــی تاکیــد شــد.

ریاســت دانشــگاه علــوم پزشــکی، خدمــات بهداشــتی و درمانــی 

چهارمحــال و بختیــاری نیــز در ایــن جلســه بــا اشــاره بــه ابــالغ دســتور 

ــه ای  ــکیل کمیت ــات و تش ــن کاال و خدم ــره تامی ــتقرار زنجی ــل اس العم

ــه  ــن کمیت ــکیل ای ــت: تش ــار داش ــگاه اظه ــتا در دانش ــن راس در همی

ــات و  ــه از امكان ــتفاده بهین ــی و اس ــه جوی ــد صرف ــد در فرآین ــی توان م

ــد. ــد باش ــود مفی ــزات موج تجهی

دکتــر ارســالن خالــدی فــر، رعایــت قوانیــن و مقــررات را در همــه شــرایط 

ــه ای  ــد بگون ــه بای ــای کمیت ــد کار اعض ــزود: رون ــت و اف ــی دانس الزام

باشــد کــه در اجــرای امــور اختــالل ایجــاد نکنــد و کارهــا در اســرع وقــت 

ــع  ــه موق ــه و ب ــدون وقف ــردم ب ــه م ــانی ب ــت رس ــود و خدم ــام ش انج

صــورت بگیــرد.

ــه فعالیــت  وی در ادامــه خواســتار اتخــاذ راهکارهــای مناســب در زمین

ــف  ــا ی مختل ــر چــه بیشــتر واحده ــل ه ــر تعام ــه شــد و ب ــن کمیت ای

درون ســازمانی و تســریع در پاســخ گویــی بــه مکاتبــات داخلــی و بــرون 

ســازمانی تاکیــد کــرد.

ــرای  ــی ب ــه هــای نظارت ــر گفــت: همــواره وجــود کمیت ــدی ف ــر خال دکت

ــده  ــام در آین ــران از اته ــدن مدی ــون مان ــکالت و مص ــگیری از مش پیش

ــر اســت. موث

وی توجــه مدیــران بــه مســتند ســازی از فعالیــت هــای صــورت گرفتــه با 

توجــه بــه تاثیــر آن در ارزیابــی هــای انجــام شــده از عملکــرد مجموعــه را 

ضــروری دانســت و افــزود: مستندســازی هــا بایــد بــر اســاس نشــانگر، 

معیــار هــا و اســتانداردهای تعریــف شــده باشــد.

ــت  ــاره داش ــگاه اش ــانی در دانش ــروی انس ــود نی ــه کمب ــه ب وی در ادام

و افــزود: بایــد بــا اتخــاذ تدابیــر مناســب از امکانــات موجــود حداکثــر 

ــت  ــرای مدیری ــا ب ــکار ه ــن راه ــه بهتری ــال ارائ ــه دنب ــرد و ب ــره را ب به

ــود. ــگاه ب دانش

ــر  ــکان تغیی ــودن ام ــم نم ــری و فراه ــاف پذی ــر، انعط ــدی ف ــر خال دکت

ــر شــرایط اشــاره داشــت  ــر اســاس تغیی ــی ب ــه هــای اجرای شــیوه نام

ــی و  ــا مال ــت ه ــختی و محدودی ــه س ــم هم ــی رغ ــرد: عل ــح ک و تصری

ــه تــالش هــای صــورت  ــا نــگاه ویــژه ب تجهیزاتــی و نیــروی انســانی ب

گرفتــه و قدردانــی از زحمــات پرســنل، بایــد بــه دنبــال عملکــرد هــر چــه 

بهتــر بــود.

ــرو و  ــرات نی ــنهادات و نظ ــت پیش ــاده دریاف ــت: آم ــان گف وی در پای

ــتیم. ــن هس ــنل و مراجعی ــدی پرس ــش رضایتمن ــرای افزای ــران ب مدی



وب دا؛ رئیــس دبیرخانــه مشــارکت هــای اجتماعــی دانشــگاه علوم پزشــکی 

شــهرکرد، از تشــکیل اولیــن جلســه ســتاد هماهنگــی طــرح کرامــت خبــر 

داد.

بــه گــزارش وب دا؛ مهنــدس ســید علــی محمــد هاشــمی نیــا افــزود: ایــن 

ــان  ــاون درم ــور مع ــا حض ــاری ب ــاه ج ــن روز از دی م ــه در یازدهمی جلس

دانشــگاه، نماینــده ســمن های فعــال در اســتان، معــاون بهداشــت و درمان 

ســپاه پاســداران، نماینــدگان ســازمان بهزیســتی و شــورای هماهنگــی مبارزه 

بــا مــواد مخــدر و کمیتــه امــداد امــام خمینــی (ره) و سرپرســت ســازمان 

بســیج جامعــه پزشــکی و کارشناســان مربوطــه در معاونــت درمــان برگــزار 

شــد.

ــواد  ــا م ــارزه ب ــوری مب ــه مح ــرح محل ــرح کرامت(ط ــرد: ط ــح ک وی تصری

ــت  ــر اهمی ــی ب ــری مبن ــم رهب ــام معظ ــد مق ــتای تاکی ــدر) در راس مخ

پیشــگیری ، کنتــرل و کاهــش آســیب هــای اجتماعــی،  باالخــص آســیب 

ــوزش  ــان و آم ــت، درم ــکاری وزارت بهداش ــا هم ــاد،  ب ــوز اعتی ــان س خانم

ــا مــواد مخــدر و  ــارزه ب پزشــكی، ســازمان بســیج مســتضعفین، ســتاد مب

ــراد  ــالمت اف ــاء س ــظ و ارتق ــر حف ــه ب ــا تكی ــط، ب ــای ذیرب ــایر ارگان ه س

ــا هــدف اســتفاده از پتانســیل  ــان و ب ــری درمــان آن ــداوم پیگی ــر و ت درگی

ــه كار  ــاز ب ــوط ، آغ ــاد هــا و ســازمان هــای مرب ــه نه هــای موجــود در كلی

نمــوده اســت. بــه گفتــه وی، یکــی از الزامــات اجــرای ایــن طــرح، فراهــم 

ــوز  ــکی و مج ــزات پزش ــن دارو،  تجهی ــت تامی ــات الزم جه ــودن مقدم نم

اســتفاده از اماکــن مــورد نیــاز جهــت درمــان و بســتری معتــادان و اعــالم 

ــوم پزشــکی کشــور میباشــد. ــه دانشــگاه هــای عل ــا ب آنه

بیمــار  حفــظ  وی، 

پیگیــری  بــر تــداوم 

درمــان، رفــع رفتارهای 

غیــر متعــارف یــا ضــد 

و  ایجــاد  اجتماعــی، 

مهارتهــای  تقویــت 

مقابلــه بــا وسوســه 

درونــی مصــرف مــواد،  

تقویــت  و  ایجــاد 

ــش  ــواد و افزای ــرف م ــرای مص ــط ب ــار محی ــا فش ــه ب ــای مقابل ــارت ه مه

ــه مصــرف  ــاز ب ــدون نی ــی ب ــرای زندگ ســالمت روان و کمــال شــخصیت ب

مــواد را از اهــداف کمیتــه درمــان و کاهــش آســیب طــرح محلــه محــوری 

ــرد. ــوان ک ــدر عن ــواد مخ ــا م ــارزه ب مب

مهنــدس هاشــمی نیــا افــزود: در ایــن جلســه ضمــن بررســی ابعــاد مختلف 

اجــرای ایــن طــرح و اعــالم آمادگــی هــر یــک از ســازمان هــای مرتبــط بــر 

لــزوم مشــارکت و همــکاری تنگاتنــگ بیــن معاونــت هــای امــور اجتماعــی، 

درمــان و بهداشــت دانشــگاه علــوم پزشــکی بــا همطــرازان خود در ســازمان 

هــای دیگــر و شــورای مبــارزه بــا مــواد مخــدر تاکیــد شــد.

وب دا؛ رئیــس دبیرخانــه شــورای سیاســتگذاری ســالمت اســتان چهارمحال 

و بختیــاری، از برگــزاری جلســه تخصصــی شــاخص هــای ســیمای ســالمت 

ایــن اســتان خبــر داد.

بــه گــزارش وب دا؛ دکتــر فرهــاد محمــودی افــزود: ایــن جلســه در 

ــده وری  ــه دی ــا حضــور اعضــای کمیت هشــتمین روز از اســفندماه جــاری ب

ــد. ــزار ش ــتان برگ ــت اس ــز بهداش ــان مرک ــالمت و کارشناس س

ــی  ــد نهای ــی ، بررســی و تایی ــا هــدف بازبین ــن جلســه ب ــه وی، ای ــه گفت ب

شــاخص هــای ســالمت اســتان برگــزار و ضمــن انجــام هماهنگــی هــای 

ــیمای  ــا س ــط ب ــات مرتب ــوص موضوع ــری در خص ــم گی ــرای تصمی الزم ب

ــالمت تشــریح شــد. ــی س ــده بان ــه دی ســالمت اهــداف کمیت

دکتــر محمــودی خاطــر نشــان کــرد: کمیتــه دیــده بانــی ســالمت از ســال 

۹۵ فعالیــت خــود را در دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد آغــاز و در راســتای 

جمــع آوری اطالعــات آمــاری دقیــق در خصــوص شــاخص هــای ســالمت 

و نظــام منــد و ســاختارمند نمــودن مســائل مرتبــط بــا ســالمت وارد عمــل 

شــد.

ــالمت  ــوص س ــاخص در خص ــدود ۵۰۰ ش ــون ح ــا کن ــرد: ت ــح ک وی تصری

ــه روش  ــار ب ــه امــکان تفســیر آم ــا توجــه ب ــه ب مشــخص شــده اســت ک

ــای  ــی ه ــال رایزن ــول یکس ــار در ط ــر آم ــکان تغیی ــف و ام ــای مختل ه

مختلــف در راســتای ارائــه تعریــف جامــع و كامــل در حــال انجــام اســت.

ــر در ســال ۱۳۹۵ در اســتان  ــرگ و می ــده م ــه ۴ عامــل عم ــه ب وی، در ادام

ــی و  ــای قلب ــاری ه ــزود: بیم ــت و اف ــاره داش ــاری اش ــال و بختی چهارمح

عروقــی بــا ۳۲.۱۱ درصــد بعنــوان عمــده تریــن عامــل مــرگ و میــر در ســال 

گذشــته در اســتان مطــرح هســتند.

وی تصریــح کــرد: ســرطان هــا و تومورهــا بــا ۱۰.۶۴ درصــد بعنــوان دومیــن 

عامــل و حــوادث غیــر عمــد بــا ۵.۴۶ درصــد و بیمــاری هــای تنفســی بــا 

ــال  ــر در س ــرگ و می ــت م ــن عل ــومین و چهارمی ــوان س ــد بعن ۵.۲۱درص

ــد. ــاری معرفــی شــده ان گذشــته در چهارمحــال و بختی



وب دا؛ سرپرســت مدیریــت روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد گفــت: بــا انجــام قرعــه 

کشــی بیــن ۳۸ نفــر از افــرادی کــه باالتریــن امتیــاز ( نمــره بــاالی ۹۰) را در آزمــون الکترونیکــی كتــاب حماســه حســینی 

كســب نمــوده انــد ، اســامی ۱۴ نفــر از برگزیــدگان اعــالم شــد.

بــه گــزارش وب دا؛ ســید علــی درخشــان افــزود: امــور بانــوان دانشــگاه بــا انگیــزه ترغیــب بانــوان بــه امــر کتابخوانــی 

و جهــت آشــنائی بیشــتر بــا قیــام امــام حســین (ع)آزمــون الکترونیکــی از کتــاب حماســه حســینی جلــد اول اثــر اســتاد 

مطهــری (ع) را در ۲ مرحلــه درماههــای محــرم و صفــر برگــزار نمــود. وی تصریــح کــرد:  بیشــترین آمــار شــرکت کننــدگان 

ــز  ــده، مرك ــرکت کنن ــا۵۲۰ ش ــر (س) ب ــی هاج ــی درمان ــز آموزش ــد از : مرک ــز برترعبارتن ــب ۵ مرک ــه ترتی ب

آموزشــی درمانــی آیــت ا... كاشــانی بــا ۴۴۹ نفــر شــركت كننــده، مركــز بهداشــت شهرســتان 

شــهركردبا ۳۵۶ نفــر شــركت كننــده ، شــبکه بهداشــت ودرمــان شهرســتان بروجــن بــا ۲۱۸ 

نفــر شــرکت کننــده و شــبکه بهداشــت ودرمــان شهرســتان لــردگان بــا ۱۹۰ شــرکت کننــده 

مــی باشــد.

درخشــان، اســامی برنــدگان را بدیــن شــرح اعــالم کــرد: نوشــین شــریفی ریگــی از شــبکه 

لــردگان -ســعیده صالــح ریاحــی از معاونــت تحقیقــات و فنــاوری- ناهیــد صفــری از شــبکه 

ــعه -  ــت توس ــی از معاون ــت ثان ــان- عف ــتان فارس ــی از بیمارس ــری کران ــرا باق لردگان-زه

ــتان  ــرادی از بیمارس ــمیه م ــاوری- س ــات وفن ــت تحقیق ــدی از معاون ــار محم ــتو ی پرس

ــانی از  ــادی فارس ــری ارش ــن - کب ــبکه بروج ــی از ش ــی قهفرخ ــری ربیع ــان - مه فارس

ــرا  ــان -زه ــتان فارس ــدری از بیمارس ــا حی ــوی باب ــال رض ــیده لی ــان- س ــتان فارس بیمارس

ــان-  ــتان فارس ــاك از بیمارس ــی پ ــهین ابراهیم ــان- ش ــبكه فارس ــهركی از ش ــمی ش هاش

ایــران پــور اســفندیار بروجنــی از شــبكه بروجــن - اقــدس كاظمــی پردنجانــی از 

ــان. ــتان فارس بیمارس

وب دا؛ سرپرســت مدیریــت روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد موفــق 

بــه دریافــت لــوح تقدیــر از ســوی وزیــر بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی شــد.

ــه  ــده اســت، آن چ ــان آم ــی درخش ــه ســید عل ــه خطــاب ب ــن تقدیرنام ــن ای ــزارش وب دا؛ در مت ــه گ ب

طــی چهــار ســال گذشــته و تحــت عنــوان "طــرح تحــول ســالمت" توســط 

محققــان و اندیشــمندان در حــوزه بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی 

روی داد، در تاریــخ ســالمت کشــور بــی نظیــر بــوده اســت.

ــترده  ــات گس ــن خدم ــنجیده ای ــز و س ــع، متمرک ــه موق ــانی ب ــالع رس اط

کشــوری،  نقشــی ارزشــمند در آشــنایی افــکار عمومــی و کســب رضایتمنــدی 

قریــب بــه هشــتاد درصــدی ملــت شــریف ایــران از ایــن حــوزه را در پــی 

داشــته اســت بــه پــاس همراهــی و تــالش بــرای تحقــق ایــن برنامــه ملی، 

 از جنابعالــی تقدیــر نمــوده ســالمت و ســربلندی شــما را از خداونــد مهربــان 

خواهانــم.



وب دا؛ سرپرســت مدیریــت روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل دانشــگاه 

ــرت  ــده حض ــالد فرخن ــبت می ــه مناس ــت: ب ــهرکرد گف ــکی ش ــوم پزش عل

زینــب(س) و گرامــی داشــت روز پرســتار، چندیــن مرکــز درمانــی در 

ــن روز  ــن جش ــان مدعوی ــان میزب ــورت همزم ــاری بص ــال و بختی چهارمح

ــد. ــتار بودن پرس

ــه بصــورت همزمــان  بــه گــزارش وب دا؛ مراســم تجلیــل از پرســتاران نمون

ــش  ــالن همای ــاری در س ــاه ج ــن م ــوم بهم ــنبه س ــه ش ــاعت ۹ روز س از س

هــای ابــن ســینا مجتمــع رحمتیــه در شــهرکرد و شهرســتان هــای فارســان،  

ــا حضــور جمــع کثیــری از پرســتاران، کاردانهــا و  ــردگان ب اردل، بروجــن و ل

کارشناســان هوشــبری، اتــاق عمــل و بهیــاران، مســئولین اســتانی، روســا و 

مدیــران بیمارســتان هــا و شــبکه هــای بهداشــتی و درمانــی برگــزار شــد.

ــل از ۵۲  ــن تجلی ــن مراســم هــا، در مجمــوع ضم ــه وی، در ای ــه گفت ب

پرســتار نمونــه اســتانی و کشــوری، بهیــار، کارشــناس هوشــبری و اتــاق عمل 

ــل از  ــر و تجلی ــال اخی ــی یکس ــته ط ــتاران در گذش ــای پرس ــواده ه و خان

ــام  ــهرکرد، انج ــتان ش ــتاری شهرس ــام پرس ــره نظ ــات مدی ــن هی منتخبی

ــه پرســتاران حاضــر، برنامــه  مراســم قرعــه کشــی و اهــدای ۵ دوچرخــه ب

ــرای  ــی ب ــه یادماندن ــوش و ب ــات خ ــزار و اوق ــوع برگ ــاد و متن ــای ش ه

ــورد. ــم خ ــان رق ــت و درم ــوزه بهداش ــان ح ــتاران و زحمتكش پرس

وب دا؛ سرپرســت مدیریــت روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد ، از برگــزاری 

گردهمایــی مســئولین و رابطیــن روابــط عمومــی هــای تابعــه ایــن دانشــگاه در یازدهمیــن روز از بهمــن مــاه 

جــاری در ســالن اجتماعــات مجتمــع رحمتیــه خبــر داد.

بــه گــزارش وب دا؛ ســید علــی درخشــان افــزود: در ایــن گردهمایــی عــالوه بــر تشــریح ویــژه برنامــه هــای 

ایــام اللــه دهــه فجــر و توزیــع بســته و تحویــل اقــالم فرهنگــی بــه مســئولین روابــط عمومــی هــا، وظایــف 

ــرای اجــرای  ــکاری و مشــارکت ب ــات و هم ــار و اطالع ــکاس اخب ــف انع ــزان در حــوزه هــای مختل ــن عزی ای

ــح  ــادآوری شــد. وی تصری ــکات الزم ی ــار دیگــر مــرور و ن ــف فرهنگــی، آموزشــی و ... ب برنامــه هــای مختل

کــرد: همچنیــن بــه مناســبت فــرا رســیدن دهــه فجــر، ایــن جلســه بــا حضــور رئیــس شــورای هماهنگــی 

تبلیغــات اســالمی و تشــریح برنامــه هــای ســتاد دهــه فجــر اســتان همــراه شــد. درخشــان، برگــزاری کارگاه 

خبــر نویســی و نحــوه تیتــر و لیــد نوشــتن خبــر بــا حضــور دبیــر خبــر صــدا و ســیمای مرکــز اســتان ،زمانــی 

پــور را از دیگــر برنامــه هــای جانبــی ایــن گردهمایــی عنــوان کــرد.

وی گفــت: همچنیــن در ادامــه ایــن گردهمایــی، نشســت مطبوعاتــی بــا اصحــاب رســانه بمنظــور معرفــی معاونــت تــازه تاســیس اجتماعــی دانشــگاه و 

تشــریح برنامــه هــای کمیتــه ســالمت و درمــان دهــه فجــر برگــزار شــد کــه خوشــبختانه خبرنــگاران اســتان اســتقبال خوبــی از ایــن برنامــه نشــان دادنــد.



ــل دانشــگاه  ــن المل ــور بی ــط عمومــی و ام ــت رواب وب دا؛ سرپرســت مدیری

علــوم پزشــکی شــهرکرد گفــت: بــه مناســبت ســی و نهمیــن ســالگرد پیــروزی 

انقــالب اســالمی و یــاد آوری رشــادت هــا و از جــان گذشــتگی هــای شــهدا 

ــه  ــن روز از ده ــا چهارمی ــان ب ــزان ، همزم ــن عزی ــای ای ــواده ه ــار خان و ایث

ــواده شــهیدان زاهــدی  ــا خان ــارک فجــر جمعــی از مســئولین دانشــگاه ب مب

دیــدار کردنــد.

ــه گــزارش وب دا؛ ســید علــی درخشــان افــزود: مســئول نهــاد نمایندگــی  ب

ــان در ایــن دیــدار ضمــن دلجویــی  مقــام معظــم رهبــری و جمعــی از کارکن

ــه مقــام شــامخ شــهدا  ــرام زاهــدی ب از مــادر شــهیدان حمیــد، ســعید و به

ــد. ــرام کردن ــزان ادای احت ــواده هــای ایــن عزی وتمامــی مــادران و خان

ــه  ــدس ، س ــاع مق ــهیدان در دوران دف ــن ش ــادر ای ــه، م ــان اینک ــا بی وی ب

بــرادر نیــز تقدیــم انقــالب کــرده اســت اظهــار داشــت: ایــام اللــه دهــه فجــر 

ــه  ــت ک ــی اس ــور مردان ــار غی ــان ایث ــادآوری و بی ــرای ی ــبی ب ــت مناس فرص

ــن  ــیرین تری ــالمی از ش ــالب اس ــتاوردهای انق ــن و دس ــظ میهم ــرای حف ب

ــد . ــی باش ــتند م ــان گذش ــی جانش ــدادادی، یعن ــت خ نعم

وی تصریــح کــرد: دیــدار بــا خانــواده هــای شــهدا و غبــار روبــی گلزار شــهدا از 

محــوری تریــن ویــژه برنامــه هــای دهــه فجــر در دانشــگاه و واحدهــای تابعه 

آن در ســطح اســتان بــود کــه غالبــا بــا حضــور مســئولین ارشــد اســتانی و 

دانشــگاهی انجــام و در روزهــای آتــی نیزادامــه پیــدا خواهــد کــرد.

وب دا؛ سرپرســت مدیریــت روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل 

ــال  ــی چهارمح ــتی و درمان ــات بهداش ــکی، خدم ــوم پزش ــگاه عل دانش

ــهرکرد  ــاران ش ــهدای بمب ــادواره ش ــن ی ــزاری اولی ــاری، از برگ و بختی

همزمــان بــا ســالروز بمبــاران هوایــی مرکــز بهداشــت ایــن شهرســتان 

ــر داد. ــال ۱۳۶۶ خب در س

بــه گــزارش وب دا؛ ســید علــی درخشــان افــزود: ایــن یــادواره روز یــک 

ــاد  ــالن اداره کل بنی ــل س ــاعت ۹:۰۰ در مح ــفند س ــورخ۲۰ اس ــنبه م ش

ــواده  ــی از خان ــتانی و جمع ــئولین اس ــور مس ــا حض ــتان ب ــهید اس ش

ــزار شــد. هــای شــهدا برگ

ــه گفتــه وی، در ایــن یــادواره یــاد خاطــره شــهدای کارمنــد بمبــاران  ب

هوایــی مرکــز بهداشــت شهرســتان شــهرکرد در بیســتمین روز از 

ــان  ــید رحم ــهید س ــو، ش ــاس بهارل ــهید الی ــال ۱۳۶۶، ش ــفندماه س اس

ــه نادعلــی گرامــی  ــر الل ــر احمــدی و شــهید خی امینــی، شــهید منوچه

ــد. ــته ش داش

بــه گفتــه وی، ایــن یــادواره بــه همــت مدیریــت روابــط عمومــی وامــور 

ــگاه  ــهرکرد و پای ــتان ش ــت شهرس ــگاه،مرکز بهداش ــل دانش ــن المل بی

ــتان  ــت اس ــز بهداش ــج) مرک ــم (ع ــه االعظ ــه الل ــیج بقی ــت بس مقاوم

برگــزار شــد.

وب دا؛ در پــی کســب موفقیــت دکتــر هــادی تقــوی نــژاد رئیــس بیمارســتان 

سیدالشــهداء(ع) فارســان بــه دریافــت لــوح ســپاس از ســوی وزیــر بهداشــت 

و دکتــر طاهــر موهبتــی رئیــس هیــات مدیــره و مدیــر عامــل بیمــه ســالمت 

ایــران در اجــالس سراســری مدیــران ایــن ســازمان، مدیریــت روابــط عمومــی 

و امــور بیــن الملــل دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد ایــن موفقیــت را بــه 

ایشــان تبریــک عــرض مــی نمایــد.

ــالمت ،  ــه س ــازمان بیم ــران س ــری مدی ــالس سراس ــزارش وب دا؛ اج ــه گ ب

ــس  ــی رئی ــی الریجان ــور عل ــا حض ــاری، ب ــفندماه ج ــم اس ــنبه چهارده دوش

مجلــس شــورای اســالمی و ســید حســن قاضــی زاده هاشــمی وزیــر 

بهداشــت و درمــان و طاهــر موهتبــی مدیــر عامــل ســازمان بیمــه ســالمت 

ــر اجــرای  ــد ب ــی و تاکی ــا هــدف تبییــن سیاســت هــای اجرایــی ســال آت ب

دقیــق برنامه هــای عملیاتــی ســال ۹۷ ایــن ســازمان در ســالن همایش هــای 

ــزار شــد .  ــی برگ بیمارســتان شــهید رجای



وب دا؛ هماهنگ کننــده تیــم پیونــد اعضــای چهارمحــال و بختیــاری 

ــا  ــزی در اســتان ۶۵ ت ــار رضایت دهــی خانواده هــای مــرگ مغ گفــت: آم

۷۵ درصــد اســت کــه ایــن تعــداد باالتــر از ُنــرم کشــوری ۳۰ درصــد اســت.

بــه گــزارش وب دا بــه نقــل از خبرگــزاری فــارس؛ زهــرا ســیاح، بــا اشــاره 

ــرگ  ــار م ــای ۳۰ بیم ــاری اعض ــال ج ــت س ــه نخس ــه در ۷ ماه ــه اینک ب

ــرد: ایــن  ــاری اهــدا شــده اســت، اظهــار ک مغــزی در چهارمحــال و بختی

آمــار در مــدت مشــابه ســال گذشــته ۱۷ نفــر و در مــدت مشــابه ســال ۹۴، 

۱۴ بیمــار مــرگ مغــزی بــوده اســت.

وی بــا بیــان اینکــه در ایــن مــدت ۷۰ عضــو توســط خانواده هــای بیمــاران 

مــرگ مغــزی در چهارمحــال و بختیــاری اهــدا شــده اســت، افــزود: از ایــن 

تعــداد ۱۴ کلیــه در داخــل اســتان بــه صــورت کامــالً رایــگان بــه بیمــاران 

نیازمنــد اهــدا شــده اســت.

ــب  ــاری از کس ــال و بختی ــای چهارمح ــد اعض ــم پیون ــده تی هماهنگ کنن

ــر داد و اضافــه  ــه اهــدای عضــو در کشــور خب ــر اســتان در زمین ــه برت رتب

کــرد: اســتان مــا بــه نســبت جمعیتــی کــه دارد در کنــار شــیراز و تهــران 

رتبه هــای برتــر كشــوری را در زمینــه اهــدای عضــو كســب كــرده كــه ایــن 

ــه اســت. ــردم منطق ــاالی م ــگ و ســخاوتمندی ب نشــان دهنده فرهن

ســیاح بــا اشــاره بــه اینکــه در چهارمحــال و بختیــاری از هــر ســه خانــواده 

ــه داد:  ــد، ادام ــت می دهن ــو رضای ــدای عض ــه اه ــر ب ــزی، ۲ نف ــرگ مغ م

ــا ۷۵  ــای مــرگ مغــزی در اســتان ۶۵ ت ــی خانواده ه ــار رضایت ده آم

درصــد اســت کــه ایــن تعــداد باالتــر از نــرم کشــوری ۳۰ درصــد اســت.

ــز  ــو نی ــدای عض ــت کارت اه ــه دریاف ــتان در زمین ــردم اس ــت: م وی گف

ــتقبال بســیار خوبــی داشــته اند. اس

وب دا؛ سرپرســت مرکــز مدیریــت حــوادث و فوریت هــای پزشــکی 

ــاردار اهــل روســتای  ــادر ب ــوزاد پســر م ــاری گفــت: ن چهارمحــال و بختی

ســندگان بــه کمــک کارشناســان اورژانــس ۱۱۵ چشــم بــه جهــان گشــود.

بــه گــزارش وب دا؛ دکتــر فرامــرز شــاهین شــامگاه یکشــنبه مــورخ هفدهم 

دی مــاه جــاری اظهــار کــرد: در پــی تمــاس تلفنــی صبــح امــروز بــا مرکــز 

ــالرد  ــش ف ــندگان بخ ــتای س ــاردار در روس ــادر ب ــت م ــس ۱۱۵ جه اورژان

درخواســت کمــک و امــداد شــد.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه بالفاصلــه آمبوالنــس اورژانــس ۱۱۵ بیــن جــاده ای 

ــان  ــیدن کارشناس ــس از رس ــزود: پ ــد، اف ــزام ش ــل اع ــه مح ــه ب مالخلیف

ــک  ــه کم ــوزاد ب ــدید و ن ــادر تش ــان م ــل درد زایم ــه مح ــس ۱۱۵ ب اورژان

ــد. ــا آم ــه دنی ــزل ب ــکی در من ــای پزش ــناس های فوریت ه کارش

ــال و  ــکی چهارمح ــای پزش ــوادث و فوریت ه ــت ح ــز مدیری ــس مرک رئی

بختیــاری ادامــه داد: مــادر و نــوزاد در ســالمت کامــل منتقــل و بــه بخــش 

زایمــان بیمارســتان شــهدای لــردگان تحویــل داده شــدند.

وب دا؛ سرپرســت مرکــز مدیریــت حــوادث و فوریت هــای پزشــکی 

ــاله  ــم ۹۰ س ــوی خان ــق قلبی-ری ــای موف ــاری از احی ــال و بختی چهارمح

شــهرکردی توســط کارشناســان اورژانــس ۱۱۵ خبــر داد.

بــه گــزارش وب دا بــه نقــل از خبرگــزاری فــارس؛ دکتــر فرامــرز شــاهین ، از 

بازگشــت بــه زندگــی خانــم شــهرکردی بــه زندگــی خبــر داد و افــزود: 

ــی  ــم روز دوشــنبه ســی ام بهمــن مــاه دچــار ایســت قلب ایــن خان

ــام از  ــت پی ــس دریاف ــس پ ــان اورژان ــه کارشناس ــود ک ــده ب ش

همراهــان بیمــار مبنــی بــر عــدم پاســخگویی خانــم ۹۰ ســاله 

ــه محــل  شــهرکردی توســط یــک دســتگاه آمبوالنــس ب

حادثــه اعــزام شــدند.

ــر  ــکی ب ــای پزش ــان فوریت ه ــیدن کارشناس ــس از رس ــه وی، پ ــه گفت ب

بالیــن بیمــار، بــدون فــوت وقــت عملیــات احیــای قلبــی و ریوی پیشــرفته 

توســط کارشناســان ۱۱۵ آغــاز شــد کــه پــس از ۲۰ دقیقــه عملیــات احیــا، 

قلــب بیمــار شــروع بــه تپیــدن کــرد.

ــکی  ــای پزش ــوادث و فوریت ه ــت ح ــز مدیری ــت مرک سرپرس

چهارمحــال و بختیــاری در پایــان گفــت: بیمــار جهــت ادامــه 

ــل  ــهرکرد منتق ــر ش ــتان هاج ــه بیمارس ــان ب ــل درم مراح

شــد.



وب دا؛ مســئول روابط عمومــی مرکــز مدیریــت حــوادث و فوریــت هــای 

ــه  ــی ک ــاله طاقانک ــرد ۴۲ س ــت: م ــاری گف ــال و بختی ــکی چهارمح پزش

دچــار برق گرفتگــی شــده بــود توســط کارشناســان اورژانــس بــه زندگــی 

بازگشــت.

بــه گــزارش وب دا؛ محســن ابراهیمــی اظهــار کــرد: ســاعت یــک بامــداد 

امــروز و پــس از تمــاس تلفنــی بــا مرکــز پیــام اورژانــس ۱۱۵ مبنــی بــر 

ــس ۱۱۵  ــان اورژان ــک، کارشناس ــاله در طاقان ــردی ۴۲ س ــی م برق گرفتگ

به همــراه یــک دســتگاه آمبوالنــس بــه محــل اعــزام شــدند.

ــه  ــان متوج ــه کارشناس ــل حادث ــه مح ــیدن ب ــس از رس ــزود: پ وی اف

ــت  ــای راس ــریان پ ــی ش ــی و بریدگ ــار برق گرفتگ ــدوم دچ ــدند مص ش

ــت. ــه اس ــوک رفت ــه ش ــده و ب ش

مســئول روابط عمومــی مرکــز مدیریــت حــوادث و فوریــت هــای پزشــکی 

ــات  ــه عملی ــان بالفاصل ــرد: کارشناس ــه ک ــاری اضاف ــال و بختی چهارمح

ــتان  ــه بیمارس ــدوم را ب ــد و مص ــام دادن ــرم تراپی را انج ــمان و س پانس

کاشــانی شــهرکرد منتقــل كردنــد

ــا توجــه  ــاری ب وب دا؛ رئیــس اورژانــس۱۱۵ اســتان چهارمحــال و بختی

ــنبه  ــم چهارش ــزاری مراس ــال و برگ ــر س ــنبه آخ ــیدن چهارش ــرا رس ــه ف ب

ســوری گفــت: هســتند کســانی کــه در ایــن روز بــه دور از جمــع صمیمــی 

ــی  ــش روان ــالمتی و آرام ــت، س ــاد امنی ــرای ایج ــان ب ــواده هایش خان

مــردم آمــاده بــاش ایســتانده انــد تــا اگــر در نقطــه ای از شــهر و محــل 

مــن و تــو اتفــاق ناخوشــایندی رخ داد در اســرع وقــت وارد عمــل شــوند 

و نگذارنــد تــا لحظــات شــادی مــا بــه تلخــی کامــی بگــذرد.

ــزود: نیروهــای انتظامــی،  ــر فرامــرز شــاهین اف ــزارش وب دا؛ دکت ــه گ ب

ــت  ــن امنی ــل درتامی ــی بدی ــش ب ــانی نق ــش نش ــس ۱۱۵و آت اورژان

روانــی، ســالمت و رفــع نیازهــای مــردم دارنــد کــه در چهارشــنبه آخــر 

ــن نیروهــا حــس  ــدن ای ــا دی ــری ب ــش از هــر روز دیگ ــردم بی ســال م

ــی شــود. ــر م ــد براب ــان چن ــت در آن ــش و امنی آرام

وی تصریــح کــرد: در مــورد چهارشــنبه ســوری نیــز برنامه هــای آموزشــی 

ــده  ــام ش ــدارس انج ــز در م ــن مرک ــوزش ای ــد آم ــط واح ــی توس خاص

ــتفاده از  ــرات اس ــا مخاط ــش ب ــش از پی ــوزان بی ــش آم ــا دان ــت ت اس

مــواد محترقــه آشــنا شــوند.

ــس۱۱۵ در شــب چهارشــنبه ســوری در  ــرد: نیروهــای اورژان ــان ک وی بی

مناطــق مختلــف بــه خصــوص در مناطــق پرخطــر بــه صــورت گســترده 

حضــور خواهنــد داشــت و اورژانــس ۱۱۵ اســتان بــا برخــورداری از ۲۴۷ 

نفــر پرســنل مجــرب پزشــک کارشــناس و کاردان از آمادگــی کامــل بــرای 

امــداد رســانی بــه شــهروندان برخــوردار هســت.

ــکی  ــای پزش ــت ه ــوادث و فوری ــت ح ــز مدیری ــت مرک وب دا؛ سرپرس

ــه  ــق اولی ــس۱۱۵ از دقای ــد اورژان ــزام ۶ک ــاری از اع ــال و بختی چهارمح

اعــالم حادثــه ســقوط هواپیمــا ترکیــه ای در کــوه هــای شهرســتان کیــار 

ــر داد. خب

بــه گــزارش وب دا؛ دکتــر فرامــرز شــاهین افــزود: وقــوع حادثــه ســاعت 

۱۸:۱۵ دقیقــه امــروز از ســوی مــردم منطقــه اعــالم شــده اســت.

وی تصریــح کــرد: بــا توجــه بــه حــدود ۳ تــا ۴ ســاعت پیــاده روی تــا 

محــل ســقوط هواپیمــا و رویــت شــعله هــای آتــش، تیــم هــای ارزیــاب 

ــا،  ــه هواپیم ــیدن ب ــرای رس ــی ب ــتان و نیروهــای محل ــس۱۱۵ اس اورژان

عــازم کــوه هــای دورک انــاری باالتــر از آبشــار دره عشــق در شهرســتان 

کیــار شــده انــد.

دکتــر شــاهین، در ادامــه از اعــالم آمادگــی کامــل تکنســین ها و اســتقرار 

تجهیــزات بــرای امــداد رســانی بــه سرنشــینان ایــن حادثه خبــر داد.

بــه گفتــه وی، خبرهــا حاکــی از حرکــت ایــن هواپیمــای شــخصی ترکیــه 

ای بــا ۱۱ سرنشــین از شــارجه بــه ســمت اســتامبول مــی باشــد.



وب دا؛ 

مدیــر 

مــل  عا

مجمــع 

یــن  خیر

مت  ســال

و  چهارمحــال 

ــارکت  ــاری، از مش بختی

ــداث ۱۴۸  ــع در اح ــن مجم ای

بــاب واحــد بهداشــتی،  درمانــی و خدمــات در ایــن اســتان خبــر داد.

ــن ســالمت اســتان  ــزود: مجمــع خیری ــادری اف ــاس ق ــزارش وب دا؛ عب ــه گ ب

ــی  ــر و مردم ــکل فراگی ــعب تش ــی از ش ــوان یک ــاری بعن ــال و بختی چهارمح

ــت  ــت موســس،  هیئ ــس از تشــکیل هیئ ــن ســالمت کشــور پ ــع خیری مجم

ــتانداری  ــت از اس ــت فعالی ــذ موافق ــه و اخ ــت مدیری ــاب هیئ ــاء،  انتخ امن

ــال  ــه دوم س ــود را از نیم ــمی خ ــت رس ــاالً فعالی ــع، عم ــت مجم ــتان و ثب اس

ــش  ــک اندی ــن نی ــا خیری ــای الزم ب ــی ه ــاد هماهنگ ــتای ایج ۱۳۸۸ در راس

ــان  ــه هموطن ــور از جمل ــارج از کش ــل و خ ــالمت در داخ ــت داران س و دوس

مقیــم كشــورهای كویــت و امــارات، بنیــاد نیكــوكاران مفیــد، دانشــگاه علــوم 

ــورای  ــداریها،  ش ــهرداریها، بخش ــا،  ش ــتان، فرمانداریه ــتانداری اس ــكی،  اس پزش

ــن  ــران، مالكی ــن در ای ــور ژاپ ــفارت كش ــكاری س ــا هم ــالمی، دهیاریها و ب اس

ــدف  ــور، با ه ــاط كش ــی نق ــاختمانی در اقص ــح س ــد مصال ــات تولی كارخانج

فراهــم آوردن زمینــه جلــب مشــاركت در گســترش امــور بهداشــت و درمــان 

اســتان، بویــژه توســعه فضاهــای فیزیكــی و تامیــن تجهیــزات پزشــكی و غیــر 

ــوده اســت. ــاز نم ــكی آغ پزش

قــادری گفــت: احــداث ۱۰ بــاب کلینیــک تخصصــی، ۲۸ بــاب مرکــز خدمــات 

جامــع ســالمت، ۵۱ بــاب خانــه بهداشــت،  ۱۹ بــاب پایــگاه اورژانــس و فوریــت 

ــز  ــی و مرک ــخیص طب ــگاه تش ــاب آزمایش ــام، ۱۰ ب ــز پی ــکی و مرک ــای پزش ه

مشــاوره قبــل از ازدواج،  ۴ بــاب آموزشــگاه بهــورزی و مركــز تســهیالت زایمانــی، 

۲۴ بــاب خانــه پزشــك، خانه ســرایداری و پانســیون ویــژه كاركنــان غیــر بومــی، 

۱ بــاب ســالن اجتماعــات و ۱ بــاب ســالن مالقــات بــرای فراهــم ســاختن زمینــه 

دیــدار زندانیــان بــا خانــواده هــای خویــش بــا قریــب بــه ۶۱هــزار و ۸۰۰ متــر 

ــر  ــه در ه ــل هزین ــت و حداق ــا كیفی ــح ب ــتفاده از مصال ــا اس ــا ب ــع زیربن مرب

متــر مربــع از جملــه فعالیــت هــای مهــم ایــن مجمــع مــی باشــد.مدیر عامــل 

ــن  ــرد: همچنی ــح ک ــاری تصری ــال و بختی ــالمت چهارمح ــن س ــع خیری مجم

مــردم نیــک اندیــش طــی ســالهای اخیــر بیــش از ۲۴۰ قلــم تجهیــزات پزشــکی 

و غیــر پزشــکی از جملــه دســتگاه هــای دیالیــز، ماشــینهای لباسشــوئی، انــواع 

تختهــای بیمارســتانی، دودســتگاه خــودرو، از جملــه یــک دســتگاه آمبوالنــس 

را بــه مرکــز بهداشــتی و درمانــی ایــن اســتان اهــدا كــرده انــد.

قــادری گفــت: در شــهرها و روســتاهائی کــه دانشــگاه فاقــد زمیــن بــا کاربــری 

بهداشــتی و درمانــی بــوده اســت نیــز خیریــن محتــرم بیــش از ۸۵ هــزار متــر 

مربــع زمیــن را جهــت احــداث واحدهــای بهداشــتی و درمانــی اهــدا کــرده انــد 

کــه اســناد مربوطــه بــه نــام دانشــگاه بــه نمایندگــی از دولــت جمهــوری 

اســالمی انتقــال یافتــه اســت.

وی اظهــار داشــت: بــه عبارتــی همــت خیریــن 

ــود  ــار و از خ ــان ایث ــتارگان درخش ــن س ــرم ای محت

ــه  ــا بدرق ــر م ــای خی ــه دع گذشــتگی ک

جــاده ســعادت و ســالمت آنــان بــاد در هــر مــاه فعالیــت ایــن مجمــع از اغــاز 

تاکنــون بیــش از ۶۴۰ متــر مربــع بــه فضاهــای فیزیکــی و ۸۵۰ متــر مربــع بــه 

ــت.  ــده اس ــه ش ــگاه اضاف ــالک دانش ام

وی گفــت: مرکــز خدمــات جامــع ســالمت و کلینیــک تخصصــی دندانپزشــکی 

ــم هوشــمند،  ــر کری ــگاه ســالمت دکت ــور بروجــن،   پای ــژگان هادیپ شــادروان م

پایــگاه اورژانــس و فوریــت هــای پزشــكی ۱۱۵ باباحیــدر،  پایــگاه اورژانــس و 

ــه  ــه بهداشــت روســتای كردشــامی و خان ــای پزشــكی هفشــجان،  خان فوریته

ــدآباد و  ــتای اس ــت روس ــه بهداش ــوخته، خان ــه س ــتای قلع ــت روس بهداش

خانــه بهداشــت روســتای كرتــكل هــر كــدام بــا ۱۰۰ درصــد پیشــرفت فیزیكــی 

ــتان  ــالمت اس ــن س ــع خیری ــل مجم ــتند.مدیر عام ــرداری هس ــره ب ــاده به آم

ــا ۹۰ درصــد  ــه بهداشــت روســتای دزک ب ــزود: خان ــاری اف چهارمحــال و بختی

پیشــرفت،  خانــه بهداشــت و خانــه پزشــک روســتای کاهکــش بــا ۸۰ درصــد 

پیشــرفت فیزیکــی، کلینیــك بیمــاران خــاص و صعــب العــالج شــهركرد بــا ۴۰ 

ــا ۹۰ درصــد پیشــرفت ،  درصــد پیشــرفت، پایگاه بهداشــتی مســجد جامــع ب

خانــه بهداشــت روســتای امیرآبــاد بــا ۹۰ درصــد پیشــرفت، پایــگاه اورژانــس 

ــه  ــا ۸۰ درصــد پیشــرفت، خان ــی ب ــاد غرب و فوریــت هــای پزشــكی ۱۱۵ میرآب

بهداشــت و خانــه پزشــك روســتای ماركــده بــا ۷۵درصــد پیشــرفت، مجموعــه 

ــهدای  ــس ش ــی و اورژان ــك تخصص ــالمت،  كلینی ــع س ــات جام ــز خدم مرك

هفشــجان بــا ۷۵ درصــد پیشــرفت،  مجموعــه مركــز خدمــات جامــع ســالمت،  

ــس  ــگاه اورژان ــوادث و پای ــت ح ــز مدیری ــاری و مرك ــای رفت ــك بیماریه كلینی

۱۱۵ و فوریتهــای پزشــكی امــام ســجاد (ع) بروجــن بــا ۸۵ درصــد پیشــرفت، 

ــا ۸۰  ــینی ب ــتای س ــا عكاشــه روس ــا محمدرض ــادروان آق ــتی ش ــگاه بهداش پای

درصــد پیشــرفت،  مركــز خدمــات جامــع ســالمت شــبانه روزی حضــرت خاتــم 

االنبیــاء (ص) بــازت بــا ۸۰ درصــد پیشــرفت، خانــه بهداشــت روســتای پهنــا 

بــا ۷۰ درصــد پیشــرفت، مجموعــه آزمایشــگاه مركــزی ، كلینیــك دندانپزشــكی، 

ــی  ــم خدابخش ــادروان جاس ــل از ازدواج ش ــاوره قب ــز مش ــز و مرك ــز دیالی مرك

ــد  ــا ۶۵ درص ــه ب ــالمت نقن ــع س ــات جام ــرفت، مركز خدم ــد پیش ــا ۷۵درص ب

پیشــرفت، مجموعــه مركــز خدمــات جامــع سالمت، آزمایشــگاه و ســالن 

ــا ۳۵درصــد و مجموعــه  اجتماعــات شــادروان حــاج دالور احمــدی فارســان ب

مرکــز خدمــات جامــع ســالمت و آموزشــکده بهــورزی شــهید ســمیع فرخشــهر 

ــی  ــرت قمربن ــالمت حض ــع س ــات جام ــز خدم ــرفت مرک ــد پیش ــا ۳۰ درص ب

هاشــم(ع) و خانــه پزشــک ســودجان بــا ۷۵ درصــد پیشــرفت و مرکــز مدیریت

حــوادث و فوریتهــای پزشــکی ۱۱۵ حضــرت زهــرا (س) شهرســتان لــردگان بــا 

ــای پزشــکی شــهری و بیــن  ــگاه اورژانــس و فوریته ۷۰ درصــد پیشــرفت ، پای

جــاده ای ســودجان بــا ۶۰ درصــد پیشــرفت از جملــه پــروژه هــای در دســت 

اقــدام مجمــع هســتند.

قــادری گفــت: مرکــز مدیریــت حــوادث و فوریــت هــای پزشــکی ۱۱۵ شهرســتان 

کیــار، پایــگاه اورژانــس و فوریتهــای پزشــکی بیــن جــاده ای چغاخــور، پایــگاه 

ــع  ــات جام ــز خدم ــن،  مرک ــه بروج ــکی الهی ــای پزش ــت ه ــس و فوری اورژان

ــدان  ــوزی زن ــه آم ــرعی اردوگاه حرف ــات ش ــالن مالق ــوره و س ــبانه روزی ه ش

ــا ۸۵ درصــد پیشــرفت فیزیكــی از دیگــر پــروژه هایــی اســت كــه  شــهركرد ب

ــن نیــك اندیــش در ســطح اســتان در حــال  ــه همــت خیری ب

احــداث مــی باشــند.



ســازمان  سرپرســت  دا؛  وب 

بســیج جامعــه پزشــکی اســتان 

در  بختیــاری  و  چهارمحــال 

تشــریح فعالیــت هــای ایــن 

ســازمان در طــول دهــه مبــارک 

فجــر امســال گفــت: غربالگــری 

ســنجش  شــامل:  ایراپــن 

کلســترول و قنــد خــون ۳۶۱ نفــر از جملــه خدمــات ارائــه شــده بســیج 

در ایــن دهــه بــوده اســت.

ــری فشــار  ــدازه گی ــزود: ان ــاری اف ــن غف ــر مهی ــزارش وب دا؛ دکت ــه گ ب

خــون دو هــزار ۶۳۱ نفــر از مراجعیــن بــه مراکــز بهداشــتی و درمانــی و 

نمازگــزاران از دیگــر خدمــات ارائــه شــده کانــون هــای بســیج در مراکــز 

شهرســتان هــای ۹ گانــه و و محــل هــای اقامــه نمــاز عبــادی سیاســی 

جمعــه بــوده اســت.

وی، تعــداد افــراد ســنجش شــده در خصــوص میــزان قنــد خــون را دو 

هــزار و ۳۶۱ نفــر اعــالم کــرد و افــزود: طــی ایــن مــدت انــدازه گیــری 

ــر انجــام  ــی (BMI) ۳۵۰ نف ــوده بدن ــد و وزن و محاســبه شــاخص ت ق

شــد. دکتــر غفــاری، همچنیــن از ارائــه خدمــات مشــاوره ای و آموزشــی 

(تغذیــه، بیمــاری هــای واگیــر و غیــر واگیــر و ...) بــه یــک هــزار و ۲۳۹ 

نفــر در دهــه فجــر امســال خبــر داد و توزیــع اقــالم بهداشــتی شــامل 

۲۳۹ مســواک، خمیــر دنــدان و ... را از دیگــر خدمــات از ســازمان بســیج 

جامعــه پزشــکی در ســطح اســتان عنــوان کــرد.

وی تصریــح کــرد: ۷۵۱ نفــر نیــز از خدمــات پزشــکان عمومــی، ۶۵ نفــر 

از خدمــات متخصصیــن داخلــی و ۳۹۶ نفــر ویزیــت و معاینــه دهــان 

و دنــدان شــدند.

ــیدن  ــات کش ــر از خدم ــال ۱۸۰ نف ــر امس ــه فج ــه وی، در ده ــه گفت ب

ــدند. ــوردار ش ــداری برخ ــل نگه ــر قاب ــای غی ــدان ه دن

ــال و  ــتان چهارمح ــکی اس ــه پزش ــیج جامع ــازمان بس ــت س سرپرس

ــگان  ــان را رای ــی خودش ــالم داروی ــز اق ــر نی ــت:۵۸۲ نف ــاری گف بختی

ــز جامــع ســالمت ارجــاع شــدند. ــه مراک ــر ب ــد و ۱۳ نف ــت کردن دریاف

ــت و جــزوات آموزشــی ، انجــام  ــدد پمفل ــع ۸۰۰ ع ــاری، توزی ــر غف دکت

۴۳ تســت HIV ، ارائــه خدمــات مامایــی بــه ۴۲ نفــر و ارائــه آمــوزش 

ــام دهــه فجــر ۹۶ از دیگــر خدمــات  ــر در ای ــه ۳۵ نف هــای فرهنگــی ب

اعضــای کانــون هــای بســیج جامعــه پزشــکی اســتان بــوده اســت.وی، 

آذیــن بنــدی و فضاســازی ، برگــزاری مســابقات قرآنــی و ورزشــی ویــژه 

فرزنــدان کارکنــان، اجــرای طــرح ختــم قــرآن کریــم، دیــدار و سرکشــی 

از خانــواده معظــم شــهداء، برگــزاری نشســت هــای سیاســی و جلســه 

ــابقات  ــزاری مس ــالب، برگ ــس انق ــگاه عک ــی نمایش ــی ، برپای بصیرت

ــیجیان در  ــجم بس ــركت منس ــاران و ش ــادت از بیم ــی ، عی ــاب خوان کت

ــژه دهــه فجــر ســال  راهپیمایــی ۲۲ بهمــن از دیگــر فعالیــت هــای وی

جــاری بــود كــه بــا شــكوه هرچــه تمــام تــر در شهرســتانهای نــه گانــه 

اســتان بــه اجــرا گذاشــته شــد.

وب دا؛ سرپرســت ســازمان بســیج جامعــه پزشــکی اســتان چهارمحــال 

و بختیــاری از برگــزاری مراســم گرامیداشــت روز بســیج جامعــه پزشــکی 

در ایــن اســتان خبــر داد.

بــه گــزارش وب دا؛ دکتــر مهیــن غفــاری افــزود: بــه مناســبت هشــتم 

اســفندماه، روز بمبــاران شــیمیایی بیمارســتان صحرایــی فاطمــه الزهــرا 

ــه  ــگران عرص ــی از تالش ــهادت جمع ــر ۸ و ش ــات والفج (س) در عملی

ــکی  ــه پزش ــیج جامع ــت روز بس ــم بزرگداش ــان، مراس ــت و درم بهداش

ــت  ــتان، ریاس ــم (ع) اس ــی هاش ــر بن ــپاه قم ــده س ــور فرمان ــا حض ب

ــیج  ــای بس ــون ه ــئولین کان ــهرکرد،  مس ــکی ش ــوم پزش ــگاه عل دانش

جامعــه پزشــکی، مســئولین شــبكه هــای بهداشــت و درمــان ، معاونیــن 

ــری از بســیجیان فعــال عضــو ســازمان جامعــه  دانشــگاه و جمــع كثی

پزشــكی اســتان در شــانزدهمین روز از اســفندماه جــاری در ســالن 

ــد. ــزار ش ــذا و دارو برگ ــت غ ــای معاون ــش ه همای

بــه گفتــه وی، ضمــن ارائــه گــزارش عملکــرد مجمــع خیریــن ســالمت 

اســتان در ایــن همایــش، از اعضــای فعــال بســیج جامعــه پزشــکی و 

برپــا کننــدگان بیمارســتان هــای صحرایــی نیــز تجلیــل بعمــل آمــد.

ــپاه  ــده س ــوی فرمان ــش از س ــن همای ــن در ای ــت، همچنی ــی اس گفتن

قمــر بنــی هاشــم (ع) اســتان چهارمحــال و بختیــاری از دکتــر ارســالن 

ــر پرویــن  ــوم پزشــکی شــهرکرد و دکت ــر رئیــس دانشــگاه عل ــدی ف خال

ــل  ــتان تجلی ــکی اس ــه پزش ــیج جامع ــازمان بس ــت س ــاری سرپرس غف

بعمــل آمــد.



وب دا؛ سرپرســت شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان اردل اظهــار داشــت: بــه مناســبت 

ــات  ــه خدم ــه منظــور ارائ ــکی ب ــپ هــای پزش ــارک فجــر، اکی ــت دهــه مب ــام گرامیداش ای

ــه مناطــق محــروم شهرســتان اعــزام مــی شــوند. بهداشــتی و درمانــی از ســوی شــبکه ب

بــه گــزارش وب دا؛ اســماعیل امیــدی، در حاشــیه برگــزاری دومیــن جلســه کمیتــه ســالمت 

ــکی و  ــپ پزش ــه اکی ــان اینک ــا بی ــتان ب ــر شهرس ــه فج ــت ده ــتاد گرامیداش ــان س و درم

ــی  ــزام م ــروم اع ــق مح ــه مناط ــف ب ــای مختل ــبت ه ــتان اردل در مناس ــتی شهرس بهداش

ــه  ــز كلی ــارک فجــر امســال نی ــام مب ــر ایــن اســاس ایــن اکیــپ هــا در ای ــزود: ب شــوند اف

ــه  ــاده ارائ ــگان در روســتاهای دور افت ــه صــورت رای ــی خــود را ب خدمــات بهداشــتی درمان

ــرد. ــد ك خواهن

وی بــا یبــان اینکــه، محرومــان و روســتائیان از مهمتریــن اقشــار جامعــه از نظــر آســیب پذیــری محســوب مــی شــوند افــزود: خدمــت بــه محرومــان بــه 

عنــوان نشــان افتخــار اســت.

سرپرســت شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان اردل بــا بیــان اینکــه امــام خمینــی (ره) انقــالب اســالمی را انقــالب مســتضعفان خواندنــد، اظهــار کــرد: 

صاحبــان اصلــی انقــالب مــردم و محرومــان هســتند وخدمــت بــه آنــان نیــز از اصلــی تریــن وظایــف انقــالب و انقالبیــون محســوب مــی شــود.

گفتنــی اســت، دومیــن جلســه کمیتــه ســالمت و درمــان ســتاد گرامیداشــت دهــه فجــر شهرســتان اردل بــا حضــور دکتــر عابــدی رئیــس بیمارســتان امــام 

رضــا(ع) شهرســتان اردل و ســایر اعضــای کمیتــه در دفتــر مدیریــت شــبکه برگــزار شــد.

وب دا؛ سرپرســت شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان اردل اظهــار داشــت: 

بــه مناســبت ایــام گرامیداشــت دهــه مبــارک فجــر، اکیــپ هــای پزشــکی 

بــه منظــور ارائــه خدمــات بهداشــتی و درمانــی از ســوی شــبکه بــه مناطــق 

محــروم شهرســتان اعــزام مــی شــوند.

بــه گــزارش وب دا؛ اســماعیل امیــدی، در حاشــیه برگــزاری دومیــن جلســه 

ــا  ــتان ب ــر شهرس ــه فج ــت ده ــتاد گرامیداش ــان س ــالمت و درم ــه س کمیت

بیــان اینکــه اکیــپ پزشــکی و بهداشــتی شهرســتان اردل در مناســبت هــای 

ــن اســاس  ــر ای ــزود: ب ــزام مــی شــوند اف ــه مناطــق محــروم اع ــف ب مختل

ایــن اکیــپ هــا در ایــام مبــارک فجــر امســال نیــز كلیــه خدمــات بهداشــتی 

ــه  ــاده ارائ ــتاهای دور افت ــگان در روس ــورت رای ــه ص ــود را ب ــی خ درمان

ــن  ــتائیان از مهمتری ــان و روس ــه، محروم ــان اینک ــا یب ــرد.وی ب ــد ك خواهن

ــزود:  ــوند اف ــی ش ــوب م ــری محس ــیب پذی ــر آس ــه از نظ ــار جامع اقش

ــوان نشــان افتخــار اســت. ــه عن ــه محرومــان ب خدمــت ب

سرپرســت شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان اردل بــا بیــان اینکــه امــام 

ــار  ــد، اظه ــتضعفان خواندن ــالب مس ــالمی را انق ــالب اس ــی (ره) انق خمین

کــرد: صاحبــان اصلــی انقــالب مــردم و محرومــان هســتند وخدمــت بــه آنــان نیــز از اصلــی تریــن وظایــف انقــالب و انقالبیــون محســوب مــی شــود.

گفتنــی اســت، دومیــن جلســه کمیتــه ســالمت و درمــان ســتاد گرامیداشــت دهــه فجــر شهرســتان اردل بــا حضــور دکتــر عابــدی رئیــس بیمارســتان امــام 

رضا(ع)شهرســتان اردل و ســایر اعضــای کمیتــه در دفتــر مدیریــت شــبکه برگــزار شــد.

وب دا؛ سرپرســت شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان اردل گفــت: در یازدهمیــن روز از دی مــاه ۹۶، مانــور تمرینــی - آموزشــی جهــت مراقبیــن ســالمت 

مناطــق پشــت کــوه بــه مناســبت هفتــه ی ملــی کاهــش خطــر و بالیــا در روســتای ده کهنــه روگــر بــا حضــور معــاون بهداشــتی شــبکه ، تیــم مدیریــت 

بحــران اســتان و شهرســتان و مســئول واحــد بهداشــت محیــط شــبکه برگــزار گردیــد.

ــد ســازی رابطیــن ســالمت مناطــق  ــور را توانمن ــط عمومــی شــبکه؛  اســماعیل امیــدی،  هــدف از برگــزاری ایــن مان ــه نقــل از رواب ــه گــزارش وب دا ب ب

دینــاران و پشــت کــوه عنــوان کرد.بــه گفتــه وی، در ایــن مانــور عــالوه بــر آمــوزش هــای تئــوری ارائــه شــده، برپایــی چــادر بحــران بــه صــورت گروهــی 

ونحــوه ی اطفــاء حریــق بــه صــورت فــردی و عملــی آمــوزش داده شــد.



وب دا؛ سرپرســت فرمانــداری شهرســتان بروجــن از برگــزاری مانــور لحظــه صفــر مدیریــت بحــران 

در ایــن شهرســتان خبــر داد.

بــه گــزارش وب دا بــه نقــل از روابــط عمومــی شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان بروجــن؛ علی 

محمــد مــرادی تأکیــد کــرد: ایــن مانــور بــا فراخــوان ۳۰ دســتگاه اجرایــی شهرســتان بروجــن در 

روســتای دهنــو از توابــع ایــن شهرســتان برگــزار شــد.

ــزان آمادگــی و تــوان عملیاتــی و امنیتــی دســتگاه هــای عضــو شــورای  وی افــزود: ارزیابــی می

ــه  ــدون هیچگون ــه ای و ب ــورت لحظ ــه ص ــن ب ــتان بروج ــران شهرس ــت بح ــی مدیری هماهنگ

ــن  ــر در ای ــه صف ــور لحظ ــزاری مان ــدف برگ ــن ه ــی مهمتری ــه فرض ــا حادث ــی ب ــی قبل هماهنگ

شهرســتان محســوب مــی شــود. مــرادی تصریــح کــرد: مانــور لحظــه صفــر مدیریــت بحــران بروجــن ســاعت ۱۸ و چهــار دقیقــه شــامگاه ســه شــنبه 

اعــالم گردیــد کــه نخســتین دســتگاه عملیاتــی ۱۵ دقیقــه بعــد از اعــالم در محــل مانــور بــه فاصلــه ۲۴ کیلومتــری بروجــن حضــور یافــت.وی بیــان 

داشــت: ۸۵ درصــد اعضــای شــورای هماهنگــی مدیریــت بحــران شهرســتان بروجــن در زمــان مناســب در محــل حضــور پیــدا کردنــد و عملکــرد مجمــوع 

دســتگاه هــای عضــو ایــن شــورا در ایــن مانــور مطلــوب ارزیابــی شــد.

وب دا؛ سرپرســت شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان بروجــن گفــت: ســومین جلســه کارگــروه ســالمت و 

امنیــت غذایــی در ســال جــاری بــا حضــور کلیــه اعضــاء ، در محــل فرمانــداری تشــکیل شــد.

بــه گــزارش وب دا بــه نقــل از روابــط عمومــی شــبکه؛ محمــد حســن کرمــی افــزود: در ایــن جلســه، پــس از 

بحــث و تبــادل نظــر پیرامــون موضوعــات مرتبــط بــا حــوزه ســالمت، تصمیــم گیــری شــد.وی، اطــالع رســانی 

و رعایــت نــکات بهداشــتی و فــردی در خصــوص مبــارزه بــا آنفلوالنــزای حــاد پرنــدگان بــا توجــه بــه فصــل 

کــوچ پرنــدگان مهاجــر و اســتفاده از دو تــاالب زیبــا و بیــن المللــی چغاخــور و گندمــان ... را از مصوبــات ایــن 

ــوان  ــر اینکــه ۹۵ درصــد حی ــی ب ــار بدســت آمــده مبن ــه آم ــت ب ــا عنای ــه وی، ب ــه گفت ــوان کرد.ب جلســه عن

گزیدگــی مربــوط بــه ســگ هــای ولگــرد مــی باشــد و افزایــش چشــمگیر ۳۳۰ مــورد ایــن موضــوع در ســال 

۱۳۹۲ بــه ۵۰۰ مــورد در ســال ۱۳۹۵ مقررگردیــد، ســایت جمــع آوری و زنــده گیــری ســگهای ولگــرد کــه توســط شــهرداری راه انــدازی و آمــاده شــده 

اســت بــا مشــارکت و همــکاری دیگــر ادارات ذیربــط فعالیــت خــود را هــر چــه زودتــر شــروع کنــد.

کرمــی افــزود: بــا توضیحــات مبســوطی کــه مهنــدس صادقــی شــهردار بروجــن در زمینــه مطالعــات، اقدامــات، هماهنگــی هــای الزم و پرداخــت هزینــه 

ای معــادی ۳۰۰ میلیــون تومــان در تکمیــل و راه انــدازی ســایت نگهــداری ســگهای ولگــرد و انعقــاد قــرارداد بــا شــرکت خدماتــی مربوطــه انجــام داده 

انــد از زحمــات ایشــان و کلیــه همــکاران محترمشــان تقدیــر و تشــكر شــد.

وب دا؛ مســئول روابــط عمومــی شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان بروجــن 

ــتار و  ــب(س) و روز پرس ــرت زین ــعادت حض ــا س ــتانه والدت ب ــت: در آس گف

ــد از اهالــی  ــام امــام جمعــه، ریاســت شــورا و تنــی چن گرامیداشــت ایــن ای

ــان  ــت و درم ــبکه بهداش ــت ش ــراه ، سرپرس ــه هم ــه ب ــهر نقن ــرم ش محت

ــام  ــره نظ ــت مدی ــای هیئ ــت و اعض ــتی، ریاس ــت بهزیس ــتان، ریاس شهرس

ــن  ــا ای ــه ب ــهر نقن ــتاران ش ــر از پرس ــه نف ــزل س ــور در من ــا حض ــتاری ب پرس

ــتند. ــدار داش ــزان دی عزی

ــزارش وب دا؛ محمــد حســن کرمــی افــزود: طــی ایــن برنامــه ضمــن  ــه گ ب

عــرض تبریــک و خســته نباشــید خدمــت پرســتاران شــاغل در مراکــز 

ــر و تشــکر بعمــل آمــد. ــران تقدی ــی، از زحمــات ایــن عزی بهداشــتی و درمان



وب دا؛ سرپرســت شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان بــن، از توزیــع ســبد کاال بیــن 

مــادران بــاردار و شــیرده ایــن شهرســتان خبــر داد.

ــا  ــادری ب ــر ن ــی اکب ــر عل ــبکه؛ دکت ــی ش ــط عموم ــل از رواب ــه نق ــزارش وب دا ب ــه گ ب

BMI ــا ــن " ب ــاردار و شــیرده شهرســتان ب ــادران ب ــزود: جهــت م ــر اف ــن خب ــالم ای اع

ــا  ــارداری ،مــوارد ب ــدای ب ــود وزن در ابت پائین،دچارآنمــی فقــر آهن،مــادران دارای کمب

وزن گیــری نامطلــوب و دوقلویــی زایــی و بیشــتر"و بــا هــدف کاهــش و حــذف ســوء 

ــا وزن  ــد شــده ب ــه منظــور كاهــش كــودكان متول ــور و ب ــه در گــروه هــدف مذک تغذی

پائیــن بــا حمایــت بنیــاد علــوی ســبد کاال توزیــع شــد.

ــت  ــته جه ــتایی و ۲۱ بس ــز روس ــت مراک ــته جه ــوع ۱۳۰ بس ــه وی، در مجم ــه گفت ب

ــد. ــع گردی ــهری توزی ــز ش ــیه مراک حاش

وی تصریــح کــرد: ۱۸ ســبد غذایــی در مرکــز حیــدری،۱۶ ســبد غذایــی در آزادگان،۲۰ســبد غذایــی در یانچشمه،۴ســبد غذایــی در الرک،۲۵ ســبد غذایــی در 

شــیخ شبان،۲۰ســبد غذایــی در بــارده،۶ ســبد غذایــی در تومانک،۷ســبد غذایــی در وردنجان،۵ســبد غذایــی جهــت مركــز شــماره ۲ بــن و ۹ســبد غذایــی 

جهــت مركــز شــماره ۱ بــن توزیــع شــد.

سرپرســت شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان بــن گفــت: ایــن شهرســتان بــا انجــام هماهنگــی هــای الزم بــا مســئولین اســتان، تعــداد ســهمیه خــود 

را از ۷۵ بســته در ســال گذشــته بــه ۱۳۰ بســته در ســال جــای افزایــش داده اســت.

ــا  ــت: ب ــن گف ــان شهرســتان ب وب دا؛ سرپرســت شــبکه بهداشــت و درم

عنایــت بــه ضــرورت اجــرای برنامــه ســالمت نــوروزی و اهمیــت مدیریــت 

ــور  ــه منظ ــن ب ــه و همچنی ــن برنام ــط در ای ــت محی ــی بهداش مهندس

آمادگــی در راســتای ارائــه خدمــات مرتبــط بــا کنتــرل عوامــل محیطــی در 

ایــام تعطیــالت نــوروز و پیشــگیری از بــروز مشــکالت بهداشــتی و اپیدمی 

ــای  ــار بیماریه ــذا و کاهــش ب ــه از آب و غ ــر دار منتقل ــاری هــای واگی بیم

ــوان نــکات کلیــدی ایمنــی و بهداشــت  ــا عن ــرکارگاه آموزشــی ب ــر واگی غی

ــا  ــی ب ــورت میدان ــه ص ــل ب ــزات پرتاب ــتفاده از تجهی ــی و اس ــواد غذای م

ــر ثبــت فعالیــت هــا در ســامانه جامــع بازرســی مركــز ســالمت  تاكیــد ب

ــح در  ــاعت ۹ صب ــورخ ۹۶/۱۲/۶ از س ــنبه م ــك ش ــط و كار در روز ی محی

ــد .  ــزار گردی ــن برگ شهرســتان ب

ــر  ــی اکب ــر عل ــط عمومــی شــبکه؛ دکت ــه نقــل از رواب ــزارش وب دا ب ــه گ ب

نــادری افــزود: در ایــن جلســه کــه بــا حضــور مدیــر گــروه و کارشناســان 

واحــد بهداشــت محیــط و حرفــه ای معاونــت بهداشــتی اســتان و 

ــی  ــواد غذای ــذا و دارو و کارشناســان بهداشــت م ــت غ کارشناســان معاون

ــن  ــتان و همچنی ــف اس ــای مختل ــتان ه ــه شهرس ــای ۹ گان ــبکه ه ش

سرپرســت و معاونــت بهداشــتی و کارشناســان واحــد ســالمت محیــط و 

ــد. ــكیل گردی ــن تش ــتان ب ــان شهرس ــت و درم ــبكه بهداش كار ش

بــه گفتــه وی، بــا توجــه بــه راهبــرد كلــی برنامــه ســالمت نــوروزی ارتقــاء 

وضعیــت بهداشــت محیطــی ( از جملــه: بهداشــت فــردی، بهداشــت مــواد 

ــز  ــاختمان ) در مراك ــت س ــزات ، بهداش ــزار و تجهی ــت اب ــی، بهداش غذای

تهیــه، توزیــع، عرضــه و فــروش مــواد غذایــی و اماكــن عمومــی بــه ویــژه 

مراكــز و اماكــن حســاس و اماكــن عمومــی بیــن راهــی و مراكــز اقامتــی - 

تفریحــی جهــت حفــظ و ارتقــای ســطح ســالمت شــهروندان و مســافران 

در ایــام تعطیــالت نــوروز و پیشــگیری از بیمــاری هــای واگیــر و غیــر واگیر 

منتقلــه بوســیله آب و غــذا بــا كنتــرل عوامــل محیطــی الزم مــورد تاكیــد 

قــرار گرفــت.

دکتــر نــادری تصریــح کــرد: در ایــن جلســه مباحثــی در خصــوص واگذاری 

صــدور کارت معاینــه پزشــکی بــه مراکــز پیشــخوان دولــت، افزودنــی های 

مجــاز و غیــر مجــاز مــواد غذایــی، بهداشــت مــواد آرایشــی و بهداشــتی 

ــوزش  ــامانه ۱۹۰ آم ــل و س ــزات پرتاب ــی از تجهی ــتفاده از برخ ــوه اس و نح

داده شــد.



وب دا؛ سرپرســت شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان ســامان گفــت: بــا 

توجــه بــه نامگــذاری ۸-۲ دی مــاه بنــام هفتــه ملــی کاهــش خطــر بالیــا 

و لــزوم حفــظ و مراقبــت از صدمــات و عــوارض جانــی و مالــی و افزایــش 

ــان  ــژه کارشناس ــور وی ــوع مذک ــا موض ــی ب ــات آموزش ــاب آوری، جلس ت

شــاغل در مراکــز تابعــه برگزارشــد.

ــی  ــط عمومــی شــبکه؛ مرتضــی خلیل ــل از رواب ــه نق ــزارش وب دا ب ــه گ ب

افــزود: جلســه آموزشــی اول در تاریــخ ۶/۱۰/۹۶ بــا حضــور پرســنل ســتاد 

ــخ  ــه دوم در تاری ــامان و جلس ــتان س ــان شهرس ــت و درم ــبکه بهداش ش

۹/۱۰/۹۶ بــا حضــور رابطیــن واحــد خطــر بالیــا مســتقر در مراکــز شــهری 

و روســتایی برگــزار گردیــد.

وی، هــدف از برگــزاری ایــن کالســهای آموزشــی را افزایــش مهــارت خــود 

مراقبتــی در بالیــا و افزایــش تــاب آوری جهــت گروههــای هــدف عنــوان 

کــرد .

وب دا؛ سرپرســت شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان ســامان، از برگزاری 

آئیــن افتتــاح پــروژه هــای بهداشــتی و درمانــی در مورخــه ۱۶/۱۱/۱۳۹۶ و 

مقــارن بــا پنجمیــن روز دهــه فجــر خبــر داد.

بــه گــزارش وب دا؛ مرتضــی خلیلــی، از حضــور مســئولین اســتانی، 

ــی از  ــتان و جمع ــدار شهرس ــتاندار، فرمان ــی اس ــاون عمران ــلیمانی مع س

ــر داد. ــتانی خب ــئولین شهرس مس

ــگام  ــای هن ــوزش ه ــاوره و آم ــز مش ــن مرک ــن آئی ــه وی، در ای ــه گفت ب

ازدواج بــا صــرف اعتبــاری بالــغ بــر ۱۵۰ میلیــون ریــال و آزمایشــگاه میکــرو 

بیولــوژی آب شهرســتان بــا اعتبــاری بالــغ بــر ۳۰۰ میلیــون ریــال و تجهیــز 

ــه  ــال ک ــارد ری ــر ۲ میلی ــغ ب ــی بال ــا مبلغ ــی ب ــخیص طب ــگاه تش آزمایش

ــارد  ــک میلی ــر ی ــغ ب ــیمی BT ۱۵۰۰ بال ــزر بیوش ــتگاه اتواناالی ــامل دس ش

ریــال ، دســتگاه هــای الکترولیــت اناالیــزر ( فیلــم فتومتــر بــا صــرف مبلــغ 

ــغ  ــه مبل ــمكس XP۶۰۰ب ــر سیس ــل كان ــتگاه س ــال ، دس ــون ری ۲۰۰ میلی

۵۰۰ میلیــون ریــال و دســتگاه االیــزر ریــدر كانورژنــت ۴۲۰۰ بــه مبلــغ ۲۰۰ 

ــر  ــغ ب ــاری بال ــا اعتب ــاد ب ــدم اعتی ــز آزمایشــگاه ع ــال و تجهی ــون ری میلی

ــارد و ۴۵۰  ــر ۲ میلی ــغ ب ــاری بال ــا اعتب ــوع ب ــال و در مجم ــون ری ۱۰۰ میلی

میلیــون ریــال افتتــاح شــد .

ــان شهرســتان ســامان گفــت:  وب دا؛ سرپرســت شــبکه بهداشــت و درم

ــن  ــه ای ــش ب ــی همای ــردان ایران ــالمت م ــی س ــه مل ــیت هفت ــه مناس ب

منظــور در تاریــخ   ۰۹/۱۲/۱۳۹۶ بــا موضــوع بیمــاری هــای قلبــی وعروقــی 

ســالمت مــردان در ســالن اجتماعــات شــبکه بهداشــت شهرســتان ســامان 

برگــزار شــد.

ــی  ــبکه؛ مرتض ــی ش ــط عموم ــل از رواب ــه نق ــزارش وب دا ب ــه گ ب

خلیلــی افــزود: در ایــن همایــش کــه بــا حضــور تعــدادی از کارکنــان 

مــرد و رابطیــن بهداشــتی ادارات تشــکیل شــد در خصــوص فعالیــت 

هــای فیزیکــی و ورزشــی و خدمــات نویــن میانســاالن آموزشــهای 

ــد  ــون و قن ــار خ ــری فش ــت غربالگ ــان تس ــد و در پای الزم داده ش

خــون از حاضریــن گرفتــه شــد.

ــت و  ــبکه بهداش ــنل ش ــور پرس ــا حض ــاده روی ب ــزاری پی وی، برگ

ــد  ــعار " ورزش کلی ــا ش ــامان ب ــتان س ــداری شهرس ــان و فرمان درم

ــالمت  ــی س ــه مل ــای هفت ــه ه ــژه برنام ــر وی ــالمتی" را از دیگ س

ــرد. ــوان ک ــامان عن ــتان س ــردان  در شهرس م

خلیلــی گفــت: در پایــان ایــن مراســم، پمفلــت هایــی بــا موضــوع "چــرا 

ورزش میکنیــم ؟" در بیــن شــرکت کننــد گان توزیــع شــد.



وب دا؛ سرپرســت مرکــز بهــد اشــت شهرســتان شــهرکرد، در ســومین جلســه 

کمیتــه دهــه فجــر در ایــن مرکــز، از افتتــاح ده پــروژه بهداشــتی در ایــام اللــه 

دهــه امســال درشهرســتان شــهرکرد خبــر داد.

بــه گــزارش وب دا بــه نقــل از روابــط عمومــی مرکــز؛ ســید راشــد جزایــری 

افــزود: ســومین جلســه کمیتــه دهــه فجــر ایــن مرکــز بــا حضــور مهنــدس 

فتــاح پــور مشــاور فرهنگــی ریاســت دانشــگاه در هفتمیــن روز از بهمــن مــاه 

جــاری، تشــکیل و برنامــه هــای پیــش بینــی شــده ایــن مرکــز در دهــه فجــر 

بــه تصویــب اعضــا کمیتــه رســید.

ــزی  ــگاه مرک ــجان ،آزمایش ــز هفش ــش دیالی ــاح بخ ــرد: افتت ــح ک وی تصری

مرکــز بهداشــت شهرســتان شــهرکرد و افتتــاح ۸ طــرح دیگــر از برنامــه هــای 

ایــن دهــه خواهــد بــود.

وی گفــت : دیــدار بــا خانــواده شــهدا و ایثارگــران، عطــر افشــانی و غبارروبــی 

ــگاه  ــتگاه و نمایش ــی ایس ــهدا ، برپای ــا ش ــاق ب ــهدا و میث ــر ش ــور مطه قب

ســالمت در نمازهــای جمعــه و راهپیمایــی ۲۲ بهمــن و همچنیــن برگــزاری 

جشــن فجــر پیــروزی از برنامــه هــای ایــن مرکــز در دهــه فجــر خواهــد بــود.

جزایــری ، برگــزاری مســابقات کتابخوانــی ، مســابقه شــبکه هــای اجتماعــی 

و مســابقات ورزشــی را از دیگــر برنامــه هــای دهــه مبــارک فجــر برشــمرد.

شهرســتان  بهداشــت  مرکــز  سرپرســت 

ــن روز از دهــه  ــا دهمی ــان ب شــهرکردگفت: همزم

مبــارک فجــر، بخــش دیالیــز مرکــز خدمــات 

جامــع ســالمت هفشــجان بــا حضــور مســئوالن 

ــرداری رســید. ــتانی و محلــی بــه بهــره ب اس

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

شــبکه، ســید راشــد جزایــری افــزود: ایــن طــرح 

بهداشــتی بــا زیــر بنــای ۱۶۰ متــر مربــع، بــا صــرف 

هزینــه ای بالــغ بــر یــک میلیــارد ریــال از اعتبــارات 

ــت.  ــده اس ــل ش ــکی تکمی ــوم پزش ــگاه عل دانش

ــز  ــتگاه دیالی ــون دو دس ــم اکن ــه وی، ه ــه گفت ب

ــده را  ــز بیمــاران مراجعــه كنن ــن مرکــز دیالی در ای

انجــام مــی دهــد و در آینــده نزدیــك دو دســتگاه 

دیگــر نیــز در ایــن مركــز راه انــدازی خواهــد شــد.

ــهرکرد  ــتان ش ــت شهرس ــز بهداش ــت مرک سرپرس

ــه  ــر برنام ــردم از دیگ ــگان م ــت رای ــت: ویزی گف

ــت و  ــه بهداش ــده کمیت ــی ش ــش بین ــای پی ه

درمــان دهــه فجــر شهرســتان بــود کــه در همیــن 

ــه همــت  ــن روز از دهــه فجــر ب راســتا در پنجمی

کانــون بســیج جامعــه پزشــکی ایــن مركــز، 

ــی  ــم اعزام ــاز توســط تی ــی روســتای اوج بغ اهال

ــدند. ــگان ش ــه رای ــت و معاین ویزی

ــک  ــکل از پزش ــم متش ــن تی ــزود: ای ــری اف جزای

ــا  ــه ب ــود ک ــتی ب ــان بهداش ــتار و کارشناس ، پرس

ــوزش،  ــه آم ــبت ب ــتا نس ــن روس ــور در ای حض

بررســی و معاینــه و ویزیــت رایــگان 

ــد. ــدام کردن ــدگان اق ــه کنن مراجع

تیــم  دیگــری  برنامــه  در  کــرد:  تصریــح  وی 

ســالمت بســیج جامعــه پزشــکی ایــن شهرســتان 

ــوم  ــب س ــالمت در ش ــتگاه س ــزاری ایس ــا برگ ب

برنامــه دهــه فجــر در مصلــی بــزرگ امــام 

ــدگان  ــرکت کنن ــوده و ش ــدام نم ــی (ره) اق خمین

ــد و  ــن مراســم را از نظــر فشــار خــون و قن در ای

ــد. ــرار دادن ــری ق ــورد غربالگ ــی م چرب

ــهرکرد  ــتان ش ــت شهرس ــز بهداش ــت مرک سرپرس

ــواده  ــا خان ــبکه ب ــئولین ش ــت: دیــدار مس گف

هــای شــهیدان زاهــدی ،صادقی،امینــی و چراغــی 

در چهارمیــن روز دهــه فجــر بمنظــور گرامیداشــت 

ســی و نهمیــن ســالگرد پیــروزی انقــالب اســالمی 

ــتگی  ــان گذش ــا و از ج ــادت ه ــاد آوری رش و ی

ــهدا از  ــای ش ــواده ه ــار خان ــهدا و ایث ــای ش ه

دیگــر برنامــه هــای ایــام اللــه دهــه فجــر ســال 

ــود. جــاری ب

ــی  ــاد نمایندگ ــئول نه ــری، مس ــه جزای ــه گفت ب

ــی از  ــگاه و جمع ــری در دانش ــم رهب ــام معظ مق

ــن  ــدی ضم ــواده زاه ــا خان ــدار ب ــان در دی کارکن

دلجویــی از مــادر شــهیدان حمیــد، ســعید و 

بهــرام زاهــدی بــه مقــام شــامخ شــهدا وتمامــی 

مــادران و خانــواده هــای ایــن عزیــزان ادای 

افــزود: حجــت االســالم  احتــرام کردنــد.وی 

ــه،  ــان اینک ــا بی ــوی ب ــین مول ــلمین حس والمس

ــدس ،  ــاع مق ــهیدان در دوران دف ــن ش ــادر ای م

ســه بــرادر نیــز تقدیــم انقــالب کــرده اســت اظهار 

ــر  ــه دهــه فج ــام الل داشــت: ای

ــار  ــان ایث ــادآوری و بی ــرای ی ــبی ب ــت مناس فرص

غیــور مردانــی اســت کــه بــرای حفــظ میهمــن و 

دســتاوردهای انقــالب اســالمی از شــیرین تریــن 

نعمــت خــدادادی، یعنــی جانشــان گذشــتند مــی 

باشــد.

ــن روز  ــن در ای ــت: همچنی ــار داش ــری اظه جزای

ــه  ــام رحمتی ــهدای گمن ــور ش ــا قب ــاده روی ت پی

ــانی و  ــار روبــی و گل افش انجــام و مراســم غب

ــت  ــور ریاس ــا حض ــهدا ب ــا ش ــاق ب ــد میث تجدی

ــد. ــام ش ــتان انج ــکی اس ــوم پزش ــگاه عل دانش

ایســتگاه ســالمت  و  نمایشــگاه  برپایــی  وی، 

ــژه  ــر وی ــی (ره) را از دیگ ــام خمین ــی ام در مصل

برنامــه هــای دهــه فجــر عنــوان کــرد و افــزود: دو 

تیــم کنتــرل بیمــاری هــای دیابــت و فشــار خــون 

ــا حضــور  ــر ب ــه فج ــه ده ــام الل ــه مناســبت ای ب

ــاز  ــزاران نم ــی (ره) نمازگ ــام خمین ــی ام در مصل

ــت  ــاری فشــار خــون و دیاب جمعــه را ازنظــر بیم

ــد . ــرار دادن ــری ق ــی و غربالگ ــورد بررس م

ــوزش  ــرطان و آم ــگاه س ــت: نمایش ــری گف جزای

پیشــگیری از ســرطان از دیگــر برنامــه هــای اجــرا 

شــده در ایــن پایــگاه ســالمت بــود کــه بــا حضور 

معاونــت فرهنگــی و دانشــجویی دانشــگاه برگــزار 

شــد.



ــان، از  ــتان فارس ــان شهرس ــت و درم ــبکه بهداش ــت ش وب دا؛ سرپرس

برگــزاری همایــش ازدواج ســالم و پایــدار بــا حضــور ۵۲ نفــر از جمعیــت 

ــان خبــر داد. تحــت پوشــش شــبکه بــه همــت واحــد ســالمت جوان

ــد  ــر مجی ــبکه؛ دکت ــی ش ــط عموم ــل از رواب ــه نق ــزارش وب دا ب ــه گ ب

ــاری  ــاه ج ــانزدهمین روز از دی م ــش در ش ــن همای ــزود: ای ــی اف فاضل

ــت  ــرم حج ــناس محت ــخنران و کارش ــوت از س ــا دع ــر ب ــالن غدی در س

ــد. ــزار ش ــفی برگ ــلمین یوس ــالم و المس االس

بــه گفتــه وی، در ایــن همایــش ضمــن بیــان مباحثــی پیرامــون  

ــالم ، در  ــی در اس ــر گزین ــای همس ــالم ومعیاره ــت ازدواج در اس اهمی

ــد. ــرح ش ــر در ازدواج مط ــای تاخی ــیب ه ــوص آس خص

ــان، از  ــتان فارس ــان شهرس ــت و درم ــبکه بهداش ــت ش وب دا؛ سرپرس

ــکی" در  ــالالت روانپزش ــی در اخت ــک روزه "خودمراقبت ــزاری کارگاه ی برگ

هفدهمیــن روز از دیمــاه ســال جــاری درســالن اجتماعــات بهــورزی شــهر 

ــر داد. ــان خب فارس

ــد  ــی شــبکه؛ دکتر مجی ــه نقــل از روابــط عموم ــزارش وب دا ب ــه گ ب

فاضلــی افــزود: در ایــن کارگاه آمــوزش هــای مرتبــط بــا خودمراقبتــی در 

اختــالالت اضطرابــی، افســردگی، ســایکوز، وســواس، خودکشــی، اختــالل 

ــناس  ــط کارش ــی توس ــالمت اجتماع ــالت س ــدل مداخ ــی و م دوقطب

مســئول  ســالمت روان شــبكه و دكتــر حاجــی زاده پزشــك فنــی شــبكه 

بــه مراقبیــن ســالمت ارائــه شــد.

وی در ادامــه از برگــزاری جلســه آموزشــی مدیریــت بحــران در شــبکه خبر 

داد و افــزود: ایــن جلســه بــا حضــور بخشــداران، دهیــاران وشــوراهای 

ــزار و  ــاری  برگ ــاه ج ــانزدهمین روز از م ــتا در ش ــهر و روس ــالمی ش اس

درخصــوص اهمیــت همــکاری هــای بــرون بخشــی در مدیریــت بحــران 

مباحثــی مطــرح شــد.

ــران  ــت بح ــئول مدیری ــدی مس ــرد: دکترمحم ــح ک ــی تصری ــر فاضل دکت

ــت  ــز آموزشــهای الزم درخصــوص مدیری ــت بهداشــتی اســتان نی معاون

ــود. ــریح نم ــالمی را تش ــوراهای اس ــاران و ش ــش دهی ــران و نق بح

ــد  ــه و پدافن ــر مترقب ــوادث غی ــا و ح ــالمت در بالی ــروه س ــزاری کارگ برگ

غیرعامــل از دیگــر اخبــاری بــود کــه سرپرســت شــبکه بهداشــت و درمــان 

شهرســتان فارســان بــه آن اشــاره داشــت.

ــات  ــالن اجتماع ــاه جــاری درس ــیزدهم دیم ــروه س ــن کارگ ــزود: ای وی اف

ــای ادارات ســطح  ــبکه و رؤس ــتی ش ــاون بهداش ــور مع ــا حض ــورزی ب به

شهرســتان برگــزار و اعضــای کارگــروه درمــورد اهمیــت همکاریهــای بــرون 

بخشــی وعملکــرد وشــرح وظایــف هرکــدام از ارگانهــای دولتــی در زمــان 

بالیــا بیشــتر مطلــع شــدند.

ــاژ و  ــان شــرح وظایــف کارگــروه هــای آشکارســازی و تشــخیص، تری بی

تخلیــه ودرمــان، بهداشــت و پیشــگیری از دیگــر مباحــث مطــرح شــده 

در ایــن کارگاه آموزشــی یــک روزه بــود.

ــان  ــت و درم ــبکه بهداش ــت ش وب دا؛ سرپرس

کارگــروه  برگــزاری  از  فارســان،  شهرســتان 

ســالمت و امنیــت غذایــی شهرســتان خبــر داد.

بــه گــزارش وب دا بــه نقــل از روابــط عمومــی 

شــبکه؛ دکتــر مجیــد فاضلــی افــزود: ایــن 

ــیج  ــرح بس ــرای ط ــت اج ــا محوری ــروه ب کارگ

ــه  ــزوم برنام ــوروزی و ل ــالمت ن س

ریــزی و هماهنگــی هــای بیــن بخشــی و بــرون 

ــروه  ــای کارگ ــی از اعض ــوت قبل ــا دع ــی ب بخش

ســالمت و امنیــت غذایــی شهرســتان فارســان 

بــا تاکیــد بــر ســالمت نــوروزی ۹۷ برگــزار شــد.

بــه گفتــه وی، ایــن جلســه بــه ریاســت فرماندار 

شهرســتان فارســان و دبیــری سرپرســت شــبکه 

درمــان  و  بهداشــت 

از  روز  ســیزدهمین  در 

اجتماعــات  ســالن  در  جــاری  اســفندماه 

فرمانــداری برگــزار شــد



وب دا؛ سرپرســت شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان کوهرنــگ در 

ــودن  ــه فعــال ب ــا اشــاره ب ــگار شهرســتان، ب ــا خبرن ــه اختصاصــی ب مصاحب

ــن  ــی و چم ــگاه صمصام ــزی و درمان ــش مرک ــکی در بخ ــد دندانپزش واح

گلــی واقــع در بخــش بازفــت اظهــار داشــت: در حــال حاضــر مــردم شــریف 

ــت از  ــزی، صمصامــی و بازف ــگ در هــر ســه بخــش مرک شهرســتان کوهرن

ــد مــی شــوند. ــره من ــات دندانپزشــكی به خدم

ــه  ــمت الل ــبکه؛ حش ــی ش ــط عموم ــل از رواب ــه نق ــزارش وب دا ب ــه گ ب

ــن روز از  ــا چهارمی ــارن ب ــورخ ۰۶/۱۰/۹۶ مق ــنبه م ــوری ، روز چهارش منص

اســقرار کلینیــک ســیار دندانپزشــکی در بخــش مرکــزی شهرســتان کوهرنــگ 

ــت. وی  ــكی پرداخ ــیار دندانپزش ــك س ــن كلینی ــات ای ــریح خدم ــه تش ب

تصریــح کــرد: بســته خدمتــی جدیــد دیگــری در راســتای تحقــق اهــداف 

ــات  ــب خدم ــگ در قال ــتان کوهرن ــالمت در شهرس ــام س ــول نظ ــرح تح ط

دندانپزشــکی بــه صــورت کلینیــک ســیار در حــال ارائــه بــه مــردم اســت.

ــامل  ــکی ش ــیار دندانپزش ــک س ــن کلینی ــات ای ــزود: خدم ــه اف وی در ادام

معاینــه، ترمیــم، بروســاژ و کشــیدن دنــدان مــی باشــد کــه بــا اســتقرا در 

دبیرســتان شــبانه روزی دخترانــه الزهــرا بــه جمعیــت گــروه هــدف یعنــی 

دانــش آمــوزان زیــر ۱۴ ســال ارائــه مــی شــود. بــه گفتــه سرپرســت شــبکه 

ــس از  ــیار پ ــک س ــن کلینی ــگ، ای ــتان کوهرن ــان شهرس ــت و درم بهداش

اتمــام کار در بخــش مرکــزی، در مــدارس بخــش صمصامــی وبازفــت نیــز 

مســتقر و بــه دانــش آمــوزان زیــر ۱۴ ســال خدمــات رایــگان دندانپزشــكی 

ارائــه مــی نمایــد.

منصــوری در پایــان اظهــار امیــدواری کــرد: بتــوان بــا رایزنــی هــای انجــام 

شــده بــا مرکزبهداشــت اســتان واحــد دندانپزشــکی را در درمانــگاه روســتای 

میهــه نیــز راه انــدازی نمائیــم.

 وب دا؛ سرپرســت شــبکه بهداشــت و درمــان 

شهرســتان کوهرنــگ، از نجــات جــان مــادر بــاردار 

ــع منطقــه  ــو از تواب ــور تل در منطقــه صعــب العب

ــر داد. ــی خب موگوی

نجــات جــان مــادر نــوزادان دوقلــو در پــی اقــدام 

بــه موقــع تیــم ســالمت وب دا؛ سرپرســت 

شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان کوهرنــگ، 

ــب  ــه صع ــاردار در منطق ــادر ب ــان م ــات ج از نج

العبــور تلــو از توابــع منطقــه موگویــی خبــر داد.

ــوری در  ــه منص ــمت الل ــزارش وب دا؛ حش ــه گ ب

ــن  ــان ای ــت: زایم ــر گف ــات خب ــوص جزئی خص

مــادر پــس از شــروع دردهــای زایمانــی، توســط 

ــه  ــا توجــه ب ــی ب ــای روســتا انجــام شــد ول مام

ــز  ــالمت مرک ــم س ــادر، تی ــدید م ــزی ش خونری

خویــه بــا حضــور در تلــو و ســنجش عالئــم 

ــه  ــم ب ــک، تصمی ــط پزش ــه توس ــی و معاین حیات

ــد. ــه ش ــار گرفت ــزام بیم اع

وی تصریــح کــرد: بــه علــت صعــب العبــور بــودن 

ــه نظــر مــی رســید  ــرد الزم ب ــرواز بالگ ــه پ منطق

ولــی بــه دلیــل عــدم بســتر مناســب بــرای فــرود 

ــز  ــه مرک ــکار ب ــا بران ــادر ب ــار م ــه اجب ــرد ب بالگ

بزنویــد واز آنجــا بــه بیمارســتان الیگــودرز اعــزام 

شــد.

ــب  ــه صع ــه ب ــا توج ــرد: ب ــه ک ــوری اضاف منص

العبــور بــودن مســیر روســتای تلــو و عــدم امــکان 

تــردد خــودرو، انتقــال مــادر بــه مــدت ۴ ســاعت 

از ســاعت ۲ بامــداد بوســیله برانــکارد تــا رســیدن 

ــار از  ــام و بیم ــه انج ــز خوی ــس مرک ــه آمبوالن ب

ــودرز  ــتان الیگ ــه شهرس ــس ب ــا آمبوالن ــا ب آنج

بیمارســتان امــام جعفــر صادق(ع)اعــزام شــد کــه 

ایــن رونــده حــدودا ۱۰ســاعت مــدت تولــد نــوزاد 

ــر انداخــت. ــه تاخی دوم را ب

ــه  ــن مــادر ک منصــوری گفــت: حــال عمومــی ای

در زایمــان خــود صاحــب دوفرزنــد شــد در حــال 

حاضــر مســاعد گــزارش شــده اســت.

سرپرســت شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان 

کوهرنــگ، از دکتــر یوســفی ، دکتــر کریمــی ، ابوذر 

ــی  ــر فتح ــی ،جعف ــار عبدالله ــان و خدای درخش

ــه  ــی ک ــش خصوص ــده بخ ــی رانن ــرزا عباس و می

نقــش موثــری در موفقیــت ایــن عملیــات طاقت 

ــر كــرد. فرســا داشــتند تقدی



وب دا؛ سرپرســت شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان کیــار، از برگــزاری کارگاه مهارتــی 

ــر از ســالمندان در  ــاالن وســالمندان بــا حضــور بیــش از ۴۰ نف توانمندســازی میانس

ــر داد. ــتنا خب شهردس

بــه گــزارش وب دا بــه نقــل از روابــط عمومــی شــبکه؛ رشــید طاهــری بــا بیــان اینکــه در 

برنامــه تحــول نظــام ســالمت برنامــه خودمراقبتــی نقــش برجســته ای دارد افــزود: خــود 

مراقبتــی نیــاز بــه دانــش و مهــارت اجــرا دارد.

وی تصریــح کــرد: ســالمندان عــالوه بــر مراقبت هــای بهداشــتی درمانــی به توانمندســازی 

ــه  ــی ب ــزوای اجتماع ــی و ان ــوای جســمانی و روان ــا کاهــش ق ــا ب ــد ت ــاز دارن ــداوم نی م

ســازگاری دســت یابنــد.

ــا همــکاری واحدهــای بهداشــت خانــواده، طاهــری، همچنیــن از  وی اضافــه کــرد: در همیــن راســتا، برنامــه کارگاه هــای توانمنــد ســازی ســالمندان ب

اجــرای معاینــات تــن ســنجی و ارزیابــی حفــظ تعــادل در ســالمندان ایــن شــهر خبــر داد. وی اظهــار داشــت: شــاخص هــای مهــم تــن ســنجی شــامل: 

شــاخص تــوده بدنــی، نســبت دورکمــر بــه دورباســن، انــدازه دورکمــر و بررســی دفرمیتــی هــای اســکلتال شــامل اســکلیوز، لــوردوز، کیفوزیــس و افتادگــی 

شــانه هــا، بررســی کاهــش ماهیچــه ای وافــت حركتــی و بررســی تعــادل وكنتــرل حركتــی مــی باشــد كــه در ایــن برنامــه بــا همــكاری واحــد بهداشــت 

خانــواده و مبــارزه بــا بیماریهــا و توســط دكتــر ناخــدا زاده متخصــص ســالمند شناســی بــه اجــرا در آمــد.

ــه  ــدام ب ــالمندان اق ــاالن و س ــان س ــالمت می ــطح س ــاء س ــتای ارتق ــن در راس ــت: همچنی ــار گف ــتان کی ــان شهرس ــت و درم ــبکه بهداش ــت ش سرپرس

غربالگــری بیماریهــای غیــر واگیر(ایراپــن) در ســالمندان شــهر دســتنا نمودیــم.وی خاطــر نشــان کــرد: برنامــه ایراپــن بــا هــدف کاهــش مــرگ ومیــر ناشــی 

از بیماریهــای غیرواگیــر شــامل بیماریهــای قلبــی عروقــی وتنفســی وســکته وســرطانهای آغــاز گردیــد.

طاهــری، خطــر ســنجی مبتنــی برغربالگــری را شــامل معاینــات پزشــک و آزمایشــات تخصصــی و مشــاوره توســط کارشناســان بهداشــتی عنــوان کــرد و 

افــزود: از ابتــدای ســال ۹۶ ایــن برنامــه در کلیــه مراکــز شــهری و روســتایی شــبکه بهداشــت ودرمــان شهرســتان كیــار اجرایــی وعملیاتــی گردیــد.

وی در پایان، روند پیشرفت برنامه ایراپن در شهرستان کیار را مطلوب ارزیابی کرد.

ــت:  ــار گف ــتان کی ــان شهرس ــت و درم ــبکه بهداش ــت ش وب دا؛ سرپرس

جلســه توجیهــی آشــنایی بــا خدمــات ایراپــن ویــژه بخشــداری و دهیــاری 

هــای ایــن شهرســتان برگــزار شــد. 

ــید  ــدس رش ــبکه؛ مهن ــی ش ــط عموم ــل از رواب ــه نق ــزارش وب دا ب ــه گ ب

ــرم  ــدار محت ــی بخش ــی آموزش ــه توجیه ــن جلس ــزود: درای ــری اف طاه

ــنجی  ــوری خطرس ــه کش ــا برنام ــتان ب ــاران شهرس ــزی و دهی ــش مرک بخ

وغربالگــری بیماریهــای غیــر واگیــر کــه در قالــب ایراپــن ارایــه مــی گــردد 

آشــنا شــدند. 

وی خاطــر نشــان کــرد: ایــن برنامــه از آغــاز ســال ۹۶ در شهرســتان کیــار 

برنامــه ریــزی وعملیاتــی شــده اســت.

ــن طــرح  ــت از ای ــن حمای ــدند ضم ــد ش ــن متعه ــن جلســه حاضری در ای

ــزان  ــه می ــر ب ــرگ ومی ــش م ــه و کاه ــالمت جامع ــه ، س ــندانه ک خداپس

۲۵ درصــد را مــد نظــر قــرار داده اســت، جهــت اعتمــاد ســازی عمومــی و 

ــد. ــن طــرح همــکاری نماین ــا ای مشــارکت هرچــه بیشــتر جامعــه ب

ــان  ــت و درم ــبکه بهداش ــت ش وب دا؛ سرپرس

لحظــه  مانــور  برگــزاری  از  کیــار  شهرســتان 

ــدار و  ــا حضــور فرمان ــران ب ــت بح صفرمدیری

مســئولین و مدیــران ســازمان و ارگان هــای ایــن 

ــر داد. ــتان خب شهرس

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

ــبت  ــه مناس ــزود: ب ــری اف ــید طاه ــبکه؛ رش ش

هفتــه کاهــش خطــر بالیــا، مانــور بــزرگ وچنــد 

ــرل  ــات مصدوم،کنت ــه، نج ــالم زلزل ــی (اع وجه

کنتــرل  آتــش ســوزی  واطفــاء 

نجــات  صدمــات 

منطقــه  در  و...)  از ســقوط  ناشــی  مصــدوم 

بــا همــکاری کلیــه ادارات مرتبــط  خراجــی 

برگزارشــد.

وی تصریــح کــرد: آمــوزش دانــش آمــوزان 

بــا مهــارت کنتــرل  آنهــا  وتوانمنــد ســازی 

ــس  ــوک پ ــا ش ــورد ب ــی برخ ــترس وچگونگ اس

ــه  ــه منطق ــای دختران ــتان ه ــه در دبیرس حادث

ــتای  ــه در راس ــورت گرفت ــات ص ــر اقدام از دیگ

کاهــش خطــر بالیــا در ایــن شهرســتان بشــمار 

مــی رود.

همچنیــن  طاهــری 

ــور  ــزاری مان از برگ

لحظــه صفرزلزلــه در دومیــن روز از هفتــه کاهش 

خطــر بالیــا ، درمنطقه خراجــی خبــر داد و افزود: 

ــه مناســبت هفتــه کاهــش خطــر  ایــن مانــور ب

بالیــا و بــا همــکاری ادارات کیــار در منطقــه 

ــد. ــزار گردی ــی برگ خراج

سرپرســت شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان 

کیــار گفــت: در ایــن مانــور واحــد ســالمت 

محیــط وکارشــبکه بهداشــت ودرمــان شهرســتان 

ــای  ــه گام ه ــارکت در كلی ــر مش ــالوه ب ــار ع کی

ایــن مانــور بــا تیــم كامــل وتجهیــزات الزم 

ــع در  ــه موق ــی ب ــت ارزیاب جه



وب دا؛ سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان لردگان گفت:

در دهــه فجــر انقــالب اســالمی ســاختمان مرکــز خدمــات جامــع ســالمت 

ــت  ــار هف ــا اعتب ــالس ب ــاب می ــهرابی برآفت ــد س ــهید محم ــتایی ش روس

میلیــارد ودویســت وبیســت وهفــت میلیــون و۵۰۰هــزار ریــال در زمینــی 

ــر ۹هــزار نفــر از  ــغ ب ــع افتتــاح و جمعیتــی بال ــه مســاحت ۶۵۰متــر مرب ب

خدمــات آن بهــره منــد مــی شــوند.

بــه گــزارش وب دا بــه نقــل از روابــط عمومــی شــبکه؛ علــی کریمــی افــزود: 

خانــه هــای پزشــک شــهرک هجــرت با۱۳۰متــر مربــع و اعتباریــک میلیــارد 

و۹۹میلیــون ریــال ، ابواســحاق بــا زیــر بنــای ۱۳۰متــر مربــع واعتبــار یــک 

ــال ،  ــزار و۶۲۱ری ــصت ه ــیصد وش ــون وس ــك میلی ــد وی ــارد ویكص میلی

ــال  ــون ری ــع واعتبار۶۷۰میلی ــر مرب ــاحت ۷۶مت ــه مس ــی ب ــان در زمین ناغ

ــج  ــاد وپن ــصد وهفت ــار شش ــع واعتب ــر مرب ــاحت ۷۶مت ــا مس ــونك ب ،س

میلیــون و۸۵۶هــزار ریــال، شــاه نجــف بــا مســاحت ۷۶متــر مربــع واعتبــار 

۷۶۰میلیــون ریــال، مــرادان بــا مســاحت ۷۶متــر مربــع واعتبــار ۷۶۰میلیون 

ریــال ،منــج بــا مســاحت ۷۶متــر مربــع واعتبــار ۶۸۴میلیــون ریــال ، بــارز 

در زمینــی بــه مســاحت ۷۶متــر مربــع واعتبار۹۵۰میلیــون ریال،كلــواری بــا 

مســاحت ۷۶متــر مربــع واعتبــار هفتصــد وچهــل وپنــج میلیــون و۵۰۰هــزار 

ریــال افتتــاح و مــورد بهــره بــرداری قــرار خواهنــد گرفــت.

وب دا؛ رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی، خدمات 

بهداشــتی و درمانــی چهارمحــال و بختیــاری بــا 

ــدار  ــردگان دی ــده عضــو در ل ــدا کنن ــواده اه خان

ــری  ــار قنب ــه گل ان ــواده مرحوم ــع خان و در جم

گفــت: بــاب ایثــار و گذشــت همیشــه بــاز اســت 

و انســان حتــی مــی توانــد بــا مردنــش هــم بــه 

چنــد نفــر جــان دوبــاره ببخشــد.

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

ــردگان؛  ــتان ل ــان شهرس ــت ودرم ــبکه بهداش ش

در بیســتمین روز از بهمــن مــاه جــاری و مقــارن 

ــالن  ــر ارس ــارک دکت ــه مب ــن روز از ده ــا، نهمی ب

خالــدی فــر همــراه بــا دکترمحمــد خالــدی 

ــس  ــردگان درمجل ــردم ل ــده م ــتی نماین سردش

شــورای اســالمی، مهنــدس برهــان حســین 

ــت  ــی سرپرس ــی کریم ــت فرماندار،عل پورسرپرس

ــردگان  ــتان ل ــان شهرس ــت و درم ــبکه بهداش ش

و جمعــی از مســئوالن محلــی بــا حضــور در 

روســتای كهیــان بــا خانــواده ایثارگــر اهــدا كننده 

ــد. ــو كردن ــت و گ ــدار و گف ــری دی ــو قنب عض

ــدار در  ــن دی ــر در ای ــدی ف ــالن خال ــر ارس دکت

جمــع اعضــای خانــواده و بســتگان متوفــی 

ــاد  ــریح ابع ــه تش ــری ب ــاز قنب ــه گل ان مرحوم

عضــو  اهــدای  وارزشــی  ،اعتقــادی  دینــی 

پرداخــت.

وی تصریــح کــرد: انســان هــا در زندگــی از ابعــاد 

مختلــف مــی تواننــد بــرای دیگــران منشــاء خیر 

ــد و  ــی را نجــات دهن ــا جان و برکــت باشــند و ی

ــد و  ــری کردن ــه قنب ــواده مرحوم ــه خان کاری ک

بــا اهــدای اعضــای بــدن عزیزشــان جــان چنــد 

ــده  ــد و گل خن ــات دادن ــد را نج ــان نیازمن انس

ــر لبــان خانــواده هایــی جــاری کردنــد و ایــن  ب

ــی ارزش  ــال خیل ــد متع ــش خداون ــدام در پی اق

ــدام خداپســندانه  ــه ایــن اق ــز ب دارد و مــردم نی

ــرام مــی گذارنــد. معنــوی احت

ــز  ــردگان نی ــده مــردم شــریف شهرســتان ل نماین

طــی ســخنانی اقــدام خانــواده قنبــری را در 

اهــدای اعضــای بــدن مادرشــان ســتود و گفــت: 

ــژه در اســتان  ــی هــا و بوی امــروز بیــن مــا ایران

ــت  ــار و گذش ــگاه ایث ــردگان جای ــتان ل وشهرس

ــت. وســیع اس

ــه  ــاب ب ــتی خط ــدی سردش ــد خال ــر محم دکت

خانــواده قنبــری اظهــار داشــت: شــماهم بهتریــن 

ــان  ــمان گری ــه چش ــد و ب ــام دادی ــدام را انج اق

خانــواده هایــی نــور امیــد هدیــه کردیــد و 

قطعــًا ایــن کار نیــک و خداپســندانه هرگــز گــم 

نمــی شــود و بایــد تــالش کــرد ایــن فرهنــگ را 

ــم. ــاری کنی ــاری وج ــاع س در اجتم

سرپرســت فرمانــداری شهرســتان نیــز در ادامــه، 

ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــئولین دانش ــدام مس از اق

ــر،  ــدی ف ــالن خال ــر ارس ــور دکت ــتان و حض اس

نماینــده مــردم درمجلــس ،مدیریــت و کارکنــان 

شــبکه بهداشــت ودرمــان شهرســتان لــردگان در 

ــکركرد. ــواده تش ــن خان ــا ای ــدار ب ــتای دی راس

برهــان حســین پــور بــا تاکیــد بــر لــزوم ترویــج 

ایــن فرهنــگ ایثــار وگذشــت افــزود: بایــد 

ــردگان  ــتان ل ــگ در شهرس ــن فرهن ــان ای همچن

تقویــت شــود و بــه ترویــج ایــن روحیــه گذشــت 

و فــداکاری در تمــام جامعــه اشــاعه پیــدا کنــد.

ــون  ــا کن ــان ت ــتای کهی ــرد: روس ــح ک وی تصری

ــت و  ــته اس ــو داش ــدای عض ــورد اه ــن م چندی

ــان مــاه ســال  ــری در آب ــاری قنب ــه گل ان مرحوم

جــاری بــا بیمــاری تومــور مغــزی بــه بیمارســتان 

کاشــانی شــهرکرد اعــزام کــه درمــان موثــر واقــع 

ــواده  ــد وخان ــزی گردی ــرگ مغ ــار م ــد ودچ نش

ــا،  ــه ه ــه كلی ــدن وی از جمل ــای ب ــان اعض ایش

ــد بیمــار نیازمنــد  كبــد، قرنیــه ایشــان را بــه چن

ــاز  ــاره ب ــه زندگــی دوب اهــداء كردنــد وآنــان را ب

ــد. گردان

گفتنــی اســت، در پایــان ایــن دیــدار لــوح 

ســپاس وتقدیــر رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی 

ــد. ــر ش ــواده ایثارگ ــن خان ــم ای ــتان تقدی اس



وب دا؛ رئیــس بیمارســتان ســید الشــهداء فارســان، از مجهــز شــدن 

ــه دســتگاه شــمارش ســلولی پیشــرفته  ــی ب ــز درمان ــن مرک آزمایشــگاه ای

ــر داد. ــدل Techno Medica )خب ( سیســمکس XP-۳۰۰وBlood Gasم

بــه گــزارش وب دا بــه نقــل از روابــط عمومــی بیمارســتان ؛ دکتــر هــادی 

ــتان  ــهای بیمارس ــی از بخش ــزود: یک ــر اف ــن خب ــالم ای ــا اع ــژاد ب ــوی ن تق

ــورت  ــه بص ــد ک ــی باش ــگاه م ــد آزمایش ــان واح ــهداء(ع) فارس سیدالش

۲۴ســاعته کار انجــام آزمایشــهای مــورد نیــاز بیمــاران بســتری (بــر اســاس 

درخواســت پزشــک) و همچنیــن انجــام آزمایشــهای درخواســتی بیمــاران 

ــا بیــان اینکــه، نحــوه و ســاعت پذیــرش  ــر عهــده دارد.وی ب ســرپایی را ب

بیمــاران ســرپایی و بســتری متفاوت اســت افزود: ســاعت پذیــرش بیماران 

ســرپایی در ایــن آزمایشــگاه۷:۳۰ صبــح مــی باشــد کــه بــا توجــه بــه تعداد 

زیــاد افــراد متقاضــی، مراجعــه کننــدگان بایــد قبــل از ســاعت ۷:۳۰جهــت 

گرفتــن نوبــت مراجعــه کنند و نمونه گیری از ســاعت۸ صبح توســط پرســنل 

ــاز  آزمایشــگاه آغ

و  شــود  مــی 

ایــن  از  پــس 

مرحلــه، نمونــه 

اتــاق  از  هــا 

گیــری  نمونــه 

بخشــهای  بــه 

ــال  مربوطــه انتق

ــد از  ــرد: آزمایشــگاه در شــیفت هــای بع ــد.وی خاطــر نشــان ک مــی یابن

ظهــر و شــب فقــط پذیــرای آزمایــش هــای اورژانســی بیمــاران بســتری و 

ســرپایی مراجعــه کننــده بــه بخــش اورژانــس وکلینیــک تخصصــی و ســایر 

بخــش هــای بیمارســتان مــی باشــد.

وب دا؛ رئیــس بیمارســتان سیدالشــهداء (ع) 

فارســان، از انجــام موفــق عمــل جراحــی ترمیــم 

ــا اســتفاده از فــالپ  فیســتول مثانــه بــه واژن ب

توســط پزشــکان دکتــر بهــاره ملــک زاده از 

ــدی  ــر مه ــان و دکت ــان و زایم ــن زن متخصصی

و  عمومــی  جــراح  متخصصیــن  از  کریمیــان 

ــر داد. ــتان خب ــن بیمارس ــاذق ای ــکان ح پزش

ــژاد  ــوی ن ــادی تق ــر ه ــزارش وب دا؛ دکت ــه گ ب

ــرح  ــه ش ــار ب ــج بیم ــکان معال ــل از پزش ــه نق ب

ــت. ــل پرداخ ــن عم ــات ای جزئی

وی تصریــح کــرد: بیمــار خانــم ۳۲ ســاله ای بــود 

کــه بعلــت عملهــای مکــرر ناحیــه تناســلی دچــار 

ــی  ــود و ط ــده ب ــه واژن ش ــه ب ــتول مثان فیس

ــت  ــزد اســاتید برجســته بعل ــرر ن ــات مک مراجع

ــه  ــدام حاضــر ب ــت هیچک ــدم موفقی ــال ع احتم

ــد. انجــام عمــل جراحــی نشــده بودن

بــه   ۹۶ آذر   ۱۲ روز  در  بیمــار  وی،  گفتــه  بــه 

بیمارســتان مراجعــه و پــس از انجــام آزمایشــات 

ــم  ــی ترمی ــل جراح ــک عم ــک وپاراکلینی کلینی

ــوس  ــالپ مارتی ــا ف ــه واژن ب ــه ب فیســتول مثان

توســط دکتــر ملــک زاده متخصــص زنــان و 

دكتــر كریمیــان متخصــص جراحــی عمومــی بــا 

موفقیــت كامــل انجــام شــد و بیمــار در بخــش 

ــت. ــان قرارگرف ــت درم ــتری و تح بس

وی اظهــار داشــت: هــم اکنــون پــس از دو مــاه 

ــودی  ــار بهب ــی بیم ــل جراح ــن عم ــام ای از انج

ــچ  ــت و از هی ــت آورده اس ــود را بدس ــل خ کام

ــدارد . ــکایت ن ــه ای ش ــا عارض درد ی

دکتــر تقــوی نــژاد بــا بیــان اینکــه، انجــام چنیــن 

اعمــال جراحــی مشــکل و پیچیــده بــا توجــه بــه 

احتمــال عــدم موفقیــت خصوصــا در مــورد فالپ 

مــورد اســتفاده تنهــا در مراکــز آموزشــی درمانــی 

ــان و  ــرا اصفه ــتان الزه ــد بیمارس ــرال مانن ریف

بصــورت تیمــی متشــکل از متخصصیــن جراحــی 

ــان انجــام مــی شــود  ــوژی و زن عمومــی ، اورول

افــزود: انجــام موفــق ایــن عمــل جراحــی بــرای 

اولیــن بار در بیمارســتان ســید الشــهداء فارســان 

افتخــاری بــزرگ محســوب مــی شــود.

وب دا؛ ژورنــالMed craveکشــور کانــادا خبــری 

ــت  ــورد کیس ــن م ــر اولی ــی ب ــرد مبن ــر ک منتش

ــه توســط جــراح  هیداتیــک معــده در جهــان ک

ــدی  ــر مه ــان دكت ــهدا فارس ــتان سیدالش بیمارس

ــان شــد.  ــان تشــخیص داده و درم كریمی

بــه گــزارش وب دا؛ خانــم ۶۴ ســاله اهــل و 

ــا  ــرداد ۱۳۹۶ ب ــخ ۱۵ م ــگ در تاری ســاکن کوهرن

شــکایت احســاس ســیری زودرس و درد شــکم 

ــه  ــان مراجع ــهدا فارس ــتان سیدالش ــه بیمارس ب

نمــود و بررســیهای اولیــه آغــاز شــد.پس از 

آزمایشــات،  شــامل  پاراکلینیکــی  بررســیهای 

ســونوگرافی و ســی تــی اســکن 

ــکم تشــخیص  ش

ــی از  ــاء احتمال ــا منش ــکمی ب ــزرگ ش ــوده ب ت

معــده، طحــال، پانکــراس یــا كبــد توســط 

متخصصیــن رادیولــوژی مطــرح شــد. بیمــار در 

تاریــخ ۱۹ مــرداد توســط دكتــر مهــدی كریمیــان 

متخصــص جراحــی عمومــی تحــت الپاراتومــی 

ــوده از  ــاء ت ــت منش ــه در نهای ــت ك ــرار گرف ق

معــده تشــخیص داده شــد. بررســی پاتولوژیــك 

ــد مطــرح  تشــخیص قطعــی را كیســت هیداتی

ــرد. ك

کیســت هیداتیــد یــک بیمــاری عفونــی انگلــی 

ــن  ــر در ای ــای درگی ــه شــایعترین ارگانه اســت ک

ریــه  و  کبــد  بیمــاری 

و  باشــد  مــی 

درگیــری ســایر ارگانهــا بصــورت نــادر در مقــاالت 

ــده  ــر ش ــورد ذک ــا م ــت. ام ــده اس ــزارش ش گ

یعنــی کیســت هیداتیــد معــده اولیــن مــورد در 

جهــان مــی باشــد كــه بــا همــكاری متخصصیــن 

بصــورت  فارســان  سیدالشــهداء  بیمارســتان 

 Primery Hydatid Cyst مقالــه بــا عنــوان

ــه  ــد اولی ــت هیداتی Of The Stomach (كیس

ــادا  ــور كان ــال Med Crave كش ــده) در ژورن مع

ــت. ــده اس ــاپ ش ــه و چ ارائ



وب دا؛ عمــل جراحــی برداشــت طحــال بــه 

روش الپاراســکوپی بــر روی بیمــار ۴۰ ســاله 

ــا  ــهرکرد ب ــانی ش ــه کاش ــت ال ــتان آی در بیمارس

ــد. ــام ش ــت انج موفقی

بــه گــزارش وب دا؛ فلوشــیپ و فــوق تخصــص 

ــی  ــات علم ــو هی ــکوپی و عض ــی الپارس جراح

ــوم پزشــکی، خدمــات بهداشــتی و  دانشــگاه عل

درمانــی چهارمحــال و بختیــاری وپزشــک معالــج 

ایــن بیمــار گفــت: ایــن عمــل در بیســت و 

ششــمین روز دی مــاه ۹۶ بــر روی خانــم ۴۰ ســاله 

کــه بــه مــدت دو ســال بــه علــت افــت شــدید 

پالکــت تحــت درمــان دارویــی بــود انجــام شــد.

ــی  ــاه های ــزود: در م ــی اف ــرداد کریم ــر مه دکت

اخیــر درمــان دارویــی بــرای درمــان ایــن بیمــار 

پاســخ گــو نبــوده و پــس از انجــام بررســی هــای 

ــی از  ــج و یک ــک معال ــورت پزش ــا مش الزم و ب

متخصصیــن خــون و آنکولــوژی در نهایــت بــرای 

عمــل جراحــی و برداشــت طحــال بیمــار تصمیــم 

گیــری شــد.

بــه گفتــه وی،  ایــن عمــل جراحــی بــا ایجاد ســه 

ســوراخ بــه انــدازه هــای ۱.۵ ســانتی متــری بــر 

روی شــکم بیمــار انجــام و پــس از یــک ســاعت 

عمــل بــا موفقیــت انجــام و بیمــار پــس از یــک 

شــب مراقبــت در بیمارســتان ترخیــص و در حال 

ــود اســت.  ــه بهب حاضــر حــال عمومــی وی رو ب

ــدن  ــم ش ــه فراه ــاره ب ــا اش وی، ب

ــه  ــی ب ــل جراح ــام عم ــکان انج ام

ــت  ــز آی ــکوپی در مرک روش الپاراس

الــه کاشــانی افــزود: تــا کنــون عمــل 

هــای جراحــی زیــادی بــه ایــن 

ــدودًا  ــل ح ــن عم ــام و ای روش انج

ــت  ــی برداش ــل جراح ــمین عم شش

طحــال بــه روش الپاراســکوپی بوده 

ــه ضمــن كاهــش عــوارض عمــل  ك

ــتر  ــدی بیش ــاز ، رضایتمن جراحــی ب

مراجعیــن از خدمــات بیمارســتان را 

در پــی داشــته اســت.

جراحــی  عمــل  در خصــوص   کریمــی  دکتــر 

الپارســکوپی اظهــار داشــت: در ایــن روش تنهــا 

ــار  ــان بیم ــک درم ــای کوچ ــرش ه ــاد ب ــا ایج ب

انجــام و ضمــن  درد کمتــر،  زخــم كمتــر، تســریع 

ــار  ــار، بیم ــر بیم ــص زودت ــان و ترخی ــد درم رون

ســریعتر بــه فعالیــت روزانــه بازگشــته و عــوارض 

ــد. ــی باش ــر م ــرای وی كمت ــی ب جراح

ــتر  ــر بیش ــال حاض ــه در ح ــان اینک ــا بی وی ب

اعمــال جراحــی داخــل شــکم از جملــه برداشــت 

ــه روش  ــکم ب ــدار ش ــای ج ــق ه ــا و فت توموره

صــورت  درمانــی  مراکــز  در  الپاراســکوپی 

ــال  ــه اعم ــون كلی ــم اکن ــزود: ه ــرد اف ــی گی م

جراحــی دســتگاه گــوارش و روده باریــك ، كلیــه 

ــتركتومی،  ــامل: هیس ــان ش ــی زن ــال جراح اعم

ــدد  ــكم و غ ــوار ش ــدان ،  دی ــوز و تخم  اندومتری

فــوق كلیــوی بــه روش جراحــی الپارســكوپی در 

مراكــز درمانــی مركــز اســتان قابــل انجــام اســت. 

ــه  ــاره ب ــا اش ــص، ب ــوق متخص ــک ف ــن پزش ای

ــر بــودن انجــام برخــی اعمــال جراحــی  زمــان ب

ــای  ــتفاده از روش ه ــمار اس ــی ش ــای ب و مزای

نویــن پزشــکی بــرای سیســتم بهداشــت و درمان 

ــت  ــاذ سیاس ــا اتخ ــد ب ــزود: بای ــاران اف و بیم

ــت  ــرای خدم ــی ب ــزه کاف ــب انگی ــای مناس ه

ــن  ــای نوی ــتفاده از روش ه ــن و اس متخصصی

ــود. ــاد ش ــکی ایج پزش

ــردگان؛  از  ــهداء ل ــتان ش ــس بیمارس وب دا؛ رئی

ــر  ــو در ایــن بیمارســتان خب ــوزادان ۳ قل ــد ن تول

داد.

ــی  ــول الیق ــر عبدالرس ــزارش وب دا؛ دکت ــه گ ب

گفــت: مــادر بــاردار ۲۶ســاله لردگانــی در اولیــن 

زایمــان خــود صاحــب ســه فرزنــد دختــر شــد.

بــه گفتــه وی، ایــن مــادر شــامگاه روز ســه شــنبه 

ــالمت در  ــه س ــاری ب ــفندماه ج ــم اس ــورخ یک م

ــم  ــرد و ه ــان ک ــردگان زایم ــهدا ل ــتان ش بیمارس

ــوب  ــادر خ ــوزادان و م ــی ن ــال عموم ــون ح اکن

اســت و نــوزادان در بیمارســتان تحــت مراقبــت 

ویــژه هســتند.

سرپرســت شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان 

لــردگان نیــز گفــت: مــادر باردارلردگانــی بــا 

تــالش بهــورز و مامــا و حضــور بــه موقــع 

اورژانــس ۱۱۵نجــات یافــت.

ــر خطــر  از  ــاردار پ ــزود: مــادر ب ــی کریمــی اف عل

روســتای ســرقلعه ناغــان، باشناســایی بــه موقــع 

توســط بهــورز روســتا خانــم شــیدایی وماماهــای 

ــه در  ــاهرخی ک ــی وش ــا رحمان ــم ه ــز خان مرک

ــژه  ــود تحــت مراقــب وی وضعیــت نامناســبی ب

ــک   ــع و کم ــه موق ــور ب ــا حض ــت  و ب قرارگرف

ــهدای  ــتان ش ــه بیمارس ــار، ب ــس ۱۱۵ بیم اورژان

ــد.     ــل ش ــردگان منتق ل

وی افــزود زایمــان ایــن خانــم در ســالمت 

کامــل خــود ونــوزاد در بخــش لیبــر بیمارســتان 

شــهدا انجــام شــد وحــال عمومــی مــادر ونــوزاد 

ــت. ــده اس ــزارش ش ــش گ ــت بخ رضای



وب دا؛ رئیــس بیمارســتان امــام جــواد (ع) ناغــان از نصــب و راه انــدازی 

مرکــز تلفــن پیشــرفته مبتنــی بــر voip ، بــرای اولیــن بــار در ایــن 

ــر داد. ــتان خب بیمارس

ــال  ــاه ح ــتای رف ــزود: در راس ــدی اف ــر عاب ــر اکب ــزارش وب دا؛ دکت ــه گ ب

مراجعیــن ایــن بیمارســتان بــا صــرف اعتبــاری بالــغ بــر ۵۰ میلیــون ریــال 

ــد. ــز تلفــن پیشــرفته گردی ــه مرک ــز ب مجه

بــه گفتــه وی، بــا راه انــدازی ایــن سیســتم امــکان تمــاس بــا شــماره افــراد 

مــورد نیــاز بــا اســتفاده از تلفــن هــاى داخلــى و بــدون نیــاز بــه ُاپراتــور یــا 

دسترســى بــه خــط مســتقیم فراهــم گردیــد. 

وی، از ســایر مزایــاى ایــن سیســتم بــه صرفــه جویــى در وقــت و دسترســى 

ســریع و ســاده بــه افــراد در مواقــع ضــرورى، امنیــت و حفاظــت از شــماره 

ــزود:  ــرد و اف ــاره ک ــى اش ــاى مخابرات ــه ه ــش هزین ــراد ، کاه ــاس اف تم

ــا راه  ــز ب ــر نی ــى دیگ ــت تخصص ــکان و مزی ــن ام ــه چندی ــی ب دسترس

ــران فراهــم شــده اســت. ــرای کارب ــدازی ایــن تلفــن پیشــرفته ب ان

دکتــر عابــدی گفــت: روزانــه بیــش از ۲۰۰ مــورد تمــاس داخلــی و خارجــی 

از طریــق ایــن سیســتم برقــرار مــی شــود.

ــوژی كلینیــك حضــرت  ــط عمومــی و كارشــناس مســئول رادیول وب دا؛ مســئول رواب

تخصصــی رســول (س) شــهركرد گفــت: در جلســه ای بــا حضــور دكتــر دارابــی رئیــس 

دانشــكده پزشــكی،  دكتــر بنــی طالبــی معــاون ایــن دانشــكده،  دكتــر زارعان سرپرســت 

و حامــد كاظمــی مدیــر ایــن كلینیــك، مســائل و مشــكالت ایــن مركــز تشــخیصی و 

درمانــی مــورد بررســی قــرار گرفــت.

ــان  ــن بی ــئولین ضم ــه مس ــن جلس ــزود: در ای ــی اف ــی عبداله ــزارش وب دا؛ عل ــه گ ب

ــن  ــات در ای ــه خدم ــد ارائ ــی ، رون ــی و درمان ــای فیزیك ــه فض ــوط ب ــكالت مرب مش

ــد. ــی كردن ــی را بررس ــك تخصص كلینی

ــی  ــك تخصص ــرد كلینی ــده از عملك ــه ش ــات ارائ ــه گزارش ــه ب ــا توج ــه وی، ب ــه گفت ب

حضــرت رســول(س)،  عملكــرد ایــن كلینیــك از ســوی مســئولین مربوطــه در حــد قابــل 

قبــول ارزیابــی شــد.

وب دا؛ پــس از پیگیــری هــای فــراوان مدیریــت 

کلینیــک بــا همــکاری معاونــت توســعه مدیریت 

ــور  ــزل ژنرات ــروه فنی،دی ــگاه و گ ــع دانش و مناب

پلــی کلینیــک تخصصــی و فــوق تخصصــی 

ــد. ــدازی گردی ــی(ع) شــهرکرد راه ان ــام عل ام

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

کلینیــک؛ مجتبــی حیــدری مدیــر کلینیــک 

ضمــن قدردانــی از همــکاری کلیــه مســئولین از 

اختصــاص ۹۳۲۶۰۴۰۰۰ ریــال بدیــن منظــور خبــر 

داد. وی اضافــه نمــود بــا توجــه بــه بــرودت هــوا 

ــدازی  ــا راه ان ــی برق،ب ــع ناگهان ــال قط و احتم

ــن  ــان ممك ــل زم ــور در حداق ــزل ژنرات ــن دی ای

بــرق اضطــراری كلینیــك وصــل و ارائــه خدمــات 

ــرد. ــه موقــع صــورت مــی پذی ب



وب دا؛ معــاون توســعه مدیریــت و منابــع  دانشــگاه علوم پزشــکی، خدمات 

بهداشــتی و درمانــی چهارحــال و بختیــاری، از برگــزاری آییــن کلنــگ زنــی 

طــرح توســعه بیمارســتان امــام رضــا (ع) اردل خبــر داد.

ــا  ــه گــزارش وب دا؛ دکتــر حمیــد رئیســی افــزود:  کلنــگ ایــن پــروژه ب ب

متــراژ ۲ هــزار متــر مربــع و ظرفیــت راه انــدازی ۳۲ تخــت در هفدهمیــن 

روز از اســفندماه جــاری بــا حضــور دکتــر ابراهیــم گلمکانــی معــاون حقوقی 

و امــور مجلــس وزارت بهداشــت و دکتــر کاظمــی نماینــده مــردم شهرســان 

ــالمی و  ــورای اس ــس ش ــار در مجل ــگ و کی ــان ، کوهرن ــای اردل، فارس ه

جمعــی از مســئولین شهرســتانی بــه زمیــن زده شــد.

بــه گفتــه وی، پیــش بینــی مــی شــود بــا بهــره بــرداری از ایــن فــاز بخــش 

ــوع  ــه مجم ــت ب ــوع ۳۲ تخ ــدازی و در مجم ــان راه ان ــردان و زن ــای م ه

تخــت هــای فعــال ایــن بیمارســتان افــزوده شــود.

ــن  ــرداری از ای ــره ب ــرای به ــده ب ــی ش ــش بین ــار پی ــی، اعتب ــر رئیس دکت

ــرد. ــالم ک ــو اع ــارد رال ــر ۵۰ میلی ــغ ب ــروژه را بال پ

ــات  ــکی، خدم ــوم پزش ــگاه عل ــع دانش ــت و مناب ــعه مدیری ــاون توس مع

بهداشــتی و درمانــی چهارمحــال و بختیــاری بــا اشــاره بــه انجــام 

ســخنرانی هــای متعــدد مســئولین در ایــن آییــن افــزود: بازدیــد مقامــات 

ــتری در  ــاران بس ــادت از بیم ــتان و عی ــف بیمارس ــای مختل ــش ه از بخ

بخــش هــای مختلــف از دیگــر بخــش هــای ســفر کاری دکتــر گلمکانــی 

ــود. ــتان اردل ب ــه شهرس ب

وب دا؛ کالس آموزشــی مســمومیت هــای شــایع بــا حضــور تعداد زیــادی از 

پرســنل ،توســط ســرکار خانــم دکتــر عرب متخصــص داخلــی در بیمارســتان 

ولیعصــر (عــج) برگــزار گردیــد. وی در خصــوص تشــخیص صحیــح وســریع 

ــن  ــتند در ای ــق ومس ــری دقی ــال گی ــرح ح ــت ش ــا واهمی ــمومیت ه مس

کیــس هــا ودرمــان هــای مناســب بانــوع مســمومیت اموزشــهای الزم را 

بــه پرســنل محتــرم دادنــد.

وب دا؛ روز یکشــنبه ۹۶/۱۰/۱۸ جلســه تعامــل مســئوالن شهرســتان و 

ــد. ــزار ش ــی برگ ــز درمان ــن مرک ــت ای ــاق مدیری ــن در ات ــتان بروج بیمارس

در ایــن جلســه اعضــای شــورای شــهر و شــهردار شهرســتان بروجــن نیــز 

حضورداشــتند.در ابتــدا دکتــر امیــن احمــدی سرپرســت بیمارســتان ضمــن 

ــئوالن  ــی از مس ــز درمان ــن مرک ــی ای ــای فعل ــکالت و کمبوده ــان مش بی

ــی  ــودن جابجای ــوع ب ــب الوق ــه قری ــه ب ــود باتوج ــت نم ــهری درخواس ش

ســاختمان  بیمارســتان راههــای دسترســی بــه ســاختمان جدیــد را تســهیل 

نماینــد.

در ادامــه اعضــای شــوری شــهر و شهرســتان بــا بیــان انتظــارات مــردم از 

ــردم در  ــده م ــوان نماین ــه عن ــهرداری را ب ــورا و ش ــتان ش ــت بیمارس فعالی

ــد. ــوان نمودن ــن عن ــتان بروج ــع بیمارس ــردم و بالطب ــت م خدم

ــا حضــور در بیمارســتان  ــگ  ب ــرم شهرســتان کوهرن ــدار محت وب دا؛ فرمان

ــدای  ــا اه ــتان ب ــن بیمارس ــتاران ای ــگ ، از پرس ــجاد (ع) کوهرن ــام س ام

ــد. ــل کردن ــر تجلی ــوح تقدی ــاخه گل و ل ش

ــا  ــت ب ــور داش ــز حض ــدار نی ــرم فرمان ــاون محت ــه مع ــه ک ــن برنام  در ای

تبریــک میــالد حضــرت زینــب و روز پرســتار بــه پرســتاران این بیمارســتان، 

از خدمــات آنــان بــا اهــدای شــاخه گل و شــیرینی تقدیــر کردنــد.

ــد و  ــه می کنن ــه جامع ــی ب ــزود: پرســتاران خدمــت بزرگ ــور اف ــای زمانپ آق

ــدا  ــان خ ــه آن ــم و ب ــربلندی می کنی ــت و س ــان آرزوی موفقی ــرای آن ــا ب م

ــم. ــوت می گویی ق



وب دا؛ کارشــناس تغذیــه ایــن مرکــز بــا اشــاره بــه اینکــه چاقــی یکــی از مشــکالت جهــان در چنــد ســال گذشــته بــوده 

اســت، اظهــار کــرد: ۶۰درصــد از جمعیــت بــاالی ۱۸ ســال کشــور دچــار چاقــی هســتند و رونــد شــیوع چاقــی نیــز در 

کــودکان رو بــه رشــد اســت.

بــه گــزارش وب دا بــه نقــل از روابــط عمومــی مرکــز بهداشــت شهرســتان شــهرکرد؛ پرویــن روغنــی بــا بیــان اینکــه 

ــه  ــال ب ــی درصــد شــیوع ابت ــر چاق ــر اث ــزود: ب ــا اســت، اف ــر در دنی ــر بیماری هــای غیرواگی ــل اکث ــی از عل ــی یک چاق

ــر و دیابــت ۴ برابــر افزایــش می یابــد و خطــر مبتــال شــدن بــه ســرطان نیــز  بیماری هــای قلبــی و فشــارخون ۲ براب

ــود. ــت می ش تقوی

کارشــناس تغذیــه مرکــز بهداشــت شهرســتان شــهرکرد ادامــه داد: اســتفاده از غذا هــای آمــاده و چــرب، نوشــابه های 

گازدار و موادخوراکــی شــیرین، مصــرف کــم میــوه و ســبزیجات و منابــع غذایــی فیبــردار و کم تحركــی از عوامــل افزایــش 

شــیوع چاقــی در جوامــع امــروزی اســت.

روغنــی بــا اشــاره بــه اینکــه شــاخص تــوده بدنــی یــا bmi واحــد اندازه گیــری میــزان چاقــی در افــراد 

اســت، اضافــه کــرد: بــا اســتفاده از ایــن شــاخص وزن فــرد بــه کیلوگــرم بــر مجــذور قــد فــرد بــه 

ــا۲۴.۹  ــن ۱۸.۵ ت ــر، بی ــرد الغ ــد ف ــر از ۱۸.۵ باش ــدد پایین ت ــن ع ــر ای ــود؛ اگ ــیم می ش ــر تقس مت

متناســب و باالتــر از ۲۵ فــرد دچــار چاقــی اســت.

وی گفــت: پانزدهــم تــا ســی ام دی مــاه جــاری بــه عنــوان هفتــه ملــی تغذیــه بــا شــعار «چاقــی 

یــا ســالمتی، انتخــاب بــا شماســت» نامگــذاری شــده اســت.

کارشــناس تغذیــه مرکــز بهداشــت شهرســتان شــهرکرد افــزود: برگــزاری همایش هــای آموزشــی بــرای 

ــاوره های  ــذا و مش ــنواره غ ــالمت و جش ــه س ــدارس، صبحان ــالمت، ادارات و م ــان س ــنل، رابط پرس

ــام  ــدت انج ــن م ــهرکرد در ای ــتان ش ــت شهرس ــز بهداش ــه مرک ــتند ک ــی هس ــه برنامه های ــه از جمل ــگان تغذی رای

می دهــد.

وب دا؛ مســئول واحــد ســالمت محیــط کار مرکــز بهداشــت شهرســتان شــهرکرد بــا اشــاره بــه امــکان انتقــال بیماری هــای 

ــردی و  ــکات بهداشــت ف ــت ن ــا رعای ــد ب ــوان می توانن ــت: بان ــه، گف ــت در آرایشــگاه های زنان ــدز و هپاتی ــل ای ــردار مث واگی

ــد. ــری کنن اســتفاده از وســایل شــخصی از انتقــال ایــن بیماری هــا جلوگی

ــرای  ــط ب ــت محی ــول بهداش ــی اص ــه آموزش ــان در جلس ــد قنبری ــارس؛ مجی ــزاری ف ــل از خبرگ ــه نق ــزارش وب دا ب ــه گ ب

آرایشــگاه های زنانــه شهرســتان شــهرکرد، اظهــار کــرد: بــا توجــه بــه اینکــه امــکان انتقــال بیماری هــای واگیــردار مثــل ایــدز 

و هپاتیــت در آرایشــگاه های زنانــه وجــود دارد، بانــوان می تواننــد بــا رعایــت نــکات بهداشــت فــردی و اســتفاده از وســایل 

ــوازم آرایشــی فاســد  ــزود: اســتفاده از دســتگاه های غیرمجــاز، ل ــد. وی اف ــری کنن ــن بیماری هــا جلوگی ــال ای شــخصی از انتق

ــزار و مــواد نامناســب، انجــام اپیالســیون در شــرایط نامناســب و توســط افــراد بــدون  ــا اب و تاریــخ گذشــته، انجــام تاتــو ب

ــت. ــتان اس ــگاه های شهرس ــات آرایش ــه تخلف ــت از جمل صالحی

مســئول واحــد ســالمت محیــط کار مرکــز بهداشــت شهرســتان شــهرکرد بــا بیــان لــزوم همــراه داشــتن وســایل شــخصی بــه 

ــورد  ــزار م ــی شــدن اب ــه و از ضدعفون ــه کســب و شــناخته شــده مراجع ــه آرایشــگاه های دارای پروان ــرد؛ ب ــه ک ــوان توصی بان

اســتفاده در آرایشــگاه ها اطمینــان حاصــل کنند.قنبریــان اضافــه کــرد: در صــورت هرگونــه تخلــف در آرایشــگاه های شهرســتان، 

موضــوع را بــه ســامانه کشــوری ۱۹۰ گــزارش کننــد.

وب دا؛ معــاون بهداشــتی مرکــز بهداشــت شهرســتان شــهرکرد گفــت: ابتــال بــه بیماری هــای قلبــی و عروقــی در ســنین زیــر ۵۰ 

ســال در مــردان دو برابــر خانم هــا اســت و در ســن بــاالی ۵۰ ســال ایــن رنــج مســاوی می شــود.

بــه گــزارش وب دا بــه نقــل از خبرگــزاری فــارس؛ دکتــر نرگــس عســگری بــا اشــاره بــه اینکــه یکــم تــا هفتــم اســفندماه هــر ســال 

بــا عنــوان هفتــه ســالمت مــردان ایرانــی نامگــذاری شــده اســت، اظهــار کــرد: امســال شــعار ایــن هفتــه «ورزش کلیــد طالیــی 

ســالمتی» اســت.وی بــا بیــان اهمیــت تحــرک در زندگــی روزمــره افــراد، افــزود: بیمــاری چاقــی خصوصــًا چربــی در ناحیه شــکمی 

در مــردان شــیوع باالیــی دارد؛ ورزش اهمیــت خاصــی در کنتــرل وزن و جلوگیــری از ابتــال بــه بیماری هــای قلبــی و عروقــی دارد.

معــاون بهداشــتی مرکــز بهداشــت شهرســتان شــهرکرد بــا اشــاره بــه اینکــه مشــکالت روانــی و اجتماعــی ماننــد کنتــرل خشــم و 

پاییــن بــودن آســتانه تحریــک نیــز در مــردان وجــود دارد، اضافــه كــرد: به دلیــل ســبك زندگــی و فعالیت هــای بدنــی نامناســب 

مشــكالت اســكلتی و عضالنــی نیــز در ایــن قشــر دیــده می شــود.






