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فصــلنامــه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی درمانی شهرکرد

فصلنامــه خبــری و اطــالع رســانی دانشــگاه 

علوم پزشــکی و خدمات بهداشــتی درمانی 

استـــــــان چهــــــارمحــــــــال و بختیـــــــاری

توضیحات وزیر محترم بهداشت

در خصوص روستای

 چنارمحمودی لردگان

درمان اچ ای وی مهمترین و 

موثرترین شیوه پیشگیری است

تست اچ ای وی بیش از ۹۵ درصد 

از اهالی چنار محمودی منفی است

۱۰ آذر روز جهانی ایدز

آگــــــــــاهـــــــــــــی و پ�یــشگیـــــــــــــری
آزمایــــــــش و درمــــــان اچ آی وی

همه در یک کشتی نشسته
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رهبر فرزانه انقالب: اردوهای جهادی را توسعه و تدوام دهید 

ایــن اردوهــای جهــادی، هــم تمریــن اســت، هــم خدمــت اســت، هــم 

خودســازی اســت، هــم آشــنایی بــا فضــای جامعــه اســت؛ خیلــی چیز با 

ارزشــی اســت روز بــه روز اینهــا را بتوانیــد توســعه دهیــد، جهــاد هــم 

هســت، واقعــًا جهــاد اســت؛ کار اســت، جهــاد اســت، تــالش اســت، 

خدمــت بــه محرومیــن اســت  اردوهــای جهــادی خیلــی خــوب اســت؛ 

پرداختــن بــه مســئله روســتاها مهــم اســت 

۱۲ تیرماه ۱۳۹۵



صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

مدیر مسئول: دکتر مجید شیرانـــی

سردبیر: سید علی درخشان

زیبا سلیمانی خبرنگار: مصطفی امین

عکاس: یوسف محمودی

با همکاری مسئولین روابط عمومی مراکز 

آدرس: شهرکرد، بلوار آیت اهللا کاشانی، ستاد مرکـزی دانشگاه علوم پزشکی شهــرکرد

@skums :تلفــن روابــط عمــومـی: ۳۳۳۳۴۴۹۷   |   آدرس فضــــای مجــازی

کـــــد پســــــــــــتی: ۸۸۱۵۷۱۳۴۷۱ |  سامـانه پیـــــــامک: ۳۰۰۰۸۲۸۴۱۲۱۲

ravabet@skums.ac.ir :پست الکترونیکی  |  www.skums.ac.ir :آدرس ســایت

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.
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سخن سردبیر

فرصتــی دوبــاره دســت داد تــا بــه بهانــه انتشــار یکصد و بیســتمین و ســومین 

شــماره فصلنامــه پــژواک ضمــن تقدیــر از خواننــدگان گرانمایــه بــه گفتگــو بــا 

ایــن عزیــزان بپردازیــم.

ــر  ــکان پذی ــدون مشــارکت شــما ام ــه ب ــار فصلنام ــداوم انتش ــک ت ــدون ش ب

ــرد  ــزارش عملک ــه گ ــار و ارائ ــال اخب ــا ارس ــما ب ــتقبال ش ــود. اس ــد ب نخواه

مجموعــه محــل خدمتتــان در زمینــه ارائــه خدمــات حــوزه ســالمت موجــب 

غنــای محتــوای ایــن نشــریه و جمــع نظــرات اندیشــمندان حــوزه ســالمت و 

ــد.  ــاء ســالمت خواهــد گردی ــوزش بهداشــت و ارتق ــژه آم ــه وی ب

ــا  ــه ب ــل همیش ــی رود مث ــار م ــزان انتظ ــما عزی ــک ش ــتا از یکای ــن راس در ای

ارســال نظــرات، پیشــنهادات و مطالــب مرتبــط بــا محتــوای فصلنامــه بــر غنــای 

آن افــزوده و مــا را در انتشــار شــماره هــای بعــدی یــاری نمائیــد.

در ادامــه از همــکاران عزیــزم کــه در انتشــار مجــدد نشــریه مــا را یــاری نمودنــد 

کمــال تقدیــر و تشــکر را دارم.

سید علی درخشان 

سرپرست مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل

 دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
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ــاری  ــی چهارمحــال و بختی ــوم پزشــکی، خدمــات بهداشــتی و درمان ــدا؛ رئیــس دانشــگاه عل وب

در پیامــی، فــرا رســیدن چهــارم مهــر، روز جهانــی بهداشــت محیــط را بــه فعالیــن ایــن عرصــه 

تبریــک گفــت.

بــه گــزارش وبــدا؛ در متــن پیــام دکتــر مجیــد شــیرانی آمــده اســت، بــا عنایــت بــه اینکــه در 

ــاه " روز  ــا ۴ مهرم ــر ب ــپتامبر براب ــط، روز ۲۶ س ــت محی ــی بهداش ــن الملل ــیون بی ــم فدراس تقوی

ــه اســت، شــعار امســال ایــن روز جهانــی« چالــش هــای  ــام گرفت جهانــی بهداشــت محیــط" ن

تغیــر آب و هــوا، فرصتــی اســت بــرای برانگیختــن اتحــاد جهانــی بهداشــت محیــط» مــی باشــد.

وی در ادامــه بــا بیــان اینکــه، در کشــور ایــران نیــز مهندســی بهداشــت محیــط بــه عنــوان یــک 

فعالیــت منســجم، قدمتــی بیــش از نیــم قــرن داشــته و منشــاء اثــرات زیــادی در ارتقــاء ســالمت 

ــد نقطــه عطفــی در  ــوده اســت آورده اســت، روز جهانــی بهداشــت محیــط مــی توان جامعــه ب

برنامــه هــای بهداشــت محیــط محســوب شــود و بــرای تحقــق ســالمت مــردم و آمــاده ســازی 

عمومــی و جلــب همــکاری هــای بیــن بخشــی و حمایــت مســئولین باشــد. 

وی بــا بیــان اینکــه، بحــران هــای محیــط زیســت، برهــم خــوردن تعــادل طبیعــی و موضــوع 

تغ�ــرات اقلیــم، آلودگــی هــای مــواد غذایــی، هــوا، آب و خــاک، آینــده زندگــی بشــر را بــه طــور 

جــدی تهدیــد نمــوده و بــی شــک انســان بــدون داشــتن محیطــی امــن و ســالم قــادر نخواهــد 

ــن  ــن بی ــزوده اســت، در ای ــه دهــد اف ــوب ادام ــه شــکلی مطل ــی خــود را ب ــی طبیع ــود زندگ ب

نقــش بهداشــت محیــط در بررســی تع�ــن کننــده هــای زیــان بــار محیطــی و تهیــه راهکارهــا 

و مداخــالت علمــی و عملــی جهــت كاهــش مشــكالت ســالمت آحــاد جامعــه بســیار راهگشــا 

خواهــد بــود.

همچنیــن در ادامــه متــن پیــام دکتــر شــیرانی آمــده اســت، از تمامــی دســت انــدرکاران عرصــه 

ــای  ــاب راهبرده ــزی و انتخ ــه ری ــتگذاری، برنام ــا سیاس ــی رود ب ــار م ــط انتظ ــت محی بهداش

ــی  ــای ایمن ــودن آحــاد جامعــه از محیــط ســالم، حفــظ و ارتق ــرای برخــوردار ب ــی ب مناســب مل

مــواد غذایــی در راســتای برنامــه تحــول ســالمت در حــوزه بهداشــت در جهــت افزایــش پوشــش 

خدمــات بــه منظــور کاهــش آلودگــی هــای مــواد غذایــی، جلوگیــری از ســهل انــگاری هــا، ســود 

جویــی هــا، تقلبــات در بیــن عرصــه کننــدگان مــواد غذایــی، گام هــای اساســی برداشــته شــود که 

البتــه ایــن رســالت مهــم بــر عهــده ســخت کوشــان عرضــه بهداشــت محیــط قــرار گرفتــه اســت 

كــه بــا تــالش شــبانه روزی و بــا ســختی هــای فــراوان ایــن حرفــه، بــرای توســعه ســالمت در 

جامعــه از هیــچ كوششــی فروگــذار نكــرده انــد.

در پایــان ایــن پیــام نیــز آمــده اســت، اینجانــب، ۴ مهرمــاه روز جهانــی بهداشــت محیــط را بــه 

تمامــی تالشــگران عرصــه بهداشــت محیــط کــه بــا تمامــی کاســتی هــا ، کمبــود هــا و مشــکالت، 

خدمــت بــه مــردم را برگزیــده انــد و بــرای دســتیابی بــه ســالمت عمومــی احســاس مســئولیت 

ــا تحقیــق و پژوهــش در زمینــه هــای بهداشــت محیطــی و شــرکت در فعالیــت  مــی کننــد و ب

ــه  ــز تهی ــی و مراك ــن عموم ــط، بازرســی مســتمر از اماك ــی همچــون بهســازی محی هــای اجرای

ــن نقــاط  ــاده تری ــی و ... در دور افت ــرل بهداشــتی آب و مــواد غذای ــع مــواد غذایــی، كنت و توزی

ــد، تبریــك عــرض نمــوده و برایشــان  ــرم مــی كنن ــا مشــكالت دســت و پنجــه ن ایــن اســتان ب

آرزوی موفقیــت و تندرســتی را از خداونــد متعــال خواهانــم، امیــد اســت در ســایه تــالش شــما 

بزرگــواران، همچــون گذشــته شــاهد ظهــور افقهــای نویــن علمــی در ارتقــاء بهداشــت محیــط و 

ســالمت جامعــه باشــیم.

پیام رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد به مناسبت

 روز جهانی بهداشت محیط

٤ مهـرمـــاه روز جهـانـــی 
بهداشت محیط گرامی باد



۴

تحقـق اهـداف بیانیه گام دوم انقالب در سطح دانشگاهها 

نیازمند ترویج بیانیه، تبیین و گفتمان سازی بیانیه، یافتن 

راهکارهای اجرایی و اجرا و تحقق عملی آنها است

ــات  ــکی، خدم ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش ــدا؛ رئی وب

بهداشــتی و درمانــی چهارمحــال و بختیــاری بــا بیــان 

اینکــه، دانشــگاهها و مراکــز آمــوزش عالــی هــر جامعــه، 

معــرف باالتریــن ســطح از تفکــر و علــم آن جامعــه 

ــام  ــی و نظ ــان بین ــول جه ــوند و اص ــی ش ــوب م محس

ــی  ــی م ــود متجل ــه را در خ ــی جامع ــادی و ارزش اعتق

ــران  ــت متفک ــا تربی ــز ب ــن مراک ــا و ای ــگاه ه ــزود: دانش ــازند اف س

ــه  ــیدن ب ــق بخش ــت تحق ــده در جه ــران آین ــمندان و مدی و دانش

ــی  ــی و سیاس ــادی، فرهنگ ــری، اعتق ــون فك ــای گوناگ ــت ه حرك

ــوند.  ــی ش ــع م ــر واق ــه موث جامع

ــت  ــاء هوی ــزود: احی ــیرانی اف ــد ش ــر مجی ــدا؛ دکت ــزارش وب ــه گ ب

ــوازن  ــد مت ــتلزم رش ــالمی مس ــوری اس ــرفت جمه ــی و پیش تمدن

وهمــه جانبــه ابعــاد علمــی، فرهنگــی، سیاســی و اجتماعی کشــور و 

موتــور محرکــه را برعهــده خواهــد داشــت و بایــد بــه نقــش تمــدن 

ســازی دانشــگاهها و تولیــد دانــش و فرهنــگ تمدنــی بــا رویکــرد 

اســالمی و آینــده پژوهانــه و تاثیــر گــذار و الگــو بــرای دانشــگاههای 

جهــان و احــراز مرجعیــت علمــی بیــش از گذشــته توجــه نمــود.

وی، مســیر تع�ــن شــده بــرای رســیدن بــه تمــدن نویــن اســالمی 

در بیانیــه گام دوم انقــالب را بــه ترتیــب شــامل : انقــالب اســالمی، 

نظــام اســالمی، دولــت اســالمی و جامعــه اســالمی دانســت 

ــق آن  ــه و تحق ــن بیانی ــداف ای ــه اه ــیدن ب ــرای رس ــزود: ب و اف

ــن و  ــه، تب� ــج بیانی ــار گام: تروی ــد چه ــگاهها بای ــطح دانش در س

گفتمــان ســازی بیانیــه، یافتــن راهکارهــای اجرایــی و باالخــره اجــرا 

ــا برداشــته شــود. ــی آنه ــق عمل و تحق

ــم  ــام معظ ــه مق ــد از ۷ توصی ــی رس ــه نظرم ــت: ب ــار داش وی اظه

رهبــری در بیانیــه گام دوم انقــالب ۵ توصیــه درســطح دانشــگاهها 

قابلیــت اجرایــی و عملیاتــی بیشــتری داشــته باشــد کــه شــامل : 

ــارزه  ــت و مب ــاد، عدال ــت، اقتص ــالق و معنوی ــش، اخ ــم و پژوه عل

ــدام  ــق هرک ــه مصادی ــه ب ــه در ادام ــی ک ــبک زندگ ــاد و س ــا فس ب

ــه مــی شــود. پرداخت

دکتــر شــیرانی از مصادیــق علــم و پژوهــش، توجــه بــه مرجعیــت 

علمــی و آینــده نگــری در دانشــگاهها، توجــه ویــژه بــه علــم نافــع 

بدیــن منظــور کــه دانشــگاهها بایــد پاســخگوی نیازهــای جامعــه 

باشــند از جملــه: رفــاه، ســالمت، اشــتغال، درآمــد، آرامــش 

ومهربانــی مــردم و اصــالح نظــام آموزشــی حافظــه محــور و اهتمام 

ــرد. ــام ب ــوآوری را ن ــر رویکــرد مســاله محــور و خالقیــت و ن ب

وی در ادامــه تحــول و نوســازی رشــته هــای دانشــگاهی بــر اســاس 

ــش  ــی و آمای ــت آموزش عدال

طــرح  تدویــن  ســرزمین، 

جامــع پژوهشــی دانشــگاهها 

هــای  مزیــت  اســاس  بــر 

نســبی و رقابتــی در چارچــوب 

ــور،  ــی کش ــع علم ــه جام نقش

تقویــت و ارتقــاء جایــگاه دانشــگاههای کارآفریــن (نســل چهــارم) 

و بســط روحیــه پژوهشــگری در دانشــگاه در جهــت تحقــق تمــدن 

نویــن اســالمی،  هدایــت و حمایــت از پژوهــش هــا، پایــان نامه 

و رســاله هــا در جهــت تولیــد علــم نافــع، مســاله محــور و محصــول 

ــاد و  ــه در ایج ــه جانب ــت هم ــه و حمای ــاز جامع ــورد نی ــور م مح

توســعه شــرکت هــای دانــش بنیــان، پــارک هــای علــم و فنــاوری 

و مراکــز رشــد بــا تاکیــد بــر كارآفرینــی و تقاضــا محــور را از دیگــر 

ــمرد. ــش برش ــم و پژوه ــق عل مصادی

ــا و  تقویــت و شــکل گیــری انجمــن هــای علمــی ، کانــون ه

ــاط  ــگاهها، ارتب ــطح دانش ــجویی در س ــالمی دانش ی اس ــکل تش

ــت و  ــان جامعــه، صنع ــن ســه جری مســتمر و هــم افــزا در بی

دانشــگاه،  توســعه و بومــی ســازی علــم و فنــاوری هــای ســالمت در 

ســطح اســتان هــا و بــاال بــردن ســرانه تحقیــق و توســعه در حــوزه 

ســالمت و توجــه کافــی بــه شــرکت هــای دانــش بنیــان از دیگــر 

مــواردی بــود کــه دكتــر شــیرانی بعنــوان مصادیــق علــم و پژوهــش 

ــه آن اشــاره داشــت. ب

رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان چهارمحــال و بختیــاری در 

ادامــه بــه مصادیــق اخــالق و معنویــت اشــاره و ارتقــاء و توســعه 

فرهنــگ قــرآن و عتــرت در بیــن دانشــگاهیان بــا رویکــرد پژوهــش، 

ی قرآنــی- مســابقات و ...)، گســترش  آمــوزش و تفسیر(جشــنواره

فرهنــگ جهــاد، ایثــار و شــهادت بــا ترویــج ارزشــهای دفــاع 

مقــدس و زمینــه ســازی خدمــت رســانی بــه محرومیــن در ســطح 

ی  دانشــگاهها(راهیان نــور، مراســم پیــاده روی اربعیــن و یادواره

شــهدا و ...) ، توســعه و تقویــت مدیریــت جهــادی در ســطح 

دانشــگاهها ( اردوهــای جهــادی – طــرح شــهید رهنمــون و ...)را از 

جملــه ایــن مصادیــق نــام بــرد.



۵

دکتــر شــیرانی گفــت: تقویــت وحمایــت از کرســی هــای آزاد 

ــی  ــه آزاد اندیشــی در فضــای عموم ــد، مناظــره، روحی اندیشــی، نق

و علمــی دانشــگاهها، افزایــش روحیــه نشــاط و امیــد و پویایــی در 

ــا بهــره گیــری از آمــوزه هــای اســالمی، گســترش و  دانشــگاهیان ب

ــن پزشــکان، پرســتاران ، اســاتید و  ــه ای در بی تقویــت اخــالق حرف

ــه  ــالمت و نهادین ــا س ــط ب ــای مرتب ــته ه ــایر رش ــجویان و س دانش

ــون مــداری  ــری و قان ــگ کار، مطالعــه، مســئولیت پذی ســازی فرهن

ــوان  ــد بعن ــی توان ــز م ــگاهها نی ــطح دانش ــری در س ــم پذی و نظ

ــد. ــمار آی ــت بش ــالق و معنوی ــق اخ مصادی

ــه  ــوان ب ــی ت ــت م ــالق و معنوی ــق اخ ــر مصادی ــزود: از دیگ وی اف

گســترش فرهنــگ حجــاب و عفــاف و متناســب ســازی آن بــا 

شــرایط دانشــگاهها و نظــارت برحســن اجــرا، ســاماندهی و ارتقــاء 

عوامــل موثــر در توســعه و ترویــج نمــاز و شــعائر اســالمی درمیــان 

دانشــگاهیان،  ترویــج و توســعه فرهنــگ امــر بــه معــروف و نهــی از 

منکــر متناســب بــا شــئونات دانشــگاه اســالمی،  طراحــی و اجــرای 

دوره هــای دانــش افزایــی اعضــای هیــات علمــی در مســیر ارتقــاء 

ــت  ــگ عاشــورا و مهدوی ــا و گســترش فرهن ــش آنه ــه ای و بین حرف

بیــن قشــر جــوان بخصوص دانشــجویان دانشــگاهها اشــاره داشــت.

تعمیــق خودبــاوری ملــی و پاسداشــت میــراث هــای ارزشــمند 

ایرانی-اســالمی و توســعه و ترویــج زبــان وادبیــات فارســی در بیــن 

قشــر جــوان جامعــه، برخــورداری از نهــاد مســتحکم و انســان ســاز 

خانــواده ، افزایــش نــرخ بــاروری ورشــد جمعیــت متناســب با ســبک 

زندگــی اســالمی– ایرانــی و برخــورداری از اخــالق و فرهنــگ اســالمی 

ــی  ــا معرف ــالل ب ــروت ح ــد ث ــذاری، تولی ــی، ســرمایه گ کار، کارآفرین

ــوان  ــه وی بعن ــود ک ــواردی ب ــر م ــرف از دیگ ــح مص ــوی صحی الگ

ــرد. ــام ب ــت از آن ن ــق اخــالق و معنوی مصادی

دکتــر شــیرانی، نهادینــه شــدن فرهنــگ عقالنیــت، معنویــت، عدالــت 

ــاء  ــی، ارتق ــذاری و اجرای ــون گ ــام قان ــوری در نظ ــته مح و شایس

امنیــت و ســالمت خانــواده و پیشــگیری ومقابلــه بــا آســیب هــای 

اجتماعــی و خانوادگــی مبتنــی بــر نگــرش دینــی و ملــی، تقویــت و 

ترویــج ازدواج شــرعی و قانونــی و ازدواج ســاده و آگاهانــه و پایــدار 

متناســب بــا شــرایط فرهنگــی و بومــی کشــور را از دیگــر مصادیــق 

اخــالق و معنویــت دانســت.

ــد و  ــت از تولی ــه حمای ــز ب ــاد نی ــق اقتص ــه از مصادی وی در ادام

مصــرف کاالهــای ســالمت محــور (دارو، تجهیــزات پزشــکی، مکمــل، 

ــک  ــودن پزش ــی نم ــی و عملیات ــتی)،  اجرائ ــی و بهداش ــواد آرایش م

خانــواده موثــر (پرونــده الکترونیــک ، نظــام ارجــاع، راهنمــای بالینی، 

ــی  ــه)، مردم ــای بیم ــدوق ه ــع صن ــات، تجمی ــدی خدم ــطح بن س

كــردن اقتصــاد (اصــل۴۴) و توجــه بــه اقتصــاد دانــش محــور اشــاره 

داشــت.

ــه  ــالمت ب ــات س ــی از خدم ــذاری بخش ــت: واگ ــیرانی گف ــر ش دکت

بخــش خصوصــی، تحقــق اقتصــاد مقاومتــی در دانشــگاهها بارویکرد 

مدیریــت جهــادی، مبــارزه بــا قاچــاق کاالهــای دارویــی و تجهیــزات 

ــه  ــه ب ــه دارو و توج ــی روی ــش واردات ب ــاز، کاه ــورد نی ــکی م پزش

ــر  ــل از دیگ ــاخت داخ ــای س ــده داروه ــد كنن ــای تولی ــرکت ه ش

ــی رود. ــمار م ــاد بش ــق اقتص مصادی

ــا اســتقرار واحــد اقتصــاد ســالمت در  وی اضافــه کــرد: همچنیــن ب

ــوان خدمــات ســالمت از  ــه دانشــگاهها مــی ت ــی کلی ــت مال مدیری

ــه و  ــورد تجزی ــده را م ــه – فای ــی ، هزین ــه – اثربخش ــت هزین جه

تحلیــل و آنالیــز قــرار داد تــا مبنــای تصمیــم ســازی مدیــران قرارگیرد. 

وی، آســیب شناســی طــرح تحــول نظــام ســالمت و اجــرای صحیــح 

و منطقــی آن را بزرگتریــن گام درجهــت اقتصــاد مقاومتــی دانســت 

ــه  ــه ب ــا توج ــالمت ب ــگری س ــترش گردش ــعه و گس ــزود: توس و اف

ــگ  ــج فرهن ــتان و تروی ــر اس ــای ه ــیل ه ــا و پتانس ــت ه ظرفی

ــگ  ــل، فرهن ــان در عم ــی ، وجــدان کاری و اتق ــرفت و کارآفرین پیش

مصــرف صحیــح و پرهیــزاز اســراف، تجمــل گرایــی و اشــرافی گرایــی 

و رعایــت حــالل و حــرام از دیگــر مصادیــق اقتصــاد بشــمار مــی رود.

ــت  ــعه و تقوی ــاد، توس ــا فس ــارزه ب ــت و مب ــق عدال وی، از مصادی

ــا  ــگاه، ب ــطح دانش ــات در س ــا و خدم ــردن فرآینده ــی ک الکترونیک

ــت و آشــنایی  ــج عدال ــت اصــل شــفافیت در تروی ــه اهمی توجــه ب

ــن و  ــا، قوانی ــتورالعمل ه ــجویان از دس ــاتید و دانش ــان ، اس کارکن

ــرد. ــام ب ــود را ن ــوق خ ــررات و حق مق

بــه گفتــه وی، شــفافیت مالــی و اداری در بدنــه دانشــگاهها، تدویــن 

شــاخص هــا و مــالک هــای اســالمی شایســته ســاالری در مدیــران 

دانشــگاهی، اصــالح نظــام پرداخــت در مجمــوع دانشــگاهها،  

تهیــه کاال و خدمــات در ســطح  زنجیــره  الکترونیکــی نمــودن 

ــوزه  ــادخیز در ح ــای فس ــذف گلوگاهه ــایی و ح ــگاهها و شناس دانش

هــای مختلــف بعنــوان دیگــر مصادیــق عدالــت و مبــارزه بــا فســاد 

ــی شــوند. محســوب م

رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد، از دیگــر مصادیــق عدالــت 

ــات، کاال و  ــه خدم ــودن تعرف ــی نم ــه واقع ــاد ب ــا فس ــارزه ب و مب

تجهیــزات، مدیریــت مبتنــی برعملکــرد و بودجــه ریــزی عملیاتــی در 

ســطح دانشــگاهها اشــاره داشــت.

ــر شــیرانی در ادامــه مصادیــق ســبک زندگــی را تشــریح نمــود  دکت

ــالمت  ــواد س ــطح س ــاء س ــامل: ارتق ــق ش ــن مصادی ــزود: ای و اف

مــردم (خودمراقبتــی، تغذیــه، تحــرک بدنــی، خــواب)، ارتقــاء ســطح 

ســالمت معنــوی دانشــگاهیان و جامعــه، گســترش و اشــاعه نشــاط 

ــرای ترویــج  ــدار در جامعــه،  بســتر ســازی ب اجتماعــی و شــادی پای

ســبک زندگــی اســالمی و فرهنــگ صرفــه جویــی، قناعــت و مصــرف 

ــرژی، آب، دارو، غــذا، پوشــاک مبتنــی  ــه در حــوزه ان صحیــح و بهین

بــر آمــوزه هــای دینــی و منافــع ملــی مــی شــود.

ــرم افــزاری پوشــش، مــد و لبــاس  ــه گفتــه وی، تدویــن الگــوی ن ب

بــا بهــره گیــری از آمــوزه هــای دینــی و اســالمی،  گســترش و اشــاعه 

مهــارت هــای زندگــی و فرزنــد پــروری ســالم، توانمندســازی و 

اصــالح شــیوه زندگــی در رونــد دســتیابی بــه ســرمایه اجتماعــی و 

ــارکت  ــی و مش ــای دین ــوزه ه ــری از آم ــره گی ــا به ــالم ب ــه س جامع

دادن واقعــی جامعــه در برنامــه هــای ســالمت (توســعه مراقبــت در 

منــزل، خودمراقبتــی، ارتقــاء ســبک زندگــی و ارتقــاء ســواد ســالمت)

مــی توانــد از دیگــر مصادیــق ســبک زندگــی بشــمار آیــد.

شناســایی ابعــاد و مولفــه هــا و الگوهــای رایــج و الگــوی مطلــوب 

ــطح  ــالمت در س ــه س ــی در حیط ــالمی و ایران ــی اس ــبک زندگ س

ــی  ــبک زندگ ــع س ــه جام ــرای برنام ــن و اج ــا،  تدوی ــگاه ه دانش

اســالمی– ایرانــی، افزایــش نــرخ بــاروری و رشــد جمعیــت متناســب 

ــه  ــود ک ــی ب ــر مصادیق ــی از دیگ ــی اســالمی– ایران ــا ســبک زندگ ب

ــاره داشــت. ــه آن اش ــی ب ــوان ســبک زندگ ــیرانی بعن ــر ش دکت

ــدن بیانیــه  وی همچنیــن پیشــنهادات عملــی بــرای اجرایــی ش

ــا  ــه ه ــی برنام ــیب شناس ــت: آس ــار داش ــرح و اظه گام دوم را مط

ــه  ــه برنام ــگاهها،  تهی ــف دانش ــای مختل ــت ه ــها و معاون در بخش

عملیاتــی منطبــق بــر بیانیــه گام دوم انقــالب در ســطح دانشــگاهها، 

تاســیس و راه انــدازی مرکــز آینــده پژوهــش در ســطح دانشــگاهها، 

ــری  ــا بکارگی ــه ب ــردن بیانی ــی ک ــج و عملیات ــازی، تروی ــان س گفتم

ــت  ــنهاداتی اس ــه پیش ــگاهها از جمل ــطح دانش ــر در س ــانه و هن رس

ــه مطــرح نمــود. ــن زمین ــوان در ای ــه مــی ت ک

دکتــر شــیرانی در ادامــه پیشــنهاد بازنگــری در ســاختارها و قوانیــن 

در رویــه هــا، آئیــن نامــه در ســطح دانشــگاهها، برگــزاری کارگاههــا 

ــن  ــج و تب� ــور تروی ــه منظ ــا ب ــش ه ــات و همای ــوزش و جلس آم

بیانیــه گام دوم جهــت دانشــجویان، اســاتید و کارکنــان دانشــگاهها 

و در دســتور کار قــرار گرفتــن بیانیــه گام دوم در قطــب هــای ۱۱ گانــه 

آمایشــی و هیــات امنــا دانشــگاهها بــه منظــور اجرایــی و عملیاتــی 

ــه هــای رســانه  ــی از برنام ــه و اختصــاص بخــش مهم ــردن بیانی ک

ملــی یــا اســتانی بــه موضوعــات مختلــف بیانیــه گام دوم بــا زبــان 

ســاده و عامــه فهــم را مطــرح نمــود.

وی در پایــان، هماهنگــی و برقــراری ارتبــاط قــوی بیــن بیانیــه گام 

دوم انقــالب بــا دیگــر اســناد بــاال دســتی هماننــد : الگــوی اســالمی- 

ــدس  ــه مهن ــور، نقش ــی کش ــع علم ــه جام ــرفت، نقش ــی، پیش ایران

ــمی و  ــت رس ــام تربی ــردی نظ ــول راهب ــند تح ــور، س ــی کش فرهنگ

عمومــی، ســند اســالمی شــدن دانشــگاه، نقشــه ســالمت کشــور و 

ســند چشــم انــداز ۲۰ســاله کشــور و تب�ــن اهــداف کوتــاه مــدت، 

ــای  ــه راهکاره ــه گام دوم و ارائ ــدت بیانی ــد م ــدت و بلن ــان م می

ــه گام  ــدن بیانی ــی ش ــتای اجرای ــوص را در راس ــن خص ــی در ای عمل

ــت. ــر دانس دوم موث



۶

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

بختیــاری ، از اســتقرار ۲ اکیــپ کامــل مشــاوره و تشــخیص در شهرســتان لــردگان خبــر داد.

بــه گــزارش وبــدا؛ دکتــر مجیــد شــیرانی افــزود: همچنیــن یــک اکیــپ در مرکــز بهداشــت 

اســتان مســتقر و بــرای افــرادی کــه تمایــل بــه انجــام آزمایشــات در اســتان را ندارنــد بــا 

هماهنگــی هــای بعمــل آمــده، بــا اســتان هــای اصفهــان، شــیراز و کهكلویــه و بویــر احمــد 

انجــام شــده اســت، انجــام آزمایشــات در ایــن اســتان هــا امــكان پذیــر اســت.

ــار  ــگان در اختی ــن دارو بصــورت رای ــه هــای آزمایشــات و تامی ــه هزین ــه وی، کلی ــه گفت ب

مــردم قــرار گرفتــه اســت.

وی، در خصــوص جزئیــات بیشــتر اخبــار منتشــر شــده در فضاهــای مجــازی و شــبکه هــای 

اجتماعــی اظهــار داشــت: از حــدود چنــد مــاه قبــل بــه دنبــال شناســایی یکــی دو مــورد 

ــه ویــروس HIV در ایــن روســتا تیــم هــای عملیاتــی تشــخیصی  از مبتالیــان مشــکوک ب

معاونــت بهداشــت و درمــان، روســتا را تحــت رصــد قــرار داده و بصــورت داوطلبانــه افــراد 

در معــرض خطــر ، آزمایشــات بیمــاری را انجــام و بــا توجــه بــه ابتــالی تعــدادی از اهالــی 

افــراد در ارتبــاط بــا ایــن افــراد تحــت آزمایــش قــرار گرفتنــد و خدمــات مشــاوره و درمــان 

در محــل و در مرکــز اســتان بــرای ایــن عزیــزان در حــال ارائــه اســت.

دکتر شیرانی گفت: اوضاع از نظر علمی و پیشگیری تحت کنترل است.

ــا دانشــگاه در  ــی روســتا در شــرایط کنونــی را، همراهــی ب ــه اهال وی، بیشــترین کمــک ب

ارائــه خدمــات بهتــر و کمــک بــه حفــظ محرمانگــی اطالعــات بیمــاران دانســت.

رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد، علــت تاخیــر در اطــالع رســانی را بررســی کامــل 

و محرمانگــی اطالعــات بیمــاران و رعایــت حرمــت ایــن عزیــزان عنــوان کــرد.

وی از نــکات حائــز اهمیــت در خصــوص بیمــاری ایــدز گفــت: از ورود ویــروس تــا ابتــال 

ــه بیمــاری ایــدز اگــر همراهــی و اقدامــات درمانــی مناســب انجــام شــود کامــال قابــل  ب

ــن  ــاد و ممک ــادی ایج ــاری در طــول ســالیان متم ــن بیم ــر، ای ــه دیگ ــوده و نکت ــرل ب کنت

اســت ســابقه آن بــه چندیــن ســال قبــل برگــردد و طــی ایــن مــدت بیمــاری در ایــن افــراد 

کشــف شــده اســت.

وی در خصــوص اطالعــات درج شــده در فضاهــای مجــازی گفــت: تعــداد و علــل اعــالم 

شــده از طــرف دانشــگاه و مراکــز تخصصــی و علمــی مــورد تا�ــد نیســت.

ــل  ــی مث ــمی و علم ــع رس ــار را از مراج ــات و اخب ــت، اطالع ــردم خواس ــه از م وی در ادام

ــوم پزشــکی و وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی و ســایر مراجــع  دانشــگاه عل

ــد. ــری نماین رســمی پیگی

وبــدا؛ رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی، خدمــات بهداشــتی و درمانی 

ــوری دارای ارزش  ــر کش ــه ه ــان اینک ــا بی ــاری ب ــال و بختی چهارمح

هایــی اســت افــزود: در ایــن میــان برخــی ارزش هــا جهــان شــمول 

هســتند کــه از جملــه آنهــا، فرهنــگ ایثــار اســت.

بــه گــزارش وبــدا؛ دکتــر مجیــد شــیرانی در اولیــن یــادواره شــهدای 

بهــداری لشــکر حضــرت قمــر بنــی هاشــم (ع)، برگــزاری ایــن یــادواره 

را مایــه ی مباهــات و فخــر دانشــگاه و خدمــت و حضــور در جمــع 

ــوان  ــش عن ــران را افتخــار خــود و همکاران ــواده شــهدا و ایثارگ خان

کــرد.

ــهدا و  ــای ش ــواده ه ــل خان ــم در مقاب ــل و تعظی ــم، تجلی وی تکری

رزمنــدگان را از وظایــف خدمتگــزاران بــه نظــام برشــمرد افــزود: اگــر 

ــاع  ــال دف ــت س ــدگان هش ــیره رزمن ــش و س ــداکاری، روش، من ف

مقــدس بویــژه شــهدا و رزمنــدگان بهــداری رزمــی ســرلوحه و الگــوی 

ارائــه دهنــگان خدمــات در حــوزه بهداشــت و درمــان قــرار بگیــرد، 

ــود. ــم ب ــات را شــاهد خواهی ــاء خدم ارتق

وی بــا بیــان اینکــه فرهنــگ ایثــار در جامعــه ایرانــی 

نهادینــه شــده اســت ابــراز امیــدواری کــرد، بــا الگــو 

پذیــری از ســیره شــهدا و ادامــه راه آنــان هــم بــه 

ــیم و  ــی ببخش ــان را تعال ــخصیتی خودم ــاظ ش لح

هــم خدمــات را بــه نحــو مطلــوب تــر ارائــه دهیــم.

ــداری  ــهدای به ــادواره ش ــن ی ــت، اولی ــی اس گفتن

ــا  ــراه ب ــم (ع) هم ــی هاش ــر بن ــرت قم ــکر حض لش

ــی  ــداری رزم ــواده هــای شــهدای به ــل از خان تجلی

و شــهدای راه خدمــت و اولیــن شــهید جامعــه 

پزشــکی و رزمنــدگان بهــداری رزمــی در پانزدهمیــن 

ــن ســینای دانشــگاه  ــاه ۹۸ در ســالن اب روز از مهرم

ــد. ــزار ش ــکی شــهرکرد برگ ــوم پزش عل

استقرار اکیپ های مشاوره و تشخیصی در شهرستان لردگان در پی ابتالء تعدادی از اهالی یکی از روستاها به بیماری ایدز

فرهنگ ایثار ارزشمند و جهان شمول است



۷

وزیر بهداشت خواستار اعاده حیثیت نیروی بهداشتی بازداشت 

شده در یکی از روستاهای چهارمحال و بختیاری شد

توضیحات وزیر بهداشت در خصوص روستای چنارمحمودی لردگان 

وزیــر بهداشــت در نامــه ای به وزیر دادگســتری، خواســتار رســیدگی 

بــه موضــوع «ورود برخــی مقامــات قضایــی اســتان چهارمحــال و 

بختیــاری بــه موضــوع آلودگــی تعــدادی از اهالــی یــک روســتا در 

ایــن اســتان بــه ویــروس HIV» و اعــاده حیثیــت بهــورز ســختکوش 

ایــن روســتا شــد.

به گزارش وبدا، متن این نامه به شرح زیر است:

جناب آقای آوائی 

وزیر محترم دادگستری 

پیــرو مذاکــره تلفنــی از چنــدی قبــل بــا پیگیــری یکــی از بهــورزان 

ســخت کــوش مــا در یکــی از روســتاهای شهرســتان لــردگان 

ــروس  ــه وی ــالء ب ــواردی از ابت ــاری م ــال و بختی ــار مح ــتان چه اس

ــد.  ــائی ش HIV شناس

ــه  ــًال محرمان ــو کام ــه نح ــه ب ــردم منطق ــئونات م ــظ ش ــت حف جه

موضــوع پیگیــری و بــا آزمایشــات گســترده مــوارد جدیــد ردیابــی 

ــفانه کانــون آلودگــی در معتــادان تزریقــی و  گشــت کــه متاس

ــد.  ــناخته ش ــوب ش ــط نامطل ــا رواب ــرادی ب اف

آرام و بیصــدا ایــن حرکــت بیماریابــی ادامــه داشــت تــا امــروز یکی 

ــب  ــراز مطل ــه موضــوع و اب ــا ورود ب ــی اســتان ب از مقامــات قضائ

غیــر کارشناســانه مبنــی بــر مقصــر بــودن بهــورز روســتا و آلودگــی 

بیمــاران از طریــق ســرنگ آلــوده توســط وی، اقــدام بــه جلــب ایــن 

ــانه  ــه رس ــز آنک ــم انگی ــود و غ ــش نم ــت ک ــروی خــدوم و زحم نی

ــار  ــر و رفت ــالم نظ ــن اع ــه ای ــتناد ب ــه اس ــه ب ــرض بیگان ــای مغ ه

ــر كــذب آلودگــی مــردم  ــدگاه کارشناســی، خب ــه دی عــاری از هرگون

یــك روســتا بــه دلیــل قصــور پرســنل مركــز درمانــی و اســتفاده از 

ســرنگ آلــوده بــه ویــروس ایــدز را منتشــر كــرده انــد. 

ــگ اقتصــادی  ــرایط ســخت جن ــیار جــای تاســف اســت در ش بس

ــد  ــالش ان ــه در ت ــی وقف ــبانه روز و ب ــب ش ــکاران اینجان ــه هم ک

تــا در دورتریــن نقــاط کشــور بــا خدمــت رســانی در زمینــه هــای 

پیشــگیری، درمــان و توانبخشــی از خانــه هــای بهداشــت تــا مراکــز 

اورژانــس، از اتاقهــای عمــل تــا داروخانــه هــا بــا تمــام وجــود و بــا 

ــگاه کشــورمان را  از خودگذشــتگی در خدمــت مــردم باشــند و جای

در ایــن شــرایط ســخت بــه رتبــه اول در منطقــه ارتقــاء دهنــد بــا 

عملکــردی ناشــیانه ایــن گونــه حرمــت اینــان و نهایتــًا نظــام ارائــه 

خدمــت جمهــوری اســالمی ایــران بــی عــزت مــی شــود.

ــد موضــوع  ــر دســتور فرمائی ــی تقاضــا دارم هرچــه زودت از جنابعال

ــه اینجانــب اعــالم گــردد. رســیدگی و نتیجــه ب

بدیهــی اســت در صــورت عــدم اعــاده حیثیــت بــر بــاد رفتــه کارمند 

خــدوم و همچنیــن نظــام ســختکوش ارائــه خدمــات بهداشــتی و 

درمانــی کشــور، اینجانــب و همکارانــم جهــت جلوگیری از دلســردی 

خادمیــن عرصــه ســالمت از هــر کوششــی دریــغ نخواهیــم کــرد.

ــوده هرگــز عامــل شــیوع ویــروس HIV در ایــن منطقــه  ســرنگ آل

نبــوده اســت 

وزیــر بهداشــت گفــت: در روســتای چنارمحمــودی از مــدت هــا قبــل 

و از بیــش از ۴۰ روز پیــش، گزارشــاتی از مــوارد آلودگــی بــا ویــروس 

HIV داشــتیم کــه همــکاران مــا بســیار آرام و بــی صــدا و بــا حفــظ 

حرمــت مــردم شــریف آن منطقــه، کارهــا را پیــش مــی بردنــد.

ــش روز  ــیه همای ــی در حاش ــعید نمک ــر س ــدا، دکت ــزارش وب ــه گ ب

ملــی دامپزشــکی بــا بیــان ایــن مطلــب، اظهــار داشــت: متاســفانه 

ــورت  ــه ص ــی ب ــات محل ــی از مقام ــوی یک ــش از س ــد روز پی چن

غیرکارشناســی ادعــا شــد کــه ســرنگ آلــوده عامــل شــیوع ویــروس 

HIV در ایــن روســتا بــوده كــه قطعــا بــا مســتندات بســیار دقیــق و 

كارشناســی كــه داریــم بایــد بگو�ــم كــه هرگــز چنیــن اتفاقــی رخ 

نــداده اســت. 

وی تصریــح کــرد: متاســفانه بهــورز زحمــت کــش و خــدوم روســتای 

چنارمحمــودی مــورد اتهــام قــرار گرفــت و پاســخ مــا ایــن اســت 

کــه ســرنگ آلــوده، عامــل شــیوع ایــن بیمــاری نیســت و عوامــل 

ــزه آن منطقــه  ــه مــردم شــریف و پاکی ــم البت ــرده ای را شناســایی ک

بــی دلیــل و یــا از راه هایــی بــه ایــن ویــروس آلــوده شــده انــد کــه 

 HIV هیــچ گنــاه و تقصیــری ندارنــد. كودكــی كــه از مــادر مبتــال بــه

متولــد مــی شــود، معصــوم تــر از آن اســت كــه مــورد اتهــام قــرار 

گیــرد و یــا زنــی كــه بــه شــیوه ای آلــوده شــده باشــد كــه شــاید 

اطالعــی از آن نداشــته باشــد.

وزر بهداشــت تاکیــد کــرد: مــا و همــکاران مــان بــرای مــردم شــریف 

آن منطقــه احتــرام ویــژه ای قائــل هســتیم و بــه هیــچ فــردی در آن 

منطقــه نبایــد اتهــام آلودگــی بــی مــورد زد و آنچــه بــرای ما رســالت 

اســت، درمــان بیمــاران اســت چــون پرســنل بهداشــتی و درمانــی 

ــی  ــچ نقش ــروس، هی ــن وی ــه ای ــاران ب ــالی بیم ــه در ابت آن منطق

ــا  ــد ام ــته ان نداش

توانیــم  نمــی 

وقتــی بیمــار مبتــال 

 HIV بــه ویــروس

بــه مــا مراجعــه 

ــرد بگو�ــم مــا  ک

ایــن  ایجــاد  در 

نقشــی  بیمــاری 

نداشــته ایــم پــس 

در درمــان و کنتــرل 

آن نقشــی نداریــم. 

نمکــی  دکتــر 

افــزود: خودمــان را 

ــه درمــان  ــف ب مکل

بیمــاران  ایــن 

صــرف نظــر از هــر 

بــه  ابتــال  عامــل 

ــان  ــروز داروهــای درم ــم و خوشــبختانه ام ــروس HIV مــی دانی وی

ــاران را  ــن بیم ــی ای ــد و تمام ــی کنن ــل م ــوب عم ــیار خ HIV بس

ــن  ــر روی مــردم ای ــم و آزمایشــات گســترده ای ب ــان مــی کنی درم

منطقــه انجــام مــی دهیــم و امیدواریــم بتوانیــم تمامــی بیمــاران 

ایــن روســتا را درمــان کنیــم.

 HIV وی بــا بیــان اینکــه هزینــه هــای درمــان مبتالیــان بــه ویــروس

کامــال رایــگان اســت، گفــت: کمتریــن هزینــه ای را در ایــن زمینــه 

بــه مــردم تحمیــل نمــی کنیــم و در مــورد عوامــل آلودگــی بــه ایــن 

ویــروس نیــز بعــد از بررســی دقیــق کارشناســان بهداشــتی، اطــالع 

رســانی خواهیــم کــرد.
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وزیر بهداشت دستور داد:

ایجاد هر چه سریعتر مرکز خدمات جامع سالمت در روستای چنار محمودی

ــه ای  ــکی در نام ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم ــر بهداش وزی

بــه دکتــر ر�ســی معــاون بهداشــت ایــن وزارتخانــه دســتور 

ــالمت در  ــع س ــات جام ــز خدم ــریعتر مرک ــه س ــر چ داد: ه

روســتای چنــار محمــودی ایجــاد و تیــم تخصصــی و فــوق 

تخصصــی در ایــن مرکــز مســتقر شــود.

بــه گــزارش وبــدا، متــن نامــه دکتــر نمکــی وزیــر بهداشــت، 

ــاون  ــی مع ــر ر�س ــوزش پزشــکی بــه دکت ــان و آم درم

ــر اســت: ــه شــرح زی ــه ب ــن وزارتخان بهداشــت ای

جناب آقای دکتر رئیسی

معاون محترم بهداشت

اینــک کــه بــا هوشــمندی مــردم عزیــز و تــالش بــی وقفــه 

ــد در  ــروه هــای ضــد انقــالب و معان ــرم، گ مســئولین محت

ایجــاد آشــوب بــه بهانــه آلودگــی تعــدادی از هموطنانمــان 

از  تشــکر  و ضمــن  ماندنــد  نــاکام   HIV ویــروس  بــه 

پیگیریهــای مســتمر جنابعالــی، جنــاب آقــای دکتــر گویــا و 

ــای  ــی در ماهه ــم اعزام ــت تی ــدود بیس ــال در ح ــراد فع اف

ی  ــی ــاری و بررس ــال و بختی ــتان چهارمح ــه اس ــر ب اخی

دقیــق کارشناســی همكاران اســتانی و ســتادی، ضروریســت 

ــرد . ــرار گی ــر مــورد توجــه ق مــوارد زی

ــی  ــان عموم ــویش اذه ــت تش ــز جه ــه انگی ــی فتن گروه

ــه مــردم شــریف روســتای  ــد از یکســو کلی ــرده ان تــالش ک

ــه  ــد ک ــداد نماین ــروس قلم ــه وی ــوده ب ــودی را آل چنارمحم

ــد  ــی درص ــی از آلودگ ــبختانه حاک ــیها خوش ــن بررس آخری

کمــی از مــردم و ســالمتی اكثــر اهالــی روستاســت. از ســوی 

ــی  ــت بدنام ــذب جه ــزار ك ــن اب ــد از ای ــعی كردن ــر س دیگ

نظــام بهداشــتی درمانــی كشــور و نهایتــا» ضربــه بــه آبــروی 

ــرداری  ــره ب ــه به ــوری اســالمی در رســانه هــای بیگان جمه

ــد و  ــز بحمــداهللا توفیــق نیافتن ــه در ایــن راســتا نی ــد ك كنن

مــردم شــریف منطقــه تــا آخریــن لحظــه بــا تیــم بهداشــت 

ــد و در حــال حاضــر  و درمــان همــكاری و همراهــی نمودن

ــن  ــوق تخصــص در محــل ای ــكاران ف ــا اســتقرار هم ــز ب نی

ــه دارد. ــه ادام همراهــی صمیمان

در راســتای ایــن نیــت شــوم تــالش نمودنــد موضــع گیــری 

ــی  ــتی درمان ــام بهداش ــت نظ ــاع از حیثی ــتای دف در راس

کشــور و خدمتگــزاران بــه مــردم را بعنــوان ابــزاری جهــت 

مــردم  پــاک  عواطــف  نمــودن  دار  جریحــه 

ــد،  ــتفاده نماین ــتا اس ــریف آن روس ش

ضروریســت جنابعالــی و همــکاران ارجمنــد ســتادی و 

محلــی ایــن واقعیــت را بــه مــردم عزیــز منتقــل نماینــد کــه 

ــچ شــرایطی قصدحرمــت شــکنی آن  ــچ کــس و در هی هی

ــدارد. ــته و ن ــزان را نداش عزی

بکارگیــری عبــارت «روابــط نامطلــوب » در گفتمــان متــداول 

ــی  ــالق م ــدی اط ــت و فرآین ــه حرک ــه هرگون ــازمانی ب س

ــی  ــتانداردهای علم ــط و اس ــول، ضواب ــا اص ــه ب ــود ک ش

منطبــق نباشــد. بدیهــی اســت نامطلــوب بــودن هرکــدام از 

فرآیندهــا مــی توانــد در ایجــاد بیمــاری نقــش آفرینــی کنــد 

ــددی دارد. ــق متع ــه مصادی ک

ایــن تعبیــر بــه مراتــب متفــاوت از ایــن اســت کــه گروهــی 

ــیر  ــروع « تفس ــط نامش ــیطنت آن را « رواب ــرض و ش ــا غ ب

ــزان  ــن عزی ــان ای ــویش اذه ــب تش ــم داده و موج و تعمی

شــده انــد .

ــواده  ــرع و خان ــردم متش ــا م ــار و ی ــاله گرفت ــودک ۲ س ک

هــای شــریف و مومنــی کــه ممکــن اســت در بیــن افــراد 

ــل  ــش را حاص ــاف گرفتاری ــی انص ــدام ب ــند، ک ــال باش مبت

ــد. ــی کن ــیر م ــروع تفس ــط نامش رواب

جنابعالــی و همکارانتــان وظیفــه داریــد ایــن ســوء تفاهــم 

را از ذهــن مــردم عزیــز و شــریف بزدائیــد و اعتقــاد همــه 

را بــه پایبنــدی ایشــان بــه اصــول دینــی و اخالقــی اعــالم 

ــر دل  ــاری از ســوء تفاهــم ب ــرده غب ــا خــدای ناک ــد ت نمائی

پــاک ایــن قــوم نازنیــن نمانــد .

فعــال» اولویــت مــا دریافتــن بیمــاران و مســاعدتهای 

فوریســت.

الزمســت هرچــه زودتــر بــا تقویــت تیــم پزشــکی موجــود 

در منطقــه فرآینــد درمــان جســمی و روحــی ایــن عزیــزان 

تســریع و نتیجــه گــزارش شــود.

تامیــن دارو ، تحــت پوشــش قــرار دادن مــوارد غیــر بیمــه، 

تــوان بخشــی و پوشــش امــدادی بــدون وقفــه بایــد انجــام 

پذیــرد. بدیهــی اســت کلیــه مــوارد تشــخیصی و درمانــی تا 

انتهــا رایــگان خواهــد بــود.

ــتا  ــالمت در روس ــع س ــات جام ــز خدم ــاد مرک ــت ایج جه

ــم تخصصــی و فــوق تخصصــی  ــر اقــدام و تی هرچــه زودت

ــز مشــاوره شهرســتان  ــن در مرک ــور و همچنی ــز مذک در مرک

ــه اعــالم شــود. ــردگان مســتقر و نتیجــه روزان ل



۹

هیچ نگرانی برای کمبود دارو یا اقدامات تشخیصی ایدز وجود ندارد

آخر�ن وضعیت بهداشتی و درمانی روستائیان در لردگان

وبــدا؛ رئیــس مرکــز مدیریــت بیماری هــای واگیــردار وزارت بهداشــت، درمــان و 

آمــوزش پزشــکی بــا بیــان اینکــه همــه امکانــات و تجهیــزات مراقبــت و درمــان 

ــات در چهارمحــال و  ــن امکان ــزود: ای ــدز در کشــور وجــود دارد اف ــاران ای از بیم

بختیــاری و شهرســتان های تابعــه آن نیــز موجــود اســت و جــای هیــچ نگرانــی 

درخصــوص كمبــود دارو و اقدامــات تشــخیصی نیســت.

بــه گــزارش وبــدا؛ دکتــر محمدمهــدی گویــا در ســفر بــه شــهرکرد گفــت: عفونــت 

ــور  ــطح کش ــه در س ــت ک ــی اس ــن بیماری های ــدز از مهم تری ــاری ای HIV و بیم

ــال می شــود. توســط نظــام ســالمت دنب

رئیــس مرکــز مدیریــت بیماری هــای واگیــردار وزارت بهداشــت، درمــان و 

آمــوزش پزشــکی بــا اشــاره بــه اینکــه تاکنــون حــدود ۳۸ هــزار نفــر در کشــور 

مبتــال بــه عفونــت ایــدز شــده انــد افــزود: در حــال حاضــر چیــزی حــدود ۱۵ 

ــد. ــرار دارن ــان ق ــت و درم ــر در کشــور تحــت مراقب هــزار نف

وی بــا بیــان اینکــه افــراد مبتــال بــه HIV ممکــن اســت هــر کــدام بــه دلیلــی 

مبتــال بــه ایــن بیمــاری شــده باشــند، ادامــه داد: وظیفــه نظــام ســالمت کشــور 

شناســایی، مراقبــت و درمــان ایــن افــراد اســت.

دکتــر گویــا بــا تاکیــد بــر اینکــه ایــدز دیگــر یــک بیمــاری کشــنده و مرگبــار کــه 

قبــال از آن نــام بــرده می شــد نیســت، عنــوان كــرد: ایــن بیمــاری كامــال قابــل 

ــته  ــه ای داش ــه عارض ــدون اینك ــد ب ــار می توان ــرد بیم ــك ف ــوده و ی ــان ب درم

ــد. ــی كن ــا ســال ها زندگ باشــد ت

رئیــس مرکــز مدیریــت بیماری هــای واگیــردار وزارت 

بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی خاطرنشــان کــرد: 

ــور  ــالمت کش ــام س ــرای نظ ــم ب ــات مه ــی از اقدام یک

شناســایی ســریع افــراد مبتــال بــه ایــن بیمــاری و 

ــت. ــا اس ــان آن ه ــت و درم مراقب

ــت  ــزات مراقب ــات و تجهی ــه امکان ــرد: هم ــه ک وی اضاف

ــن  ــود دارد، ای ــور وج ــدز در کش ــاران ای ــان از بیم و درم

امکانــات در چهارمحــال و بختیــاری و شهرســتان های 

ــی  ــچ نگران ــای هی ــت و ج ــود اس ــز موج ــه آن نی تابع

درخصــوص کمبــود دارو و اقدامــات تشــخیصی نیســت.

 HIV دکتــر گویــا تصریــح کــرد: در بحــث بیمــاری

هماهنگــی صــورت گرفــت تــا مــردم بتواننــد بــه راحتــی 

ــه و از  ــاط گرفت ــان ارتب ــت و درم ــه بهداش ــا مجموع ب

مشــاوره ابتدایــی، انجــام آزمایــش و درمــان و مراقبــت 

ــد. ــتفاده کنن ــات اس ــودن آزمایش ــت ب ــورت مثب در ص

رئیــس مرکــز مدیریــت بیماری هــای واگیــردار وزارت 

ــه  ــان و آمــوزش پزشــکی بــه محرمان ــت، درم بهداش

بــودن بیمــاری ایــدز بیــن فــرد و پزشــک اشــاره و بیــان 

ــه در  ــت ک ــالمت اس ــام س ــه نظ ــه مجموع ــرد: وظیف ک

کنــار مــردم باشــند و هرگــز اســرار محرمانــه بیــن پزشــك 

ــاش نخواهــد شــد. ــار ف و بیم

ــردم  ــن م ــتی امی ــوران بهداش ــه مأم ــان اینک ــا بی وی ب

ــردم  ــه م ــور ب ــاط کش ــن نق ــتند و در دورافتاده تری هس

ــت در  ــان و مراقب ــزود: درم ــد، اف ــت می کنن ــه خدم ارائ

ــه در کشــور  ــت ک ــا اس ــدز مدت ه ــاری ای ــث بیم بح

انجــام می شــود و هــر فــردی تمایــل دارد و فکــر 

می كنــد در معــرض ابتــال بــه ایــن بیمــاری قــرار داشــته 

ــا تحــت  ــی مراجعــه كــرده ت ــه مراكــز درمان ــد ب می توان

ــرد. ــرار گی ــان ق ــا درم ــخیص و احیان تش

ــچ  ــه هی ــه ب ــانه های بیگان ــرد: رس ــد ک ــا تاکی ــر گوی دکت

ــه  ــا ب ــتند آن ه ــردم نیس ــداری از م ــال طرف ــه به دنب وج

ــران  هســتند. ــه نظــام ســالمت ای ــه زدن ب ــال ضرب دنب

وبــدا؛ رئیــس مرکــز مدیریــت بیماری هــای واگیــر وزارت بهداشــت از 

ــب برخــی از  ــه و مطال ــار رســانه های بیگان ــه اخب ــردم خواســت ب م

کانال هــا در فضــای مجــازی دربــاره روســتای چنارمحمــودی لــردگان 

ــداد و  ــاره تع ــانه ها درب ــن رس ــوای ای ــه محت ــرا ک ــد چ ــا نکنن اعتن

ــه عفونــت اچ آی وی کــذب  چگونگــی ابتــالی مــردم ایــن روســتا ب

محــض اســت.

بــه گــزارش وبــدا بــه نقــل از همشــهری آنالیــن، دکتــر گویــا افــزود: 

ــزی نیســت  ــردم روســتا چی ــالی م ــان و چگونگــی ابت تعــداد مبتالی

کــه از ســوی برخــی منابــع بزرگ نمایــی شــده اســت و قطعــا افــرادی 

کــه اطالعــات غلــط بــه مــردم می دهنــد نمی تواننــد اعتمــاد مــردم را 

نســبت بــه نظــام بهداشــت و درمــان کشــور ســلب کننــد چــرا کــه ما 

همــواره در برهه هــا و عرصه هــای مختلــف همچــون دفــاع مقــدس 

و هــر زمــان كــه مــردم بــه مــا نیــاز داشــته اند، نشــان داده ایــم كــه 

بــرای وضعیــت ســالمت مــردم از هیــچ كوششــی دریــغ نمی كنیــم.

ــن روســتا گفــت:  ــی ای ــرای اهال ــات انجــام شــده ب ــاره اقدام او درب

از زمانــی کــه متوجــه شــدیم مــواردی از ابتــالی بــه عفونــت اچ آی 

ــاهده شــده اســت بالفاصلــه  وی در روســتای چنارمحمــودی مش

ــات  ــات پیشــگیرانه و هــم اقدام ــی، هــم امکان ــات درمان هــم اقدام

ــم. ــاز کردی ــال را آغ ــی فع بیماریاب

ــر وزارت بهداشــت افــزود:  رئیــس مرکــز مدیریــت بیماری هــای واگی

بعــد از آزمایش هــای تکمیلــی مشــخص شــد کــه چهــار نفر مشــکوک 

بــه ابتــالی بــه عفونــت اچ آی وی هســتند. بالفاصلــه آزمایش هــای 

تکمیلــی انجــام و مشــخص شــد كــه بــه طــور قطــع ایــن چهــار نفــر 

ــال  ــی فع ــات بیماریاب ــد از آن عملی ــتند. بع ــت هس ــه عفون ــال ب مبت

ــا حمایــت مــردم و مســئوالن منطقــه توســط  را در ســطح روســتا ب

ــوم پزشــكی اســتان آغــاز كردیــم. یــك تیــم تخصصــی  دانشــگاه عل

در محــل مســتقر و عــالوه بــر ایــن، یــك پزشــك فوق تخصــص ایــدز 

هــم اعــزام و تمــام امكانــات درمانــی و تشــخیصی مســتقر شــد.

دکتــر گویــا گفــت: پــس از آزمایش هــای تکمیلــی مشــخص شــد کــه 

تعــداد کمــی از مــردم بــه عفونــت مبتــال شــده انــد و اینکــه گفتــه 

ــت.  ــذب اس ــض و ک ــت دروغ مح ــاد اس ــان زی ــداد مبتالی ــده تع ش

ــه  ــذب ب ــات ك ــه اطالع ــانه های بیگان ــه رس ــن زمین ــفانه در ای متاس

مــردم ارائــه می دهنــد و قصدشــان ایــن اســت كــه اعتمــاد مــردم را 

نســبت بــه نظــام ســالمت و درمانــی كشــور ســلب كننــد.
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تاکید رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد بر تربیت 

دانشجویان جامع نگر در مراکز آموزش عالی

وبــدا؛ رئیــس دانشــگاه علوم پزشــکی شــهرکرد در جلســه توجیهی دانشــجویان 

جدیــد الــورود بــا اشــاره بــه نقــش دانشــگاه در ارائــه خدمــات آموزشــی بــر 

لــزوم تربیــت دانشــجویان جامــع نگــر در مراکــز آمــوزش عالــی تاکیــد کــرد.

ــجویان و  ــه دانش ــک ب ــن تبری ــیرانی ضم ــد ش ــر مجی ــدا؛ دکت ــزارش وب ــه گ ب

خانــواده هــای ایــن عزیــزان بــرای موفقیتشــان بــرای ورود بــه مقطــع باالتــری 

ــز  ــی ج ــوزش عال ــالن آم ــارغ التحصی ــی و ف ــوزش عال ــزود: آم ــل اف از تحصی

محصــوالت فاخــر هــر کشــور هســتند.

وی تصریــح کــرد: فــارغ التحصیــالن رشــته هــای علــوم پزشــکی بــه واســطه 

اینکــه فعالیــت و خدمتشــان در زمینــه مســائل انســانی و تامیــن و حفــظ حیــات انســان و ارزش هــای انســانی اســت از حساســیت باالتــر و 

موجــب موباهــات بیشــتر اســت.

وی خاطــر نشــان کــرد: دانــش آموختــگان دانشــگاه هــای علــوم پزشــکی در آینــده شــاغلین و ارائــه دهنــدگان خدمــت در مراکــز تابعــه همیــن 

دانشــگاه مــی شــوند و تــک تــک نکاتــی كــه در طــول تحصیــل مــی آموزنــد در آینــده كاربــردی و جــز حــق النــاس محســوب مــی شــود.

وی، فراگرفتــن علــم، مهــارت و فــن را الزمــه خدمــت در حــوزه ســالمت دانســت و افــزود: دانشــجویان بایــد در کنــار تحصیــل علــم، تمریــن 

ــخصی  ــالق ش ــر از اخ ــه ای فرات ــالق حرف ــکی اخ ــوم پزش ــه در عل ــد چراک ــالق کنن اخ

اســت و در نهایــت بایــد ایــن اخــالق حرفــه ای منجــر بــه حفــظ کرامــت بیمــار و 

دریافــت کننــدگان خدمــت شــود.

وی اظهــار داشــت: دانشــجو بایــد جامــع نگــر باشــد و پــس از فراغــت 

ــد  ــد و بتوان ــذار باش ــر گ ــاع تاثی ــه و اجتم ــل در جامع از تحصی

منافــع عــام را تامیــن نمایــد .

دکتــر شــیرانی، از دانشــجویان بعنــوان چشــم بیــدار، زبــان 

گویــا جامعــه یــاد کــرد و افــزود: ایــن قشــر بایــد انتقــاد 

کننــده و ارائــه دهنــده راهــکار باشــند.

دکتــر شــیرانی گفــت: دانشــجو بایــد در کنــار آمــوزش دانش، 

مهــارت و اخــالق مــداری، جامــع نگــر بــوده و بــا تاریــخ علــم، 

فلســفه، جامعــه شناســی و علــم ارتباطات آشــنا باشــد.

وی اضافــه کــرد: همچنیــن بایــد با تشــکیل گــروه هــای کوچک 

ــه جــا و ســازنده در  ــاد ب ــه و انتق ــه جامع ــه ب ــگاه کنجکاوان و ن

ارائــه راهــكار بــرای مســائل جامعــه نقــش آفرینــی كنــد.

ــرای  ــده ای ب ــالش ع ــکی شــهرکرد، ت ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش رئی

ــالق را از  ــون و اخ ــاص و دور زدن قان ــورت خ ــه ص ــدن ب ــده ش دی

ی امــروز جامعــه برشــمرد و افــزود: ایــن وظیفــه نســل جــوان  آفت

بویــژه دانشــجویان و تحصیــل کــردگان اســت کــه بــرای برطــرف نمــودن 

ــد. ــدا کنن ــده ورود پی ــران آین ــوان مدی ــه عن ــن مشــکالتی ب چنی

ــا  ــتند ت ــالش هس ــواره در ت ــز هم ــگاه نی ــئولین دانش ــرد: مس ــه ک وی اضاف

ــد . ــاده نماین ــجویان آم ــب دانش ــت مناس ــرای فعالی ــه را ب زمین

دکتــر شــیرانی گفــت: دانشــجویان اگــر بــر مــدار قانــون و اخــالق حرکــت کننــد 

هیــچ محدودیتــی بــرای فعالیتهایشــان ندارنــد.

وی، از دیگــر آفــات عــام بــه شــایعات و ســخنان ناامیــد کننــده و بــی فایــده نشــان 

دادن تحصیــل اشــاره داشــت و افــزود: هیــچ راهــی بــرای توســعه فــردی و اجتماعــی 

موثــر تــر و بهتــر از تحصیــالت عالــی نیســت.

وی در ادامــه، بــا اشــاره بــه موفقیــت هــای دانشــگاه علــوم پزشــکی در زمینــه هــای 

علمــی و پژوهشــی، ایــن دانشــگاه را جــزء دانشــگاه هــای برتــر و مطــرح در ســطح 

ــای  ــا در فضاه ــا و کمبوده ــت ه ــی محدودی ــم برخ ــی رغ ــه عل ــت ک ــور دانس کش

آموزشــی بــا نیروهــای مجــرب و متعهــد جــزء دانشــجویان حائــز رتبــه هــای برتــر بــا 

درصــد بــاالی قبولــی در مقاطــع باالتــر، PHD و تخصــص مــی باشــد.

ــی  ــتی و درمان ــات بهداش ــکی، خدم ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش ــدا؛ رئی ــزارش وب ــه گ ب

ــوان پزشــک  چهارمحــال و بختیــاری موفقیــت دکتــر جعفــر نصیــری در معرفــی وی بعن

برتــر گــوارش در ســال ۹۸ از ســوی انجمــن متخصصیــن گــوارش و کبــد ایــران را تبریــک 

گفــت.

بــه گــزارش وبــدا؛ دکتــر مجیــد شــیرانی خطــاب بــه دکتــر نصیــری افــزود: موفقیــت 

ــش  ــی و درخش ــکی و تخصص ــای پزش ــه ه ــه در عرص ــدوم مجموع ــکان خ پزش

نامشــان در بیــن نــام آوران بــرای مجموعــه دانشــگاه افتخــار و مایــه ی موباهــات 

اســت.

ــوان  ــار بعن ــه بیم ــت ب ــه خدم ــری در زمین ــر نصی ــر جعف ــرد: دکت ــح ک وی تصری

ــت. ــده اس ــی ش ــال ۹۸ معرف ــوارش در س ــر گ ــک برت پزش

ــر در  ــر از پزشــکان برت ــز در مراســم تقدی ــار داشــت: امســال نی ــه اظه وی در ادام

ــز  ــالن A مرک ــان در س ــنبه ۱۶ آب ــران روز پنجش ــد ای ــوارش و کب ــره گ ــن کنگ نوزدهمی

ــد. ــد آم ــل خواه ــه عم ــر ب ــح تقدی ــاعت ۸:۳۰ صب ــی رازی س ــن الملل ــای بی ــش ه همای

تبریک رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد به دکتر جعفر نصیری
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ــات  ــکی، خدم ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش ــدا؛ رئی وب

بهداشــتی و درمانــی چهارمحــال و بختیــاری، از 

کســب مجــوز ایــن دانشــگاه بــرای برگــزاری آزمــون 

ــوی مرکــز ســنجش  زبــان انگلیســی MHLE از س

ــر داد. ــور خب ــکی کش ــوزش پزش آم

بــه گــزارش وبــدا؛ دکتــر مجیــد شــیرانی افــزود: طــی 

ــت آموزشــی دانشــگاه  ــه معاون درخواســت و مکاتب

ــر  ــی ب ــکی مبن ــوزش پزش ــنجش آم ــازمان س ــا س ب

دریافــت مجــوز برگــزاری آزمــون زبــان MHLE و بــا 

هــدف دسترســی راحــت هــم اســتانی هــای عزیــز، 

ــخ ۲۹  ــکی در تاری ــوزش پزش ــنجش آم ــازمان س س

مهــر ۹۸ از امکانــات و زیــر ســاخت هــای دانشــگاه 

بازدیــدی بعمــل آورد و مجــوز برگــزاری ایــن آزمــون 

را بصــورت الکترونیكــی صــادر نمــود.

وی تصریــح کــرد: پیــش از ایــن داوطلبــان اســتان 

جهــت شــرکت در آزمــون مــی بایســت بــه اســتان 

ــه مــی  ــا مراجع ــایر اســتان ه ــان و یــا س اصفه

نمودنــد لــذا دانشــگاه در جهــت کســب رضایتمنــدی 

و رفــاه حــال داوطلبــان ســاکن در چهارمحــال و 

ــی از  ــاده ای ناش ــرات ج ــش خط ــاری و کاه بختی

تــردد هــای متعــدد بــه اســتان هــای دیگــر اقــدام 

بــه کســب مجــوز برگــزاری آزمــون زبــان انگلیســی 

ــود. ــت (MHLE) نم ــی وزارت بهداش عموم

ــات بهداشــتی و  ــوم پزشــکی خدم ــدا؛ رئیــس دانشــگاه عل وب

درمانــی چهارمحــال و بختیــاری بــا اشــاره بــه ضــرورت توجــه 

ــل در  ــر عام ــد غی ــار داشــت: پدافن ــل اظه ــد غیرعام ــه پدافن ب

حــوزه ســالمت از اهمیــت بیشــتری برخــوردار اســت.

ــگ  ــد شــیرانی در همایــش جن ــر مجی ــدا؛ دکت ــزارش وب ــه گ ب

نــرم و پدافنــد غیــر عامــل در حــوزه ســالمت افــزود: سیســتم 

ــاب  ــداری، ت ــدات و حــوادث پای ــر تهدی ــف در براب هــای مختل

ــرورت  ــه ض ــه ب ــا توج ــالمت ب ــوزه س ــا در ح ــد ام آوری دارن

پایــداری و ارائــه خدمــات در حجــم و وســعت باالتــر به آســیب 

ــر  ــش پ ــل نق ــر عام ــد غی ــی ، پدافن ــمی و روح ــدگان جس دی

ــد. رنگتــری مــی یاب

ــوارد  ــت موجــود، شناســایی م ــل وضعی ــف و تحلی وی، توصی

خطــر ســاز و بحــران آفریــن و تع�ــن اهــداف بــر اســاس توصیــف و تفســیر هــای انجــام شــده و فراهــم نمــودن بهتریــن ابزارهــا بــرای نیــل 

بــه اهــداف را از گام هــای مهــم پدافنــد غیــر عامــل در حــوزه ســالمت برشــمرد.

ــری تجــارب  ــکار گی ــوان و ب ــا تمــام ت ــا افزایــش آگاهــی و حفــظ آمادگــی ب ــا ب ــن راســتا در تــالش هســتیم ت ــرد: در همی ــح ک وی تصری

ــروز بحــران هــا داشــته باشــیم. ــوع حــوادث و ب ــان وق ــن عملکردهــا را در زم پیشــین، بهتری

دکتــر شــیرانی، آمــوزش پرســنل و مــردم را از اولویــت هــای ایــن مجموعــه در بحــث پدافنــد غیــر عامــل عنــوان کــرد و افــزود: همچنیــن 

تجهیــزات و امکانــات الزم بــرای مدیریــت بحــران و اقــالم مــورد نیــاز در مراکــز بهداشــتی و درمانــی تــا حــدودی فراهــم شــده اســت امــا بــه 

لحــاظ زیرســاخت هــا همچنــان بــا مشــکالتی روبــه رو هســتیم کــه نیازمنــد تامیــن مالــی گــزاف اســت.

وی، بــا اشــاره بــه ســابقه ۵۰ ســاله تشــکیل ســازمان بهداشــت جهانــی و اقدامــات موثــر ایــن ســازمان در حــوزه ســالمت افــزود: توجــه بــه 

هزینــه خدمــات بهداشــتی و درمانــی و تــالش بــرای دسترســی مــردم بــه خدمــات ســالمت بــدون نیــاز بــه صــرف هزینــه هــای ســنگین و 

وارد شــدن بیمــاران بــه زیــر خطــر فقــر و پدافنــد غیــر عامــل و تــاب آوری از مقولــه هایــی اســت کــه ســازمان بهداشــت جهانــی و حتــی 

ســازمان ملــل معتقــد هســتند پــس از توجــه بــه ایــن دو، گام هــای بلنــد در راســتای تامیــن و حفــظ ســالمت مــردم برداشــته شــده اســت 

و پیــش از ایــن تمامــی اقدامــات در ابعــاد کوچــک انجــام شــده اســت.

ــن  ــاد را از مهمتری ــه کاهــش ســطح اعتم ــاری، در ادام ــی چهارمحــال و بختی ــات بهداشــتی و درمان ــوم پزشــکی خدم ــس دانشــگاه عل رئی

چالش هــای حــوزه ســالمت دانســت و گفــت: ایــن بی اعتمــادی ســبب مــی شــود تــا مســائل کوچــک بــه معضــل تبدیــل و تنهــا بــر صــرف 

هزینــه هــای ســنگین و گاهــًا غیــر قابــل جربــان شــرایط مدیریــت شــود.

دکتــر شــیرانی، اعتمادآفرینــی در جامعــه را مهمتریــن عامــل مهــار بحران هــا دانســت و گفــت: آمــوزش، پیشــگیری و برنامه ریــزی دقیــق از 

دیگــر راهکارهــای الزم در ایــن حــوزه اســت. 

وی بــا اشــاره بــه محدودیــت منابــع و امکانــات کشــور، خاطرنشــان کــرد: بــا وجــود تحریم هــا و تنگناهایــی کــه دشــمن در حــوزه بهداشــت 

و درمــان بــرای کشــور ایجــاد کــرده اســت ، هنــر مدیریــت ایــن اســت كــه بــا همیــن امكانــات محــدود بتــوان شــرایط را بــه نحــو مطلــوب 

پیــش بــرد.

گفتنــی اســت، همایــش جنــگ نــرم و پدافنــد غیــر عامــل در حــوزه ســالمت در چهاردهمیــن روز از آبــان مــاه ۹۸، بــا حضــور عضــو کمیتــه 

علمــی پدافنــد غیرعامــل وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی، و جمعــی از مســئولین اســتانی در ســالن 

همایــش هــای ابــن ســینای مجتمــع رحمتیــه دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد برگــزار شــد.

کسب مجوز برگزاری آزمون زبان انگلیسی 

MHLE در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

ضرورت توجه به پدافند غیر عامل در حوزه سالمت



۱۲

ــتی  ــات بهداش ــکی، خدم ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش ــدا؛ رئی وب

و درمانــی چهارمحــال و بختیــاری، درمــان اچ ای وی را از 

مهمتریــن و موثرتریــن شــیوه هــای پیشــگیری از ایــن بیمــاری 

ــت. دانس

بــه گــزارش وبــدا؛ دکتــر مجیــد شــیرانی افــزود: در همین راســتا 

ســه هــدف اصلــی، شناســایی افــراد مبتــال، تحــت درمــان ضــد 

ــار  ــش ب ــایی شــده و کاه ــراد شناس ــرار دادن اف رتروویرســی ق

ویروســی بــه قــدری کــه غیــر قابــل انــدازه گیــری باشــد در ۹۰ 

درصــد از افــراد تحــت درمــان در همــه کشــورها مدنظــر قــرار 

گرفتــه اســت.

برنامــه  چهارمیــن  تدویــن  بــه  اشــاره  بــا  ادامــه  در  وی 

اســتراتژیک ملــی کنتــرل عفونــت اچ ای وی جمهــوری اســالمی 

افــزود: دولــت جمهــوری اســالمی ایــران کــه متعهــد بــه کنتــرل 

ایــدز بــرای ارتقــاء ســالمت آحــاد جامعــه اســت، بــا حمایــت 

از رویکــردی مشــارکت جویانــه بــا تدویــن ایــن برنامــه و 

مشــاركت همــه شــركای برنامــه، حــول یــك برنامــه واحــد در 

ــه  ــك برنام ــا ی ــده متحــد و ب ــت كنن ــه هدای ــك كمیت ــب ی قال

پایــش و ارزشــیابی، مداخــالت خــود را ســنجیده و نقــاط اصلــی 

مداخلــه كــه عــالوه بــر اهــداف و اســتراتژی هــای برنامــه ســوم، 

ــورد  ــی را م ــوارد مختلف ــد م ــارم بای ــتراتژیك چه ــه اس در برنام

توجــه قــرار دهــد.

ــروه  ــی در گ ــالمت جنس ــه س ــژه ب ــه وی ــیرانی، توج ــر ش دکت

هــای پرخطــر و جوانــان و نیــل بــه ســمت اســتفاده از کانــدوم 

ــط جنســی پرخطــر، گســترش پوشــش خدمــات  در همــه رواب

ــود  ــواد و بهب ــی م ــدگان تزریق کاهــش آســیب در مصــرف کنن

کیفیــت ایــن خدمــات را از جملــه مــوارد حائــز اهمیــت در ایــن 

ــه برشــمرد. زمین

ــرل  ــتراتژی کنت ــن اس ــروزه مهمتری ــرد: ام ــان ک ــر نش وی خاط

ــاری  ــه بیم ــان ب ــت و درمــان مبتالی اپیدمــی اچ ای وی ، مراقب

اســت.

ــی ای وی  ــه اچ ــال ب ــراد مبت ــه اف ــی ک ــه داد: در صورت وی ادام

تحــت درمــان اســتاندارد رتروویروســی قــرار گیرنــد بــا کاهــش 

ــا  ــه ب ــن اینک ــان ضم ــون و ترشحاتش ــروس در خ ــداد وی تع

کاهــش چشــمگیر عــوارض بیمــاری مــی تواننــد زندگــی ســالم 

تــری داشــته باشــند احتمــال انتقــال بیمــاری بــه ســایرین نیــز 

بــه حداقــل ممکــن مــی رســد بنابرایــن در حــال حاضــر درمــان 

ــز شــناخته شــده  یکــی از موثرتریــن روش هــای پیشــگیری نی

اســت.

وی از چالــش هایــی کــه در حــال حاضــر کشــور را در دســتیابی 

بــه اهــداف برنامــه اســتراتژیک ملــی کنتــرل عفونــت اچ ای وی 

بــا مشــکل مواجــه کــرده اســت، عــدم اطــالع درصــد باالیــی از 

مــوارد مبتــال بــه بیمــاری از بیماریشــان عنــوان كــرد.

وی، عــدم مراجعــه درصــد باالیــی از بیمــاران شناســایی شــده 

بــه دریافــت خدمــات مراقبــت و درمــان و عــدم اســتمرار درمان 

درصــدی از افــرادی کــه تحــت درمــان ضــد رتروویروســی قــرار 

گرفتــه انــد را از دیگــر مشــکالت در ایــن زمینــه برشــمرد.

ــی  ــه داد: بدیه ــتان ادام ــکی اس ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش رئی

اســت یکــی از مداخلــه هــای موثــر بــرای رفــع چالــش 

ــه انجــام تســت  ــدام ب ــرای اق ــزه ب ــور، ایجــاد انگی ــای مذک ه

ــه  ــی ب ــکان دسترس ــم آوردن ام ــخیصی اچ ای وی و فراه تش

ــت. ــخیصی اس ــت تش تس

ــه  ــدام ب ــرای اق ــال ب ــراد مبت ــاز در اف ــزه و نی ــاد انگی وی، ایج

ــکان  ــردن ام ــم ک ــان، فراه ــت و درم ــات مراقب ــت خدم دریاف

دسترســی بــه خدمــات مراقبــت و درمــان آنهــا و ایجــاد انگیــزه 

در مبتالیــان بــه اچــی ای وی بــرای باقــی مانــدن بــر خدمــات 

مراقبــت و درمــان را از دیگــر مداخــالت موثــر بــرای رفــع چالش 

هــای مطــرح شــده برشــمرد.

بــه گــزارش وبــدا؛ دکتــر مجیــد شــیرانی بــا اشــاره بــه نامگذاری 

هجدهــم لغایــت بیســت و چهــارم آبــان مــاه ۹۸ بعنــوان هفتــه 

اطــالع رســانی دیابــت اظهــار داشــت: شــیوع ایــن بیمــاری در 

ــه  ــعه ب ــال توس ــورهای در ح ــژه کش ــورها بوی ــیاری از کش بس

شــدت رو بــه افزایــش اســت.

ــای  ــه ه ــل هزین ــب تحمی ــر موج ــن ام ــرد: ای ــح ک وی تصری

ــت. ــده اس ــه ش ــه جامع ــیاری ب ــوی بس ــادی و معن م

ــال  ــده در س ــام ش ــای انج ــاس برآورده ــر اس ــه وی، ب ــه گفت ب

ــال  ــر و در س ــون نف ــدود ۱۵۱ میلی ــا، ح ــالدی در دنی ۲۰۰۰ می

ــه دیابــت بــوده انــد  ــال ب ۲۰۱۷ بیــش از ۴۲۵ میلیــون نفــر مبت

ــر افزایــش  ــون نف ــه ۷۰۰ میلی ــا ســال ۲۰۴۵ ب ــار ت ــن آم ــه ای ک

ــت. ــد یاف خواه

دکتــر شــیرانی ادامــه داد: بــر اســاس بــر آوردهــای انجــام شــده 

در هــر ســال تعــداد واقعــی بســیار بیشــتر از مــوارد پیــش بینی 

ــی،  ــل تغ�ــر در ســبک زندگ ــه دلی ــر ب ــن ام شــده اســت و ای

تغذیــه نامناســب و تحــرک بدنــی کــم مــی باشــد . 

ــی در  ــاران دیابت ــدود ۱/۴ بیم ــر ح ــال حاض ــت: در ح وی گف

دنیــا بیــن ســنین ۶۵ تــا ۷۹ ســال هســتند ولــی در ســال ۲۰۴۵ 

حــدود ۶۲٪ ایــن بیمــاران بیــن ۲۰ تــا ۶۴ ســال خواهنــد بــود که 

نشــان دهنــده کاهــش ســن ابتــال بــه دیابــت اســت . 

وی افــزود: در ایــران بــر اســاس آخریــن بررســی هــای انجــام 

شــده بــر اســاس پیمایــش موســوم بــه STEPS شــیوع بیمــاری 

در جمعیــت بــاالی ۳۰ ســال ۱۱٪ و شــیوع افــراد پــره دیابــت ۱۸ 

٪ بــوده اســت .

بــه گفتــه وی، نســبت در زنــان بیشــتر از مــردان بــوده و در حال 

حاضــر نیــز تعــداد زنــان دیابتــی بیشــتر از مردان هســتند .

ــال  ــا ۷۰ س ــای ۵۵ ت ــن گروهه ــیوع را در بی ــترین ش وی، بیش

دانشــت و افــزود: مشــکل اصلــی در مــورد دیابــت ایــن اســت 

ــا از  کــه در حــال حاضــر بیــش از ۵۰٪ بیمــاران دیابتــی در دنی

ــی  ــه م ــی مراجع ــًا موقع ــتند و غالب ــع نیس ــود مطل ــاری خ بیم

ــروز کــرده انــد. کنــد کــه عــوارض بیمــاری ب

رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان گفــت: در حــال حاضــر 

در ایــران تنهــا ۵۶٪ بیمــاران دیابتــی پوشــش درمانــی مناســب 

و ۳۶٪ درمــان موثــر داشــته انــد . 

ــران از  ــت در ای ــت دیاب ــه مراقب ــرد: برنام ــان ک ــر نش وی خاط

ــال  ــده و از س ــام ش ــور ادغ ــالمت کش ــام س ــال ۱۳۸۲ در نظ س

۱۳۹۳ در بســته خدمــات ســالمت ســطح ۱ ادغــام شــده اســت و 

ســند ملــی پیشــگیری و کنتــرل بیماریهــای غیــر واگیــر در ســال 

ــری  ــای غربالگ ــه ه ــر برنام ــال حاض ــده و در ح ــن ش ۹۴ تدوی

و بیماریابــی بیمــاران در کلیــه مراکــز خدمــات جامــع ســالمت 

شــهری و روســتایی و خانــه هــای بهداشــت در حــال اجــرا مــی 

باشــد . 

وی اضافــه کــرد: در اســتان چهارمحــال و بختیــاری بــر اســاس 

آخریــن بررســی هــای انجــام شــده تعــداد ۲۱هــزار و ۶۶۱ بیمــار 

دیابتــی شناســایی شــده کــه ۴/۵٪ جمعیــت بــاالی ۳۰ ســال و 

۲/۳ کل جمعیــت را شــامل مــی شــود . 

درمان اچ ای وی مهمترین و موثرترین شیوه پیشگیری است

بیش از ۵۰٪ بیماران دیابتی در دنیا از بیماری خود مطلع نیستند

اچ آی وی

دیابت



۱۳

حضوررئیس دانشگاه و 
در  نود و یکمین نشست شورای 
آموزش پزشکی و تخصصی وزارت 
بهداشت درمان و آموزش پزشکی

مصاحبه رئیس دانشگاه 
علوم پزشکی شهرکرد در همایش 

جنگ نرم و پدافند غیر عامل در 
حوزه سالمت

حضور دک�تر شیرانی در 
برنامه چشم انداز با موضوع؛هفته 
اطالع رسانی ایدز و  شیوع بیماری 

آنفلونزا 

آئین کلنگ زنی کلینیک 
تخصصی و فوق تخصصی خیری 

شهدای سامان 



۱۴

ــت  ــت توســعه مدیری ــدا؛ سرپرســت معاون وب

ــات  ــکی، خدم ــوم پزش ــگاه عل ــع دانش و مناب

بهداشــتی و درمانــی چهارمحــال و بختیــاری در 

مراســم عطــر افشــانی وغباروبــی گلــزار مطهــر 

شــهداء شــهر اردل حضــور و در جمــع شــرکت 

ــادت  ــون رش ــم پیرام ــن مراس ــدگان در ای کنن

ــاع  ــال دف ــت س ــدگان هش ــار رزمن ــا و ایث ه

ــراد ســخنرانی پرداخــت. ــه ای مقــدس ب

بــه گــزارش وبــدا شــهرکرد ؛ دکتــر صالحــی فرد 

ــی  ــانی وغباروب ــر افش ــم عط ــدای مراس در ابت

گلــزار مطهــر شــهداء در جمــع مســئوالن 

و  ،جانبــازان  شــهدا  معظــم  ،خانوادهــای 

ایثارگــران ضمــن تبریــک هفتــه دفــاع مقــدس 

و یــاد و خاطــره شــهدای هشــت ســال دفــاع 

ــاد و  ــت: ی ــار داش ــخنانی اظه ــدس در س مق

ــاع  ــه در هشــت ســال دف ــی ک خاطــره عزیزان

مقــدس، ســالهای پرشــور ، پــر حــرارت و انــرژی 

ــم و  ــی میداری ــد را گرام ــی بودن ــگ تحمیل جن

متعهــد بــه رعایــت اصولــی کــه ایــن عزیــزان 

ــد،  ــاع کردن ــن دف ــهای میه ــظ ارزش ــرای حف ب

نــه فقــط در ظاهــر و شــعار بلكــه در عمــل مــی 

شــویم .

وی ادامــه داد : یــاد از شــهدا و دوران دفــاع مقــدس بایــد بــرای مــا 

یــک افتخــار باشــد و بــه هرجــا رســیدیم بــه یــاد داشــته باشــیم 

کــه کجــا بــوده ایــم ، چــه دورانــی را گذراندیــم و بــه چــه قیمتــی 

بــه اینجــا رســیدیم و از ایــن بــه بعــد چــه وظیفــه ای را بــر عهــده 

ــا را  ــه ســرزمین م ــتیم ک ــی هس ــا وارث خونهای ــع م ــم در واق داری

حفــظ کردنــد و مــا را بــه جایــی رســاندند کــه امــروز قــرار هســت 

بــه یــك گــروه از محرومیــن خدمــت كنیــم .

ــع دانشــگاه گفــت :  سرپرســت معاونــت توســعه مدیریــت و مناب

مــا مســیری کــه در آن حــق و تصمیــم عاقالنــه اســت ادامــه مــی 

ــت، نظــام و  ــه دول دهیــم و وظیفــه مــا اســت کــه تعهدمــان را ب

مــردم کــه ولــی نعمــت مــا هســتند ادا کنیــم مــا نبایــد از دفاعمــان 

دســت برداریــم و حتمــا خداونــد هــم بــه مــا کمــک خواهــد كــرد.

ــای  ــام عظم ــروی از مق ــه پی ــان اینک ــا بی ــرد ، ب ــی ف ــر صالح دکت

ــزود: وصیتنامه هــای  ــالب اســت اف ــدگاری انق والیــت رمــز مان

تشــنگان  کــه  پرطراوت انــد  و  جوشــان  چشــمه های  شــهدا 

حقیقــت و معرفــت را ســیراب می کننــد و از آن روســت کــه رهبــر 

کبیــر انقــالب حضــرت امــام خمینــی(ره) مطالعــه و دقــت در ایــن 

ــد. ــرده ان ــفارش ك ــا را س ــه ه وصیتنام

وبــدا؛ سرپرســت معاونــت توســعه مدیریــت و منابــع دانشــگاه علوم 

پزشــکی، خدمــات بهداشــتی و درمانــی چهارمحــال و بختیــاری بــا 

ــی  ــتاد اجرای ــه س ــتمین جلس ــت و هش ــزاری بیس ــه برگ ــاره ب اش

تحــول نظــام ســالمت، از تاکیــد ایــن ســتاد بــر مدیریــت  برنامه

هزینــه هــا خبــر داد.

ــزود: در  ــرد اف ــی ف ــن صالح ــی ضام ــر عل ــدا؛ دکت ــزارش وب ــه گ ب

ابتــدای جلســه ریاســت دانشــگاه بــه بیــان توضیحاتــی در خصــوص 

دســتور کار جلســه پرداخــت و ضمــن مــرور مصوبــات جلســه قبــل 

ــد  ــش درآم ــرای افزای ــالش ب ــا و ت ــه ه ــت هزین ــرورت مدیری برض

مراکــز تاکیــد شــد.

ــه  ــه ب ــن جلس ــز در ای ــگاه نی ــان دانش ــاون درم ــه وی، مع ــه گفت ب

ــه برنامــه تبــادل الکترونیــک  برنامــه هــای در دســت اقــدام از جمل

ــا در  ــتان ه ــش بیمارس ــاران و نق ــک بیم ــاع الکترونی ــناد و ارج اس

ــرد. ــه اشــاره ک ــل برنام ــن قبی ــر انجــام شــدن ای هرچــه بهت

ــزود:  ــگاه اف ــع دانش ــت و مناب ــعه مدیری ــت توس ــت معاون سرپرس

ــزارش  ــه گ ــتای ارائ ــذا در راس ــاون دارو و غ ــه مع ــن در ادام همچنی

کمیتــه دارو و تجهیــزات پزشــکی بــر خریــد کاالی بــا کیفیــت داخلــی 

بــه صــورت متمرکــز، جداســازی حســابهای دارو و تجهیــزات و 

درخواســت مجــزای اســناد مالــی مربــوط بــه ایــن مــوارد از ســازمان 

هــای بیمــه گــر پایــه، عــدم ارجــاع بیمــار بــه بیــرون از بیمارســتان 

ــزوم همــكاری  ــی الســابق، ل ــا ف ــزات کم ــد دارو و تجهی جهــت خری

معاونــت توســعه مدیریــت و منابــع و مســئول امــور مالــی دانشــگاه 

ــد  ــزات تاكی ــد دارو و تجهی ــكالت خری ــوری مش ــع ف ــور رف ــه منظ ب

نمــود.

دکتــر صالحــی فــرد گفــت: ســپس رئیــس اداره تجهیــزات پزشــکی با 

اشــاره بــه ضــرورت تشــکیل جلســات کمیته هــای تجهیزات پزشــکی 

بــه صــورت منظــم و لــزوم نظــارت بــر اعمــال تعرفــه هــای مصــوب 

مــورد قبــول در سیســتم his بیمارســتان بــه ایــراد ســخن پرداخــت.

وی اظهــار داشــت: همچنیــن مدیــر پــروژه تبــادل الکترونیــک 

ــه  اســناد در خصــوص اجــرای برنامــه در بیمارســتان هاجــر (س) ب

صــورت پایلــوت صحبــت نمــود و در ادامــه پیشــنهاد اجــرا در ســه 

بیمارســتان امــام ســجاد (ع) کوهرنــگ، شــهید ارجمنــد مالخلیفــه و 

ســینا جونقــان بــرای گام دوم در مهــر مــاه ســال جــاری را ارائــه کــرد 

کــه مــورد توافــق قــرار گرفــت.

ــر کل بیمــه ســالمت را از دیگــر ســخنران  دکتــر صالحــی فــرد، مدی

ایــن جلســه برشــمرد کــه بــه ظرفیــت هــای موجــود در آن ســازمان 

بــه منظــور تعامــل حداکثــری بــا دانشــگاه اشــاره داشــت. 

بــه گفتــه وی، دکتــر ویســی رئیــس بیمارســتان سیدالشــهداء 

ــر  ــه از ۱۵ تی ــتانی ک ــن بیمارس ــس اولی ــوان رئی ــان بعن (ع) فارس

ــوان اولیــن مرکــز پایلــوت برنامــه ارجــاع  ــه عن مــاه ســال جــاری ب

الکترونیــک بیمــاران معرفــی شــده اســت، گزارشــی از اجــرای برنامــه 

در بیمارســتان ارائــه نمــود و مقــرر شــد بــه عنــوان مشــوق جهــت 

ــد در  ــن برنامــه همــكاری مــی نماین ــه در ای پزشــکان متخصــص ك

ــان از  ــات ایش ــمتی از مطالب ــاز قس ــورد نی ــی م ــن مال ــورت تامی ص

ــك انجــام شــود. ــرد كلینی كارك

حضور و سخنرانی معاون توسعه 
مدیر�ت و منابع دانشگاه علوم 

پزشکی استان در مراسم عطر افشانی 
وغبارروبی گلزار مطهر شهداء شهر اردل

تست اچ ای وی بیش از ۹۵ درصد از اهالی چنار محمودی منفی است



۱۵

وبــدا؛ معاونــت توســعه مدیریــت، منابــع و برنامــه ریــزی دانشــگاه 

ــالغ دســتور اســتقرار نظــام مدیریــت  ــوم پزشــکی شــهرکرد از اب عل

ــگاه  ــور (دانش ــی کش ــوزش عال ــز آم ــا و مراک ــگاه ه ــبز در دانش س

ــر داد. ــوع خب ســبز) از ســوی وزارت متب

بــه گــزارش وبــدا؛ دکتــر علــی ضامــن صالحــی فــرد بــا بیــان اینکــه 

بــی گمــان تحقــق اســتقرار نظــام مدیریــت ســبز در دانشــگاه هــا 

و مراکــز آمــوزش عالــی کشــور اقدامــی موثــر در حفاظــت از منابــع 

طبیعــی و محیــط زیســت کشــور تلقــی مــی شــود افــزود: در همیــن 

ــاء  و  ــات امن ــه هی ــور ب ــی مذک ــه اجرای ــن نام ــتا آ� راس

ــالغ  ــور اب ــای كش ــگاه ه ــای دانش روس

ــو  ــه نح ــا ب ــده ت ــته ش ــا خواس و از آنه

ــب و  ــرای ترغی ــدات الزم ب مقتضــی تمهی

تشــویق مراكــز آموزشــی و پژوهشــی تحــت امــر وزارت بــرای اجــرای 

ایــن اقــدام اثرگــذار محیــط زیســتی صــورت پذیــرد.

وی بــا اشــاره بــه تنظیــم آ�ــن نامــه اجرایــی بنــد (ز) مــاده (۳۸) 

ــی و  ــج ســاله ششــم توســعه اقتصــادی، اجتماع ــه پن ــون برنام قان

ــر اســاس  ــزود: ب ــران در ۱۰ مــاده اف فرهنگــی جمهــوری اســالمی ای

مــاده هشــتم، ســازمان اداری و اســتخدامی کشــور موظــف اســت 

ــه  ــبز را ک ــت س ــه مدیری ــوص برنام ــا در خص ــتگاه ه ــرد دس عملک

ــاخص  ــی از ش ــوان یک ــه عن ــت، ب ــیده اس ــازمان رس ــد س ــه تا� ب

هــای عمومــی ارزیابــی عملکــرد دســتگاه هــای اجرایــی یــاد 

شــده موضــوع مــواد (۸۱) و (۸۲) قانــون مدیریــت خدمــات 

ــزان  ــه می ــوری ب ــد.کش ــور كن ــاز منظ (۷۵) امتی

ــزی دانشــگاه  ــه ری ــع و برنام ــت مناب ــاون توســعه مدیری ــدا؛ مع وب

ــوم پزشــکی شــهرکرد، آمــار را الزمــه کار برنامــه ریــزی و برنامــه  عل

ــت دانســت. ــه و اســاس مدیری ــزی را پای ری

بــه گــزارش وبــدا؛ دکتــر علــی ضامــن صالحــی فــرد در آئیــن گرامــی 

داشــت روز آمــار، ضمــن تبریــک روز آمــار بــه فعالیــن ایــن عرصــه و 

تقدیــر از زحمــات ایــن عزیــزان بــه اهمیــت فعالیــت در حــوزه آمــار 

اشــاره داشــت.

وی بــا بیــان اینکــه برنامــه منتــج از آمــار اســت تصریــح کــرد: یــک 

مدیــر بــدون برنامــه ریــزی قــادر نخواهــد بــود کاری را پیــش ببــرد و 

مدیــر بــی برنامــه ماننــد فــردی اســت کــه در تاریکــی نشــانه زنــی 

مــی كنــد.

وی از آمــار بعنــوان زبــان گویــای هــر مجموعــه ای یــاد کــرد و اظهــار 

داشــت: هــر چقــدر آمــار درســت تــر اســتخراج شــود و شــاخص هــا 

بهتــر تع�ــن شــده باشــد قطعــًا کار بــه نحــو بهتــری انجــام و نقــاط 

ضعــف و قــوت بشــکل واقعــی تــر نمایــان مــی شــود.

ــه آمــار صحیــح موجــب تجســم  ــان اینکــه، دسترســی ب ــا بی وی ب

ــز سیســتم ، اســتخراج  ــز و آنالی ــزود: مغ ــد هــا مــی شــود اف تهدی

اطالعــات بــا دســتان پرتــوان کارشناســان و رابطیــن آمــاری انجــام و 

بــا ایــن دیــدگاه اســت کــه ایــن عزیــزان مــی تــوان راهــکار و ایــده 

هــای نــو ارائــه دهنــد.

وی اظهــار داشــت: در حــوزه تکنولــوژی و IT انتظــار مــی رود نیروهــا 

تــوان تولیــد برنامــه داشــته باشــند و بــا اســتفاده از آمــار موجــود 

ــد و  ــای مفی ــه ه ــاد برنام ــمت ایج ــه س ــه ب ــن زمین ــر در ای و تفک

ــد. ــرای دانشــگاه پیــش برون ــردی ب کارب

ــه افزایــش دانــش  ــاز ب ــن خصــوص نی ــر در ای ــرد: اگ ــه ک وی اضاف

ــگاه  ــت، دانش ــی اس ــای آموزش ــزاری کالس و دوره ه ــنل و برگ پرس

ــوان از  ــی ت ــه م ــن اینک ــت و پتانســیل را داراســت ضم ــن ظرفی ای

ــز کمــک گرفــت. ــع و حــوزه هــای دیگــر نی مناب

دکتــر صالحــی فــرد گفــت: بــا اســتفاده از اطالعــات و آمــار صحیــح 

مــی تــوان بــر اســاس اولویــت دانشــگاه برنامــه صحیــح انتخــاب 

ــه پایــش و ارزیابــی برنامــه هــا و تقویــت نقــاط قــوت و رفــع  و ب

نقــاط ضعــف پرداخــت.

استقرار نظام مدیریت سبز در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور

آمار الزمه کار برنامه ریزی و برنامه ریزی پایه و اساس مدیریت را شکل می دهد



۱۶

بمناسبت ششم مهر
 روز جهانی هاری

وبــدا؛ مدیــر گــروه پیشــگیری و مبــارزه بــا بیمــاری هــای معاونــت 

ــرا  ــه ف ــاره ب ــا اش ــهرکرد، ب ــکی ش ــوم پزش ــگاه عل ــتی دانش بهداش

ــای  ــریح راه ه ــاری در تش ــی ه ــاه روز جهان ــم مهرم ــیدن شش رس

پیشــگیری از ابتــال بــه ایــن بیمــاری گفــت: هــاری نوعــی بیمــاری 

ــار و  ــوان ه ــزاق حی ــق ب ــروس آن از طری ــه وی ــت ک ــی اس ویروس

محــل گازگرفتگــی وارد بــدن شــده و بــه ســمت اعصــاب انتهایــی در 

ــد. ــر می نمای ــه تکثی ــروع ب ــی رود و ش ــا م ــه ه ماهیچ

بــه گــزارش وبــدا؛ احمــد رئیســی افــزود: ایــن ویــروس در انســان و 

ســایر پســتانداران خونگــرم قابلیــت رشــد و تکثیــر دارد.

ــروس هــاری،  ــه وی ــان اینکــه، در صــورت ابتــالی فــرد ب ــا بی وی ب

ــی  ــم آن قطع ــن عالی ــس از شــروع اولی ــد روز پ ــرگ او طــی چن م

ــا پیشــرفت علــم و  مــی باشــد افــزود: خوشــبختانه امــروزه ب

ســاخت واکســن بیمــاری هــای مختلــف، هــاری قابــل پیشــگیری 

مــی باشــد.

وی بــا تاکیــد بــر اینکــه، اگــر فــردی بــه ویــروس هــاری آلــوده شــد، 

بایــد فــورًا بــه مراکــز درمانــی بــرود و واکســن هــاری تزریــق نمایــد 

خاطــر نشــان کــرد: ۲۸ســپتامبر مصــادف بــا ۶ مهــر مــاه روز جهانــی 

ــه  ــی بهداشــت ب ــه پیشــنهاد ســازمان جهان ــه ب «هــاری» اســت ک

ثبــت رســیده اســت. 

ــی مرکــزی  ــه وی، هــاری بیمــاری ویروســی دســتگاه عصب ــه گفت ب

ــبب  ــال را س ــورد مبت ــد م ــد درص ــرگ ص ــه م ــر چ ــه اگ ــت ک اس

ــگیری  ــل پیش ــاری قاب ــن بیم ــروز ای ــوارد ب ــام م ــا، تم ــود ام می ش

است.رئیســی، اصلــی تریــن راه ســرایت بیمــاری را از طریــق 

گازگرفتــن بــه وســیله حیوانــات عنــوان کــرد و افــزود: در مــورد گربــه 

ــاری صــورت  ــال بیم ــق پنجــه کشــیدن انتق ــه ســانان از طری و گرب

مــی گیــرد، زیــرا گربــه دایمــًا مشغـــــــــول لیســیدن پنجــه هــا 

ــی شــوند و در  ــزاق م ــه ب ــوده ب ــا آل ــه ه ــی باشــد و پنج ــش م ی

موقــع پنجــه کشــیدن مــی توانــد ویــروس را از طریــق خــراش بــه 

ــد. ــل نمای انســان منتق

مدیــر گــروه پیشــگیری و مبــارزه بــا بیمــاری هــای معاونــت 

بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد، در تشــریح اقدامــات 

الزم جهــت فــرد حیــوان گزیــده گفــت: شستشــوی زخــم بــا آب و 

ــه مــدت ۱۵ تــا ۲۰ دقیقــه و ضــد عفونــی نمــودن زخــم  صابــون ب

ــز بهداشــتی  ــه مراک ــرد ب ــن و ارجــاع ف ــا بتادی ــکل ی ــا ال معمــوًال ب

درمانــی جهــت تلقیــح واکســن و ســرم در اولیــن دقایــق پــس از 

ــزش ضــروری اســت. گ

وی تصریــح کــرد: از بخیــه زدن و بانــداژ زخــم بــه جــز مــواردی کــه 

خونریــزی از شــریان هــا وجــود دارد جــدًا خــود داری شــود چــون 

باعــث مانــدگاری ویــروس و ایجــاد شــرایط بــی هــوازی و تکثیــر 

ویــروس در بــدن مــی شــود.

بــه گفتــه ایــن مدیــر مســئول، در حــال حاضــر در اســتان چهارمحال 

و بختیــاری ۳۵ مرکزتخصصــی درمــان و پیشــگیری از هــاری وجــود 

ــه صــورت شــبانه روزی  ــوان گزیــده را ب ــراد حی دارد کــه درمــان اف

ــزود: واکسیناســیون  ــگان انجــام مــی دهند.رئیســی اف و کامــًال رای

هــاری بــر اســاس آخریــن دســتورالعمل کشــوری در ســال ۱۳۹۸ بــه 

دو روش عضالنــی و داخــل جلدی(اینترادرمــال) انجــام مــی شــود.

ــک دوز  ــزان ی ــه می ــی ب ــق عضالن ــرد: در روش تزری ــه ک وی اضاف

واکســن در عضلــه دلتوئیــد و در روز هــای ۰ و ۳ و ۷ و ۱۴ انجــام مــی 

شــود و در روش داخــل جلــدی بــه میــزان یــک دهــم ســی ســی در 

روز هــای ۰و۳و۷ بــه صــورت دو تزریــق در پوســت ناحیــه دلتوئیــد 

یــا قســمت قدامــی ران یــا پشــت کتــف انجــام مــی شــود.

وی گفــت: طــی ســال ۱۳۹۷ تعــداد ســه هــزار و ۷۸۰ مــورد حیــوان 

ــان  ــورد درم ــت و م ــاری ثب ــال و بختی ــتان چهارمح ــده در اس گزی

پیشــگیری و واکسیناســیون هــاری قــرار گرفتــه اند و در شــش ماهه 

نخســت ســال ۱۳۹۸ تعــداد دوهــزار و ۱۸۰ مــورد گــزش قــرار گرفتــه 

انــد.

بــه 

گفتــه 

بــا  وی، 

بــه  توجــه 

ــده و  ــام ش ــات انج اقدام

ــه  ــده ب ــوان گزی ــراد حی ــه اف ــت مراجع ــال جه ــای فع ــری ه پیگی

مراکــز کنتــرل و پیشــگیری از هــاری طــی ۸ ســال گذشــته علــی رغم 

ــه  ــات ، هیچگون ــروز هــاری در حیوان وجــود مــوارد تا�ــد شــده ب

مــورد انســانی ابتــال بــه هــاری در اســتان وجــود نداشــته اســت .

ــت  ــای معاون ــاری ه ــا بیم ــارزه ب ــگیری و مب ــروه پیش ــر گ مدی

ــا  ــوم پزشــکی شــهرکرد افــزود: همچنیــن ب بهداشــتی دانشــگاه عل

توجــه بــه پیــش بینــی افزایــش ۱۰ تــا ۲۰ درصــدی مــوارد حیــوان 

گزیــده تــا پایــان ســال جــاری نســبت بــه ســال گذشــته و کمبــود 

ــش  ــزوم کاه ــور و ل ــطح کش ــاری در س ــد ه ــن ض ــرم و واکس س

ــه  ــراد در معــرض خطــر ب ــی ، الزم اســت اف ــوان گزیدگ ــوارد حی م

ــد. ــی توجــه نماین ــه هــای ایمن توصی

ــوان  ــوارد حی ــه م ــت: کلی ــار داش ــوص اظه ــن خص ــی در ای رئیس

ــود و  ــی نم ــد هــار تلق ــی و چــه وحشــی را بای ــی چــه اهل گزیدگ

ــرار داد. ــگیری ق ــات پیش ــت اقدام ــورًا تح ــد ف ــار را بای بیم

ــا دامپزشــکان، تکنیســینها  ــرد: گروههــای پرخطــر ی ــح ک وی تصری

در  گوشــت  بازرســان  و  کاركنــان  دامپزشــکی،  هــای  کاردان  و 

ــت  ــط زیس ــت محی ــكاربانان حفاظ ــكارچیان، ش ــتارگاهها، ش كش

كاركنــان  و  بهداشــت  مراكــز  در  هــاری  مســئول  پرســنل  و 

آزمایشــگاههایی كــه بــا ویــروس هــاری ســر و كار دارنــد، افــرادی 

كــه قصــد مســافرت بــه مناطــق پرخطــر را دارنــد و دانشــجویان رده 

هــای مختلــف دامپزشــكی بایــد واكسیناســیون قبــل از مواجهــه را 

ــد. ــت نماین دریاف

وی ادامــه داد: ضمــن اینکــه حیوانــات خانگــی را بایــد نــزد 

دامپزشــک بــرده تــا واکســن هــای مناســب را بــر حســب منطقــه 

ای کــه در آن هســتید تزریــق کنــد از در معــرض تمــاس قــرار گرفتن 

ــد. ــری نمائی ــات جلوگی ــا ســایر حیوان ــان ب ــوان خانگیت حی

وی همچنیــن توصیــه کــرد: غــذای حیــوان خــود را بیــرون از منــزل 

ــات وحشــی و ولگــرد  ــن کار باعــث جــذب حیوان ــد، ای ــرار ندهی ق

ــوان  ــه عن ــد ب ــات وحشــی نبای ــرد: حیوان ــد ک ــی شــود.وی تاکی م

ــی  ــا غیرقانون ــه تنه ــن کار ن ــوند ای ــداری ش ــی نگه ــوان خانگ حی

اســت بلکــه ایــن حیوانــات پتانســل مبتــال کــردن صاحبــان خــود و 

ســایرین را بــه هــاری دارنــد.

ــگیری از  ــرای پیش ــی را ب ــات وحش ــا حیوان ــه ب ــظ فاصل وی، حف

ــه  ــر چ ــزود: اگ ــت و اف ــروری دانس ــاری ض ــه ه ــال ب ــزش و ابت گ

ممکــن اســت حیــوان آرام بــه نظــر آیــد ولــی احتمــال هــار بــودن 

آن وجــود دارد لــذا بایــد بــه کــودک خــود بیاموزیــد کــه «هرگــز» 

ــت، در  ــردم خواس ــود.وی از م ــک نش ــنا نزدی ــات ناآش ــه حیوان ب

صورتــی کــه احســاس مــی کنیــد یــک حیــوان غیرمعمــول بــه نظــر 

ــد. ــه ادارت دامپزشــکی اطــالع دهن ــی رســد آن را ب م

رئیســی بــا بیــان اینکــه، بیشــتر حملــه هــای ســگ هــا بــه علــت 

عــدم بســتن یــا محــدود کــردن کافــی ســگ، تعلیــم نامناســب، یــا 

اذیــت کــردن آنهــا اتفــاق مــی افتــد لــذا بــا توجــه بــه ایــن نــکات 

مــی تــوان از مــورد گــزش قــرار گرفتــن پیشــگیری کــرد.
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بمناسبت روز جهانی قلب ۱۳۹۸

ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــتی دانش ــت بهداش ــت معاون ــدا؛ سرپرس وب

ــا  ــاری، ب ــال و بختی ــت چهارمح ــز بهداش ــس مرک ــهرکرد و رئی ش

ــب،  ــی قل ــوان روز جهان ــاه بعن ــم مهرم ــذاری هفت ــه نامگ اشــاره ب

از انتخــاب شــعار «قهرمــان ســالمت قلــب شــوید» بــرای ایــن روز 

ــر داد . ــی خب جهان

ــاری  ــان اینکه،بیم ــا بی ــری ب ــدا؛ ســید راشــد جزای ــزارش وب ــه گ ب

هــای قلبــی عروقــی اولیــن علــت مــرگ در دنیــا هســتند افــزود: 

بــا ایجــاد چنــد تغ�ــر کوچــک و ســاده در زندگــی ، مــی توانیــم 

ــم و  ــزی را کاهــش دهی ــی و ســکته هــای مغ ــاری قلب خطــر بیم

کیفیــت زندگیمــان را نیــز بهبــود ببخشــیم و الگــوی خوبــی بــرای 

نســل هــای آینــده بــه وجــود آوریــم . 

وی تصریــح کــرد: ایــن بدیــن معنــی اســت کــه بــه خودمــان ، بــه 

مردمــی کــه بــه آن هــا اهمیــت مــی دهیــم و همــه افــرادی کــه 

ــم انجــام  ــا هســتند بگو�ــم « چــه کاری مــی توان در سراســر دنی

دهــم تــا از قلــب خــودم ، ..... و قلــب تــو مراقبــت کنــم ؟ «

ــکار فدراســیون  ــب ابت ــی قل ــی روز جهان ــار داشــت: معرف وی اظه

ــر  ــوان راهــکاری موث ــه بعن ــب در ســال ۲۰۰۰ اســت ک ــی قل جهان

در افزایــش آگاهــی در خصــوص بیمــاری قلبــی عروقــی ، از جملــه 

بیمــاری قلبــی و ســکته مغــزی اســت.

جزایــری افــزود: در روز جهانــی قلــب ( روز ۲۹ ســپتامبر مصــادف بــا 

۷ مهــر ) ، کــه امســال بــا پیــام « یــک قــول بدهیــد تــا قهرمــان 

ــب  ــالمت قل ــان س ــعار « قهرم ــا ش ــوید « و ب ــب ش ــالمت قل س

شــوید « مزیــن شــده اســت، هــزاران فعالیــت و وقایــع در دنیــا 

ــرگ زودرس  ــا م ــارزه ب ــوه مب ــا نح ــد ت ــد ش ــازماندهی خواه س

ــا را  ــنده دنی ــل کش ــن عام ــی، اولی ــی عروق ــاری قلب ــی از بیم ناش

گســترش دهــد .

رئیــس مرکــز بهداشــت چهارمحــال و بختیــاری گفــت: روز جهانــی 

ــواده  ــراد ، خان قلــب یــک بســیج جهانــی اســت کــه طــی آن اف

هــا ، جوامــع و حکومــت هــا در سراســر دنیــا در فعالیــت هایــی 

بــرای پذیــرش مســئولیت ســالمتی قلــب خــود و دیگــران شــرکت 

مــی کننــد . 

بــه گفتــه وی، در روز جهانــی قلــب بــرای قهرمانــان قلــب جشــن 

ــراد  ــال ۲۰۱۹ از اف ــه داد: در س ــری ادام ــود . جزای ــی ش ــه م گرفت

ــه  ــه کســی ک ــول ب ــا دادن یــک ق ــا درخواســت مــی شــود ب دنی

ــد یــا برایشــان مهــم اســت ، یــک قهرمــان قلــب  دوســتش دارن

ــه  ــودن و ب ــر ب ــه ســالمتر ، فعالت ــرای تغذی ــی ب باشــند . یــک قول

ــرای قلــب  ــه گفتــن . یــک قــول ســاده ................. ب دخانیــات ن

مــن ، بــرای قلــب تــو ، بــرای قلــب همــه مــا . 

وی افــزود: امســال همــه متعهــد مــی شــوند یــک جامعــه جهانــی 

از قهرمانــان قلــب ایجــاد کننــد . افــرادی از تمــام دوران زندگــی که 

ــب  ــا ســالمت قل ــر و ب ــر ، بهت ــی ت ــا طوالن ــد ت اقدامــی مــی کنن

ــان افــرادی هســتند کــه در هــر دوره ای از  ــد . قهرمان زندگــی کنن

زندگــی ، تعهــد ، جــرات و شــجاعت ، همدلــی و عالقمنــدی خــود 

ــه  ــراد حرف ــد . از اف ــب نشــان داده ان ــا ســالمت قل را در رابطــه ب

ای در زمینــه تحقیقــات قلــب و عــروق و مراقبــت هــای بهداشــتی 

ــب  ــت از قل ــرای مواظب ــره ای كــه كاری را ب ــا مــردم روزم ــب ت قل

خــود و افــرادی كــه دوستشــان دارنــد انجــام مــی دهنــد، همــه 

مــی خواهنــد بــرای قهرمانــان روزانــه قلــب در سراســر دنیا جشــن 

بگیرنــد . ایــن در خصــوص قلــب مــن ، قلــب تــو و قلــب همــه 

ماســت . 

ــر از  ــون نف ــا در هرســال حــدود ۱۸ میلی ــرد: در دنی ــح ک وی تصری

بیماریهــای قلبــی عروقــی و عــوارض ناشــی از آنهــا فــوت مــی کنند 

ــای  ــز بیماریه ــران نی ــا ) و در ای ــرگ ناشــی از کل بیماریه ( ۳۱ ٪ م

ــن  ــن اولی ــت بیمــاری و همچنی ــوان اولیــن عل ــی عروقــی بعن قلب

ــر  ــر واگی ــر و غی ــای واگی ــن کل بیماریه ــر در بی ــرگ و می ــت م عل

ــا در  ــن بیماریه ــی از ای ــرگ ناش ــروز و م ــند و ب ــی باش ــرح م مط

ــی باالتــر اســت . ایــران از متوســط جهان
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بازدید معاون بهداشت وزارت بهـداشـت از 
مرکز مشاوره بیماری های رفتاری شهرکرد

معــاون بهداشــت وزارت بهداشــت در ســفر 

بــه اســتان چهارمحــال و بختیــاری از مرکــز 

ــهرکرد  ــاری ش ــای رفت ــاری ه ــاوره بیم مش

بازدیــد کــرد و ضمــن قــرار گرفتــن در 

ــط  ــات توس ــت خدم ــوه دریاف ــان نح جری

ــه  ــد ارائ ــز، رون ــن مرک ــه ای ــن ب مراجعی

خدمــت بــه اهالــی مراجعــه کننــده از 

ــرار  ــی ق ــورد بررس ــردگان را م ــتان ل شهرس

داد.

ــر علیرضــا رئیســی  ــدا؛ دکت ــزارش وب ــه گ ب

بــا اشــاره بــه حجــم بــاالی انجــام خدمــات 

تشــخیصی و مشــاوره ای در ایــن مرکــز، از 

زحمــات پرســنل ایــن مرکــز تقدیــر کــرد و 

گفــت: تمــام مراجعیــن بــه مرکــز مشــاوره 

بیمــاری هــای رفتــاری، بــا میــل و رغبــت و 

بــدون هیــچ گونــه اجبــاری بــه ایــن مرکــز 

مراجعــه و تحــت مشــاوره و آزمایــش قــرار 

گرفتــه انــد و تمامــی خدمــات ایــن مركــز 

بــا حفــظ اســرار مراجعیــن و در كمــال 

ــراد  ــت اف ــان و منزل ــظ ش ــرام و حف احت

ارائــه مــی شــود.

معــاون بهداشــت وزارت بهداشــت بــا 

بیــان اینکــه همیشــه حــق بــا مــردم اســت 

ــرایط  ــن ش ــر گرفت ــا در نظ ــد ب ــت: بای گف

اطرافیــان  و  بیمــاران  هــای  دغدغــه  و 

ــالع رســانی، آمــوزش،  ــا وظیفــه اط آنه

ــام  ــی انج ــه خوب ــان را ب ــخیص و درم تش

ــه  ــی از هرگون ــی بخش ــا آگاه ــم و ب دهی

ســوء اســتفاده معاندیــن جلوگیــری کنیــم.

وی در ادامــه بــا ابــالغ پیــام تقدیر و تشــکر 

ــکاران  ــر بهداشــت از هم ــر نمکــی وزی دکت

دانشــگاه علــوم پزشــکی بابت اقــدام دقیق 

ــان  ــایی مبتالی ــرای شناس ــع ب ــه موق و ب

ــر  ــاران، خاط ــان بیم ــد درم ــروع رون و ش

نشــان کــرد: همــكاران مــا در خــط مقــدم 

بــوده و همــواره مــورد حمایــت مجموعــه 

ــتند. ــت هس وزارت بهداش

دکتــر ر�ســی بــا اشــاره بــه برخــی 

ــای  ــه در روزه ــا در منطق ــی ه ناآرام

ــار داشــت:  ــژه در روز شــنبه اظه ــر بوی اخی

اعتراضــات اجتماعــی و ایــن ناآرامــی هــا 

ارتباطــی بــا موضــوع نداشــته و خــود 

ــل و  ــا می ــا ب ــن روزه ــتا ای ــی روس اهال

رغبــت شــخصی در حــال مراجعــه بــه 

مســاجد و پایــگاه هــا بــرای انجــام تســت 

ــتند. ــخیصی هس ــات تش و آزمایش

تمــام اقدامــات تشــخیصی برای شناســایی 

ــال و  ــه اچ ای وی در چهارمح ــان ب مبتالی

بختیــاری مطابــق بــا پروتــکل و اســتاندارد 

اســت

وی خاطرنشــان کــرد: تیــم هــای تخصصی 

و فــوق تخصصــی در سراســر ایــن اســتان 

مطابــق بــا پروتــکل و اســتاندارد هــا اقدام 

ــکل  ــی از پروت ــه انحراف ــچ گون ــرده و هی ک

وجــود نداشــته اســت.

معــاون بهداشــت وزارت بهداشــت یــادآور 

شــد: چهارمحــال و بختیــاری از جملــه 

ــایر  ــد س ــه مانن ــت ک ــی اس ــتان های اس

نقــاط کشــور و بــر اســاس پروتــکل وزارت 

ــه اچ ای وی  ــان ب ــایی مبتالی ــرای شناس ب

اقــدام و روســتای چنــار محمــودی از توابــع 

ــتاهایی  ــه روس ــردگان از جمل ــتان ل شهرس

اســت کــه در ســال گذشــته نیــز مــواردی 

از بیمــاری در آن کشــف و در ابتــدای ســال 

ــی شناســایی شــده و  ــز مبتالیان جــاری نی

ــد. ــرار گرفتن ــان ق تحــت درم

دکتــر ر�ســی ادامــه داد: پیگیــری هــا در 

عیــن رعایــت محرمانگــی اطالعــات انجــام 

شــد و ضمــن ارائــه آمــوزش هــا و اطــالع 

ــاوره  ــخیصی و مش ــات تش ــانی، خدم رس

ای بــه متقاضیــان ارائــه شــده اســت.

معــاون بهداشــت وزارت بهداشــت ضمــن 

تاکیــد 

بــر لــزوم حفــظ حرمــت و کرامــت اهالــی 

پــاک و متدیــن روســتای چنــار محمــودی 

اظهــار داشــت: افــرادی بــا شــایعه پراکنــی، 

بــه مــردم ایــن منطقــه بــی حرمتــی مــی 

کننــد و وزارت بهداشــت وظیفــه خــود مــی 

دانــد تمــام اقدامــات درمانــی را در کمــال 

احتــرام و راز داری بــه بیمــاران ارائــه كنــد و 

در راســتای ارائــه خدمــات حــوزه ســالمت، 

هیــچ گونــه تفاوتــی بــه لحــاظ شــخصیتی 

ــود  ــراد وج ــایر اف ــا س ــاران ب ــان بیم و ش

نــدارد و ارائــه خدمــت عادالنــه و شایســته 

را حــق تمامــی مــردم مــی دانــد.

ــچ  ــبختانه هی ــه خوش ــان اینک ــا بی وی ب

و  دارو  تامیــن  بــا  ارتبــاط  در  کمبــوی 

ــاوره ای  ــخیصی و مش ــان تش ــه خدم ارائ

ــزود:  ــدارد، اف ــود ن ــور وج ــطح کش در س

ــردم  ــه م ــت هم ــوان در خدم ــام ت ــا تم ب

هســتیم و تنهــا تعــداد معــدودی از تســت 

منطقــه  ایــن  در   HIV ویــروس  هــای 

هماننــد ســایر نقــاط کشــور و اســتان، 

ــت. ــوده اس ــت ب مثب

دکتــر رئیســی بــا تاکیــد بــر ضــرورت 

ــی و رازداری در  ــظ آرامــش و محرمانگ حف

خصــوص ایــن بیمــاری خاطــر نشــان کــرد: 

مســائل حــوزه ســالمت نبایــد بــه مســائل 

امنیتــی تبدیــل شــود. اقدامــات جاهالنــه 

ــت  ــمنان هدای ــوی دش ــه از س و منحرفان

ــتا  ــی روس ــا اهال ــی ب ــود و ارتباط ــی ش م

نــدارد و اهالــی محتــرم چنــار محمــودی در 

حــال حاضــر پیگیــر مســائل تشــخیصی و 

ــی هســتند. درمان

ــان و آمــوزش  ــاون بهداشــت وزارت بهداشــت، درم ــدا؛ مع وب

ــراد  ــد از اف ــش از ۹۵ درص ــت اچ ای وی بی ــت: تس ــکی گف پزش

ــت. ــی اس ــودی منف ــار محم ــتای چن ــده روس ــری ش غربالگ

ــورای  ــیه ش ــی، در حاش ــا رئیس ــر علیرض ــدا؛ دکت ــزارش وب ــه گ ب

ــد  ــر از ۵ درص ــه کمت ــان اینک ــا بی ــردگان ب ــتان ل ــن شهرس تامی

ــزود:  ــزارش شــده اســت اف ــت گ تســت هــای انجــام شــده مثب

ســایر اهالــی نیــز در حــال مراجعــه بــه مراکــز و پایــگاه هــا بــرای 

ــتند. ــاوره ای هس ــات مش ــت خدم ــش و دریاف ــام آزمای انج

وی تصریــح کــرد: همچنیــن بــه خاطــر رفــاه حــال اهالــی منطقــه 

ــاری در  ــای رفت ــاری ه ــاوره بیم ــز مش ــک مرک ــاد ی ــن ایج ضم

ــاوره ای و  ــات مش ــه خدم ــت ارائ ــی جه ــم کارشناس ــتا، تی روس

تشــخیصی و انجــام مراقبــت هــای بهداشــتی در منطقــه مســتقر 

شــده اســت.

ــت و  ــظ حرم ــا حف ــات ب ــی اقدام ــت: تمام ــی گف ــر رئیس دکت

کرامــت افــراد و محرمانگــی اطالعــات و رازداری در حــال انجــام و 

نگرانــی در خصــوص تامیــن تجهیــزات تشــخیصی و تامیــن دارو 

ــدارد. بیمــاران وجــود ن

معــاون بهداشــت وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی ، با 

اشــاره بــه اینکــه کلیــه خدمــات آزمایشــی، مشــاوره ای و دارویــی 

رایــگان بــه اهالــی روســتا ارائــه مــی گــردد افــزود: خوشــبختانه 

غربالگــری هــا بــر اســاس آخریــن پروتــکل و اســتداردهای تعریــف 

شــده در حــال انجــام اســت.

ــن خدمــات و  ــم بهتری ــان مــی دهی ــه مــردم اطمین ــزود: ب وی اف

ــرار  ــزان ق ــن عزی ــار ای ــی در اختی ــخیصی و داروی ــزات تش تجهی

ــرای کمــک  ــام تــالش خــود را ب خواهــد گرفــت و مســئولین تم

ــد بســت. ــه کار خواهن ــزان ب ــن عزی ــه ای ب

تست اچ ای وی بیش از ۹۵ درصد از اهالی چنار محمودی منفی است
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درمان بیماران در روستای چنار محمودی در اولویت است

به اخبار مربوط به ویروس اچ آی وی در 

فضای مجازی اعتماد نکنید

ــان  ــت، درم ــت وزارت بهداش ــاون بهداش ــدا؛ مع وب

و آمــوزش پزشــکی، بــا بیــان اینکــه راه هــای 

ــی  ــورد بررس ــا م ــروس اچ ای وی قطع ــال وی انتق

قــرار خواهــد گرفــت افــزود: در حــال حاضــر درمــان 

ــرار دارد. ــروس در اولویــت ق ــن وی ــه ای ــان ب مبتالی

بــه گــزارش وبــدا؛ دکتــر علیرضــا رئیســی در جلســه 

ــه  ــان ب ــان مبتالی ــی و درم ــد بیماریاب ــی رون بررس

ــودی از  ــار محم ــروس اچ ای وی در روســتای چن وی

توابــع شهرســتان لــردگان، ضمــن تقدیــر فــراوان از 

ریاســت و معاونیــن و عوامــل اجرایــی بیماریابــی و 

تیم تشــخیصی و مشــاوره ای مســتقر در شهرســتان 

ــش  ــار و تن ــم فش ــی رغ ــت: عل ــتان گف ــز اس و مرک

هــای موجــود عملکــرد ایــن مجموعــه بســیار خــوب 

و قابــل تقدیــر بــوده اســت.

ــان  ــد درم ــاز رون ــر تســریع آغ ــد ب ــن تاکی وی، ضم

بیمــاران از رســمیت یافتــن فعالیــت مرکــز مشــاوره 

ــردگان خبــر داد. بیمــاری هــای رفتــاری در ل

دکتــر رئیســی همچنیــن، از انجــام مقدمــات بــرای 

ــز  ــه مرک ــتا ب ــت روس ــه بهداش ــدن خان ــل ش تبدی

ــان  ــایر کارشناس ــک و س ــتقرار پزش ــت و اس بهداش

ــر داد. ــز خب ــن مرک ــه در ای مربوط

ــرای پاســخ  ــه ب ــی مســئولین مربوط ــه آمادگ وی ب

ــزود: حضــور  ــه افــکار عمومــی اشــاره و اف ــی ب گوی

ــار مــردم و صحبــت مستقیمشــان  مســئولین در کن

بــا مــردم در حفــظ آرامــش و اطمینــان خاطــر ایــن 

عزیــزان از دغدغــه منــدی و تــالش مســئولین بــرای کمــک بــه 

آنــان موثــر اســت.

وی بــا بیــان اینکــه، اعتراضــات اجتماعــی ارتباطــی بــا 

موضــوع و اقدامــات بیماریابــی و ارائــه خدمــات بهداشــتی و 

درمانــی در منطقــه نــدارد افــزود: بــدون شــک تبدیــل کــردن 

ــش و خشــم  ــه مســائل نظامــی واکن موضوعــات ســالمت ب

ــی خواهــد داشــت. ــردم را در پ م

ــان  ــی و درم ــد بیماریاب ــی رون ــه بررس ــت، جلس ــی اس گفتن

مبتالیــان بــه ویــروس اچ ای وی در روســتای چنــار محمــودی 

ــاه  ــن روز از مهرم ــردگان، در چهاردهمی ــتان ل ــع شهرس از تواب

۹۸ بــا حضــور دکتــر رئیســی معــاون بهداشــت وزارت 

بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی و معــاون اجرایــی ایــن 

معاونــت، دکتــر مردانــی عضــو کمیتــه کشــوری ایــدز و اســتاد 

دانشــگاه، خانــم دکتــر نامــداری متولــی پایــش برنامــه اچ ای 

وی، خانــم دكتــر كمالــی متخصــص مراقبــت و درمــان اچ ای 

وی وزارت بهداشــت، ریاســت، معاونیــن توســعه مدیریــت و 

منابــع و بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــكی اســتان و جمعــی 

ــوزه  ــات ح ــر جلس ــه در دفت ــان مربوط ــران و كارشناس از مدی

ریاســت دانشــگاه علــوم پزشــكی بــر گــزار شــد.

ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــتی دانش ــت بهداش ــت معاون ــدا؛ سرپرس وب

شــهرکرد و رئیــس مرکــز بهداشــت چهارمحــال و بختیــاری گفــت: 

ــری شــود ــا از مراجــع رســمی پیگی ــا تنه خبره

بــه گــزارش وبــدا؛ ســید راشــد جزایــری گفــت: بــا توجه به مســائل 

پیــش آمــده در روســتای چنارمحمــودی از توابــع شهرســتان لردگان 

ــه  ــر ازجمل ــا از مراجــع معتب ــن خصــوص را تنه ــار در ای ــردم اخب م

وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی، دانشــگاه علــوم 

ــد. ــری کنن پزشــکی شــهرکرد و رســانه های رســمی کشــور پیگی

سرپرســت معاونــت بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد و 

رئیــس مرکــز بهداشــت چهارمحــال و بختیــاری بــه مــردم توصیــه 

کــرد بــه هیــچ وجــه بــه اخبــار ضــد و نقیــض در فضــای مجــازی 

اعتمــاد نکننــد. 

وی تاکیــد کــرد: درحــال حاضــر تیم هــای مجــرب وزارت بهداشــت، 

ــهرکرد  ــکی ش ــوم پزش ــگاه عل ــکی و دانش ــوزش پزش ــان و آم درم

ــردم  ــه م ــگان ب ــی رای ــتی و درمان ــات بهداش ــه خدم ــال ارائ در ح

ــتند.  ــودی هس ــتای چنارمحم روس

جزایــری خاطرنشــان کــرد: مــردم بایــد مراقــب تبلیغــات و ادعاهای 

واهــی افــراد ســودجو درخصــوص راه و روش هــای درمانی باشــند.
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تداوم اقدامات بهداشتی، درمانی و آموزش 

سالمت در روستای چنارمحمودی

آمار افراد مبتال به ویروس HIV تحت درمان 

در چنار محمودی به ۹۵ درصد رسید

ــهرکرد و  ــکی ش ــوم پزش ــگاه عل ــتی دانش ــت بهداش ــت معاون ــدا؛ سرپرس وب

رئیــس مرکــز بهداشــت چهارمحــال و بختیــاری گفــت: در پــی ابتــال تعــدادی 

ــتی،  ــات بهداش ــروس HIV اقدام ــه وی ــودی ب ــتای چنارمحم ــی روس از اهال

ــن روســتا درحــال انجــام اســت. ــی و آموزشــی در ای درمان

ــدادی از  ــال تع ــی ابت ــت: در پ ــری گف ــد جزای ــید راش ــدا؛ س ــزارش وب ــه گ ب

اهالــی روســتای چنارمحمــودی بــه ویــروس HIV اقدامــات بهداشــتی، درمانی 

و آموزشــی در ایــن روســتا درحــال انجــام اســت.

ــوم پزشــکی شــهرکرد و رئیــس  سرپرســت معاونــت بهداشــتی دانشــگاه عل

مرکــز بهداشــت چهارمحــال و بختیــاری بــا اشــاره بــه اســتقرار تیــم تخصصــی 

ــل از  ــا قب ــزود: ت ــاه، اف ــتم مهرم ــخ هش ــودی از تاری ــتای چنارمحم در روس

ــا  ــد ام ــام می ش ــوری انج ــه کش ــق برنام ــول، طب ــه معم ــخ برنام ــن تاری ای

ــص،  ــوق تخص ــک ف ــکل از پزش ــت متش ــم ثاب ــد تی ــه بع ــخ ب ــن تاری از ای

پزشــك عمومــی، پزشــك متخصــص عفونــی، متخصــص مشــاوره، كارشــناس 

ــات  ــگاهی، خدم ــم آزمایش ــی، تی ــناس مامای ــی، كارش ــناس داروی IT، كارش

مشــاوره تخصصــی و معاینــات را بــرای مبتالیــان بــه ویــروس HIV در ایــن 

ــد. روســتا انجــام دادن

وی بــا بیــان اینکــه مراقبت هــای الزم توســط پزشــک عمومــی بــرای مــردم 

چنارمحمــودی صــورت گرفتــه اســت و کل خدمــات شــامل معاینــه، مراقبــت، 

خدمــات تشــخیصی، مشــاوره، درمــان، در محــل روســتا ارائــه شــده اســت، 

ادامــه داد: همچنیــن واکسیناســیون مــورد نیــاز بــرای بیمــاران انجــام شــده 

ــری و انجــام آزمایش هــای تخصصــی  ــر نمونه گی ــد ب ــا تاکی اســت.جزایری ب

بــرای بیمــاران روســتای چنارمحمــودی عنــوان کــرد: درمــان بیمــاران اعــم از 

ــا و  ــایر بیماری ه ــه س ــوط ب ــی مرب ــی و غیراختصاص ــای اختصاص درمان ه

عفونت هــا از دیگــر اقدامــات صــورت گرفتــه در ایــن روســتا اســت.

ــوم پزشــکی شــهرکرد و رئیــس  سرپرســت معاونــت بهداشــتی دانشــگاه عل

ــرد: انجــام مشــاوره  ــاری خاطرنشــان ک ــز بهداشــت چهارمحــال و بختی مرک

ــاوره  ــک مش ــدازی کلینی ــان، راه ان ــه درم ــدی ب ــی و پایبن ــی انگیزش تخصص

ــی دی  ــتگاه س ــتقرار دس ــردگان، اس ــتان ل ــاری در شهرس ــای رفت بیماری ه

ــن دارو و  ــیار، تامی ــك س ــدازی كلینی ــودی، راه ان ــتای چنارمحم ــور در روس ف

ــام  ــا انج ــورت رایگان،ب ــاز به ص ــخیصی موردنی ــای تش ــت ه ــزات وكی تجهی

ــتای  ــه در روس ــام گرفت ــات انج ــر اقدام ــای الزم از دیگ ــا و پایش ه نظارت ه

ــتند. ــودی هس چنارمحم

وی بــه تخصیــص یــک دســتگاه موبایــل کلینیــک بــرای افزایــش دسترســی 

بهتــر بــه خدمــات تشــخیصی اشــاره کــرد و گفــت: آمــوزش تخصصــی پنــج 

ــرای  ــا، مراقــب ســالمت، مشــاور، پزشــک، و... ب ــر از پرســنل شــامل مام نف

شهرســتان لــردگان، راه انــدازی مرکــز مشــاوره بیماری هــا در شهرســتان 

ــع ســالمت در روســتای  ــات جام ــز خدم ــدازی مرك ــب راه ان ــردگان و تصوی ل

ــتان  ــن شهرس ــه در ای ــورت گرفت ــات ص ــر اقدام ــز از دیگ ــودی نی چنارمحم

اســت.

وبــدا؛ رئیــس مرکــز بهداشــت چهارمحــال و بختیــاری و سرپرســت معاونــت 

ــا کنــون ۹۵ درصــد از  ــوم پزشــکی شــهرکرد گفــت: ت بهداشــتی دانشــگاه عل

ــروس HIV در چنارمحمــودی تحــت پوشــش درمــان  ــه وی ــال ب بیمــاران مبت

قــرار گرفتنــد.

ــد ارائــه خدمــات  ــری در خصــوص رون ــدا؛ ســید راشــد جزای ــه گــزارش وب ب

ــودی از  ــار محم ــتای چن ــی روس ــه اهال ــی ب ــی و آموزش ــتی، درمان بهداش

ــرای ۱۰۰ درصــد  ــردگان گفــت: تمامــی آزمایشــات الزم ب ــع شهرســتان ل تواب

ــراد داده  ــه اف ــه ب ــًال محرمان ــورت کام ــخ آن بص ــام و پاس ــان انج از متقاضی

شــده اســت.

بــه گفتــه وی، همچنــان تیــم هــای کارشناســی و مراقبــت از بیمــاران مبتــال 

بــه ویــروس HIV در حــال ارائــه خدمــات بــه مــردم هســتند.

وی تصریــح کــرد: همچنیــن آمــوزش هــا بــرای افــراد، خانــواده هــا و گــروه 

ــه  ــدی ب ــرای پایبن ــی ب ــی و انگیزش ــای تخصص ــاوره ه ــدف و مش ــای ه ه

ــه اســت. ــراد بیمــار در روســتای چنارمحمــودی در حــال ارائ درمــان اف

ــاز  ــردگان و آغ ــاوره در ل ــک مش ــدازی کلینی ــه راه ان ــاره ب ــا اش ــری، ب جزای

ــز  ــدازی مرک ــرای راه ان ــی ب ــل مقدمات ــام مراح ــز، از انج ــن مرک ــت ای فعالی

ــر داد. ــردگان خب ــالمت در ل ــع س ــات جام خدم

پ�یام تبر�ک معاون بهداشتی 
دانشگاه علوم پزشکی به 

مناسبت هفته سالمت روان

ــگاه  ــتی دانش ــت بهداش ــت معاون ــدا؛ سرپرس وب

علــوم پزشــکی شــهرکرد و رئیــس مرکــز بهداشــت 

ــیدن  ــرا رس ــی ف ــاری در پیام ــال و بختی چهارمح

هفتــه ســالمت روان (۱۸ لغایــت ۲۴ مهرمــاه)را 

ــت. ــک گف تبری

بــه گــزارش وبــدا؛ ســید راشــد جزایــری در ابتــدای 

پیــام بــا آوردن ایــن بیــت از اشــعار حافظ شــیرازی 

«بــر ســر آنــم کــه گــر ز دســت برآیــد - دســت بــه 

کاری زنــم کــه غصــه ســرآید» آورده اســت، شــادی 

و نشــاط بــه عنــوان یکــی از احساســات ریشــه ای 

ــن خواســته هــای  ــت و یکــی از ضــروری تری مثب

فطــری و نیازهــای روانــی انســان، نقــش تع�ــن 

کننــده ای در تامیــن ســالمت فــرد و جامعــه 

داشــته و از آنجــا كــه شــادی همــواره با خرســندی 

ــد و اعتمــاد همــراه اســت مــی  ،خوشــبینی و امی

توانــد نقــش تســریع كننــده ای در فراینــد توســعه 

جامعــه داشــته باشــد.

ــن  ــر همی ــت، ب ــته اس ــار داش ــه اظه وی در ادام

مبناســت کــه از ســال ۲۰۰۰میــالدی بــه بعــد 

ســطح  تع�ــن  بــرای  ملــل  ســازمان  نــگاه 

ــا  توســعه یافتگــی کشــورها متغیرهــای نشــاط ی

شــادکامی، امیــد بــه آینــده، خشــنودی و رضایــت 

منــدی افــراد جامعــه نیــز بــه عنــوان یــک متغیــر 

ــن  ــه ای ــت ب ــده اس ــبات ش ــدی وارد محاس کلی

ــاس  ــه احس ــك جامع ــردم ی ــر م ــه اگ ــورت ک ص

شــادكامی، خشــنودی و رضایتمنــدی نكننــد نمــی 

ــژه  ــه وی ــه – ب ــعه یافت ــه را توس ــوان آن جامع ت

ــود. ــداد نم ــی- قلم ــعه اجتماع ــوزه توس درح

ــه  ــی ب ــاط اجتماع ــه، نش ــان اینک ــا بی ــری ب جزای

ــاخص  ــن ش ــن وموثرتری ــی از مهمتری ــوان یک عن

ــت  ــاس رضای ــترش احس ــی درگس ــای اجتماع ه

ــی  ــالت اجتماع ــط تعام ــی، بس ــی از زندگ عموم

ســازنده، رشــد اعتمــاد عمومــی و مشــارکت همــه 

جانبــه اجتماعــی بــه شــمار مــی رود بیــان داشــته 

اســت، بــه همیــن مناســبت شــعار هفتــه ســالمت 

ارتقــاء   » عنــوان  بــا  (۱۸الی۲۴مهرمــاه)  روان 

 MENTAL «ســالمت روان ، جامعــه بــا نشــاط

 HEALTH PROMOTION ، SOCIAL HAPPINESS

ــت. ــده اس ــذاری گردی نامگ
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عشــایر  امــور  ســازمان  رئیــس  وبــدا؛ 

ــس  ــر از رئی ــوح تقدی ــدای ل ــا اه ــران ب ای

ــاری و  ــال و بختی ــت چهارمح ــز بهداش مرک

سرپرســت معاونــت بهداشــتی دانشــگاه 

ــرد. ــر ک ــکی شــهرکرد تقدی ــوم پزش عل

بــه گــزارش وبــدا؛ در متــن ایــن لــوح 

ســپاس از خدمــات جزایــری و همــکاران 

ــه  ــه جامع ــت ب ــه خدم ــتای ارائ وی در راس

عشــایری کشــور تقدیــر بعمــل آمــده اســت.

ــن  ــی درمت ــی قندال ــت، کرمعل ــی اس گفتن

ایــن لــوح ســپاس خطــاب بــه ســید راشــد 

ــه  ــداف عالی ــه، اه ــان اینک ــا بی ــری ب جزای

نظــام مقــدس جمهــوری اســالمی ایــران در 

خصــوص افزایــش ســطح دسترســی و ارائــه 

خدمــات و محرومیــت زدایــی از مناطــق 

ــور،  ــایری کش ــق عش ــژه مناط ــروم بوی مح

ارائــه  بــه ســاماندهی  ارتقــاء  و کمــک 

ــه  ــه جامع ــی ب ــتی و درمان ــات بهداش خدم

ــرایط و  ــا، ش ــا نیازه ــب ب ــایری متناس عش

مقتضیــات عصــر حاضــر و بهبــود وضعیــت 

شــاخص هــای دسترســی بــه ایــن خدمــات 

ــت  ــد دارای اهمی ــه مول ــن جامع ــرای ای ب

فــراوان مــی باشــد آورده اســت؛ بــا عنایــت 

ــتان  ــایر اس ــور عش ــزارش اداره کل ام ــه گ ب

ــام  ــر انج ــی ب ــاری مبتن ــال و بختی چهارمح

اقدامــات و فعالیــت قابــل توجــه جنابعالــی 

و همــكاران محتــرم جهت پوشــش مناســب 

مناطــق  درمانــی  و  بهداشــتی  خدمــات 

عشــایری اســتان و پیــش بینــی راه انــدازی 

خانــه هــای بهداشــت مناطــق مذكــور 

ــوان  ــم بعن بدینوســیله برخــود الزم مــی دان

ــایری  ــگر عش ــد و تالش ــه مول ــادم جامع خ

ــورت  ــای ص ــالش ه ــات و ت ــور از زحم كش

گرفتــه در ایــن راســتا تقدیــر و سپاســگزاری 

نمــوده توفیــق روز افــزون شــما را از خــدای 

ــم. ــئلت نمای ــال مس متع

تقدیر ریاست سازمان امور عشایر ایران از رئیس مرکز بهداشت چهارمحال و بختیاری



۲۲

فعالیت ۲۷ موکب از استان در اربعین حسینی

ــوم  ــگاه عل ــتی دانش ــت بهداش ــت معاون ــدا؛ سرپرس وب

ــس مرکــز بهداشــت چهارمحــال  پزشــکی شــهرکرد و رئی

ــه  ــه کمیت ــن جلس ــزاری دومی ــه برگ ــاره ب ــا اش ــاری ب و بختی

ــب از  ــت: ۲۷ موک ــینی «ع» گف ــن حس ــان اربعی ــت و درم بهداش

ــه از  ــد ک ــن حســینی حضــور دارن ــاده روی اربعی اســتان در مراســم پی

ایــن تعــداد یــك موكــب بصــورت اختصاصــی نســبت بــه ارائــه خدمــات 

ــد. ــی نمای ــدام م ــن اق ــران اربعی ــه زائ ــی ب ــتی و درمان بهداش

ــن جلســه کــه در  ــزود: در ای ــری اف ــدا؛ ســید راشــد جزای ــه گــزارش وب ب

ــی  ــن بررس ــه ضم ــاء کمیت ــور اعض ــا حض ــاه ۹۸ ب ــن روز از مهرم هفتمی

صورتجلســه قبلــی توضیحــات الزم را درخصــوص فعالیتهــای انجــام شــده 

از ســوی اعضــاء ارائــه گردیــد.

مصوبــات جلســه قبــل ارائــه نمودنــد و فعالیــت هــای انجــام بــه گفتــه 

وی، نماینــده جمعیــت هــالل احمــر اســتان اظهــار داشــت: امســال بــا توجــه بــه برنامــه ریــزی کشــوری کــه بصــورت 

متمرکــز مــی باشــد از طــرف ایــن جمعیــت دو دســتگاه آمبوالنــس بــه همــراه دو راننــده دوره دیــده و دو امدادگــر در 

نظــر گرفتــه شــده اســت کــه یــک دســتگاه از ایــن آمبوالنــس هــا در مــرز و دیگــری بــه صــورت مســتقیم بــه کشــور 

عــراق اعــزام مــی شــود. وی افــزود: مــرادی همچنیــن، از اختصــاص دو نفــر پزشــک و ســه نفــر تکنســین از طــرف 

معاونــت داوطلبــان هــالل احمــر بــرای ارائــه خدمــت بــه زائریــن خبــر داد.

جزایــری گفــت: دکترمحرابــی نماینــده مرکــز حــوادث و ســوانح و فوریتهــای پزشــکی دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان 

نیــز گفــت: بــا توجــه بــه دســتورالعمل هــای کشــوری امســال از طــرف ایــن ســازمان یــک دســتگاه اتوبــوس آمبوالنس 

بــه اتفــاق ســه نیــرو و دو دســتگاه آمبوالنــس هركــدام بــا دو نیــرو جهــت ارائــه خدمــات بــه زائــران اربعیــن حســینی 

بــه صــورت متمركــز و كشــوری اختصــاص داده شــده اســت.

رئیــس مرکــز بهداشــت چهارمحــال و بختیــاری در ادامــه بــا بیــان اینکــه، کمیتــه هــای اربعیــن حســینی(ع) شــامل 

۱۴ کمیتــه مــی باشــد و کمیتــه بهداشــت ودرمــان ششــمین کمیتــه اســت افــزود: فعالیــت هــای ایــن كمیتــه در ســه 

مرحلــه (شــامل قبــل از اعــزام زائــران در حیــن اعــزام زائــران و پــس از مراجعــه زائــران بــه كشــور) مــی باشــد.

وی بــا تاکیــد بــر لــزوم انجــام برنامــه ریــزی مناســب در ایــن زمینــه بــرای ارائــه بهتریــن خدمــات بــه زائــران گفــت: 

بــا توجــه بــه اهمیــت نقــش آمــوزش در حفــظ و ارتقــاء ســالمت زائــران اربعیــن حســینی(ع) مقــرر گردیــد کــه از 

طریــق معاونــت بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان از هــر موکــب یــک نفــر بعنــوان رابــط بهداشــتی انتخــاب 

و آمــوزش هــای الزم در خصــوص مســایل بهداشــتی بــه  آنهــا ارائــه شــود تــا آنهــا بتواننــد نقــش رابطیــن بهداشــتی 

را در موکبهــا بــر عهــده داشــته باشــند.جزایری همچنیــن اظهــار داشــت: از طریــق معاونــت بهداشــتی دانشــگاه تعــداد 

۳۰عــدد بنــر بــا موضوعــات بهداشــتی تهیــه شــده اســت کــه بنرهــای تهیــه شــده دراختیــار ســتاد عتبــات عالیــات 

اســتان قــرار گرفتــه و در محــل موکــب هــا نصــب مــی گــردد.

بــه گفتــه وی، در ادامــه ایــن جلســه پیشــنهاد گردیــد، جهــت ارائــه خدمــات دندانپزشــکی بــه زائــران اربعیــن حســینی 

ــام اربعیــن، خــودروی ســیار دندانپزشــکی از طریــق مرکــز بهداشــت اســتان در مســیر جــاده  ــه مــدت ده روز در ای ب

خوزســتان واقــع در شهرســتان لــردگان مســتقر و نســبت بــه ارایــه خدمــت اقــدام شــود کــه مســئولیت هماهنگــی آن 

بــه عهــده واحــد ســالمت دهــان و دنــدان اســتان مــی باشــد.



۲۳

عناوین روز شمار هفته ملی " سالمت بانوان ایران " اعالم شد

تقدیر مدیر کل آزمایشگاه مرجع سالمت وزارت متبوع از رئیس مرکز بهداشت استان

وبــدا؛ رئیــس مرکــز بهداشــت چهارمحــال و بختیــاری و سرپرســت 

ــالم  ــهرکرد از اع ــکی ش ــوم پزش ــگاه عل ــتی دانش ــت بهداش معاون

عناویــن روز شــمار هفتــه ملــی ســالمت بانــوان ایــران خبــر داد.

ــه  ــه  هفت ــان اینک ــا بی ــری ب ــدا؛ ســید راشــد جزای ــزارش وب ــه گ ب

ــی  ــه پایان ــاله در هفت ــه س ــران « هم ــوان ای ــالمت بان ــی « س مل

مهــر مــاه بــا هــدف اطــالع رســانی و حســاس ســازی گــروه هــای 

مختلــف جامعــه در خصــوص اولویتهــای ســالمت زنــان بــه عنــوان 

نیمــی از جمعیــت کشــور برگــزار مــی گــردد افــزود: در ســال جــاری 

بــا توجــه بــه ایــام ســوگواری، ایــن هفتــه از تاریــخ ۱۰ الــی ۱۶ آبــان 

مــاه برگــزار خواهــد شــد.

ــی  ــل ســازمان جهان ــه عم ــه برنام ــه ب ــا توج ــرد: ب ــح ک وی تصری

ــا  ــد ت ــزان ۱۵ درص ــه می ــی ب ــم تحرک ــش ک ــرای کاه ــت ب بهداش

فعالیــت  برنامــه ترویــج  و در راســتای اســتمرار  ســال ۲۰۳۰ 

ــر،  ــی ســالمت در ســه ســال اخی جســمانی درمناســبت هــای مل

ــادابی و  ــرای ش ــی ب ــت بدن ــج فعالی ــز، تروی ــاری نی ــال ج در س

تندرســتی زنــان ایــران بــه عنــوان موضــوع اصلــی اقدامــات هفتــه 

ــد. ــاب  ش ــور انتخ مذک

وی بــا اشــاره بــه انتخــاب ترویــج فعالیــت بدنــی بــرای شــادابی و 

تندرســتی زنــان ایــران بعنــوان موضــوع کمپیــن گفــت: همچنیــن  

ــده  ــاب ش ــه انتخ ــعار هفت ــوان ش ــش بعن ــادابی، آرام ورزش، ش

اســت.

جزایــری، از گــروه هــای هــدف بــه زنــان در همــه گــروه های ســنی 

، عمــوم جامعــه و خانــواده هــا،   سیاســتگذاران فرهنگــی ورزشــی 

اســتان هــا و شهرســتان هــای تحــت پوشــش اشــاره داشــت و 

افــزود: امیــد اســت، بــا افزایــش میــزان فعالیــت بدنــی در گــروه 

هــای مختلــف زنــان در محیــط کار و زندگــی بــا تاکیــد بــر تاثیــر 

ــتای  ــوان در راس ــادابی بت ــالمت روان و ش ــر س ــی ب ــت بدن فعالی

ــاء ســالمت و افزایــش نشــاط افــراد جامعــه گام برداشــت.  ارتق

رئیــس مرکــز بهداشــت چهارمحــال و بختیــاری در پایــان عناویــن 

هفتــه ملــی ســالمت بانــوان ایــران را بدیــن شــرح اعــالم کــرد:

جمعــه ۱۰ آبــان، بــا عنــوان: فعالیــت جســمانی در اوقــات فراغــت 

خانــواده 

ــط کار و  ــمانی در محی ــت جس ــوان: فعالی ــا عن ــان، ب ــنبه ۱۱ آب ش

ــل  تحصی

ــت جســمانی و پیشــگیری از  ــوان: فعالی ــا عن ــان، ب یکشــنبه ۱۲ آب

بیماری هــا

 دوشنبه ۱۳ آبان، با عنوان: ایمنی و استانداردهای ورزش 

سه شنبه ۱۴ آبان، با عنوان: شهر دوستدار فعالیت جسمانی 

چهارشنبه ۱۵ آبان، با عنوان: ورزش همگانی و نشاط اجتماعی

 پنجشنبه ۱۶ آبان، با عنوان: سیاستگذاری در ورزش زنان

ــوزش  ــان و آم ــت، درم ــالمت وزارت بهداش ــع س ــگاه مرج ــر کل آزمایش ــدا؛  مدی وب

ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــتی دانش ــت بهداش ــت معاون ــی از سرپرس ــی پیام ــکی، ط پزش

ــرد. ــکر ك ــر و تش ــتان تقدی ــت اس ــز بهداش ــس مرک ــهرکرد و رئی ش

ــه ســید راشــد   آمــده اســت: از  ــام خطــاب ب ــن پی ــن ای ــدا؛ در مت ــزارش وب ــه گ ب

جنابعالــی و کلیــه مدیــران و کارکنــان آن معاونــت بابــت تــالش و اهتمــام ارزنــده 

و شــبانه روزی در راســتای کارگروهــی و انجــام اقدامــات موثــر در مدیریــت بحــران 

ــردگان تقدیــر و تشــکر بعمــل مــی آیــد. پیــش آمــده در شهرســتان ل

دکتــر ســیامک میــراب ســمیعی در ادامــه از زحمــات کارشــناس مســئول آزمایشــگاه و 

کارشناســان آزمایشــگاه هــای تحــت پوشــش آن معاونــت نیــز بــه خاطــر کمــک بــه 

ــردگان  ــز مراقبــت HIV /AIDS در بحــران شهرســتان ل تشــخیص آزمایشــگاهی و نی

تقدیــر و تشــكر بعمــل آورده اســت.



۲۴

ــت  ــاری، از دیاب ــال و بختی ــت چهارمح ــز بهداش ــس مرک ــدا؛ رئی وب

بعنــوان چهارمیــن علــت مــرگ و میــر در جهــان و تهدیــدی جــدی 

بــرای ســالمت جوامــع یــاد کــرد.

بــه گــزارش وبــدا؛ ســید راشــد   در کنفرانــس علمــی ورزش و دیابــت 

در دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد اظهــار داشــت: دیابــت بعنــوان 

یکــی از مهمتریــن تهدیــد کننــده زندگــی انســان هــا محســوب مــی 

شــود کــه، عــوارض و ناتوانــی هــای ناشــی از آن جبران ناپذیراســت.

وی تصریــح کــرد: ایــن بیمــاری بــه دلیــل خصوصیاتــی مثــل زمینــه 

ســازی بــرای خیلــی از بیمــاری هــا بــه شــدت هزینــه بــر و ناتــوان 

کننــده اســت.

بــه گفتــه وی، دیابــت در سراســر جهــان و از ســوی ســازمان 

بهداشــت جهانــی بــه عنــوان اپیدمــی نهفتــه اعــالم شــده اســت.

ــت از ســال ۱۳۸۳ در  ــرل دیاب ــه کنت ــه برنام ــان اینک ــا بی ــری ب جزای

کشــور آغــاز شــده اســت افــزود: بســته خدماتــی آن در ســطح یــک 

از ســال ۱۹۳ اســتارت خــورد.

ــاری  ــات در بیم ــه خدم ــی ارائ ــوب مل ــداف چارچ ــری، از اه جزای

ــزان شــیوع و کاهــش عوامــل  ــه، ثابــت نگاهداشــتن می ــت ب دیاب

خطرســاز آن، افزایــش پوشــش درمــان بیمــاران دیابتــی بــه بیــش 

از ۹۰ درصــد تــا ســال ۲۰۲۵ ، بهبــود کیفیــت درمــان، ثبــت کــردن 

۱۰۰ درصــدی بیمــاران تــا پایــان ۲۰۲۵ در معاینــات ادواری ســامانه 

و ثبــت ۱۰۰ درصــدی افــراد دیابتــی شناســایی شــده تــا ســال ۲۰۱۸ 

در نظــام ثبــت دیابــت و تحــت پوشــش بیمــه قــرار گرفتــن دارو، 

ــن  ــط و همچنی ــی مرتب ــز و وســایل مصرف انســولین، ســرنگ، گلوک

ــه و آمــوزش اشــاره داشــت. خدمــات تغذی

وی، در تشــریح وضعیــت دیابــت در جهــان افــزود: در 

ســال ۲۰۱۷ در گــروه ســنی ۲۰ تــا ۷۹ ســال بیــش 

ــوده و  ــال ب ــت مبت ــه دیاب ــر ب ــون نف از ۴۲۵ میلی

پیــش بینــی مــی شــود تــا ســال ۲۰۴۵ از مــرز 

ــر بگــذرد. ــون نف ۶۲۹ میلی

بــه گفتــه وی، یــک نفــر از هــر ۱۱ فــرد بزرگســال در دنیــا مبتــال بــه 

دیابــت هســتند و ایــن در حالــی اســت کــه نیمــی از مبتالیــان بــه 

دیابــت یعنــی جمعیتــی حــدود ۲۰۰ میلیــون نفــر از بیمــاری خــود 

بــی اطــالع هســتند.

رئیــس مرکــز بهداشــت چهارمحــال و بختیــاری گفــت: مبتالیــان بــه 

دیابــت ۲ تــا ۴ برابــر بیشــتر از ســایر افــراد جامعــه در معــرض خطــر 

ابتــال بــه بیمــاری هــای قلبــی و عروقــی و ســکته هــا قــرار دارنــد.

جزایــری افــزود: تــا پایــان شــهریورماه ۹۸ در چهارمحــال و بختیــاری 

ــه دیابــت بــه ثبــت رســیده اســت  بیــش از ۲۱ هــزار نفــر مبتــال ب

یعنــی حــدود ۲/۲ درصــد کل جمعیــت اســتان و ۴/۴ درصــد 

جمعیــت بــاالی ۳۰ ســال کــه ایــن میــزان از نــرم کشــوری بســیار 

پا�ــن تــر اســت.

ــن مســئله وجــود دارد کــه شناســایی و ثبــت  ــرد: ای ــه ک وی اضاف

مــوارد شناســایی شــده در اســتان نیازمنــد عزمــی جــدی و تــالش 

ــف دارد . مضاع

وی، افزایــش وزن، رژیــم غذایــی نامناســب، فعالیــت بدنــی ناکافی و 

مصــرف دخانیــات را از عوامــل خطــر بــرای ابتــال بــه بیمــاری دیابــت 

بــر شــمرد و افــزود: داشــتن رژیــم غذایــی مناســب و فعالیــت بدنــی 

کافــی مــی توانــد در کاهــش احتمــال ابتــال بــه ایــن بیمــاری بســیار 

ــر واقع شــود. موث

گفتنــی اســت، کنفرانــس علمــی یکــروزه ورزش و دیابــت در 

از آذرمــاه ۹۸ بــا همــکاری معاونــت  بیســت و هفتمیــن روز 

ــتان  ــکی اس ــوم پزش ــگاه عل ــتی دانش بهداش

ــا  ــی ب ــکی ورزش ــت پزش ــارکت هیئ و مش

حضــور پزشــكان و پیراپزشــكان و 

ــز بهداشــتی  شــاغلین در مراك

و درمانــی تابعــه دانشــگاه 

ــزار شــد. برگ

دیابت چهارمین علت مرگ و میر در جهان و تهدید جدی برای سالمت جوامع
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هپاتیت های ویروسی از شایع ترین علل 

نارسایی كبدی می باشند.

وبــدا؛ متخصــص بیمــاری هــای عفونــی و 

اســتادیار دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد 

گفــت: هپاتیــت ویروســی از شــایع تریــن 

علــل نارســایی کبــدی اســت.

بــه گــزارش وبــدا؛ دکتــر فریــدون رحمانــی 

افــزود: در ایــن میــان هپاتیــت هــای مزمــن B و 

C از شــیوع باالتــری برخــوردار هســتند، و برآوردهــا نشــان 

مــی دهــد یــک میلیــون و ۴۵۰ هــزار نفــر در ایــران بــه هپاتیــت B و حــدود ۲۰۰ هــزار نفــر مبتــال 

بــه هپاتیــت C هســتند . 

وی تصریــح کــرد: هپاتیــت C از طریــق انتقــال خــون و فــرآورده هــای خونــی آلــوده، اعتیــاد 

تزریقــی و اشــیاء تیــز و برنــده آلــوده بــه ویــروس قابــل انتقــال بــه افــراد ســالم اســت.

وی افــزود: هپاتیــت B نیــز مشــابه HIV از طریــق خــون و فــرآورده هــای خونــی آلــوده، اشــیاء 

تیــز و برنــده، ســرنگ مشــترک معتــادان تزریقــی و مهمتــر از همــه تمــاس جنســی محافظــت 

نشــده منتقــل مــی شــود.

بــه گفتــه وی، هپاتیــت B از طریــق واکیسناســون و رعایــت بهداشــت فــردی قابــل پیشــگیری و 

اگــر چــه هپاتیــت C واکسیناســیون نــدارد امــا بــا رعایــت بهداشــت فــردی و اجتنــاب از ترزیــق 

مشــترک و تمــاس پــر خطــر بــا خــون آلــوده مــی تــوان از انتقــال آن جلوگیــری کــرد.

وی اضافــه کــرد: خبــر خــوب اینکــه امــروزه افــراد مبتــال بــه هپاتیــت C بــا اســتفاده از داروهــای 

ــک دوره  ــا مصــرف ی ــتند و ب ــان هس ــل درم ــادگی قاب ــی و س ــه خوب ــترس ب ــد و در دس جدی

درمانــی ۳ تــا ۶ مــاه قــرص هــای خوراکــی بیمــار از شــر ویــروس رهایــی مــی یابــد .لــذا 

 C کشــور متعهــد شــده تــا ســال ۱۴۱۰ همــراه بــا ســایر کشــورهای دنیــا هپاتیــت

را حــذف نمایــد.

ایــن پزشــک متخصــص عفونــی بــا اشــاره بــه راه انــدازی دفتــر ویــژه 

ــه افــراد در معــرض ابتــال  جهــت ارائــه خدمــات مشــاوره ای ب

بــه هپاتیــت از ابتــدای ســال جــاری از ســوی مرکــز بهداشــت 

اســتان ، بــه مبتالیــان بــه هپاتیــتC توصیــه کــرد: ضمــن 

دریافــت مشــاوره صحیــح از کارشناســان مربوطــه، 

بــا مراجعــه بــه پزشــکان متخصــص عفونــی و 

متخصصیــن گــوارش و ســایر همــکاران ذیصــالح 

و بررســی اولیــه، درمــان دارویــی خــود را 

ــد. ــروع نماین ش

و جایــگاه  نقــش  بــر  تاکیــد  بــا  وی 

آمــوزش و اطــالع رســانی در پیشــگیری از 

ابتــال بــه انــواع بیمــاری هــا و از آنجایــی 

ــال  ــا س ــده ت ــد ش ــا متعه ــور م ــه کش ک

ــا  ــورهای دنی ــایر کش ــا س ــراه ب ۱۴۱۰ هم

نمایــد، افــزود:  را حــذف   C هپاتیــت

در  افــراد  آمــوزش  راســتا  همیــن  در 

معــرض خطــر از اولویــت هــای کمیتــه و 

مســئولین مربوطــه اســت و هــم اکنــون 

درمــان زندانیــان مبتــال بــه هپاتیــتC در 

زنــدان هــای اســتان بصــورت رایــگان در 

حال انجام است.

بــه گفتــه وی، در زمینــه پیشــگیری و کنتــرل هپاتیــت B نیــز اســتان 

ــی  ــوب م ــرو محس ــای پیش ــتان ه ــز اس ــاری ج ــال و بختی چهارمح

گــردد.

ــر رحمانــی اظهــار داشــت: از آنجایــی کــه اســتان چهارمحــال و  دکت

بختیــاری نیــز متعهــد شــده اســت تــا قبــل از ســال ۱۴۱۰ بــه عنــوان 

یکــی از اولیــن اســتان هایــی باشــد کــه هپاتیــت C را حــذف مــی 

نمایــد، دومیــن جلســه کمیتــه دانشــگاهی هپاتیــت هــای ویروســی 

بــا حضــور رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان، مســئولین ادارت 

بیمــه هــای تامیــن اجتماعــی و ســالمت و اســتان چهارمحــال 

و بختیــاری، مســئول بهداشــت و درمــان زنــدان هــای اســتان 

ــات  ــالن جلس ــه در س ــاء كمیت ــایر اعض ــه و س ــان مربوط و كارشناس

حــوزه ریاســت دانشــگاه علــوم پزشــكی برگــزار و ضمــن تعهــد مجــدد 

شــركت كننــدگان در خصــوص تــالش در جهــت تحقــق هــدف حــذف 

هپاتیــت C در چهارمحــال و بختیــاری تــا قبــل از ســال ۱۴۱۰، در 

خصــوص هزینــه هــای آزمایشــات و داروهــا و انجــام مشــاوره بحــث 

ــادل نظــر و اتخــاذ تصمیــم شــد. و تب
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معرفی بهداری رزمی

ــور  ــهرکرد در ام ــکی ش ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش ــده رئی ــدا؛ نماین وب

ــاز رســمی  ــن آغ ــدگان در آئی ــداری رزمــی، در حضــور شــرکت کنن به

فعالیــت دبیرخانــه بهــداری رزمــی بــه معرفــی ایــن دبیرخانــه 

ــت. پرداخ

بــه گــزارش وبــدا؛ عبــاس بحرینــی، تدویــن دســتاوردها و تجربیــات 

بهــداری دفــاع مقــدس و انتقــال ایــن دســتاوردها بــه نســل آینــده 

بخصــوص جوانــان تحصیلکــرده در گــروه پزشــکی را از اهــداف ایــن 

دبیرخانــه برشــمرد.

وی، از مأموریــت هــای دبیرخانــه بــه ثبــت، پژوهــش، تدویــن حفــظ 

و بهــره بــرداری از حماســه هــای جاودانــه بهداشــت، امــداد و درمــان 

ــئون  ــار آن در ش ــار آث ــت و انتش ــدس و مقاوم ــاع مق در دوران دف

فرهنگــی و اجتماعــی نظــام ســالمت کشــور و جلوگیــری از نابــودی و 

تحریــف یــا بــه فراموشــی ســپرده شــدن آنهــا اشــاره داشــت.

ــق،  ــامل: تحقی ــه ش ــن دبیرخان ــده ای ــف عم ــه وی، وظای ــه گفت ب

تدویــن و ثبــت ســیر تکاملــی خدمــات بهداشــتی دوران دفــاع 

مقــدس و مقاومــت در تمامــی ســطوح بهداشــت، درمــان مجروحیــن 

و مصدومیــن دفــاع مقــدس و مقاومــت از خــط مقــدم تا بیمارســتان 

شــهری در پشــت جبهــه و ســایر اســتانها و شــهرها و تــداوم درمــان 

ــی  ــیر تکامل ــت س ــن و ثب ــق ،تدوی ــن و تحقی ــازان و مجروحی جانب

ــای  ــا بیمارســتان ه ــداد ت ــن از پســت ام ــال مجروحی ــداد و انتق ام

شــهری اســت.

ــتاری و  ــات پرس ــی خدم ــیر تکامل ــت س ــن و ثب ــق ، تدوی وی، تحقی

پیــرا پزشــکی بــه مجروحیــن و مصدومیــن دفــاع مقــدس و مقاومــت 

ــی  ــات درمان ــداوم خدم ــهری و ت ــتان ش ــا بیمارس ــدم ت ــط مق از خ

ــق،  ــن و تحقی ــازان و مجروحی ــه جانب ــی ب ــوان بخش ــی و ت ،بازتوان

ــداری،  ــن ، نگه ــرآورد، تأمی ــوه ب ــی نح ــیر تکامل ــت س ــن و ثب تدوی

توزیــع و نظــارت بــر مصــرف دارو و تجهیــزات پزشــکی و ثبــت فراینــد 

ــانی  ــروی انس ــری نی ــوزش ، فراخــوان و بکارگی ــن ، آم و نحــوه تأمی

ــب و  ــكی ،داوطل ــرا پزش ــکی و پی ــف پزش ــای مختل ــاغل در تیمه (ش

طرحــی ) در بهــداری دفــاع مقــدس و مقاومــت را از دیگــر وظایــف 

ــی برشــمرد. ــداری رزم ــه به دبیرخان

بحرینــی افــزود: تحقیــق، تدویــن و ثبــت ســیر تکاملــی شناســایی ، 

مــکان یابــی و محــل اســتقرار پســت امــداد ، اورژانــس خــط مقــدم 

، بیمارســتان صحرایــی و مراکــز درمانــی شــهری متناســب بــا طــرح 

هــای عملیاتــی و پیوســت هــا و تعامــل و هماهنگــی بیــن بخشــی 

بــا ســایر بخــش هــای رزم همچــون عملیــات، مهندســی، پشــتیبانی 

و… از دیگــر وظایــف دبیرخانــه اســت.

نماینــده رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد در امــور بهــداری 

ــع آوری  ــن جم ــی شــود ضم ــن راســتا ســعی م ــت: در ای ــی گف رزم

مســتندات، خاطــرات و تجربیــات رزمنــدگان عرصــه ســالمت در قالــب 

عکــس، فیلــم، گــزارش، دســت نوشــته و مکاتبــات اداری و ســازمانی 

در ســطوح مختلــف تخصصــی و ثبــت و دســته بنــدی و پیــاده ســازی 

و تدویــن آنهــا بــر اســاس ســازمان، یــگان، منطقــه عملیاتــی، ســاختار 

و ســازمان بهــداری رزم و مقاومــت در ســازمانهای مختلــف و نقــش 

هــر یــک در پشــتیبانی بهــداری رزمــی و مقاومــت بررســی و تحقیــق 

شــود.

ــا  ــه ه ــت نام ــخصات و وصی ــامی، مش ــت اس ــع آوری و ثب وی، جم

و تدویــن زندگــی نامــه شــهدا، آزادگان و رزمنــدگان عرصــه ســالمت 

ــدس و  ــاع مق ــازمانی در دف ــطوح س ــه س ــازمانها و هم ــه س در هم

مقاومــت و ایجــاد کتابخانــه تخصصــی بهــداری رزمــی دوران دفــاع 

مقــدس، طراحــی و راه انــدازی پایــگاه اینترنتــی بــه منظــور ثبــت و 

ســازماندهی اســناد و اطالعــات و ایجــاد ارتبــاط علمی با پژوهشــگران 

و اندیشــمندان ملــی و فــرا ملــی و انجــام فعالیــت هــای آموزشــی و 

پژوهــش هــای علمــی و کاربــردی در حــوزه بهــداری دفــاع مقــدس ( 

شــیوه هــای مدیریــت در کلیــه ســطوح) را از دیگــر وظایــف دبیرخانــه 

بهــداری رزمــی برشــمرد.

گفتنــی اســت، آئیــن آغــاز رســمی فعالیــت دبیرخانــه رزمــی بهــداری 

ــات مــوزه دفــاع  در هفتمیــن روز از مهرمــاه ۹۸ در ســالن اجتماع

ــزار شــد. مقــدس برگ
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و  مطالعــات  مرکــز  سرپرســت  وبــدا؛ 

برگــزاری  از  پزشــکی  آمــوزش  توســعه 

جلســه ریاســت، معاونیــن آموزشــی و 

بســته هــای طــرح تحــول دانشــگاههای 

کالن منطقــه ۷ بــا حضــور دکتــر الریجانــی 

معــاون آموزشــی وزارت خبــر داد.

ــی  ــر شــهرزاد حبیب ــدا؛ دکت ــزارش وب ــه گ ب

ــاه ۹۸ جلســه  ــر م ــخ ۴ مه ــزود: در تاری اف

ــاون  ــی مع ــر الریجان ــور دکت ــا حض ای ب

آموزشــی و کارشناســان وزارت، ریاســت و 

ــته  ــدادی از بس ــئولین تع ــن و مس معاونی

هــای طــرح تحــول و نــوآوری در آمــوزش 

علــوم  دانشــگاههای  پزشــکی  علــوم 

پزشــکی کالن منطقــه ۷ و بــه میزبانــی 

ــزار  ــان برگ ــوم پزشــكی اصفه دانشــگاه عل

ــد. گردی

بــه گفتــه وی، در برنامــه صبــح این جلســه 

کالن  دانشــگاه   ۴ آموزشــی  معاونیــن 

منطقــه ، گزارشــی از وضعیــت آموزشــی و 

بســته هــای طــرح تحــول ارائــه نمودنــد و 

در ادامــه آقــای دکتــر الریجانــی بــه ایــراد 

ســخنرانی پرداخــت.

ــر  ــد ازظه ــرد: در برنامــه بع ــح ک وی تصری

آموزشــی  معاونیــن  و  ریاســت  نیــز 

ــه ای  ــه درجلس ــگاههای کالن منطق دانش

ــاون  ــی مع ــر الریجان ــور دکت ــا حض ــه ب ک

آموزشــی وزارت برگــزار گردیــد حضــور 

ــورد  ــادل در م ــث و تب ــه بح ــد و ب یافتن

مســائل مختلــف آموزشــی پرداختنــد.

وی گفــت: بطــور مــوازی دو جلســه دیگــر 

ــه ای  ــه در جلس ــد ک ــکیل گردی ــم تش ه

ــگاههای  ــات دانش ــز مطالع ــران مراک مدی

کالن منطقــه و در جلســه دیگــر مســئولین 

ــی آزمونهــای  ــاء و ارزیاب بســته نظــام ارتق

۴ دانشــگاه کالن منطقــه بــا حضــور دکتــر 

ــنجش وزارت  ــز س ــس مرك ــدر زاده رئی حی

بهداشــت حضــور داشــتند.

ــن روز  ــرد: در ای ــه ک ــی اضاف ــر حبیب دکت

ــز آزمونهــای الکترونیکــی  همچنیــن مرک

دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان افتتــاح 

ــد. گردی

بــه گفتــه وی، ریاســت دانشــگاه،  معــاون 

تحصیــالت  و  مدیرآمــوزش  آموزشــی، 

مالــی  اداری  دانشــگاه، معاون  تکمیلــی 

مجتمــع رحمتیــه ، ریاســت دانشــکده 

ــن و مســئول بســته  ــن آوری هــای نوی ف

مرکــز  کارشــناس  و  مجــازی  آمــوزش 

هــای  بســته  کارشــناس  و  مطالعــات 

ــاء  ــام ارتق ــته نظ ــازی و بس ــوزش مج آم

پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  از  آزمونهــا 

شــهركرد در ایــن جلســه حضــور داشــتند.

آموزشــی  معاونــت  سرپرســت  وبــدا؛ 

خدمــات  پزشــکی،  علــوم  دانشــگاه 

بهداشــتی و درمانی چهارمحــال و بختیاری 

از برگــزاری نشســت معاونیــن آموزشــی و 

مســئولین بســته هــای تحــول در آمــوزش 

ــن دانشــگاه  ــی ای ــه میزبان ــه ب کالن منطق

ــر داد. خب

بــه گــزارش وبــدا؛ دکتــر بــرزو خالــدی فــر 

افــزود: ایــن نشســت بــا حضــور معاونیــن 

آموزشــی، مدیــران دفاتــر مراکــز مطالعــات 

و توســعه آمــوزش پزشــکی ، مســئولین و 

کارشناســان بســته هــای تحــول در نظــام 

ــگاه در  ــت دانش ــکی،  ریاس ــوزش پزش آم

دومیــن روز از آبــان مــاه ۹۸ در ســالن 

همایــش هــای ابــن ســینای مجتمــع 

ــد. ــزار ش ــه برگ رحمتی

بــه گفتــه وی، ایــن نشســت بــا محوریــت 

رونــد  و  آموزشــی  بررســی موضوعــات 

اجرایــی بســته هــای تحــول در دانشــگاه 

هــای علــوم پزشــکی کالن منطقه ۷ کشــور 

(دانشــگاه هــای یــزد، کاشــان، اصفهــان و 

شــهرکرد) برگــزار گردیــد.

وی تصریــح کــرد: ریاســت دانشــگاه علــوم 

پزشــکی شــهرکرد در ایــن نشســت ضمــن 

ــدگان در  ــرکت کنن ــه ش ــامدگویی ب خوش

جلســه بــر اهمیــت اجــرا و پیــاده ســازی 

ــد  ــگاه تاکی ــول در دانش ــای تح ــته ه بس

نمــود.

ــز  ــه نی ــزود: در ادام ــر اف ــدی ف ــر خال دکت

دکتــر صبــری معاونــت آموزشــی دانشــگاه 

علــوم پزشــکی اصفهــان دســتور کار جلســه 

را قرائــت و برنامــه رســمًا آغــاز شــد.

کارگــروه  کــرد: همچنیــن  تصریــح  وی 

ــل  ــوص تکمی ــگاهی در خص ــای دانش ه

پرسشــنامه دلفــی آینــده نــگاری کالن 

منطقــه ۷ تشــکیل گردیــد و توســط دکتــر 

ایــن  در  الزم  توضیحــات  زادگان  فــرج 

ــد. ــان گردی ــوص بی خص

جلسه ریاست، معاونین آموزشی و بسته های طرح تحول دانشگاههای کالن منطقه ۷ با حضور دکتر الریجانی معاون آموزشی وزارت

سومین نشست معاونین آموزشی و مسئولین بسته های تحول در آموزش کالن منطقه به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد برگزار شد
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آغاز بهره برداری از سامانه ثبت فعالیت های اعضاء هیات علمی دانشگاه ( نگاه)

اولین جلسه سامانه نگاه و بسته بین المللی سازی آموزش در دانشکده پزشکی برگزار شد

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

ــاز  ــاری ، از آغ ــال وبختی ــی چهارمح ــتی و درمان ــات بهداش خدم

بهــره بــرداری از ســامانه ثبــت فعالیــت هــای اعضــاء هیــات علمــی 

ــر داد. ــگاه) خب دانشــگاه ( ن

بــه گــزارش وبــدا؛ دکتــر بــرزو خالــدی فــر افــزود: فازهــای اول و 

دوم جهــت ثبــت اطالعــات آمــوزش علــوم پایــه و فعالیــت هــای 

ــاز و در  ــاه آغ ــهریور م ــل ش ــامانه از اوای ــن س ــی ای ــوزش بالین آم

ــاه، پــس از انجــام اقدامــات و بررســی هــای  ــر از ۲ م مــدت کمت

ــف راه  ــطوح مختل ــه در س ــات پای ــح اطالع ــه و تصحی ــی اولی فن

ــد. ــدازی گردی ان

وی تصریــح کــرد: ایــن ســامانه پــس از طــی جلســات متعــدد و 

نهایتــًا پــس از تصویــب فرمــت معادلســازی واحــد هــا و موظفــی 

ــاده  ــگاه، آم ــه دانش ــات رئیس ــی و هی ــورای آموزش ــاتید در ش اس

بهــره بــرداری مــی باشــد.

ــای  ــری ه ــرد: پیگی ــان ک ــر نش ــه خاط ــر در ادام ــدی ف ــر خال دکت

الزم جهــت خریــداری و راه انــدازی مــاژول هــای ثبــت اطالعــات 

پژوهشــی و ترفیــع در حــال انجــام مــی باشــد و تــا اواســط آذرماه 

آمــاده بهــره بــرداری خواهــد بــود.

بــه گفتــه وی، ســامانه مذکــور قابلیــت ثبــت اطالعــات ارزشــیابی 

و نظــم حضــور، فعالیــت هــای فرهنگــی، اجرایــی، توانمنــد ســازی 

و ســایر فعالیــت هــای خــارج از دانشــگاه اســاتید را نیــز دارا مــی 

ــل راه  ــه قاب ــای مربوط ــاژول ه ــداری م ــس از خری ــه پ ــد ک باش

انــدازی و بهــره بــرداری مــی باشــد.

وی اظهــار داشــت: اعضــاء هیــات علمــی و اســاتید حــق التدریــس 

مــی تواننــد جهــت دسترســی بــه ســامانه مذکــور بــه وب ســایت 

ــا  ــوده، ب ــه نم ــاتید مراجع ــای اس ــامانه ه ــمت س ــگاه، قس دانش

اکانــت خــود (نــام کاربــری و کلمــه عبــور: کــد ملــی) وارد ســامانه 

ــی و  ــن بررس ــور و همچنی ــه عب ــر کلم ــس از تغ� ــگاه شــده و پ ن

ــش  ــه بخ ــا ورود ب ــم) ب ــیار مه ــخصی (بس ــات ش ــل اطالع تكمی

ــاری و درج  ــرم ج ــن دروس ت ــاب عناوی ــه انتخ ــدام ب ــوزش، اق آم

ــاری  ــرم ج ــان ت ــا پای ــوده و ت ــود نم ــس خ ــاعت تدری ــداد س تع

ــال  ــه ارس ــروه مربوط ــر گ ــه مدی ــامانه ب ــق س (۹۸/۱۰/۱۸ ) از طری

ــد. فرماین

سرپرســت معاونــت آموزشــی دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان در 

پایــان اظهــار داشــت: راهنمــای کار بــا ســامانه در قســمت پا�ــن 

صفحــه نخســت بــا نمــاد ؟ تعبیــه شــده، همچنیــن اســاتید مــی 

ــه  ــکده مربوط ــوزش دانش ــد آم ــه واح ــاز ب ــورت نی ــد در ص توانن

مراجعــه نمــوده و ســواالت خــود را در ایــن خصــوص بــا مســئولین 

ســامانه نــگاه در دانشــکده مطــرح نماینــد.

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

خدمــات بهداشــتی و درمانــی چهارمحــال و بختیــاری از برگــزاری 

اولیــن جلســه ســامانه نــگاه و بســته بیــن المللــی ســازی آمــوزش 

ــر داد. در دانشــکده پزشــکی خب

بــه گــزارش وبــدا بــه نقــل از روابــط عمومــی معاونــت؛ دکتــر بــرزو 

خالــدی فــر افــزود: اولیــن جلســه آموزشــی ســامانه نــگاه و بســته 

بیــن المللــی ســازی آمــوزش دانشــکده هــا، در بیســت و چهارمین 

روز از آذرمــاه ۹۸، در دانشــکده پزشــکی برگــزار شــد.

ــه  ــا حضــور ریاســت دانشــکده، کلی ــه وی، ایــن جلســه ب ــه گفت ب

معاونیــن و مدیــران گــروه هــای آموزشــی پایــه و بالینــی، مدیــر 

بیــن الملــل دانشــگاه و مســئول فنــاوری اطالعــات و بســته بیــن 

ــا هــدف آشــنایی  ــت آموزشــی دانشــگاه، ب ــی ســازی معاون الملل

ــن  ــای بی ــرورت و راه کار ه ــگاه و ض ــامانه ن ــا س ــوزش کار ب و آم

المللــی ســازی آمــوزش برگــزار گردیــد.

ــروژه راه  ــرفت پ ــد پیش ــدا رون ــه ابت ــن جلس ــه وی، در ای ــه گفت ب

ــد و ســپس  ــه گردی ــگاه ارائ ــرداری از ســامانه ن ــره ب ــدازی و به ان

ــن ســامانه  ــا ای ــات و نحــوه کار ب ــی در خصــوص امکان توضیحات

ارائــه شــد.

ــداف و  ــوص اه ــز در خص ــان نی ــزود: در پای ــر اف ــدی ف ــر خال دکت

ــای  ــن راهکاره ــوزش و همچنی ــازی آم ــی س ــن الملل ــرورت بی ض

ــا  ــکده ه ــته در دانش ــن بس ــداف ای ــبرد اه ــت پیش ــود جه موج

ــد. ــو ش ــث و گفتگ بح
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وبــدا؛ معــاون تحقیقــات و فنــاوری دانشــگاه علــوم پزشــکی 

شــهرکرد از افتتــاح دفتــر یوســرن (USERN) ایــن دانشــگاه 

خبــر داد.

بــه گــزارش وبــدا؛ دکتــر ســید کمــال صولتــی افــزود: دفتــر 

ــور  ــر ام ــرادی مدی ــر م ــور، دکت ــا حض ــگاه ب ــرن دانش یوس

ــل،  ــن المل ــور بی ــر ام ــی مدی ــری گوئین ــر ل ــی، دکت پژوهش

ــجویی و  ــات دانش ــه تحقی ــت کمیت ــقایی سرپرس ــر س دکت

ــد.  ــاح گردی ــجویان افتت ــی از دانش جمع

ــا هــدف گســترش  ــرد: یوســرن (USERN) ب ــح ک وی تصری

آمــوزش و پژوهــش علمــی اخــالق محــور و بشــر دوســتانه 

ــی و  ــداف غیرنظام ــرای اه ــم ب ــرفت عل ــت پیش و در نهای

مصالــح عمومــی در دنیــا و در تمــام ۲۲ رشــته علمــی ایجــاد 

شــده اســت.

ــی،  ــن الملل ــی بی ــای علم ــروژه ه ــرای پ ــه وی، اج ــه گفت ب

بیــن رشــته ای و ایجــاد بســتری بــرای ارتبــاط بهتــر میــان 

پژوهشــگران جــوان و دانشــمندان مجــرب در تمــام دنیــا از 

ــن شــبکه اســت. ــش روی ای ــه هــای پی برنام

ــکل  ــبکه متش ــن ش ــی ای ــاوران علم ــورد مش ــزود: ب وی اف

ــام ۲۲ رشــته علمــی و  ــر تم از دانشــمندان یــک درصــد برت

ــت. ــرن اس ــزه یوس ــل و جای ــل، اب ــزه نوب ــدگان جای برن

دکتــر صولتــی گفــت: ایــن دفتــر در نظــر دارد بــا اســتفاده از 

اســتعدادها و پتانســیل هــای موجــود، بســتر مناســبی بــرای 

فعالیــت هــای پژوهشــی و آموزشــی فراهــم کنــد.

ــرای  ــرن ب ــت در یوس ــت: عضوی ــار داش ــن اظه وی همچنی

ــگران و  ــالن، پژوهش ــارغ التحصی ــجویان، ف ــی دانش تمام

اســتادان در تمــام رشــته هــای علمــی بــه صــورت رایــگان و 

ــل انجــام اســت. ــق ســایت یوســرن قاب از طری

وبــدا؛ معــاون تحقیقــات و فنــاوری دانشــگاه علــوم پزشــکی 

ــه عنــوان کارشــناس برگزیــده  شــهرکرد، از انتخــاب جلیــل قانــی ب

علم ســنجی دانشــگاه های علــوم پزشــکی کشــور خبــر داد.

ــن  ــزود: در نهمی ــی اف ــر ســید کمــال صولت ــدا؛ دکت ــزارش وب ــه گ ب

ــگاه های  ــنجی دانش ــان علم س ــای ادارت و کارشناس ــش روس همای

علــوم پزشــکی کشــور کــه پانزدهــم و شــانزدهم مهرمــاه ۹۸ توســط 

مركــز توســعه و هماهنگــی اطالعــات و انتشــارات علمــی معاونــت 

ــگاه  ــی دانش ــه میزبان ــت و ب ــاوری وزارت بهداش ــات و فن تحقیق

علــوم پزشــكی زنجــان برگــزار شــد، آقــای جلیــل قانــی ( مســئول 

ــنجی  ــده علم س ــوان كارشــناس برگزی ــه عن ــم ســنجی) ب ــد عل واح

ــوم پزشــكی كشــور انتخــاب شــد. دانشــگاه های عل

وی ضمــن تبریــک ایــن موفقیــت بــه نمایندگــی ازســایر همــکاران 

ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــه دانش ــی و جامع ــه قان ــه ب ــن مجموع ای

ــد  ــزون از درگاه خداون ــات روز اف ــرای وی آرزوی توفیق ــهرکرد ب ش

ــود.  ــئلت نم ــان مس من

دکتــر صولتــی در ادامــه از انتخــاب صــدرا انصــاری پــور بــه عنــوان 

ــک  ــن تبری ــر داد و ضم ــد «ک» خب ــر بن ــگر برت ــجوی پژوهش دانش

ــزود: انصــاری  ــواده وی اف ــور و خان ــه انصــاری پ ــن موفقیــت ب ای

ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــکی دانش ــته پزش ــه رش ــش آموخت ــور دان پ

شــهرکرد بــا كســب ٩٥/٥٩ ( نــود و پنــج ممیــز پنجــاه و نــه صــدم) 

امتیــاز، بــه عنــوان دانشــجوی پژوهشــگر برتــر موضــوع بنــد «ك» 

مــاده ۲ آ�ــن نامــه تســهیالت آموزشــی، پژوهشــی و رفاهــی ویــژه 

ــرف  ــال ۱۳۹۸ از ط ــه دوم س ــه ماه ــان در س ــتعدادهای درخش اس

كمیتــه كشــوری تحقیقــات دانشــجویی انتخــاب شــد.

افتتاح دفتر یوسرن (USERN) دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

معرفی کارشناس برگزیده علم سنجی دانشگاه های علوم پزشکی 

کشور و دانشجوی پژوهشگر برتر بند "ک" دانشگاه
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وبــدا؛ معــاون تحقیقــات و فنــاوری دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد گفــت: کنفرانــس علمــی 

پیشــگیری از بیماریهــای قلبــی- عروقــی بــا تاکیــد بــر تشــخیص و درمــان اختــالل چربــی خــون 

برگــزار شــد.

بــه گــزارش وبــدا؛ دکتــر ســید کمــال صولتــی افــزود: ایــن کنفرانــس بــا همــکاری مرکــز تحقیقــات 

ــور  ــا حض ــدی « ب ــی «عبی ــرکت داروی ــت ش ــگاه و حمای ــالمت دانش ــر س ــر ب ــی موث ــل اجتماع عوام

حداكثــری اعضــای هیئــت علمــی و پزشــكان متخصــص داخلــی، قلــب و عمومــی در ســالن كنفرانــس 

ابــن ســینا مجتمــع رحمتیــه برگــزار شــد.

وی تصریــح کــرد: در ایــن کنفرانــس دکتــر تینــا جعفــری ، دکتــر غــزل عطاآبــادی ، دکتــر مرضیــه نصیــری 

ــه هــای  ــی و دكترمســعود اطفــی زاده اعضــای هیئــت علمــی دانشــگاه در خصــوص یافت ــك طیب ، دکترفران

جدیــد علمــی در زمینــه هــای تخصصــی (پیشــگیری از بیماریهــای قلبــی- عروقــی ) ایــراد ســخن نمودنــد و در 

ادامــه بــه ســواالت شــركت كننــدگان پاســخ دادنــد.

دکتــر صولتــی در پایــان خاطــر نشــان کــرد: ایــن کنفرانــس متعاقــب طــرح تحقیقاتــی «لیپوکــپ « کــه بــا همــکاری 

پژوهشــكده تحقیقــات قلــب و عــروق اصفهــان و مركــز تحقیقــات عوامــل اجتماعــی موثــر بــر ســالمت دانشــگاه برگــزار 

گردیــد، برگــزار شــد.

کنفرانس علمی پیشگیری از بیماریهای قلبی- عروقی

 در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد برگزار شد

تاکید معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت بر انجام تحقیقات بر اساس اهداف توسعه پایدار سالمت برای ایران

ــان و  ــت، درم ــاوری وزارت بهداش ــات و فن ــاون تحقیق ــدا؛ مع وب

آمــوزش پزشــکی بــا تاکیــد بــر توجــه بــه اهــداف توســعه پایــدار 

ســالمت بــرای ایــران در موضوعــات پژوهشــی و تحقیقاتــی گفــت: 

علــی رغــم پیشــرفت هــای صــورت گرفتــه هنــوز نتوانســته ایــم در 

حــد مطلــوب بــه اهــداف برســیم لــذا بایــد تــالش شــود تحقیقــات 

در جهــت نیــل بــه ایــن اهــداف ســوق پیــدا کنــد.

بــه گــزارش وبــدا؛ دکتــر رضــا ملــک زاده در جلســه ویدئــو کنفرانس 

ــای  ــگاه ه ــاوری دانش ــات و فن ــن تحقیق ــا و معاونی ــع روس در جم

علــوم پزشــکی کشــور بــا اشــاره بــه افزایــش امیــد بــه زندگــی تــا 

ــال ۲۰۴۰  ــا س ــود ت ــی ش ــی م ــش بین ــت: پی ــالگی گف ــن ۷۶ س س

بتوانیــم امیــد بــه زندگــی را بــاالی ۸۰ ســال برســانیم.

وی بــا تاکیــد بــر اینکــه بایــد از اپیدمــی شــدن اچ ای وی در کشــور 

ــز  ــاری نی ــن بیم ــا ای ــش ه ــد در پژوه ــزود: بای ــرد اف ــری ک جلوگی

مــورد بررســی قــرار بگیــرد.

ــای زودرس را از  ــرگ ه ــدی م ــش ۲۵ درص ــک زاده، کاه ــر مل دکت

ــرگ  ــروز م ــل ب ــد عل ــزود: بای ــوان و اف ــالمت عن ــوزه س اهــداف ح

ــود. ــرل ش ــر کنت ــل خط ــی و عوام ــای زودرس بررس ه

ــاک،  ــرف تری ــاال، مص ــون ب ــار خ ــی، فش ــرک بدن ــدم تح وی، ع

 اســتعمال تباکــو ، دیابــت و مصــرف کــم ســبزیجات و میــوه جــات 

ــد  ــزود: ۲۸ درص ــوان و اف ــای زودرس عن ــرگ ه ــروز م ــل ب را از عل

ایرانیــان بــاالی ۱۸ ســال دارای فشــار خــون بــاال، ۹۰ درصــد ایرانیــان 

میــزان مصــرف نمکشــان حداقــل دو برابــر میــزان نمــک مصرفــی 

مجــاز اســت.

ــی و  ــای قلب ــاری ه ــار بیم ــش ب ــه افزای ــاره ب ــا اش وی ب

عروقــی و افزایــش تعــداد ســکته 

ــار  هــای مغــزی اظه

 : شــت ا د

ایــن اتفاقــات بــرای ایرانیــان ۱۰ ســال زودتــر از آمریکایــی رخ مــی 

ــد. ده

وی ادامــه داد: عــالوه بــر زمینــه ژنتیکــی ، بــه ســبک زندگــی، عوامل 

ــت  ــر اس ــئله موث ــن مس ــاد ای ــز در ایج ــط نی ــادات غل ــر و ع خط

ــل پیشــگیری و  ــادی قاب ــا حــدود زی ضمــن اینکــه ایــن مشــکل ت

کنتــرل اســت.

وی گفــت: ۱۶۱ هــزار مــرگ در ســال در کشــور بــه علــت ابتــال بــه 

بیمــاری هــای قلبــی و عروقــی رخ مــی دهــد و ۵۲ هــزار نفــر از ایــن 

افــراد زیــر ۷۰ ســال هســتند و ۷درصــد آنهــا زیــر ۵۰ ســال هســتند.

دکتــر ملــک زاده افــزود: کاهــش مصــرف نمــک، افزایــش فعالیــت 

هــای بدنــی و کاهــش مصــرف دخانیــات و مــواد مخــدر بایــد در 

دســتور کار بخــش ســالمت و تحقیقــات قــرار بگیــرد.

ــوزش  ــان و آم ــاوری وزارت بهداشــت، درم ــات و فن ــاون تحقیق مع

ــی  ــه مل ــک برنام ــه ی ــور ب ــت: کش ــار داش ــه اظه ــکی در ادام پزش

ــت. ــد اس ــا نیازمن ــاری ه ــگیری از بیم ــرای پیش ــی ب علم

ــش  ــور، پژوه ــتان و کش ــر اس ــا در ه ــاری ه ــار بیم ــن ب وی تع�

ــاء  ــت ارتق ــش در جه ــا، پژوه ــاری ه ــار بیم ــش ب ــت کاه در جه

ــرول  ــگیری و کنت ــور ، پیش ــتان و در کل کش ــر اس ــالمت در ه س

ــا را از  ــرطان ه ــخیص زودرس س ــر و تش ــر واگی ــای غی ــاری ه بیم

ــوم پزشــکی برشــمرد  اولویــت هــای پژوهشــی دانشــگاه هــای عل

ــه  ــم در حیط ــای مه ــرفت ه ــر پیش ــالهای اخی ــی س ــزود: ط و اف

ــت. ــالمت رخ داده اس س

دکتــر ملــک زاده، بیمــاری ایســکمیک قلبــی، ســکته مغــزی، ســرطان 

هــا، بیمــاری انســدادی ریــوی، دیابــت، بیمــاری مزمــن کلیــوی و 

بیمــاری هــای مزمــن كبــدی را از علــل ۸۵هــزار مــرگ خیلــی زودرس 

زیــر ۵۰ ســال در ایــران برشــمرد.

وی، ازمهمتریــن اقدامــات در حــوزه پژوهــش هــای ســالمت ۱۳۹۷- 

ــه  ــدازی موسس ــه راه ان ــا از جمل ــاخت ه ــت زیرس ــه تقوی ۱۳۹۲ ب

ملــی توســعه تحقیقــات علــوم پزشــکی ایــران، راه انــدازی برنامــه 

هــای ثبــت بیمــاری هــا و پیامدهــای ســالمت، توســعه برنامــه 

ملــی کنتــرل ســرطان : نظــام ثبــت مبتنــی بــر جمعیــت، راه 

انــدازی مراکــز کوهــورت بزرگســاالن ، جوانــان و نــوزادان 

ــر  ــدازی برنامــه هــای زی (پرشــین کوهــورت) ، راه ان

ــد  ــیس هدفمن ــا ، تاس ــگاه ه ــاختی در دانش س

ــور  ــکی كش ــوم پزش ــی عل ــای تحقیقات واحده

اشــاره داشــت.

ــن روز از  ــی اســت، در بیســت و پنجمی گفتن

ــاون  ــا حضــور مع ــاه، جلســه ای ب ــان م آب

تحقیقــات و فنــاوری وزارت بهداشــت، 

درمــان و آمــوزش پزشــکی و روســا 

فنــاوری  و  تحقیقــات  معاونیــن  و 

پزشــکی  علــوم  هــای  دانشــگاه 

ــزار  ــس برگ ــو کنفران ــورت ویدئ بص

ــد. ش
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تجلیل از ۴ پژوهشگر دانشگاه علوم پزشکی 

شهرکرد بعنوان پژوهشگران برتر استانی

نخستین رویداد "ایده شو " در 

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد با معرفی 

برترین ها به کار خود پایان داد

وبــدا؛ معــاون تحقیقــات و فنــاوری دانشــگاه علــوم 

پزشــکی، خدمــات بهداشــتی و درمانــی چهارمحــال 

ــن  ــر ای ــگر برت ــل از ۴ پژوهش ــاری، از تجلی و بختی

ــر  ــتانی خب ــر اس ــگر برت ــوان پژوهش ــگاه بعن دانش

داد.

ــی  ــال صولت ــید کم ــر س ــدا؛ دکت ــزارش وب ــه گ ب

افــزود: بــا توجــه بــه تشــکیل کمیتــه علمــی هفتــه 

ــاه ۹۸)، در  ــت ۲۱ آذرم ــتانی (۱۶ لغای ــش اس پژوه

نهمیــن روز از آذرمــاه جــاری، آئیــن نامــه جشــنواره 

تجلیــل از برگزیــدگان پژوهشــی و فنــاوری اســتان 

تدویــن شــد.

ــخ ١٣/۰۹/٩٨  ــه در تاری ــن نام ــه وی، آئی ــه گفت ب

در جلســه شــورای سیاســتگذاری ســتاد هفتــه 

ــاس  ــر اس ــد و ب ــتان تا� ــاوری اس ــش و فن پژوه

دو  شــهرکرد  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  از  آن 

ــک  ــر و ی ــاور برت ــک فن ــر، ی ــگر برت ــر پژوهش نف

ــل در جشــنواره  ــرای تجلی دانشــجوی پژوهشــگر ب

ــد. ــی گردی معرف

دکتــر صولتــی افــزود: دو پژوهشــگر برتــر بــر 

ــاس مفــاد آئیــن نامــه مذکــور و اطالعــات  اس

حــوزه پژوهــش ماننــد ســامانه علــم ســنجی 

اســاتید و ســایر ســامانه هــای ایــن حــوزه انتخــاب و فنــاور برتــر 

ــز از  ــق نی ــجو محق ــالمت و دانش ــاور س ــد فن ــز رش ــط مرک توس

ــدند. ــی ش ــجوی معرف ــات دانش ــه تحقیق ــوی کمیت س

ــی  ــتاوردهای پژوهش ــگاه دس ــی نمایش ــه برپای ــاره ب ــا اش وی ب

ــگاه  ــی دانش ــه میزبان ــاه ب ــت ۲۰ آذرم ــخ ۱۷ لغای ــتان از تاری اس

شــهرکرد و حضــور دانشــگاه علــوم پزشــکی بــا برپایــی دو غرفــه 

مربــوط بــه فعالیــت هــای پژوهشــی و محصــوالت فناورانــه مرکــز 

رشــد گفــت: همزمــان بــا برپایــی آئیــن اختتامیــه ایــن نمایشــگاه 

از پژوهشــگران برتــر دانشــگاه تجلیــل بعمــل آمــد.

ــری  ــرا ل ــر زه ــی، دکت ــال صولت ــید کم ــر س ــت، دکت ــی اس گفتن

گوئینــی بعنــوان پژوهشــگران برتــر، دکتــر مجیــد اســدی بعنــوان 

فنــاور برتــر و ســارا همتــی بعنــوان دانشــجوی پژوهشــگر برتــر در 

ــاوران برگزیــده  بیســتمین جشــنواره تجلیــل از پژوهشــگران و فن

اســتانی مــورد تجلیــل قــرار گرفتنــد.

وبــدا؛ رئیــس گــروه توســعه فناوری 

و ریاســت مرکــز رشــد فنــاوری 

ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــالمت دانش س

ــداد  ــت: نخســتین روی شــهرکرد گف

ــا  ــگاه ب ــن دانش ــو» در ای ــده ش «ای

ــود  ــه کار خ ــا ب ــن ه ــی برتری معرف

پایــان داد.

ــوروش  ــر ک ــدا؛ دکت ــزارش وب ــه گ ب

اشــرفی افــزود: بــا انتخــاب ۱۱ ایــده 

از بیــن ۴۰ ایــده ی ارســالی بــه 

ــک از  ــده شــو، هری ــه ی ای دبیرخان

ایــده پــردازان بــه مــدت ۴ دقیقــه بــه بیــان ایــده خــود مقابــل 

ــد. ــار پرداختن حض

وی تصریــح کــرد: در ۴ دقیقــه پایانــی ایــده پــردازان مــی بایســت 

بــه ســواالت داوران دربــاره ایــده، بــازار آینــده، قیمــت تمــام شــده 

و دیگــر شــاخص هــای ارزیابــی پاســخ مــی دادنــد.

بــه گفتــه وی، در ادامــه بــا رای گیــری از حضــار، ۵ ایــده انتخــاب 

ــه  ــه رتب ــده ب ــب ش ــای کس ــاس امتیازه ــر اس ــا داوران ب ــد ت ش

بنــدی آنــان بپردازنــد.

دکتــر اشــرفی تصریــح کــرد: برهمیــن اســاس ۵ ایــده برتر شــامل: 

ــده از ایجــاد زخــم بســتراز ســارا  ــور پیشــگیری کنن ــاس ویبرات لب

 diagn ــد اپلیکیشــن آموزشــی-ارزیابی ســلیمانی، طراحــی و تولی

drug & از فاطمــه خالــدی و تدویــن طــرح نیازســنجی رســمی و 

ــدی دوره پزشــكی عمومــی  ــر توانمن ــی ب ــوم مبتن ــان کوریکول پنه

در راســتای مــدل پاســخگویی اجتماعــی CARE از بهــاره مولــوی، 

ــگاه از  ــگاه دانش ــف خواب ــالی كثی ــت از ط ــی كمپوس ــه ورم تهی

ســوی زكیــه قنبــری و ماســك نانــو زیســت تخریــب پذیــر ضــد 

باكتریــال و معطــر از محمــد قربانــی معرفــی شــدند.

ــان خاطــر  ــاوری ســالمت دانشــگاه در پای رئیــس مرکــز رشــد فن

نشــان کــرد: ایــن رویــداد یــک روزه بــا محوریــت فنــاوری هــای 

ــالمت  ــاوری و س ــد، فن ــز رش ــت مرک ــه هم ــالمت و ب ــوزه س ح

دانشــگاه، روز ســه شــنبه ۲۶ آذر مــاه در ســالن ابــن ســینا برگــزار 

شــد.
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وبــدا؛ مدیــر آمــار و فنــاوری اطالعــات دانشــگاه علــوم پزشــکی، خدمــات 

بهداشــتی و درمانــی چهارمحــال و بختیــاری از برگــزاری آئیــن گرامی 

داشــت روز آمــار و برنامــه ریــزی در ایــن دانشــگاه خبــر داد.

بــه گــزارش وبــدا؛ عنایــت اهللا ســمیع افــزود: ایــن مراســم 

ــه  ــع و برنام ــت مناب ــعه مدیری ــاون توس ــور مع ــا حض ب

ــان  ــوژی، کارشناس ــار و اپیدمیول ــروه آم ــاتید گ ــزی، اس ری

آمــار و فنــاوری اطالعــات، رابطیــن آمــاری دانشــگاه و 

دانشــجویان ارشــد آمــار زیســتی در بیســت و هشــتمین 

ــت غــذا و دارو  ــان مــاه ۹۸ در ســالن اجتماعــات معاون روز از آب

ــد. ــزار ش ــهرکرد برگ ــکی ش ــوم پزش ــگاه عل دانش

ــون  ــی پیرام ــه مباحث ــن ارائ ــه ضم ــن جلس ــه وی، در ای ــه گفت ب

اهمیــت آمــار از ســوی دکتــر صالحــی فــرد و ارائــه مباحــث پیرامــون 

ــروه  ــای گ ــدی از اعض ــی احم ــر عل ــوی دکت ــوژی از س ــار و اپیدمیول آم

ــد. ــل آم ــل بعم ــر تجلی ــاری برت ــن آم ــن از رابطی ــت ت ــه ، از هش مربوط

ســمیع در ادامــه بــا اشــاره بــه ارتبــاط خــوب بیــن آمــار و فنــاوری اطالعــات 

ــف  ــای مختل ــامانه در واحده ــش از ۱۴۰ س ــون بی ــم اکن ــزود: ه ــگاه اف دانش

دانشــگاه مدیریــت مــی شــود.

وی بــا اشــاره بــه واگــذاری فرایندهــای مختلــف بــه واحــد آمــار کمبــود نیــرو را از 

مشــکالت ایــن حــوزه برشــمرد.

ســمیع بــا تاکیــد بــر ضــرورت یکپارچــه ســازی اطالعــات افــزود: کیفیــت داده هــا از 

اهمیــت بســزایی بــرای واحــد آمــار برخــوردار اســت لــذا ایــن واحــد بــه دنبــال کیفــی 

ســازی اطالعــات مــی باشــد.

وی، وجــود هرگونــه اختــالف آمــاری را آســیب رســان دانســته و از رابطیــن آمــاری خواســت 

در راســتای مدیریــت آمــار و اطالعــات تــالش نماینــد.

وی در تشــریح وضعیــت نــرم افــزار آمــاری فرابــر اظهــار داشــت: تعــداد فــرم هــای ایــن نــرم 

افــزار شــامل: ۴۵ فــرم آمــاری و ۵۱ فــرم اطالعاتــی مــی باشــد.

مدیــر آمــار و فنــاوری دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان تعــداد اقــالم آمــاری و اطالعاتــی ایــن نــرم 

افــزار را بــه ترتیــب ۳۹ و ۴۱ مــورد اعــالم کــرد و افــزود: گــزارش هــا نیــز بــه ترتیــب یکهــزار و ۱۹۵ و 

۸۲۵ مــورد اســت.

وبــدا؛ مدیــر گــروه اپیدمیولــوژی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد گفــت: هــر مجموعــه ای بــرای 

حیــات و پویایــی متکــی بــه آمــار اســت.

بــه گــزارش وبــدا؛ دکتــر علــی احمــدی در آئیــن گرامــی داشــت روز آمــار افــزود: آمــار، آمــار زیســتی، 

برنامــه ریــزی، مدیریــت، کیفیــت، مهــارت هــای آمــاری، توســعه و توســعه پایــدار هــر یــک مفاهیــم 

مهمــی هســتند کــه حیــات یــک ســازمان وابســته بــه آن مــی باشــد.

وی، آمــار را پایــه و اســاس هــر برنامــه ریــزی عنــوان کــرد و افــزود: برنامــه ریــزی اساســی تریــن اقــدام 

بــرای مدیریــت بشــمار مــی رود.

دکتــر احمــدی تصریــح کــرد: در حقیقــت ســه حلقــه آمــار و اطالعــات، برنامــه ریــزی و مدیریــت از حلقــه 

هــای توســعه بشــمار مــی رونــد و ایــن ســه الزم و ملــزوم یکدیگرنــد.

وی همچنیــن اظهــار داشــت: اصــوًال عصــر ارتباطــات و اطالعــات بــا جمــع آوری اطالعــات و داده هــای بــه روز 

معنــی پیــدا مــی کنــد و نتایــج مــورد انتظــار بــا تحلیــل روی ایــن داده هــا بدســت مــی آیــد.

وی گفــت: آمــار بعنــوان یکــی از عوامــل اصلــی سیاســتگذاری و مدیریــت در هــر کشــور و یکــی از مهمتریــن ابزارهــای 

ارزیابــی عملکــرد گذشــته، شــناخت درســت از وضعیــت موجــود و برنامــه ریــزی بــرای آینــده اســت.

بــه گفتــه وی، بــا گــذر زمــان و تحــوالت جهــان امــروز و پیچیــده شــدن فرایندهــای توســعه، ارزش مقولــه آمــار روز بــه 

روز بیشــتر و بیشــتر شــده بــه طوریکــه دنیــای جدیــد را جهــان آمــار و احتمــاالت نــام نهــاده انــد

دکتر احمدی ادامه داد: هوش مصنوعی داده کاوی، تحلیل داده های حجیم و ... عناوین جدید عصر حاضر است.

وی اظهــار داشــت: یکــی از مهمتریــن شــاخص هــای توســعه یافتگــی داشــتن پایــگاه هــای بــا کیفیــت و نظــام کارآمــد آمــاری 

. ست ا

برگزاری آئین گرامی داشت روز آمار و برنامه ریزی 

آمار الزمه حيات و پويايي هر مجموعه اي است
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تشکیل جلسه اجرای طرح نسخه نویسی و نسخه پیچی 

الکترونیک در دانشگــاه علوم پزشکــی شهرکــــرد

طرح نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک در داروخانه های 

استان چهارمحال و بختیاری اجرا می شود

ــوم پزشــکی شــهرکرد  ــاوری اطالعــات دانشــگاه عل ــر آمــار و فن ــدا؛ مدی وب

گفــت: جلســه اجــرای طــرح نســخه نویســی و نســخه پیچــی الکترونیــک، 

اســتفاده از ســامانه پرونــده الکترونیــک ســالمت و نظــام ارجــاع در ایــن 

دانشــگاه تشــكیل شــد.

ــن  ــزود: ای ــر اف ــن خب ــالم ای ــا اع ــت اهللا ســمیع ب ــدا؛ عنای ــزارش وب ــه گ ب

ــرای  ــده ب ــام ش ــای انج ــت ه ــی از فعالی ــه گزارش ــور ارائ ــه منظ ــه ب جلس

ــک و  ــاع الکترونی ــام ارج ــالمت، نظ ــک س ــده الکترونی ــازی پرون ــاده س پی

اجــرای طــرح نســخه نویســی و نســخه پیچــی الکترونیــک در دانشــگاه در 

ــزار شــد. ــاه ۹۸ برگ ــان م ششــمین روز از آب

بــه گفتــه وی، در ایــن جلســه نیازمنــدی هــا و راهکارهــا، مدل های ســامانه 

هــا و مراکــز ســالمت مرتبــط بــا نظــام ارجــاع الکترونیکــی شــامل ســازمان 

هــای ســرویس دهنــده مرتبــط بــا نظــام ارجــاع الکترونیکــی و همچنیــن 

ســامانه هــا و مراكــز ســالمت مرتبــط بــا نســخه نویســی و نســخه پیچــی 

دارو و ســازمان هــای مرتبــط ســرویس دهنــده بــا آن بررســی شــد.

ــه برگــزاری جلســه بررســی شــاخص وضعیــت برنامــه  ســمیع در ادامــه ب

عملیاتــی (HOP و OP) جشــنواره شــهید رجایــی اشــاره داشــت و افــزود: 

 HOP) ایــن جلســه بــه منظــور بررســی شــاخص وضعیــت برنامــه عملیاتــی

و OP) و امتیــازات و مشــکالت جشــنواره شــهید رجایــی در دفتــر معــاون 

توســعه مدیریــت و منابــع دانشــگاه علــوم پزشــکی تشــکیل شــد.

ــوم  ــگاه عل ــات دانش ــاوری اطالع ــار و فن ــر آم ــدا؛ مدی وب

پزشــکی، خدمــات بهداشــتی و درمانــی چهارمحــال و 

ــاری گفــت: طــرح نســخه نویســی و نســخه پیچــی  بختی

و  چهارمحــال  اســتان  داروخانه هــای  در  الکترونیــک 

اجــرا می شــود. بختیــاری 

بــه گــزارش وبــدا؛ عنایــت اهللا ســمیع افــزود: در ایــن طــرح، 

ــه  ــه داروخان ــذی ب ــخه کاغ ــه نس ــای ارائ ــه ج ــاران ب بیم

هــا، از طریــق نســخه الکترونیکــی داروی خــود را دریافــت 

خواهنــد کــرد.

ــران و  ــی در ای ــخه نویس ــون نس ــم اکن ــه وی، ه ــه گفت ب

ــی  ــام م ــنتی انج ــورت س ــه ص ــر ب ــورهای دیگ ــی کش برخ

ــی  ــی الکترونیک ــرح نســخه نویس ــا اجــرای ط ــه ب شــود ک

پزشــکان، ضمــن كاهــش خطــای تجویــز دارو و تشــخیص، 

ــی شــود . ــا برطــرف م ــی داروه تداخــل احتمال

وی تصریــح کــرد: در معمــاری نســخه الکترونیکــی تراکنــش 

ــاق  ــچ اتف ــخه پی ــر و نس ــن تجویزگ ــی بی ــای الکترونیک ه

مــی افتــد.

وی ادامــه داد: در ایــن معمــاری، ســپاس بــه عنــوان 

زیرســاخت تبــادل اطالعــات بیــن تجویزگــر (Prescriber) و 

نســخه پیــچ (Dispenser) قــرار مــی گیــرد و بــرای راحتــی 

در اســتفاده ســرویس هــای ســپاس در قالــب یــک کیــت 

توســعه نــرم افــزار (SDK ) بــرای تجویــز گــر و نســخه پیــچ 

ارائــه شــده اســت.

ــی از  ــخه الکترونیک ــروژه نس ــرد: پ ــان ک ــر نش ــمیع خاط س

ســال ۱۳۹۴ در کشــور بــه صــورت پایولــت در بعضی شــهرها 

اجــرا شــد و نســخه نویســی و نســخه پیچــی الکترونیکــی 

ــزایی  ــر بس ــرف دارو تاثی ــز و مص ــردن تجوی ــی ك در منطق

خواهــد داشــت .

وی ادامــه داد: تمامــی ســوابق و داروهــای مصرفــی بیمــار 

ــده الکترونیکــی ســالمت وی ثبــت خواهــد شــد و  در پرون

ــه  ــه شناس ــا ارائ ــًا ب ــه صرف ــه داروخان ــه ب ــار در مراجع بیم

نســخه (منــدرج در نســخه چاپــی کــه پزشــک بــه وی ارائــه 

داده اســت) و یــا ارائــه کارت ملــی مــی توانــد بــه دریافــت 

اقــالم دارویــی تجویــزی اقــدام کنــد.

بــه گفتــه مدیــر آمــار و فنــاوری اطالعــات دانشــگاه علــوم 

ــه  ــه جــای ارائ پزشــکی اســتان، در ایــن طــرح، بیمــاران ب

نســخه کاغــذی بــه داروخانــه هــا، از طریــق نســخه 

ــرد. ــد ک ــت خواهن ــود را دریاف ــی داروی خ الکترونیک
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وبــدا؛ سرپرســت معاونــت فرهنگــی و امــور دانشــجویی دانشــگاه 

علــوم پزشــکی شــهرکرد، از برگــزاری جلســه توجیهــی دانشــجویان 

ــر داد. ــن روز از مهرمــاه ۹۸ خب ــورود در هفتمی ــد ال جدی

بــه گــزارش وبــدا؛ دکتــر عبدالمجیــد فدایــی افــزود: ایــن جلســه بــا 

حضــور پرشــور جمــع کثیــری از دانشــجویان و خانــواده هــای ایــن 

ــه  ــع رحمتی ــینای مجتم ــن س ــای اب ــش ه ــالن همای ــزان در س عزی

ــن آشــنایی دانشــجویان مســئولین ارشــد دانشــگاه،  ــزار و ضم برگ

برخــی از قوانیــن و آئیــن نامــه هــا تشــریح شــد.

بــه گفتــه وی، مســئول دفتــر نهــاد مقــام معظــم رهبــری در 

دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد در ایــن مراســم ضمــن توصیــه بــه 

دانشــجویان بــرای اســتفاده از فرصــت تحصیــل در دانشــگاه بــرای 

کســب دانــش و مهــارت هــای الزم، افــزود: انجــام فعالیــت هــای 

ــجویان  ــه دانش ــم ب ــل عل ــار تحصی ــی در کن ــجویی و فرهنگ دانش

ــا رفــع كســالت و خمودگــی آمادگــی الزم را  ــا ب ــد ت کمــک مــی كن

ــد. ــم را طــی نماین ــرای ادامــه مســیر كســب عل ب

وی افــزود: همچنیــن حجــت االســالم و المســلمین دکتــر باغشــنی 

بــا بیــان اینکــه دانشــجویان بــا ورود بــه یــک مقطــع تحصیلــی و 

یــک رشــته در یــک دانشــگاه، تقریبــًا فرصــت هــای برابــری بــرای 

ــد اظهــار داشــت: تفــاوت  ــدا مــی كنن کســب مهــارت و دانــش پی

ــدی دانشــجو از  ــره من ــزان به ــی و می ــارغ التحصیل هــا در زمــان ف

فرصــت تحصیــل مشــخص مــی شــود .

ــا  ــت ب ــجویان خواس ــه از دانش ــزود: وی در ادام ــی اف ــر فدای دکت

غنیمــت شــمردن فرصــت هــا و ســعی و تــالش مســیر مناســبی را 

انتخــاب و از افســوس خــوردن و پیشــمانی در آینــده بابــت فرصــت 

ــد. ــری نماین ــه جلوگی هــای از دســت رفت

ــلمین  ــالم و المس ــت االس ــن حج وی افــزود: همچنی

دکتر باغشــنی از دانشــجویان خواســت از معاشــرت 

بــا افــرادی کــه آنهــا را نســبت بــه آینــده ناامیــد 

ــی از  ــه یک ــرا ک ــد چ ــد دوری کنن ــی کنن م

بزرگتریــن حــرام هــا و از ویژگــی هــای 

ــان  ــردن انس ــد ك ــیطان ناامی ــارز ش ب

هــا اســت.

سرپرســت معاونــت فرهنگــی و امــور 

دانشــجویی، اجــرای برنامــه هــای متنــوع از 

ــد را از  ــی توســط اســاتید هنرمن ــه خوان ــه نقال جمل

دیگــر بخــش هــای ایــن جلســه توجیهــی برشــمرد.

جلسه توجیهی دانشجویان جدید الورود 
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد برگزار شد

ــجویی  ــور دانش ــی و ام ــت فرهنگ ــت معاون ــدا؛ سرپرس وب

علــوم پزشــکی شــهرکرد، توســعه فعالیــت فرهنگــی و 

ــی در دانشــگاه ها و جــذب مشــارکت دانشــجویان  اجتماع

در ایــن برنامه هــا را راهــکار تربیــت و پــرورش دانشــجویان 

جامع نگــر دانســت.

ــی، در نشســت  ــد فدای ــر عبدالمجی ــدا؛ دکت ــزارش وب ــه گ ب

توجیهــی و معارفــه دانشــجویان جدیــد الــورود ایــن 

دانشــگاه گفــت: در تمامــی دانشــگاه ها، عــالوه بــر اجــرای 

ــی  ــای فرهنگ ــی، فعالیت ه ــی و تحصیل ــای آموزش برنامه ه

نظــر گرفتــه  در  دانشــجویان  بــرای  اجتماعــی هــم  و 

ــا،  ــن برنامه ه ــجویان در ای ــارکت دانش ــه مش ــود ک می ش

ــخصیتی  ــاد ش ــعه ابع ــی و توس ــه جمع گرای ــت روحی تقوی

ــی دارد. ــان را در پ آن

ــرورش شــهروندان خــوب  ــت و پ ــه تربی ــان اینک ــا بی وی ب

ــگاه و  ــزود: دانش ــت، اف ــروری اس ــه ای ض ــر جامع ــرای ه ب

ــه  ــا ارائ ــا ب ــت ت ــبی اس ــت مناس ــجویی فرص دوران دانش

ــرای  ــری ب ــی و هن ــی، اجتماع ــب فرهنگ ــای مناس برنامه ه

دســتیابی بــه ایــن امــر مهــم قدم هــای موثــری برداشــت.

دکتــر فدایــی بــا تأکیــد بــر اینکــه هدف اصلــی دانشــجویان 

در دانشــگاه ها، علــم آمــوزی اســت، تصریــح کــرد: هرگونــه 

ــه  ــن هــدف لطم ــه ای ــد دســتیابی ب ــر رون ــه ب ــی ک فعالیت

ــا  ــد ب ــم بای ــجویان ه ــت و دانش ــوع اس ــد، ممن وارد نمای

دوری از حواشــی و موضوعــات جانبــی، در مســیری صحیــح 

ــرای انجــام فعالیت هــای علمــی و همچنیــن برنامه هــای  ب

فرهنگــی و اجتماعــی خــود تــالش کننــد.

دانشــجویی  امــور  و  فرهنگــی  معاونــت  سرپرســت 

ــه  ــا اشــاره ب ــوم پزشــکی شــهرکرد در ادامــه ب دانشــگاه عل

فرصت هــا و تهدیــدات فضــای مجــازی از دانشــجویان 

ــن  ــب ای ــا و معای ــاره مزای ــود را درب ــناخت خ خواســت ش

فضــا ارتقــا داده و اجــازه ندهنــد کــه ســالمت، انســانیت و 

فرصت هــای رشــد و ترقــی آنــان قربانــی ایــن فضــا شــود.

وی خطــاب بــه دانشــجویان ســاکن در خوابــگاه هــا 

گفــت: دوران زندگــی خوابگاهــی فرصــت تجربــه یــک هــم 

زیســتی گروهــی اســت و بــا پذیــرش قوانیــن خــاص ایــن 

نــوع از زندگــی می تــوان در آینــده از آن بــه عنــوان یکــی از 

ــاد کــرد. بهتریــن دوران زندگــی دانشــجویی ی

دکتــر فدایــی بــا اشــاره بــه فعالیت هــای اداره مشــاوره ایــن 

معاونــت گفــت: بــا همــکاری گــروه مشــاورین ایــن اداره، 

برنامه هــای مختلفــی در راســتای آمــوزش مهارت هــای 

ــادی و  ــن، قاطعیــت، نق ــه گفت زندگــی همچــون مهــارت ن

همدلــی بــرای دانشــجویان اجــرا خواهــد شــد.

ــا  ــوورود ب ــجویان ن ــازی دانش ــح کــرد: آشناس وی تصری

ــه  ــه ای از جمل ــش حرف ــار و پوش ــه رفت عناویــن آ�ن نام

برنامــه هــای اســت کــه بــا همــکاری کارشناســان شــورای 

ــود. ــرا می ش ــه زودی اج ــی ب انضباط

دکتــر فدایــی بــه فعالیــت ۲۵ کانــون، تشــکل و انجمــن 

ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــجویی در دانش ــی دانش علم

ــت  ــت: معاون ــرد و گف ــاره ک ــم اش ــهرکرد ه ش

ــش  ــگاه نق ــجویی دانش ــور دانش ــی و ام فرهنگ

فعالیت هــای  فراهم ســازی  و  هدایت گــری 

و  دارد  برعهــده  را  دانشــجویی  مراكــز  ایــن 

ــا،  ــن كانون ه ــكاری ای ــا هم ــود ب ــالش می ش ت

متنــوع  برنامه هــای  انجمن هــا،  و  تشــكل ها 

و پــر محتــوا در حوزه هــای مختلــف فرهنگــی، 

ــود. ــرا ش ــگاه اج ــری در دانش ــی و هن اجتماع

 غنی سازی فعالیت های فرهنگی و اجتماعی 
راهکار تر�یت دانشجویان جامع نگر



۳۵

وبــدا؛ کارشــناس تربیــت بدنــی معاونــت فرهنگی دانشــجویی 

ــگاه  ــه دانش ــالم رتب ــهرکرد، از اع ــکی ش ــوم پزش ــگاه عل دانش

هــای شــرکت کننــده در المپیــاد ورزشــی دانشــجویان دختــر 

دانشــگاه هــای علــوم پزشــکی كشــور خبــر داد.

ــن  ــزود: چهاردهمی ــاری اف ــان انص ــدا؛ مرج ــزارش وب ــه گ ب

ــوم  ــای عل ــگاه ه ــر دانش ــجویان دخت ــی دانش ــاد ورزش المپی

ــا حمایــت معاونــت فرهنگــی دانشــجویی  پزشــکی کشــور ب

ــوم  ــکاران دانشــگاه عل ــالش شــبانه روزی هم ــت و ت ــا هم ب

ــد. ــزار ش ــتان ۹۸ برگ ــز در تابس ــکی تبری پزش

ــت  ــاه لغای ــخ ۲۲ مردادم ــاد از تاری ــن المپی ــه وی، ای ــه گفت ب

رشــته   ۹ در  زمانــی  در دو مقطــع  دهــم شــهریورماه ۹۸ 

ورزشــی والیبــال، فوتســال، بســکتبال، تنیــس روی میــز، شــنا، 

دوومیدانــی، بدمینتــون،  تیرانــدازی و کاراتــه بــا حضــور بیش 

ــزار شــد. ــز برگ ــده در تبری ــر شــرکت کنن از دو هــزار و ۵۰۰ نف

وی تعــداد دانشــگاه هــای شــرکت کننــده در ایــن المپیــاد را 

۵۸ دانشــگاه، تعــداد ورزشــکاران را یکهــزار و ۴۷۳ نفــر، تعــداد 

مربــی و سرپرســت شــرکت کننــده را ۳۹۷ و تعــداد همراهــان 

را ۲۲۹ نفــر اعــالم كــرد.

وی گفــت: ۱۵۷ داور و عوامــل فنــی، ۲۷۰ عوامــل اجرایــی و در 

مجمــوع دوهــزار ۵۲۶ نفــر در ایــن المپیــاد شــرکت داشــتند.

انصــاری تعــداد دانشــجویان شــرکت کننــده از دانشــگاه علــوم 

ــا  ــن دانشــگاه ب ــزود: ای ــرد و اف ــالم ک ــر اع پزشــکی را ۴۲ نف

کســب ۲۱ امتیــاز در جایــگاه ســیزدهم قــرار گرفــت.

ــن  ــهرکرد در بی ــکی ش ــوم پزش ــگاه عل ــه وی، دانش ــه گفت ب

ــا  ــجو ب ــزار دانش ــج ه ــا پن ــزار ت ــا دوه ــی ب ــگاه های دانش

ــت. ــرده اس ــب ک ــه اول را کس ــاز رتب ــب ۲۱ امتی کس

ــی، تعــداد مــدال هــای کســب  ایــن کارشــناس تربیــت بدن

ــال و  ــامل ۳ ط ــدال، ش ــوع چهارم ــگاه را در مجم ــده دانش ش

یــک نقــره اعــالم کــرد و افــزود: بــر اســاس رنــگ مــدال هــای 

ــگاه  ــهركرد در جای ــکی ش ــوم پزش ــگاه عل ــده دانش ــب ش کس

ششــم قــرار گرفــت و در بیــن دانشــگاه هــای بــا دوهــزار تــا 

پنــج هــزار نیــز رتبــه نخســت را از آن خــود كــرد.

ــه  ــاد در ســالهای ۹۴ و ۹۶ ب ــزاری المپی ــه برگ ــا اشــاره ب وی ب

ــه و شــهرکرد  ــوم پزشــکی ارومی ــای عل ــگاه ه ــی دانش میزبان

ــان  ــدگان ورزشــکاران، مربی ــار داشــت: آمــار شــرکت کنن اظه

و سرپرســتان بــه تفکیــك در ســال ۹۶ بــه میزبانــی دانشــگاه 

علــوم پزشــكی شــهركرد شــامل: یكهــزار و ۲۸۱ ورزشــكار، ۲۲۵ 

ــی، ۱۸۴ سرپرســت، ۲۱۷ نفــر بــوده اســت. مرب

ــی  ــی درمان ــز آموزش ــبکه مرک ــاخت ش ــئول زیرس ــدا؛ مس وب

ــوم  ــگاه عل ــجویان دانش ــت: دانش ــهرکرد گف ــر(س) ش هاج

پزشــکی شــهرکرد از امــکان دسترســی بــه اینترنت دانشــجویی 

در مراكــز آموزشــی درمانــی هاجــر (س) و آیــت اهللا كاشــانی 

ــوند. ــد می ش ــهر بهره من ــن ش ای

ــور  ــی و ام ــت فرهنگ ــل از معاون ــه نق ــدا ب ــزارش وب ــه گ ب

ــه  ــان اینک ــا بی ــماعیلی ب ــم اس ــگاه؛ رحی ــجویی دانش دانش

ــکان  ــف ام ــی مختل ــع تحصیل ــجویان در مقاط ــی دانش تمام

ــه اینترنــت دانشــجویی در ایــن مرکــز آموزشــی  دسترســی ب

ــای  ــوم گروه ه ــه س ــون طبق ــت: پاوی ــد، گف ــی را دارن درمان

آموزشــی، دفاتــر آموزشــی، ســالن مطالعه، ســایت پژوهشــی، 

ــاور  ــای مج ــم ، پاویون ه ــکان مقی ــه پزش ــوط ب ــمت مرب قس

بخــش عفونــی و پاویــون بــرادران در بخــش مــدارک پزشــکی 

بیمارســتان كاشــانی از جملــه محیط هــای زیــر پوشــش 

ــت. ــجویی اس ــت دانش اینترن

رتبه دانشگاه های شرکت کننده در المپیاد ورزشی دانشجویان دختر دانشگاه های علوم پزشکی کشور اعالم شد

فراهم شدن امکان دسترسی به اینترنت دانشجویی در مراکز آموزشی درمانی هاجر و کاشانی شهرکرد
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وبــدا؛ سرپرســت معاونــت فرهنگــی و امور دانشــجویی دانشــگاه 

علــوم پزشــکی شــهرکرد ضمــن تبریــک درخشــش دانشــجویان و 

كاركنــان در بیســت و چهارمیــن جشــنواره قــرآن و عتــرت(ع) از 

اعــالم اســامی برگزیــدگان نهایــی خبــر داد.

ــزود: جشــنواره  ــی اف ــد فدای ــر عبدالمجی ــدا؛ دکت ــزارش وب ــه گ ب

ــرت (ع ) وزارت بهداشــت امســال د ر۷ بخــش و۴۶  ــرآن و عت ق

ــی  ــه میزبان ــت ۱۰ ب ــه از ۷ لغای ــد و اختتامی ــزار گردی ــته برگ رش

ــزار شــد. دانشــگاه همــدان برگ

بــه گفتــه وی، در بخــش اســاتید دکتــر فاضــل محمــدی مقــدم 

ــا و  ــی رشــته دع ــه ســوم در بخــش آوای ــه کســب رتب ــق ب موف

مناجــات خوانــی گردیــد.

وی تصریــح کــرد: در بخــش دانشــجویان نیــز در حوزه پژوهشــی 

رشــته مقالــه، صــدرا انصــاری پــور رتبــه اول را کســب کرد.

ــی  ــته خوشنویس ــری، رش ــوزه هن ــی گفــت: در ح دکتــر فدای

محمدرضــا فرهــادی و در حــوزه فنــاوری، رشــته کانالهــای مجازی 

ســیده مرضیــه حســینی هــر یــک بــه رتبــه ســوم دســت یافتنــد.

ــازی  ــای مج ــته، کاناله ــاوری رش ــوزه فن ــرد: در ح ــه ک وی اضاف

ــی شــد. ــر معرف ــارم و شایســته تقدی ــه چه ــم عســگری رتب مری

ــان نیــز در حــوزه آوایــی، رشــته  ــه گفتــه وی، در بخــش کارکن ب

ــی،  ــوزه معارف ــه اول، در ح ــدی رتب ــم امی ــی مری ــه خوان ترجم

ــوزه  ــه اول و در ح ــکندری رتب ــام اس ــی اله ــمان قرآن ــته پرس رش

ــه  ــه دوم را ب ــی رتب ــه فتاح ــر پروان ــی دكت ــری، رشــته عكاس هن

ــد. ــاص دادن ــود اختص خ

دانشــجویی  امــور  و  فرهنگــی  معاونــت  وبــدا؛ سرپرســت 

دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد گفــت: هــم اکنــون یکهــزار و 

ــتند. ــگاه هس ــن دانش ــای ای ــگاه ه ــاکن خواب ــجو س ۲۷۳ دانش

بــه گــزارش وبــدا؛ دکتــر عبدالمجیــد فدایــی افــزود: از ایــن تعداد 

ــگاه  ــه در خواب ــتند ک ــر هس ــی پس ــر و مابق ــجو دخت ۷۸۶ دانش

ــتان،  ــب (س) ، گلس ــرت زین ــتان، حض ــتان، بهارس ــای بوس ه

مولــوی، عمــان و ابــن ســینای بروجــن ســاکن مــی باشــند.

ــجویان  ــتفاده دانش ــکان اس ــدن ام ــم ش ــه فراه ــه ب وی در ادام

ــی، مســکن،  ــواع وام هــای دانشــجویی شــامل وام تحصیل از ان

ضــروری، ودیعــه مســکن و وام شــهریه اشــاره داشــت و افــزود: 

در نیمســال دوم ســال تحصیلــی ۹۸-۱۳۹۷ و نیمســال اول ســال 

ــال  ــون ری ــارد و ۳۶۰ میلی ۹۹-۱۳۹۸ در مجمــوع بیــش از ۲۰ میلی

وام بــه دانشــجویان پرداخــت شــده اســت.

وی در ادامــه از انجــام فعالیــت هــای فــوق برنامــه دانشــجویی 

در قالــب ۲۵ تشــکل، بســیج، انجمــن اســالمی، کانــون، هیئــات 

و انجمــن علمــی دانشــجویی خبــر داد.

اسامی برگزیدگان جشنواره قرآن و عترت(ع) از دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد اعالم شد

برخورداری قریب به یکهزار و سیصد دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد از امکانات خوابگاهی



۳۷

ــواده  ــاور خان ــرآن و مش ــظ کل ق ــگاه، حاف ــدرس دانش ــدا؛ م وب

بــا بیــان اینکــه هــر دینــی بــر ســه پایــه اخــالق، بــاور و احــکام 

اســتوار اســت افــزود: هــر دینــی بــا اخــالق آغــاز، بــه بــاور هــا 

مــی رســد و بــه احــکام ختــم مــی شــود.

بــه گــزارش وبــدا؛ دکتــر ســعید عزیــزی در دوره آموزشــی ســبک 

زندگــی اســالمی ویــژه پرســنل دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد 

بــا تاکیــد بــر اینکــه اگــر دیــن بــا اخــالق شــروع نشــود بــه بــاور 

و احــكام نخواهــد رســید افــزود: متاســفانه علــت برخــی دیــن 

ــواده عــدم توجــه بــه همیــن موضــوع  گریــزی فرزندهــا در خان

اســت.

ایــن مشــاور خانــواده بــا بیــان اینکــه آمــوزه هــای اخالقــی در 

خانــواده ای از ســوی پــدر و مــادر بصــورت مســاوی بــه فرزنــدان 

ــر  ــری باورهــا ب ــزود: ۷۰ درصــد شــکل گی ــل مــی شــود اف منتق

عهــده مــادر و ۳۰ درصــد بــه عهــده پــدر و در موضــوع آمــوزش 

احــکام ایــن نســبت برعکــس مــی باشــد.

وی خاطــر نشــان کــرد: باورهــا همــان شــالوده وجــودی 

انســان اســت کــه زنــان بــه علــت لطافــت و ارتبــاط بیشــتر بــا 

متافیزیــک و بــاور بیشــتر بــه امــور غیبــی بهتــر از مــردان مــی 

ــد. ــل نماین ــدان منتق ــه فرزن ــد آن را ب توانن

ــر  ــی ۱۱ براب ــردان در احــکام دین ــه ســخنان م ــان اینک ــا بی وی ب

ــوزش  ــرای آم ــه داد: ب ــت ادام ــذار اس ــر گ ــان تاثی ــخنان زن س

ــی  ــر م ــر بهت ــری کمت ــخت گی ــطه س ــه واس ــدران ب ــکام، پ اح

ــد. ــوزش دهن ــدان آم ــه فرزن ــی را ب ــکام دین ــد اح توانن

دکتــر عزیــزی گفــت: معمــوًال واکنــش هــای رفتــاری یــا عصبــی 

انســان شــامل ۱۰ طیــف مــی شــود کــه مــی توانــد میــزان نرمــال 

بــودن یــا پرخاشــگری رفتــار فــرد را بــا آن ســنجید.

وی ادامــه داد: واکنــش اول ســکوت یــا عــدم واکنــش را شــامل 

ــی  ــرد در وضعیــت عال ــی ف ــادل روان ــه از نظــر تع مــی شــود ک

ــرار دارد. ق

ــه گفتــه وی، در واکنــش درون ریــز یعنــی ســکوت علــی رغــم  ب

بــارز شــدن نشــانه هــای ظاهــری در چهــره، نیــز فــرد از وضعیت 

مطلــوب برخــوردار اســت و در مرحلــه بــرون ریــز یــا اشــک یــا 

همــان ســکوت همــراه بــا اشــک، فــرد همچنــان از ســالمت روان 

برخــوردار اســت.

ــرد  ــی ف ــه کالم ــا تخلی ــه کالم ی ــت: در مرحل ــزی گف ــر عزی دکت

بــدون داد زدن و فحاشــی واکنــش نشــان مــی دهــد کــه 

همچنــان نشــان دهنــده ســالمت روان اســت.

وی تصریــح کــرد: تــرک محــل یــا تغ�ــر وضعیــت نیــز نشــان 

دهنــده ســالمت روانــی فــرد مــی باشــد.

ــا دادزدن و صــدای  ــش ب ــه ششــم واکن ــه وی، در مرحل ــه گفت ب

بلنــد همــراه اســت کــه بــدون توجــه بــه گــروه ســنی فــرد، مــی 

تــوان گفــت در وی دچــار پرخاشــگری اســت.

وی اضافــه کــرد: واکنــش همــراه بــا ناســزاگویی و بــد دهنــی و 

آســیب بــه اشــیاء نیــز نشــان دهنــده پرخاشــگری فــرد اســت.

ــه بــدن و خــود زنــی  وی بــا بیــان اینکــه در واکنــش آســیب ب

ــش  ــر واکن ــه آخ ــت و در مرحل ــی اس ــد روان درمان ــرد نیازمن ف

ــرد:  ــح ک ــران اســت تصری ــه دیگ ــم ب ــه و تهاج ــا حمل ــراه ب هم

متاســفانه امــروز واکنــش هــا در جامعــه بــه ایــن ســمت ســوق 

پیــدا کــرده اســت.

وی، پرخاشــگری را از علــل اصلــی فروپاشــی خانــواده هــا 

برشــمرد و افــزود: دو علــت مهــم پرخاشــگری تحریــکات عصبــی 

ــت. ــی اس ــارهای عصب و فش

وی تحریــکات عصبــی را مربــوط بــه عوامــل بیرونــی ، محیطــی 

و مقطعــی و فشــار هــای عصبــی را مربــوط بــه عوامــل درونــی 

ــامل  ــه ش ــت ک ــدت دار دانس ــوی و م ــی و معن ــری، ذهن ، فک

ــی شــود. اســترس م

وی، تذکــر هــای پیاپــی و قــرار گرفتــن در معــرض امــواج 

ــی،  ــترس عاطف ــی و اس ــکات عصب ــه تحری ــی را از جمل سینوس

اســترس اقتصــادی و اســترس تحصیلــی و اســترس نتیجــه را از 

ــرد. ــام ب ــی ن ــای عصب ــه فشــار ه جمل

ــودن را نداشــتن  ــی ب ــل عصب ــواده یکــی از عل ــن مشــاور خان ای

مهــارت مدیریــت نتیجــه دانســت و افــزود: نتیجــه اعمــال بــه ۴ 

شــکل اجــر، تــاوان،  حکمــت و فضــل نمایــان مــی شــود.

دکتــر عزیــزی ادامــه داد: وقتــی تــالش هــا بــه نتیجــه مــی رســد 

ــی کشــیده نمــی شــود  ــی زحمت ــاداش ، وقت موضــوع اجــر و پ

موضــوع تــاوان و وقتــی زحمتــی کشــیده مــی شــود و نتیجــه 

ــی  ــرگاه زحمت ــت و ه ــوع حکم ــود موض ــی ش ــل نم ای حاص

ــی شــود موضــوع  ــی شــود و نتیجــه ای حاصــل م کشــیده نم

فضــل مطــرح اســت.

ایــن مــدرس دانشــگاه از مــواردی کــه موجــب فضــل الهــی مــی 

گــردد بــه حفــظ حرمــت مــادر اشــاره داشــت و افــزود: گاهــی 

خداونــد از فضــل خــود بندگانــش را بــه واســطه انجــام عملــی 

کوچــک پــاداش هــای بــزرگ مــی بخشــد.

اخالق، باور و احکام اصول سه گانه هر دینی را تشکیل می دهد



۳۸

تشر�ح برنامه های هفته جهانی غذا

پیام تبریک سرپرست معاونت غذا و دارو به مناسبت فرا رسیدن روز جهانی غذا

وبــدا؛ سرپرســت معاونــت غــذا و داروی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد ضمــن اشــاره بــه برگــزاری جلســه هماهنگــی 

اجــرای برنامــه هــای هفتــه جهانــی غــذا افــزود: در ایــن جلســه پیرامــون چگونگــی برگــزاری برنامــه هــای هفتــه 

ــر اســاس برنامــه  ــادل نظــر و ب ــذا و دارو بحــث و تب ــه ابالغــی ســازمان غ غــذا حــول محــور هــای هفــت گان

تدویــن شــده فعالیــت هــای مختلــف آموزشــی و فرهنگــی برگــزار شــد.

بــه گــزارش وبــدا بــه نقــل از روابــط عمومــی معاونــت؛ دکتــر محمــدی بــا اشــاره بــه شــعار بیــن المللــی روز 

جهانــی غــذا « رفتــار مــا آینــده مــا را مــی ســازد، رژیــم غذایــی ســالم بــرای دنیــای بــدون گرســنگی» و 

همچنیــن شــعار ملــی ایــن روز « اصــالح الگــوی تغذیــه بــرای حفــظ و ارتقــاء ســالمت»، از برگــزاری 

جشــنواره غــذای ســالم در تعــدادی از آموزشــگاههای اســتان خبــر داد.

وی، اجــرای برنامــه هــای آموزشــی جهــت گروههــای هــدف از جملــه دانــش آمــوزان، کارکنــان 

ــوم  ــت و عم ــن بهداش ــی، رابطی ــتی درمان ــز بهداش ــن مراک ــتگان، مراجعی ادارات، بازنشس

مــردم را از دیگــر اقدامــات معاونــت در هفتــه جهانــی غــذا اعــالم کــرد.

ــن  ــی، تب� ــک و چرب ــد، نم ــرف قن ــش مص ــذا و دارو، کاه ــت غ ــت معاون سرپرس

ــده، برچســب اصالــت  ــاء دانــش مصــرف کنن نشــانگرهای رنگــی در راســتای ارتق

ــاق کاال در  ــا قاچ ــارزه ب ــذا، مب ــوزه غ ــی در ح ــری و ردیاب ــتم رهگی کاال و سیس

حــوزه غــذا، ترویــج و معرفــی نشــان ایمنــی و ســالمت محصــوالت ســالمت 

محــور، محصــوالت غذایــی ویــژه و فراســودمند و همچنیــن اطــالع رســانی 

ــور  ــذا را از مح ــالمت غ ــوزه س ــده در ح ــرف کنن ــش مص ــاء دان و ارتق

هــای اصلــی برنامــه هــای آموزشــی عنــوان كــرد و از چــاپ و توزیــع 

ــت  ــاال جه ــراژ ب ــا تی ــی ب ــای آموزش ــت و بنره ــت، تراك پمفل

ــر داد.  ــر برنامــه هــای آموزشــی خب اجــرای هــر چــه بهت

دکتــر محمــدی از دیگــر اقدامــات معاونــت در هفتــه 

ــالم در  ــه س ــه صبحان ــزاری برنام ــه برگ ــذا ب ــی غ جهان

ــوع  ــابقات متن ــزاری مس ــدارس، برگ ــدادی از م تع

ــی  ــازمان، برپای ــی س ــای ابالغ ــون محوره پیرام

درمانــی،  بهداشــتی  مراکــز  در  نمایشــگاه 

مصلــی نمــاز جمعــه، پارکهــا و ... ســخنرانی 

ــه و  ــاز جمع ــای نم ــه ه ــش از خطب پی

ــا  ــری ب ــای خب ــزاری نشســت ه برگ

ــیما  ــدا و س ــا و ص ــزاری ه خبرگ

ــت. ــاره داش اش

ــوم پزشــکی  ــت غــذا و دارو دانشــگاه عل ــر رضــا محمــدی سرپرســت معاون دکت

شــهرکرد در پیامــی فــرا رســیدن ۱۶ اکتبــر (۲۴ مهــر مــاه) روز جهانــی غــذا را بــه 

همــه فعــاالن زنجیــره تولیــد و توزیــع و کنتــرل غــذا تبریــک گفــت.

ســازمان جهانــی بهداشــت شــعار ســال ۲۰۱۹ روز جهانــی غــذا را «رفتــار مــا آینــده 

ــرار داده  ــدون گرســنه» ق ــای ب ــرای دنی ــی ب ــم غذای ــا را مــی ســازد تغ�ــر رژی م

اســت و ایــن انتخــاب نشــان مــی دهــد کــه علیرغــم پیشــرفت هــای چشــمگیر 

بشــر در صنعــت غــذا و ســیر رو بــه رشــد تولیــد فــراورده هــای غذایــی بــا بهــره 

ــه دلیــل تغ�ــرات اقلیمــی و زیســت محیطــی،  گیــری از تکنولوژیهــای نویــن، ب

زیــاده خواهــی هــای قــدرت هــای بــزرگ، بــروز جنگهــای فرسایشــی و سیاســت 

هــای ناعادالنــه اقتصــادی در ســطح بیــن المللــی قطعــا در قــرن بیســت و یــک 

ــج  ــان و افزایــش درد و رن ــف جه ــاط مختل ــه گســترده در نق شــاهد ســوء تغذی

مــردم خصوصــا در جوامــع آســیب پذیــر خواهیــم بــود. متاســفانه در شــرایطی 

ــات  ــی و تبع ــا چاق ــط ب ــد معضــالت مرتب ــه در کشــورهای پیشــرفته و ثروتمن ک

ــودكان در  ناشــی از آن نمــود بیشــتری دارد، ک

ــا رنــج و مشــقت ناشــی  كشــور هــای فقیــر ب

از ســوء تغذیــه دســت بــه گریباننــد. تنشــهای 

ــذا در  ــد غ ــد و تولی ــره تولی ــل در زنجی محتم

ــی  ــی ب ــا رواج برخ ــان ب ــان همزم ــطح جه س

اخالقیهــا در ایــن حــوزه ماننــد افزایــش میــزان 

قاچــاق مــواد غذایــی و رونــد رو بــه رشــد مــواد 

ــت  ــه دس ــی، وظیف ــاز و تقلب ــر مج ــی غی غذای

انــدركاران حــوزه غــذا را مضاعــف كــرده اســت. 

قطعــا دســتیابی بــه امنیــت غذایــی كــه همانــا 

دسترســی عادالنــه جمعیــت بــه غــذای ســالم 

ــرایط  ــت در ش ــاز اس ــورد نی ــزان م ــه می و ب

كنونــی بســیار ســخت بــوده و نیازمنــد اتخــاذ 

ــتفاده  ــه اس ــر پای ــردی ب ــای راهب ــت ه سیاس

ــانی  ــروی انس ــن و نی ــای نوی ــوژی ه از تكنول

متعهــد و بــا دانــش دارد. اینجانــب بــه نوبــه 

خــود ضمــن قدردانــی از تــالش كلیــه فعــاالن 

ــد، بســته بنــدی،  ایــن عرصــه در زنجیــره تولی

توزیــع و نگهــداری غــذا خصوصــا اســاتید 

محتــرم، كارشناســان و مســئولین فنــی واحــد 

ــیدن روز  ــرا رس ــی ف ــواد غذای ــد م ــای تولی ه

جهانــی غــذا را بــه ایــن عزیــزان تبریــك عــرض 

نمــوده و توفیقــات روز افــزون را بــرای آنهــا از 

ــال خواســتارم.    ــد متع درگاه خداون
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وبــدا؛ مدیــر اداره نظــارت بــر مــواد غذایــی، آشــامیدنی، آرایشــی 

و بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد بــا اشــاره بــه اینکــه 

برمبنــای شــعار جهانــی روز غــذا، وزارت بهداشــت، درمــان و آموزش 

ــا  ــرای حفــظ و ارتق ــه ب ــی « اصــالح الگــو تغذی پزشــکی شــعار مل

ســالمت» را اعــالم کــرده اســت، گفــت: ایــن شــعار خــود شــامل 

مــوارد و آیتم هایــی می شــود.

ــدا؛ ابراهیــم داوودی درخصــوص هفتــه ملــی غــذا  ــه گــزارش وب ب

کــه از بیســتم مهرمــاه آغــاز و تــا بیســت و ششــم مهرمــاه ادامــه 

ــار  ــوار و ب ــازمان خ ــه س ــذا ک ــی روز غ ــعار جهان ــت: ش دارد، گف

کشــاورزی ملــل متحــد بــا توجــه بــه حساســیت گرســنگی اعــالم 

ــی  ــم غذای ــازد، رژی ــا را می س ــده م ــا آین ــار م ــت « رفت ــرده اس ک

ــدون گرســنگی اســت» اســت. ــای ب ــرای دنی ســالم ب

مدیــر اداره نظــارت بــر مــواد غذایــی، آشــامیدنی، آرایشــی و 

ــه اینکــه  ــا اشــاره ب ــوم پزشــکی شــهرکرد ب بهداشــتی دانشــگاه عل

برمبنــای همیــن شــعار جهانــی، وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش 

ــا  ــرای حفــظ و ارتق ــه ب ــی « اصــالح الگــو تغذی پزشــکی شــعار مل

ســالمت» را اعــالم کــرده اســت، افــزود: ایــن شــعار خــود شــامل 

مــوارد و آیتم هایــی می شــود.

وی ادامــه داد: شــعار وزارت بهداشــت، درمــان و آموزش پزشــکی در 

بحــث موادغذایــی شــامل کاهــش مصــرف قنــد، نمــک و چربــی در 

محصــوالت غذایــی و آشــامیدنی، درج نشــانگر تغذیــه در راســتای 

ارتقــا دانــش مصرف کننــدگان، درج نشــان ایمنــی و ســالمت 

محصــوالت غذایــی، مبــارزه بــا قاچــاق کاالهــای ســالمت در حــوزه 

ــی در  ــری و ردیاب ــتم رهگی ــت کاال و سیس ــب اصال ــی، برچس غذای

ــكالت و  ــری مش ــی، پیگی ــتی و آرایش ــوازم بهداش ــذا و ل ــوزه غ ح

ــا  ــت اطالع رســانی و ارتق ــی و درنهای فرایندهــای محصــوالت غذای

ــود. ــذا می ش ــالمت غ ــوزه س ــدگان در ح ــی مصرف كنن آگاه

داوودی بیــان کــرد: معاونــت غــذا و دارو دانشــگاه علــوم پزشــکی 

شــهرکرد بــا توجــه بــه اهــداف اعــالم شــده از ســوی وزارت 

ــه  ــای هفت ــژه برنامه ه ــکی وی ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم بهداش

ــت. ــرار داده اس ــود ق ــتورکار خ ــذا را در دس ــی غ مل

مدیــر اداره نظــارت بــر مــواد غذایــی، آشــامیدنی، آرایشــی و 

بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد بــا اشــاره به اولیــن روز 

هفتــه ملــی غــذا بــا عنــوان غــذا، آگاهــی و ســالمت بحــث صبحانه 

نیــز اطالع رســانی ها  در دو مدرســه  و  برگــزار شــده  ســالمت 

درخصــوص غــذای ســالم توســط کارشناســان صــورت گرفته اســت، 

ــوان غــذا،  ــا عن ــه ب ــن هفت ــن روز ای ــا دومی ادامــه داد: همزمــان ب

صنعــت و ســالمت آمــوزش درخصــوص نشــانگرهای رنگــی و مــواد 

ــد. ــح داده ش ــاف توضی ــا و اصن ــرای اتحادیه ه ــی ب غذای

وی بــا بیــان اینکــه دوشــنبه هفتــه جــاری بــا عنــوان غــذا، ســفیران 

و ســالمت نامگــذاری شــده اســت که مقــرر شــد در یکــی از مدارس 

شــهرکرد مســابقه صبحانــه ســالم برگــزار شــود، خاطرنشــان کــرد: در 

ــذاری  ــالمت نامگ ــارت و س ــذا، نظ ــوان غ ــا عن ــه ب ــنبه ک روز سه ش

ــاخص هایی  ــدار ش ــش مق ــت كاه ــی جه ــت برنامه های ــده اس ش

ــانگرهای  ــزوم درج نش ــس، ل ــای تران ــد و چربی ه ــك، قن ــل نم مث

رنگــی و معرفــی و تقدیــر از واحدهــای برگزیــده كــه باالتریــن نمــره 

ــود. ــام می ش ــد انج ــب كرده ان PRPF را كس

ــذا،  ــه در روز چهارشــنبه بــه نــام غ داوودی بــا تاکیــد بــر اینک

ــوم  ــرای دانشــجویان دانشــگاه های آزاد و عل آمــوزش و ســالمت ب

پزشــکی آموزش هایــی درنظــر گرفتــه شــده اســت کــه بــا برپایــی 

غرفــه درخصــوص غــذای ســالم و مــواد آرایشــی و بهداشــتی قاچاق 

همــراه اســت، اضافــه کــرد: روز پنجشــنبه بــا شــعار غــذا، تحــرک 

ــای  ــا و كارگاه ه ــی كارخانه ه ــؤوالن فن ــی مس ــالمت گردهمای و س

ــود. ــزار می ش ــتی برگ ــی و بهداش ــی، آرایش ــواد غذای ــد م تولی

مدیــر اداره نظــارت بــر مــواد غذایــی، آشــامیدنی، آرایشــی و 

بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد افــزود: روز آخــر هفتــه 

ــا عنــوان غــذا، معنویــت و ســالمت نامگــذاری شــده  ملــی غــذا ب

ــتا  ــن راس ــی در ای ــه غرفه های ــاز جمع ــتادهای نم ــه در س ــت ک اس

ــه وســیله پوســتر و بروشوراطالع رســانی های الزم  ــزار شــده و ب برگ

ــه  ــوازم آرایشــی و بهداشــتی ســالم ب ــی، ل درخصــوص مــواد غذای

نمازگــذاران انجــام خواهــد شــد.

روزشمار و برنامه های هفته ملی غذا در چهارمحال و بختیاری

درج نشانگر رنگی تغذیه ایی بر روی ۹۸.۲ درصد 
محصوالت تولیدی در چهارمحال و بختیاری

وبــدا؛ مدیــر اداره نظــارت بــر مــواد غذایــی، 

بهداشــتی  و  آرایشــی  آشــامیدنی، 

ــهرکرد  ــکی ش ــوم پزش ــگاه عل دانش

ــه  ــی ک ــد محصوالت ــت: ۹۸.۲ درص گف

ــرل  ــت کنت ــود تح ــد می ش ــتان تولی در اس

بــوده و نشــانگرهای رنگــی تغذیه ایــی بــرای 

ــت. ــده اس ــا درج ش آن ه

بــه گــزارش وبــدا؛ ابراهیــم داوودی گفــت: در 

طــول یــک ســال گذشــته فعالیت هــای مهمــی 

از ســوی معاونــت غــذا و داروی دانشــگاه علــوم پزشــکی 

ــظ  ــرف و حف ــوی مص ــالح الگ ــر و اص ــتای تغ� ــهرکرد در راس ش

ســالمت عمومــی صــورت گرفتــه اســت.

مدیــر اداره نظــارت بــر مــواد غذایــی، آشــامیدنی، آرایشــی و بهداشــتی 

ــدود ۳۶۷  ــدور ح ــه ص ــاره ب ــا اش ــهرکرد ب ــکی ش ــوم پزش ــگاه عل دانش

پروانــه ســاخت بهداشــتی توســط معاونــت غــذا و دارو دانشــگاه علــوم 

پزشــکی شــهرکرد، افــزود: همچنیــن در همیــن ســال ۲۱۸ شناســه نظــارت 

صــادر شــد.

ــادرات  ــت ص ــتی جه ــی بهداش ــورد گواه ــه ۳۸۴ م ــان اینک ــا بی وی ب

ــده  ــادر ش ــاری ص ــال و بختی ــالم در چهارمح ــن و س ــوالت ایم محص

ــد  ــتان تولی ــه در اس ــد محصوالتــی ک ــه داد: ۹۸.۲ درص ــت، ادام اس

ــرای  ــی ب ــی تغذیه ای ــانگرهای رنگ ــوده و نش ــرل ب ــت کنت ــود تح می ش

ــت. ــده اس ــا درج ش آن ه
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"haccp" برگزاری دوره آموزشی سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی

برگزاری كالس آموزشی ویژه روز جهانی 

غذا در دبستان دخترانه شاهد شهركرد

وبــدا؛ مدیــر اداره نظــارت بــر مــواد غذایــی معاونــت غــذا و داروی دانشــگاه علــوم 

پزشــکی شــهرکرد گفــت: دوره آموزشــی سیســتم مدیریــت ایمنــی مــواد غذایــی 

ــتان  ــی شهرس ــواد غذای ــد م ــای تولی ــی واحده ــئولین فن ــژه مس «haccp» وی

بروجــن برگــزار شــد.

بــه گــزارش وبــدا بــه نقــل از روابــط عمومــی معاونــت؛ ابراهیــم داوودی ضمــن 

ــی  ــتانه روز جهان ــه در آس ــک روزه ک ــن کارگاه ی ــزود: در ای ــر اف ــن خب ــالم ای اع

غــذا در شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان بروجــن و بــا حضــور کارشناســان 

ــه  ــی ب ــی مــواد غذای ــزار شــد، سیســتم مدیریــت ایمن ــت غــذا و دارو برگ معاون

عنــوان سیســتمی بــرای اثبــات توانایــی کنتــرل خطــرات احتمالــی در تولیــد مــواد 

غذایــی بــرای مســئولین فنــی واحــد هــای تولیــد مــواد غذایــی تشــریح شــد.

ــی از  ــواد غذای ــد م ــوزه تولی ــرات در ح ــواع مخاط ــه ان ــاره ب ــن اش داوودی ضم

ــواد  ــی م ــک، خــط مشــی ایمن ــی، شــیمیایی و بیولوژی ــه مخاطــرات فیزیک جمل

ــی خطــر، تصدیــق طــرح ریــزی  ــرل ســوابق، ارزیاب غذایــی، مســتند ســازی، کنت

ــه مــواردی  ــر بخشــی را از جمل ــرل و پایــش اث ــرل عــدم تطابــق هــا و کنت ، کنت

عنــوان کــرد، كــه توســط كارشناســان معاونــت غــذا و دارو بــه حاضریــن در كارگاه 

ارائــه شــد.

ــب  ــه، برچس ــی تغذی ــانگرهای رنگ ــن نش ــه تب� ــن جلس ــه داد: در ای وی ادام

کنتــرل اصالــت فــراورده هــای وارداتــی و همچنیــن آشــنایی بــا نحــوه تکمیــل 

فــرم هــای PRPs از مطالــب دیگــری بــود کــه بــه حاضریــن آمــوزش داده شــد.

وی در ادامــه از آمــوزش چهــره بــه چهــره نشــانگرهای رنگــی تغذیــه و برچســب 

اصالــت در فروشــگاههای عرضــه مــواد غذایــی شــهرکرد خبــر داد.

کارشناســان معاونــت غــذا و داروی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد افــزود: در 

دومیــن روز از هفتــه غــذا ضمــن بازدیــد از مراکــز عرضــه مــواد غذایــی و آرایشــی 

بهداشــتی، بــه صــورت چهــره بــه چهــره مفاهیــم مرتبــط بــا نشــانگرهای رنگــی 

تغذیــه و برچســب اصالــت را بــه متصدیــان ایــن مراکــز آمــوزش دادنــد.

وی تصریــح کــرد: بــا توجــه بــه اینکــه نشــانگر رنگــی تغذیــه و برچســب اصالــت 

ــن  ــه مهمتری ــور از جمل ــالمت مح ــای س ــاق کااله ــا قاچ ــارزه ب ــن مب و همچنی

ــن  ــال ای ــای انتق ــن روش ه ــی از بهتری ــند و یک ــی باش ــذا م ــوزه غ ــب ح مطال

مفاهیــم آمــوزش چهــره بــه چهــره بــه گروههــای هــدف مــی باشــد کارشناســان 

معاونــت غــذا و دارو در گروههــای جداگانــه ضمــن حضــور در تعــدادی از مراکــز 

تهیــه و توزیــع مــواد غذایــی ســطح شــهر آمــوزش هــای مختلــف را در خصــوص 

ایــن مباحــث مهــم بــه متصدیــان و همچنیــن خریــداران حاضــر در ایــن مراكــز 

ارائــه نمودنــد.

وبــدا؛ سرپرســت معاونــت غــذا و داروی دانشــگاه 

علــوم پزشــكی شــهركرد گفــت: در بیســت و چهارمیــن 

ــه  ــن روز از هفت ــا پنجمی ــان ب ــاه ٩٨، همزم روز از مهرم

ــت  ــی معاون ــواد غذای ــر م ــارت ب ــر اداره نظ ــذا، مدی غ

غــذا و دارو دانشــگاه علــوم پزشــكی شــهركرد بــه همــراه 

ــی  ــط عموم ــئول رواب ــی و مس ــواد غذای ــناس م كارش

معاونــت ضمــن حضــور در آموزشــگاه دخترانــه شــاهد 

شــهركرد، كالس آموزشــی ویــژه روز جهانــی غــذا را 

جهــت تعــداد ١٠٠ نفــر از اولیــا و دانــش آمــوزان ایــن 

ــد. ــزار نمودن مدرســه برگ

بــه گــزارش وبــدا بــه نقــل از روابــط عمومــی معاونــت؛ 

ــی  ــن كالس آموزش ــزود: در ای ــدی اف ــا محم ــر رض دكت

ــانگرهای  ــه نش ــذا از جمل ــوزه غ ــف ح ــم مختل مفاهی

رنگــی تغذیــه، بهداشــت و ایمنــی مــواد غذایــی و لــزوم 

فرهنــگ ســازی در زمینــه كاهــش مصــرف قنــد، نمك و 

چربــی بــه دانــش آمــوزان و اولیــاء آنهــا ارائــه گردیــد.

بــه گفتــه وی، در ایــن كالس آموزشــی كــه مــورد 

ــه  ــوط ب ــرار گرفــت مباحــث مرب ــن ق اســتقبال حاضری

كــد رهگیــری، ردیابــی و كنتــرل اصالــت كاالهــای 

ــی و  ــای آرایش ــراورده ه ــًا ف ــور خصوص ــالمت مح س

بهداشــتی و نحــوه اســتعالم اصالــت اینگونــه فــراورده 

ــد. ــریح ش ــن تش ــرای حاضری ــا ب ه

ــاق و  ــتی قاچ ــی و بهداش ــوازم آرایش ــرات ل وی، خط

همچنیــن مــواد غذایــی تراریختــه و معایــب و مضــرات 

آنهــا را از دیگــر مــواردی برشــمرد كــه بــه اولیــا و دانش 

آمــوزان آمــوزش داده شــد.

دكتــر محمــدی گفــت: در پایــان ایــن جلســه آموزشــی 

ــه تعــدادی از  ــه ســواالت حاضریــن، ب ضمــن پاســخ ب

اولیــا و دانــش آموزانــی كــه بــه ســواالت طــرح شــده 

ــود  ــم یادب ــه رس ــی ب ــد هدایای ــح دادن ــخ صحی پاس

اهــدا شــد.

سرپرســت معاونــت غــذا و داروی دانشــگاه علــوم 

پزشــكی شــهركرد در ادامــه از برپایــی غرفه نمایشــگاهی 

و اطــالع رســانی معاونت غــذا و دارو در مصلی شــهركرد 

خبــر داد و افــزود: همزمــان بــا برگــزاری نمــاز وحــدت 

ــی(ره)  ــام خمین ــزرگ ام ــالی ب ــه در مص ــن جمع آفری

ــن روز از  ــاه و آخری ــم مهرم ــت و شش ــهركرد در بیس ش

هفتــه غــذا، غرفــه نمایشــگاهی دســتاوردهای معاونــت 

غــذا و دارو در مصلــی بــر پــا گردیــد.

ــورد  ــه م ــگاه ك ــن نمایش ــزود: در ای ــدی اف ــر محم دكت

دســتاوردهای  گرفــت  قــرار  نمازگــزاران  اســتقبال 

ــی  ــطح ایمن ــاء س ــه ارتق ــذا و دارو در زمین ــت غ معاون

مــواد غذایــی، فرهنــگ ســازی اســتفاده از نشــانگرهای 

ــا قاچــاق كاال  ــارزه ب ــت و مب ــر چســب اصال رنگــی و ب

خصوصــًا كاالهــای ســالمت محــور بــه نمایــش در آمــد.
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وبــدا؛ مدیــر اداره نظــارت بــر دارو و مــواد مخــدر معاونــت غــذا و داروی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد اعــالم کــرد: 

زمــان طالیــی بــرای تزریــق واکســن آنفوالنــزا اواخــر شــهریور و اوایــل مهرمــاه اســت و گروههــای حســاس الزم 

اســت در ایــن بــازه زمانــی اقــدام بــه تزریــق واکســن کننــد.

بــه گــزارش وبــدا بــه نقــل از روابــط عمومــی معاونــت؛ دکتــر حمیــده رضــوی افــزود: آنفلوآنــزا 

ــه  ــاری ویروســی در فصــل سرماســت ک ــه شــایعترین بیم ــپ (Grippe) از جمل ــا گری ی

ــه شــدت ُمســری اســت. ــد و ب ــر می کن دســتگاه  تنفســی  را درگی

ــی پــس از تزریــق  ــرد: باالتریــن ســطح ایمن ــح ک ــن داروســاز تصری ای

ــی  ــق حاصــل م ــس از تزری ــه پ ــزا حــدود چهارهفت ــن آنفوالن واکس

ــن  ــق ای ــه تزری ــاز ب ــه نی ــرادی ک ــود اف ــی ش ــه م ــذا توصی ــود و ل ش

واکســن دارنــد ماننــد کــودکان شــش مــاه تــا هشــت ســال، افــراد بــاالی 

۶۰ ســال، زنــان بــاردار، افــرادی كــه مشــكالت قلبــی عروقــی دارنــد، مبتالیــان 

بــه دیابــت یــا نقــص سیســتم ایمنــی، مصرف كننــدگان داروهایــی كــه باعــث 

نقــص سیســتم ایمنــی می شــود، افــرادی كــه طــی یــك دوران طوالنــی از 

ــا  ــد ت ــوی دارن ــا كلی ــدی ی ــه مشــكالت كب ــرادی ك ــد و اف آســپرین اســتفاده می كنن

ــد. اوایــل مهرمــاه در ایــن خصــوص اقــدام كنن

دکتــر رضــوی بــا بیــان ایــن کــه نیازمنــدان بــه واکســن آنفوالنــزا ملــزم بــه تزریــق برنــد 

خاصــی از ایــن واکســن نیســتند گفــت: واکســن هــای جدیــد غالبــا از نــوع ســه و 

چهــار ظرفیتــی هســتند کــه هــر دو نــوع واكســن آنفلوآنــزا، گونه هــای ویروســی 

ــد. ــش می دهن ــده را پوش ــاك و نگران كنن خطرن

 ۲۰۲۰_۲۰۱۹ lnfluvac tetra وی تاکیــد کــرد: واکســن آنفوالنــزای چهــار ظرفیتــی

ــه  ــر س ــودکان زی ــتفاده در ک ــوز اس ــد مج ــی Abbott هلن ــاخت کمپان س

ســال را نداشــته و فعــال فقــط بــرای بزرگســاالن و كــودكان بــاالی ســه 

ســال قابــل اســتفاده اســت. وی متذكــر شــد: بــرای اســتفاده از ســایر 

 Influvac ــی ــه واكســن ۳ ظرفیت ــزا از جمل برندهــای واكســن آنفوالن

۲۰۱۹-۲۰۲۰ و همچنیــن واكســن ۴ ظرفیتــی Vaxigrip Tetra ســاخت 

كمپانــی ســانوفی پاســتور فرانســه در صورتــی كــه از مجــاری 

قانونــی وارد كشــور شــوند مانعــی وجــود نــدارد. 

ــراد  ــی اف ــرای تمام ــزا ب ــن آنفوالن ــزود: واکس ــاز اف ــن داروس ای

بــاالی ۶ مــاه توصیــه مــی شــود و کــودکان ۶ مــاه تــا ۸ ســاله 

ــی  ــتفاده م ــزا اس ــن آنفلوآن ــار از واکس ــن ب ــرای اولی ــه ب ای ک

کننــد نیــاز بــه ۲ دوز از ایــن واكســن دارنــد كــه حداقــل بایــد 

بــه فاصلــه یــك مــاه از یكدیگــر تزریــق گــردد ضمــن اینكــه 

كــودكان ۶ مــاه تــا ۳ ســال مــی بایســت نصــف واكســن را 

تزریــق كننــد.

ــزا نمــی  ــن واکســن، آنفلوآن ــق ای ــا تزری ــه داد: ب وی ادام

 گیریــد ولــی ممکــن اســت عــوارض جزئــی ماننــد تــورم، 

تــب خفیــف و درد بــدن رخ دهــد. در افــراد بــا عالئــم 

تــب و یــا بیمــاری عفونــی حــاد تزریــق واکســن بایــد 

بــه تعویــق بیافتــد.

ــق  ــرای تزری ــرد: ب ــه ک ــان توصی ــر رضــوی در پای دکت

ایــن واکســن بایــد بــا پزشــک متخصــص یــا 

ــرای  ــن ب ــن واکس ــود و ای ــورت ش ــاز مش داروس

ــیت  ــه آن حساس ــبت ب ــًال نس ــه قب ــانی ك کس

ــود. ــی  ش ــه نم ــد توصی ــان داده ان نش

گروههای حساس برای
 تزر�ق واکسن آنفوالنزا 

اقدام کنند
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دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در جشنواره 

شهید رجایی خوش درخشید

وبــدا؛ مدیــر روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد 

گفــت: ایــن دانشــگاه در بیســت و دومیــن جشــنواره شــهید رجایــی موفــق بــه 

کســب عنــوان برتــر در مجمــوع امتیــازات شــاخص هــای عمومــی گردیــد.

بــه گــزارش وبــدا؛ ســید علــی درخشــان افــزود: در آئیــن تجلیــل از دســتگاه هــای 

برتــر بــا حضــور اســتاندار و مقامــات اســتانی و روســا و مدیــران دســتگاه هــای 

اجرایــی بــا اهــدای لــوح و تندیــس از دســتگاه هــای برتــر تجلیــل بعمــل آمــد.

وی گفــت: در متــن لــوح ســپاس ایــن جشــنواره بــه امضــای اســتاندار و رئیــس 

ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی و دبیــر جشــنواره، خطــاب بــه رئیس دانشــگاه 

علــوم پزشــکی اســتان آمــده اســت، جشــنواره شــهید رجایــی نمــادی اســت از 

ســنجش حقــوق بنــدگان پــروردگار، کــه پاسداشــت آن، برپایــی رضــای خداونــد 

متعــال را بــه دنبــال خواهــد داشــت و فرصتــی را ایجــاد مــی کنــد تــا عملکــرد 

دســتگاه هــای اجرایــی اســتان در فضــای رقابتــی و بــر اســاس الگوهــای روز آمــد مدیریتــی در شــاخص هــای عمومــی و اختصاصــی ارزیابــی 

شــود. نتایــج حاصــل از ارزیابــی عملکــرد در ســال ۱۳۹۷ دســتگاه هــای اجرایــی اســتان در امتیــاز شــاخص هــای عمومــی نشــانگر احــراز 

رتبــه برتــر آن اداره کل در بیــن دســتگاه هــای اجرایــی شــركت كننــده در جشــنواره بــوده اســت. بــدون تردیــد ثمــره آن افزایــش رضایــت 

و اعتمــاد عمومــی بــه عنــوان بزرگتریــن ســرمایه نظــام جمهــوری اســالمی ایــران و تحقــق رهنمودهــای مقــام معظــم رهبــری و سیاســت 

هــای عمومــی دولــت خدمتگــزار تدبیــر و امیــد مــی باشــد بدینوســیله مراتــب تقدیــر و تشــكر خــود را بــه مناســبت كســب ایــن عنــوان در 

بیســت و دومیــن جشــنواره شــهید رجایــی بــه جنابعالــی و كاركنــان ســاعی آن دســتگاه اظهــار داشــته و توفیقــات روز افــزون آن مجموعــه 

را در پرتــو توجهــات خداونــد ســبحان مســالت مــی نمایــم.

درخشــان در پایــان خاطــر نشــان کــرد: بیســت و دومیــن جشــنواره شــهید رجائــی در ســال ۹۸ بــا شــعار افزایــش اعتمــاد عمومــی بــا ارتقــاء 

فرهنــگ ســازمانی، شــفافیت ، ســالمت اداری و توســعه دولــت الکترونیــک در ششــمین روز از مهرمــاه ۹۸ در فرهنگســرای بــزرگ شــهرکرد 

برگــزار شــد.

وبــدا؛ مدیریــت روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل دانشــگاه علــوم 

پزشــکی مفتخــر اســت ضمــن اعــالم کســب عنــوان برتــر دانشــگاه 

ــن  ــت و دومی ــی بیس ــای عموم ــاخص ه ــازات ش ــوع امتی در مجم

ــت  ــه ریاس ــت را ب ــن موفقی ــتان، ای ــی اس ــهید رجای ــنواره ش جش

ــک  ــه تبری ــان مجموع ــران و کارکن ــی مدی ــن و تمام ــرم، معاونی محت

ــد. ــرض نمای ع

ایــن مدیریــت اعــالم مــی دارد، بیســت و دومیــن جشــنواره شــهید 

ــاری ســال ۱۳۹۸ در ششــمین روز  رجائــی اســتان چهارمحــال و بختی

ــا و  ــتانی و روس ــات اس ــتاندار و مقام ــور اس ــا حض ــاه ۹۸ ب از مهرم

ــزرگ شــهرکرد  ــگ ســرای ب ــی در فرهن ــران دســتگاه هــای اجرای مدی

برگــزار و دکتــر شــیرانی لــوح و تندیــس جشــنواره را از دســتان 

ــد. ــت نمودن ــرم دریاف ــتاندار محت اس

ــئولین  ــته مس ــا و شایس ــت بج ــا مدیری ــان ب ــت، همچن ــد اس امی

ــن  ــتمرار ای ــاهد اس ــز ش ــنل عزی ــما پرس ــی ش ــی و همدل و همراه

موفقیــت هــا در زمینــه هــای مختلــف علمــی، آموزشــی، پژوهشــی 

ــاء ســطح  ــی و ارتق ــر ســاخت هــای بهداشــتی و درمان و توســعه زی

خدمــات حــوزه ســالمت در اســتان همیشــه ســرفرازمان چهارمحــال 

ــیم. ــاری باش و بختی

تبریک مدیریت روابط عمومی دانشگاه بمناسبت کسب عنوان دستگاه برتر توسط دانشگاه در بیست و دومین جشنواره شهید رجایی
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ــن  ــور بی ــی و ام ــط عموم ــر رواب ــدا؛ مدی وب

ــهرکرد  ــکی ش ــوم پزش ــگاه عل ــل دانش المل

گفــت: روز شــمار هفتــه پدافنــد غیــر عامــل 

وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی 

اعــالم شــد.

ــان  ــی درخش ــید عل ــدا؛ س ــزارش وب ــه گ ب

افــزود: چهارشــنبه هشــتم آبــان مــاه ۹۸، بــا 

عنــوان پدافنــد غیــر عامــل، ســالمت پایــدار 

ــدات،  ــرات و تهدی ــش مخاط ــد و پای و رص

ــا  ــاری ب ــاه ج ــان م ــم آب ــنبه نه ــج ش پن

عامــل،  غیــر  پدافنــد  عنــوان 

فراینــد  و  پایــدار  ســالمت 

آشکارســازی  و  تشــخیص 

تهدیــدات  و  مخاطــرات 

ــت. ــده اس ــذاری ش نامگ

ــر  ــد غی ــوان پدافن درخشــان، از انتخــاب عن

عامــل، ســالمت پایــدار و شــبکه پاســخ بــه 

ســوانح بحــران هــا در نظــام ســالمت بــرای 

ــر  ــاه ۹۸ خب ــان م ــم آب ــنبه دوازده روز یکش

ــیزدهم  ــنبه س ــرای روز دوش ــزود: ب داد و اف

آبــان مــاه نیــز عنــوان پدافنــد غیــر عامــل،  

دیپلماســی و ســالمت دفاعــی انتخــاب 

شــده اســت.

نیــز  مــاه  آبــان  چهاردهــم  گفــت:  وی 

بــا عنــوان پدافنــد غیــر عامــل، آینــده 

دفاعــی  و ســالمت  تحقیــق  پژوهشــی، 

اســت. شــده  نامگــذاری 

وی در ادامــه از برگــزاری نمایشــگاه عکــس 

مناســبت هفتــه پدافنــد غیــر عامــل در 

دهمیــن روز از آبــان مــاه در محــل مصــالی 

ــر داد. ــه خب ــام (ره ) ب ــرت ام ــزرگ حض ب

ــل  ــن المل ــط عمومــی و امــور بی ــر رواب مدی

دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد در پایــان 

ــر  ــد غی ــزاری همایــش علمــی پدافن ــه برگ ب

ایــن  در  بیولوژیــک  تهدیــدات  و  عامــل 

دانشــگاه اشــاره داشــت و افــزود: ایــن 

همایــش بــا دعــوت از مســئولین اســتانی و 

بــا حضــور ریاســت و معاونیــن دانشــگاه و 

پرســنل شــاغل در مجموعــه و بــا احتســاب 

از  روز  در چهاردهمیــن  بازآمــوزی  امتیــاز 

ــز  ــگاه و مرک ــکاری دانش ــا هم ــاه ب ــان م آب

مدیریــت حــوادث و فوریــت هــای پزشــکی 

اســتان از ســاعت ۸ صبح در ســالن همایش 

هــای ابــن ســینای مجتمــع رحمتیــه برگــزار 

مــی گــردد.

ــن  ــور بی ــی و ام ــط عموم ــر رواب ــدا؛ مدی وب

ــهرکرد  ــکی ش ــوم پزش ــگاه عل ــل دانش المل

ــراری  ــا برق ــردم شــریف اســتان ب ــت: م گف

ــخ  ــامد ، پاس ــامانه س ــق س ــاط از طری ارتب

ــت  ــوزه بهداش ــان در ح ــی از سواالتش برخ

ــرات ،  ــد و نظ ــت نمودن ــان را دریاف و درم

پیشــنهادات و انتقاداتشــان را مســتقیمًا بــا 

مســئولین ارشــد دانشــگاه مطــرح نمودنــد.

ــان  ــی درخش ــید عل ــدا؛ س ــزارش وب ــه گ ب

افــزود: در بیســتمین روز از آذرمــاه ۹۸ ، 

رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات 

بهداشــتی اســتان بــه همــراه معاونیــن 

ــزی ،  ــع و برنامــه ری توســعه مدیریــت مناب

ــران  ــذا و دارو و مدی ــت، غ ــان، بهداش درم

بازرســی و روابــط عمومــی ایــن مجموعــه با 

حضــور در مرکــز ســامانه الکترونیکــی ارتباط 

مــردم و دولــت (ســامد) در اســتانداری بــه 

ــد. ــی پاســخ دادن ســواالت مردم

ــاط از ســاعت  ــن ارتب ــرد: ای ــح ک وی تصری

ــور  ــاعات حض ــوع در س ــاز و در مجم ۹ آغ

ــه ۳۵  ــز، ب ــن وی در مرک ــت و معاونی ریاس

ــد. ــخ داده ش ــی پاس ــاس مردم تم

درخشــان افــزود: در ایــن برنامــه دکتــر 

شــیرانی و معاونیــن وی ضمــن پاســخ 

و  مشــاوره  ارائــه  و  مســتقیم  گویــی 

راهنمایــی بــه مخاطبیــن، در خصــوص 

ــه ســواالت  موضوعــات مختلــف و پاســخ ب

ــات  ــری مطالب ــتور پیگی ــرح شــده ، دس مط

مطــرح شــده از ســوی مــردم را صــادر 

نمودنــد.

روز شمار هفته پدافند غیر عامل وزارت بهداشت اعالم شد

پاسخ دهی به سواالت و شنیدن نظرات و انتقادات مردم توسط ریاست و 

معاونین دانشگاه علوم پزشکی استان از طریق سامانه سامد
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کنفرانس علمی" ورزش و دیابت" در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد برگزار شد

وبــدا؛ مدیــر روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد، 

از برگــزاری کنفرانــس علمــی یکــروزه «ورزش و دیابــت» در ایــن دانشــگاه خبــر داد.

ــت و  ــس در بیس ــن کنفران ــزود: ای ــان اف ــی درخش ــید عل ــدا؛ س ــزارش وب ــه گ ب

ــور  ــا حض ــی و ب ــکی ورزش ــت پزش ــارکت هیئ ــا مش ــاه ۹۸ ب ــن روز از آذرم هفتمی

پزشــکان و پیراپزشــکان و کارشناســان مبــارزه بــا بیمــاری هــا و جمعــی از پرســنل 

شــاغل در مراكــز بهداشــتی و درمانــی تابعــه دانشــگاه در ســالن همایــش هــای ابــن 

ــه برگــزار شــد. ســینای مجتمــع رحمتی

ــاون  ــوی مع ــش از س ــداف همای ــان اه ــن بی ــه ضم ــن جلس ــه وی، در ای ــه گفت ب

ســازمان ورزش و جوانــان اســتان، اپیدمیولــوژی بیمــاری دیابــت در کشــور و اســتان 

از ســوی معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد تشــریح شــد.

ــای  ــی داروه ــت، معرف ــاری دیاب ــخیصی بیم ــای تش ــر و راه ه ــل خط وی، عوام

خوراکــی ضــد دیابــت، داروهــای تزریقــی ضــد دیابــت و دیابــت و ورزش را از دیگــر 

ــوژی ورزشــی در ایــن  مباحــث مطــرح شــده از ســوی متخصصیــن غــدد و فیزیول

ــروزه برشــمرد. ــس علمــی یک کنفران

درخشــان گفــت: در ادامــه نیــز بــه ســواالت شــرکت کننــدگان از ســوی کارشناســان 

امــر پاســخ داده شــد.
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ــن  ــور بی ــی و ام ــط عموم ــر رواب ــدا؛ مدی وب

ــوم پزشــکی شــهرکرد از  ــل دانشــگاه عل المل

اعــالم روز شــمار هفتــه اطــالع رســانی ایــدز 

ــر داد. خب

ــان  ــی درخش ــید عل ــدا؛ س ــزارش وب ــه گ ب

افــزود: بــا توجــه بــه فــرا رســیدن روز 

جهانــی ایــدز، ۱۰ آذرمــاه ســال جــاری، شــعار 

آگاهــی، پیشــگیری، آزمایــش درمــان اچ ای 

وی « همــه در یــک کشــتی نشســته ایــم « 

ــت. ــاب شــده اس ــن روز انتخ ــرای ای ب

ــور  ــط عمومــی و ام ــز رواب ــر مرك ــدا؛ مدی وب

پزشــكی  علــوم  دانشــگاه  الملــل  بیــن 

یكــروزه  همایــش  برگــزاری  از  شــهركرد، 

پیشــگیری از اچ آی وی بــه مناســبت هفتــه 

اطــالع رســانی ایــدز در ایــن دانشــگاه خبــر 

داد. 

ــان  ــی درخش ــید عل ــدا؛ س ــزارش وب ــه گ ب

ــن روز  ــش در دوازدهمی ــن همای ــزود: ای اف

ــدركاران  ــا حضــور دســت ان ــاه ٩٨ ب از آذرم

مراقبیــن  درمــان،  و  بهداشــت  حــوزه 

ــاری  ــا بیم ــارزه ب ــان مب ــت، كارشناس بهداش

هــا و نمایندگانــی از دســتگاه هــای مجــری 

ــرل  ــی كنت چهارمیــن برنامــه اســتراتژیك مل

عفونــت اچ آی وی  در ســالن همایــش 

هــای ابــن ســینای مجتمــع رحمتیــه برگــزار 

شــد.

ــی  ــش آموزش ــن همای ــه وی، در ای ــه گفت ب

ضمــن تشــریح وضعیــت اچ آی وی در ایران 

و جهــان توســط ریاســت دانشــگاه، برنامــه 

ادغــام اچ آی وی / ایــدز در نظــام مراقبــت 

ــز  ــس مرك ــز از ســوی رئی ــات نی ــه خدم ارائ

بهداشــت اســتان  تشــریح شــد.

ادامــه  در  همچنیــن  كــرد:  تصریــح  وی 

كلیــات بیمــاری HIV توســط دكتــر رحمانــی 

عضــو محتــرم هیئــت علمــی و فــوكال 

ــد. ــان ش ــت HIV بی پوئین

ــر كل ســازمان  ــام دبی درخشــان، قرائــت پی

ملــل متحــد بــه مناســبت روز جهانــی ایــدز، 

ــا HIV در ایــران  تشــریح  قوانیــن مرتبــط ب

و جهــان و بیــان آثــار انــگ و تبعیــض در اچ 

آی وی، پخــش انیمیشــن آموزشــی و كلیــپ 

تهیــه شــده از اقدامــات صــورت گرفتــه 

بــرای كنتــرل و درمــان بیمــاری اچــی آی وی 

را از دیگــر بخــش هــای ایــن همایــش یــك 

روزه برشــمرد.

بیــان  پایــان ضمــن  گفتــه وی، در  بــه 

تجربیــات یــك بیمــار مبتــال بــه اچ آی وی در 

حضــور شــركت كننــدگان بصــورت داوطلبانه 

ــگیری از  ــرل و پیش ــه كنت ــاالن برنام ، از فع

ــد. ــل آم ــل بعم ــاری تجلی ــن بیم ای

روز شمار هفته اطالع رسانی ایدز اعالم شد

همایش یکروزه پ�یشگیری از اچ آی وی در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد برگزار شد
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وبــدا؛ مدیــر روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل دانشــگاه علــوم پزشــکی 

شــهرکرد گفــت: آ�ــن گرامیداشــت روز دانشــجو شــامگاه روز یک شــنبه، ۱۷ 

آذر ۹۸ بــا حضــور ریاســت، جمعــی از معاونیــن، مدیــران،  اســاتید و اعضــای 

ــا اســتقبال خــوب دانشــجویان، در ســالن همایش هــای  هیــات علمــی و ب

ابــن ســینا برگــزار شــد.

بــه گــزارش وبــدا؛ ســید علــی درخشــان افــزود: ریاســت دانشــگاه در ایــن 

ــا نشــاط دانشــجویان،  ــراز خرســندی از حضــور در جمــع ب آئیــن ضمــن اب

فــرا رســیدن ۱۶ آذرمــاه و روز دانشــجویان را بــه ایــن عزیــزان تبریــک گفــت.

وی تصریــح کــرد: دکتــر مجیــد شــیرانی پــس از شــنیدن ســخنان 

ــع اســالمی  ــی، مجم ــن اســالمی دانشــجویان، شــورای صنف ــران انجم دبی

دانشــجویان، بســیج دانشــجویی، کانون هــای فرهنگــی و انجمن هــای 

علمــی دانشــجویی از داشــتن روحیــه نشــاط در قشــر دانشــجو و داشــتن 

روحیــه حــق طلبــی در ایــن عزیــزان ابــراز خرســندی نمــود و در ادامــه بــه 

ــت. ــخ گف ــزان پاس ــن عزی ــواالت ای ــا و س ــه ه ــی از دغدغ برخ

درخشــان گفــت: وی در ادامــه بــا تاکیــد بــر لــزوم رشــد و تقویــت دانشــجو 

ــادی ، از  ــی و اقتص ــی، فرهنگ ــی، اجتماع ــی و مهارت ــاد علم ــی ابع در تمام

اعــالم آمادگــی دانشــگاه بــرای انجــام هرگونــه حمایــت از فعالیــت هــای 

دانشــجویی و ایــده هــای نــو خبــر داد و افــزود: علــی رغــم وجــود مشــکالت 

اعتبــاری و محدودیــت هــای عدیــده، از هیــچ کوششــی بــرای رفــع دغدغــه 

دانشــجویان دریــغ نخواهیــم کــرد. 

ــای  ــر حوزه ه ــجویان برت ــل از دانش ــیقی و تجلی ــرای موس ــان،  اج درخش

ــن گرامیداشــت روز  علمــی، ورزشــی و فرهنگــی را از دیگــر بخش هــای آئی

دانشــجو برشــمرد. 

ــوم پزشــکی  ــر مرکــز روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل دانشــگاه عل مدی

ــال و  ــگاه های چهارمح ــجویان دانش ــدار دانش ــه دی ــه ب ــهرکرد در ادام ش

بختیــاری بــا نماینــده ولــی فقیه در اســتان و امام جمعه شــهرکرد در شــامگاه 

شــانزدهمین روز از آذرمــاه در دفتــر امــام جمعــه شــهرکرد بــه مناســبت روز 

ــن  ــزود: ریاســت و جمعــی از دانشــجویان ای دانشــجو اشــاره داشــت و اف

دانشــگاه نیــز در دیــدار بــا حجــت االســالم و المســلمین محمدعلــی نکونــام 

حضــور داشــتند و در ایــن جلســه بــه بیــان دیــدگاه هــا و دغدغــه هایشــان 

پرداختنــد.

وبــدا؛ مدیــر روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل دانشــگاه 

ــره تخصصــی  ــن کنگ ــت: نهمی ــکی شــهرکرد گف ــوم پزش عل

و  عفونــت  کنتــرل  المللــی  بیــن  کنگــره  ســومین  و 

استریلیزاســیون و مــواد و تجهیــزات پزشــکی در تاریــخ ۲۴ و 

۲۵ دیمــاه ۹۸ همــراه بــا جشــنواره تقدیــر از خیریــن حــوزه 

ــرل عفونــت  ــار و تحقیقــات برتــر حــوزه كنت و جشــنواره آث

ــردد. ــی گ ــزار م ســالمت برگ

بــه گــزارش وبــدا؛ ســید علــی درخشــان افــزود: ایــن کنگــره 

بــا حمایــت دانشــگاه علــوم پزشــکی ایــران، انجمــن کنتــرل 

ــا همــکاری  عفونــت و مجمــع خیریــن ســالمت کشــور و ب

معاونــت هــای وزارت متبوع، ســازمان غــذا و دارو، ســازمان 

بهداشــت جهانــی، ســازمان نظــام پزشــکی، دانشــگاه علــوم 

ــای  ــاری ه ــات بیم ــز تحقیق ــتی، مرك ــهید بهش ــكی ش پزش

عفونــی و گرمســیری، دفتــر مدیریــت بیمارســتانی و تعالــی 

خدمــات بالینــی مركــز ســالمت محیــط و كار، مركــز مدیریت 

بیمــاری هــای واگیــر، دفتــر نظــارت و اعتبــار بخشــی امــور 

ــن  ــران، ســازمان تامی ــوم پزشــكی ته ــان، دانشــگاه عل درم

ــدادی  ــران و تع ــتان ته ــتاندارد اس ــی ، اداره كل اس اجتماع

دیگــر از ســازمان هــا و انجمــن هــا برگــزار مــی گــردد.

کارگاه هــای  بــا  همــراه  کنگــره  ایــن  وی،  گفتــه  بــه 

ــط  ــن مرتب ــرای متخصصی ــوزی ب ــاز بازآم ــی و امتی تخصص

ــی، آزمایشــگاه،  ــاری هــای عفون ــن بیم ــه متخصصی از جمل

ــروه هــای  ــی، دندانپزشــکی، داروســازان،  گ پزشــکان عموم

پرســتاری و مامایــی،  کارشناســان و متخصصیــن مرتبــط از 

جملــه متخصصیــن مدیریــت خدمــات بهداشــتی درمانــی، 

مهندســی بیمارســتان، بهداشــت محیــط، بهداشــت حرفــه 

ای، کارشناســان بخــش هــای استریلیزاســیون و اتــاق عمــل 

و اعضــای كمیتــه هــای كنتــرل عفونــت در مركــز همایــش 

ــران  ــكی ای ــوم پزش ــگاه عل ــی رازی دانش ــن الملل ــای بی ه

ــزار  مــی شــود. برگ

درخشــان، ظرفیــت هــای «مقــررات بیــن المللــی بهداشــتی 

IHR» - (مراقبــت بســته ای) در پیشــگیری از عفونــت هــای 

ــت آن  ــندرومیک و اهمی ــت س ــام مراقب ــتانی- نظ بیمارس

در واحدهــای اورژانــس بیمارســتانی - واکسیناســیون ، 

اســتراتژی نویــن پیشــگیری از مقاومــت میکروبــی- مدیریت 

فاضــالب، سیســتم هــای تصفیــه فاضــالب،  مدیریــت 

پســماند و بــی خطرســازی- وســایل یکبــار مصــرف پزشــکی 

ــکی  ــایل پزش ــن وس ــدد ایم ــراوری مج ــتانداردهای ف و اس

ــا اســتفاده از  ــت ب ــرل عفون ــن در كنت ــرد هــای نوی – رویك

ــن  ــه محورهــای ای ــات را از جمل ــردازش اطالع ــاوری و پ فن

كنگــره نــام بــرد.

مدیــر روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل دانشــگاه علــوم 

پزشــکی شــهرکرد، مهلــت ارســال آثــار را تــا پنجم دیمــاه ۹۸ 

www. :اعــالم و افــزود: امــکان ثبــت نــام از طریــق ســایت

infection_@ و   sterileonline.ir، info@sterileonline.ir

control فراهــم شــده اســت.

ــره  ــن کنگ ــرد: نهمی ــان ک ــر نش ــان خاط ــان در پای درخش

تخصصــی و ســومین کنگــره بیــن المللــی کنتــرل عفونــت 

ــا  ــزات پزشــکی همــراه ب و استریلیزاســیون و مــواد و تجهی

ــت. ــوزی اس ــاز بازآم امتی

آیین گرامیداشت روز دانشجو در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد برگزار شد

نهمین کنگره تخصصی و سومین کنگره بین 

المللی کنترل عفونت و استریلیزاسیون و 

مواد و تجهیزات پزشکی برگزار می شود
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اولین یادواره شهدای بهداری لشکر حضرت قمر بنی هاشم (ع) در چهارمحال و بختیاری برگزار شد

راه کربال به دست شهدای دفاع مقدس باز شد و شهدای مدافع حرم راه قدس را باز خواهند کرد

ــط عمومــی و امــور بیــن الملــل  ــدا؛ مدیــر رواب وب

ــن  ــزاری اولی ــوم پزشــکی شــهرکرد، از برگ دانشــگاه عل

ــی  ــر بن ــرت قم ــکر حض ــداری لش ــهدای به ــادواره ش ی

ــر داد. ــتان خب ــم (ع) در اس هاش

بــه گــزارش وبــدا؛ ســید علــی درخشــان افــزود: 

ــام  ــت ام ــر و برک ــر خی ــفر پ ــالروز س ــا س ــان ب همزم

ــالروز  ــتان و س ــه اس ــی) ب ــه العال ــه ای (مدظل خامن

شــهید   ۲۴۰۰ و  ســرداران  ملــی  کنگــره  برگــزاری 

ــد. ــزار ش ــادواره برگ ــن ی ــاری ای ــال و بختی چهارمح

وی تصریــح کــرد: ایــن یــادواره پانزدهــم مهرمــاه ۹۸ 

ــر  ــاور وزی ــان مش ــر اهللا فتحی ــردار نص ــور س ــا حض ب

بهداشــت در امــور بهــداری رزمــی، عــوض حیــدر پــور 

ــور در  ــوب کش ــه جن ــی منطق ــداری رزم ــده به فرمان

دوران دفــاع مقــدس و از اســاتید برجســته کشــوری، 

حجــت االســالم و المســلمین حســینی صــدر نماینــده 

ولــی فقیــه در ســپاه اســتان، حجــت االســالم و 

ــد شــهدا،  ــان توانمن ــلمین جوشــقانیان از راوی المس

ــگاه  ــئولین دانش ــتانی و مس ــئولین اس ــی از مس جمع

ابــن ســینای  در ســالن  پزشــکی شــهرکرد  علــوم 

ــد. ــزار ش ــهركرد برگ ــکی ش ــوم پزش ــگاه عل دانش

ــهدای  ــادواره ش ــن ی ــن در اولی ــه وی، همچنی ــه گفت ب

بهــداری لشــکر حضــرت قمــر بنــی هاشــم (ع) ضمــن 

تجلیــل از خانــواده هــای شــهداء راه خدمــت و اولیــن 

ــدگان  ــرم، از رزمن ــع ح ــکی مداف ــه پزش ــهید جامع ش

بهــداری دفــاع مقــدس هــم تجلیــل بعمــل آمــد.

درخشــان، رونمایــی از تمبــر یادبــود شــهداء بهــداری، 

ــای  ــگاه ه ــالمت و نمایش ــای س ــتگاه ه ــی ایس برپای

عکــس و فضــا ســازی را از دیگــر بخــش هــای متنــوع 

ــی  ــر بن ــپاه قم ــداری س ــهدای به ــادواره ش ــن ی اولی

ــمرد. ــم (ع) برش هاش

وبــدا؛ فرمانــده بهــداری رزمــی دوران دفــاع مقــدس و مشــاور وزیــر 

ــری  ــه فرمایــش رهب ــا اشــاره ب ــی ب ــداری رزم ــور به بهداشــت در ام

کــه فرمودنــد راه قــدس از کربــال مــی گــذرد، گفــت: شــهدای دفــاع 

ــاری  ــه ی ــع حــرم ب ــد و شــهدای مداف ــاز کردن ــال را ب مقــدس راه کرب

ــد کــرد. ــاز خواهن خــدا، راه قــدس را ب

بــه گــزارش وبــدا؛ ســردار نصــراهللا فتحیــان در اولیــن یــادواره شــهدای 

ــال  ــتان چهارمح ــم (ع) اس ــی هاش ــر بن ــرت قم ــکر حض ــداری لش به

ــاع  ــاری در دوران دف ــال و بختی ــتان چهارمح ــزود: اس ــاری اف و بختی

ــرده  ــه ک ــدم جبه ــوط مق ــی خط ــردان راه ــش از ۵۵ گ ــدس بی مق

ــا توجــه بــه جمعیــت حــدود ۵۰۰ هــزار نفــری اســتان  اســت کــه ب

جمعیــت قابــل توجهــی بــوده اســت.

وی تصریــح کــرد: محصــول ایــن جنــگ مردانــه، تقدیــم دو هــزار و 

۴۴۸ شــهید یعنــی چیــزی حــدود ۸ گــردان بــوده اســت.

ــران،  ــهید از امدادگ ــکی ۷۲ ش ــوزه پزش ــا در ح ــه وی، تنه ــه گفت ب

ــه  ــم ب ــتان تقدی ــکی از اس ــجویان پزش ــتاران و دانش ــکان ، پرس پزش

ــد. ــالمی ش ــوری اس ــدس جمه ــام مق نظ

ــدا  ــن خ ــما دی ــر ش ــزود: اگ ــت و اف ــق دانس ــی را ح ــده اله وی، وع

ــرای شــما مــی رســاند و امــروز بســیاری  ــاری کنیــد نصــرت را ب را ی

ــون  ــزت آن مره ــور ، آزادی وع ــای کش ــرفت ه ــت و پیش از موفقی

مبــارزه، مقاومــت و جهــاد 

ــت. ــد اس در راه خداون

ــام  ــت: ام ــار داش وی اظه

(ره) ، کســب رضــای الهــی، 

خودبــاوری در تمــام عرصه 

مقــدس،  دفــاع  هــای 

ــوران،  ــان خ ــوایی جه رس

 نشــر عظمــت اســالم در 

تجربــه  صــدور  جهــان، 

ــاع  ــرکات دف ــه ب ــم را از جمل ــه عال ــه هم ــاع ب ــارزه و دف ــای مب ه

مقــدس عنــوان نمــوده اســت.

ســردار فتاحیــان گفــت: در خصــوص جنــگ بایــد ســه ســوال، اینکــه 

جنــگ مــا بــا چــه کســانی بــود، بــرای چــه جنــگ شــد و چــه نتایجی 

در بــر داشــت را پاســخ داد.

ــوان  ــل ج ــی در نس ــه انقالب ــی، روحی ــرت اله ــان از نص وی، اطمین

جامعــه ،  ایجــاد اطمینــان قلبــی نســبت بــه غلبــه بــر تمــام ســختی 

هــا ، تقویــت پایــه هــای انقــالب ، پیشــرفت کشــور و هویــت ملــی 

ــاع مقــدس ، شــناخت  ــد از دف و اســتمرار مســیر طــی ۳۰ ســال بع

دوســتان و دشــمنان را از درس هــای ۸ ســال دفــاع مقــدس برشــمرد.
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آغاز هفته بسیج با 
شعار"بسیج، چهل سال 
خدمت، جهاد، شهادت"

اعزام تیم های بهداشتی و درمانی طرح شهید دک�تر رهنمون به نقاط کم برخوردار استان به مناسبت هفته بسیج

ــور  ــط عمومــی و ام ــر رواب ــدا؛ مدی وب

پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  الملــل  بیــن 

ــیج  ــه بس ــاز هفت ــه آغ ــاره ب ــا اش ــهرکرد، ب ش

ــاه ۹۸، از  ــت ششــم آذرم ــاه لغای ــان م از ســی آب

انتخــاب شعار»بســیج، چهــل ســال خدمــت، جهــاد ، 

ــر داد. ــه خب ــن هفت ــرای ای ــهادت» ب ش

ــه  ــاره ب ــا اش ــان ب ــی درخش ــید عل ــدا؛ س ــزارش وب ــه گ ب

ــه  ــیج ب ــه بس ــام هفت ــرای ای ــف ب ــن مختل ــاب عناوی انتخ

تشــریح ایــن عناویــن پرداخــت و افــزود: نخســتین روز از ایــن 

ــوان «بســیج، مقاومــت،  ــا عن ــاه ب ــان م ــه پنجشــنبه ســی آب هفت

ــت. ــده اس ــذاری ش ــهادت» نامگ ــار ، ش ایث

وی تصریــح کــرد: بــرای یکــم و دوم آذرمــاه نیــز بــه ترتیــب عناویــن 

ــاب  ــاوری « انتخ ــم و فن ــیج، عل ــت» و «بس ــالق، معنوی ــیج، اخ «بس

شــده اســت.

ــز  ــالمی» نی ــی اس ــی ایران ــبک زندگ ــیج، س ــت: «بس ــان گف درخش

ــد. ــی باش ــیج م ــه بس ــن روز از هفت ــوان چهارمی عن

ــن  ــور بی ــی و ام ــط عموم ــر رواب مدی

ــهرکرد  ــکی ش ــوم پزش ــگاه عل ــل دانش المل

ــت: عناویــن روزهــای چهــارم، پنجــم و  گف

ــگ  ــیج، فرهن ــب «بس ــه ترتی ــاه ب ــم آذرم شش

ــیج  ــت» و «بس ــاع و امنی ــیج دف ــرت»، «بس و بصی

ــی  ــانی « م ــت رس ــاد خدم ــی و جه ــاد مقاومت ، اقتص

ــد. باش

ــی، غبــار روبــی گلــزار  ــازی محیط ــه، فضــا س وی در ادام

ــران، حضــور پرشــور  ــواده شــهدا و ایثارگ ــا خان ــدار ب شــهدا، دی

کارکنــان در نمــاز عبــادی سیاســی جمعــه و برگــزاری میــز خدمــت 

بــا حضــور مدیــران در مصلــی هــای نمــاز جمعــه، برگــزاری نشســت 

هــای بصیرتــی، برگــزاری مســابقات ورزشــی بیــن کارکنــان و برگــزاری 

مراســمات مذهبــی همچــون زیــارت پــر فیــض عاشــورا را از برنامــه 

هــای پیــش بینــی شــده جهــت اجــرا در دانشــگاه و واحدهــای تابعــه 

آن بــه مناســبت هفتــه بســیج برشــمرد.

ــاری، از  ــال و بختی ــتان چهارمح ــکی اس ــه پزش ــیج جامع ــازمان بس ــس س ــدا؛ رئی وب

اعــزام تیــم هــای بهداشــتی و درمانــی کانــون هــای بســیج جامعــه پزشــکی مراکــز 

ــر  ــهید دکت ــرح ش ــب ط ــه در قال ــای ۹ گان ــتان ه ــی شهرس ــتی و درمان بهداش

ــه  ــه مناســبت هفت ــر برخــوردار اســتان ب ــه مناطــق محــروم و کمت رهنمــون ب

ــر داد. بســیج خب

بــه گــزارش وبــدا؛ دکتــر مهیــن غفــاری افــزود: ایــن تیــم ها متشــکل از پزشــک 

عمومــی، دندانپزشــک، پرســتار، کارشناســان تغذیــه، ســالمت روان و مراقبیــن 

ســالمت مــی باشــند کــه بــا حضــور در مناطــق مختلــف اســتان ضمــن 

ارائــه خدمــات آموزشــی و اطــالع رســانی و خدمــات مشــاوره 

ــالم  ــع اق ــاران و توزی ــان، ویزیــت بیم ــات متقاضی ای، معاین

ــد.وی،  ــی دهن ــام م ــگان انج ــورت رای ــه ص ــی را ب داروی

ــزام  ــا اع ــبت ه ــول و مناس ــایر فص ــه در س ــان اینک ــا بی ب

ــر  ــه مناطــق کمت ــه پزشــکی ب ــون هــای بســیج جامع کان

ــون صــورت  ــر رهنم ــرح شــهید دکت ــب ط ــودار در قال برخ

ــه  ــی ب ــت در دسترس ــراری عدال ــزود: برق ــرد اف ــی پذی م

خدمــات بهداشــتی و درمانــی و تــالش بــرای محرومیــت 

زدایــی از اهــداف تیــم هــای بهداشــتی و درمانــی اعزامــی 

بــه ایــن مناطــق اســت.

ــی  ــه پزشــکی اســتان، برپای رئیــس ســازمان بســیج جامع

ــادی  ــاز عب ــه نم ــا اقام ــان ب ــالمت همزم ــای س ــتگاه ه ایس

ــای  ــا، تشــکیل نشســت ه ــی ه ــه در مصل و سیاســی جمع

هــای  حلقــه  برگــزاری  روشــنگری،  و  افزایــی  بصیــرت 

برگــزاری همایــش  پیراپزشــکان،  و  پزشــکان  صالحیــن 

میقــات صالحیــن و حضــور حلقــه هــای صالحیــن در 

مصلــی هــا، دیــدار بــا خانــواده هــای معظــم شــهدا بویــژه 

ــف اســتان را از  ــاط مختل ــه پزشــکی در نق شــهدای جامع

ــه بســیج در ســطح شهرســتان  ــه هــای هفت ــر برنام دیگ

ــمرد. ــه برش ــای ۹ گان ه
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تجلیل از خانواده معزز 
ایثارگر، رزمنده هشت سال دفاع 
مقدس و جانباز مهدی ندیمی ، 

بمناسبت گرامیداشت هفته
 دفاع مقدس

جشنواره ملی انتشارات 
روابط عمومی با حضور 

دک�تر«سعیدرضا عاملی»  دبیر 
شورای عالی انقالب فرهنگی

تبیین بیانیه گام  دوم انقالب 
و بصیرت افزایي دیني با حضور 

جناب حجت االسالم
  سید سلیماني

پاسخگویی مسئولین 
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

 به سواالت مردمی از طریق 
سامانه سامد
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خدمــات  پزشــکی،  علــوم  دانشــگاه  رئیــس  وبــدا؛ 

ــس  ــاری، از اورژان ــال و بختی ــی چهارمح ــتی و درمان بهداش

ــام  ــد نظ ــن واح ــانی و اولی ــوان پیش ــتانی بعن ــش بیمارس پی

ــرد. ــاد ک ــوادث ی ــا و ح ــه بالی ــخ ب ــالمت در پاس س

ــر مجیــد شــیرانی در آئیــن گرامیداشــت  ــدا؛ دکت ــه گــزارش وب ب

ــای  ــت ه ــس فوری ــیس اورژان ــالروز تاس ــن س ــل و چهارمی چه

پزشــکی در ایــن دانشــگاه، هفتــه دفــاع مقــدس و یــاد و خاطــره 

شــهدای هشــت ســال مقاومــت پیروزمندانــه را گرامــی داشــت و 

بــه رشــادت هــای رزمنــدگان، جانبــازان، آزادگان و ایثــار و صبــر 

خانــواده هــای ایــن عزیــزان اشــاره داشــت.

وی بــا اشــاره بــه نقــش تکنســین هــای اورژانــس ۱۱۵ در نجــات 

جــان مصدومــان حــوادث افــزود: همــه مــا بــه ســختی هــای کار 

ایــن نیروهــا واقــف هســتیم.

ــی و  ــوادث طبیع ــران، ح ــروز بح ــع ب ــرد: در مواق ــح ک وی تصری

شــرایط حــاد، تکنســین هــای اورژانــس بعنــوان اولیــن کســانی 

ــه ارائــه خدمــت مــی نماینــد. هســتند کــه بــا حضــور در صحن

ــارغ از  ــالمت ف ــوزه س ــت در ح ــه خدم ــت: ارائ ــار داش وی اظه

ــتی  ــوع دوس ــوب ن ــس خ ــا ح ــق و ب ــی ومنط ــادالت ریاض مع

ــس ۱۱۵  ــای اورژان ــین ه ــه تکنس ــال آنک ــرد ح ــی پذی صــورت م

معمــوًال در محیــط هــای بــاز در شــرایط بحرانــی و در جایــی کــه 

هیجــان حادثــه و عوامــل بیرونــی حاکــم اســت ارائــه خدمــت 

ــد. مــی نماین

ــین  ــرد تکنس ــه ف ــر ب ــای منحص ــی ه ــه ویژگ ــاره ب ــا اش وی، ب

هــای اورژانــس ۱۱۵ در مدیریــت بحــران افــزود: برنامــه ســتادی 

سیاســت گــذاری نظــام ســالمت، پایــش ســطح مهــارت و دانش 

نیــروی انســانی اســت.

ــش،  ــر دان ــالوه ب ــس ع ــای اورژان ــزود: نیروه ــیرانی اف ــر ش دکت

مهــارت و اخــالق کــه الزمــه کار در حــوزه ســالمت اســت نیازمنــد 

تــوان بــاالی جســمی و روحــی،  پختگــی عقلــی و ویژگــی همــه 

ــرس و  ــان، ت ــه هیج ــی ک ــا در محیط ــتند ت ــری هس ــه نگ جانب

صحنــه حادثــه تع�ــن کننــده اســت، قــادر بــه عملیــات باشــند.

ــه واســطه  وی افــزود: تکنســین هــای فوریــت هــای پزشــکی ب

نــوع خدمــات و شــرایطی کــه در آن ارائــه خدمــت مــی نماینــد 

ــه طــور ناخــودآگاه ضمــن کســب دانــش و مهــارت مدیریــت  ب

بحــران، ســایر ویژگــی هــای بردبــاری را فــرا خواهنــد گرفــت.

رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد، کمبــود نیــروی انســانی 

را از بزرگتریــن معضــالت اورژانــس پیــش بیمارســتانی برشــمرد و 

افــزود: بایــد بــه ســمتی حرکــت کنیــم کــه ســطح تحصیــالت و 

ــاال ببریــم و ضمــن برگــزاری دوره هــای ضمــن  آمــوزش هــا را ب

خدمــت بــرای نیروهــای كنونــی، نیروهایــی بــا ســطح 

تحصیــالت و مهــارت بیشــتر را جــذب كنیــم. 

ــزات  ــی تجهی ــود برخ ــه کمب ــه ب ــیرانی در ادام ــر ش دکت

اشــاره و افــزود: هرچقــدر کــه بایــد خدمــات را ســطح اول 

ــتردگی  ــد از گس ــبت بای ــان نس ــه هم ــم ب ــترش بدهی گس

فضاهــای درمانــی در مناطــق کوچــک بپرهیزیــم و خدمــات 

ــکل  ــی بش ــوق تخصص ــی و ف ــای تخصص ــی را در جاه درمان

ــم. ــه نمائی ــز ارائ متمرك

وی اظهــار امیــدواری کــرد: بخشــی از کمبــود نیــرو در اورژانــس 

پیــش بیمارســتانی بــا جــذب ۲ تــا ۳ هــزار نیــرو از طریــق مجــوز 

ســازمان امــور اســتخدامی کشــور جبــران شــود.

دکتــر شــیرانی وضعیــت تجهیــزات را مطلــوب دانســت و افــزود: 

ایــن تجهیــزات در صــورت افزایــش تعــداد پایــگاه هــا پاســخ گــو 

نخواهــد بــود .

ــس  ــاوگان اورژان ــای ن ــس ه ــدادی از آمبوالن ــه داد: تع وی ادام

ــتمرار  ــا اس ــت، ب ــد اس ــه امی ــت ک ــوده اس ــز فرس ــتان نی اس

ــاوگان  ــس ن ــز آمبوالن ــن و تجهی ــرای تامی ــت ب ــات دول اقدام

ــود. ــرف ش ــز برط ــکل نی ــن مش ــس، ای اورژان

دکتــر شــیرانی همچنیــن بــه کمبــود برخــی تجهیــزات و امکانــات 

ــاره  ــس ۱۱۵ اش ــای اورژان ــرای تکنســین ه تفریحــی و ورزشــی ب

ــزات  ــن تجهی ــن ای ــع تامی ــارات را از موان ــود اعتب ــت و کمب داش

برشــمرد.

رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد گفــت: زمینــه و بســتر 

اجتماعــی بــرای اورژانــس ۱۱۵ نیــز خیلــی ضعیــف اســت کــه ایــن 

امــر نیازمنــد فعالیــت و مشــارکت فــرا بخشــی اســت.

وی بــا بیــان اینکــه خوشــبختانه بــا فرهنــگ ســازی صــورت گرفته 

مزاحمــت هــا بــرای اورژانــس ۱۱۵ کمتــر شــده اســت افــزود: امــا 

ــرای  ــان برخــی از دســتگاه هــا در انجــام وظایــف خــود ب همچن

تامیــن زیرســاختها و بســتر ارائــه خدمــات کوتاهــی مــی کننــد 

کــه در ایــن زمینــه نیــز در تــالش هســتیم تــا مشــکالتی از قبیــل 

مشــكالت ترافیكــی و انتظــارات نــا معقــول مــردم از اورژانــس ۱۱۵ 

بــا آمــوزش مرتفــع شــود.

دکتــر شــیرانی در پایــان خاطــر نشــان کــرد: تنهــا ۲۰ تــا ۲۵ درصد 

ــات وزارت  ــت و اقدام ــه فعالی ــته ب ــالمت وابس ــای س ــه ه مولف

ــاد  ــی نه ــذا تمام ــت ل ــکی اس ــوم پزش ــگاه عل ــت و دانش بهداش

هــای اجرایــی، حاکمیتــی و نظارتــی بایــد بــرای حــل مشــکالت 

حــوزه ســالمت همــکاری نماینــد.

اورژانس پ�یش بیمارستانی بعنوان پ�یشانی 
ارائه خدمات سالمت به مردم است
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اعزام تکنسین اورژانس ۱۱۵ از استان 
چهارمحال و بختیاری به مرز عراق

وبــدا؛ سرپرســت معاونــت توســعه 

علــوم  دانشــگاه  منابــع  و  مدیریــت 

پزشــکی، خدمــات بهداشــتی و درمانــی 

ــتگاه  ــزام ۵ دس ــاری از اع ــال و بختی چهارمح

ــس  ــوس آمبوالن ــک دســتگاه اتوب ــس، ی آمبوالن

بــه همــراه ۱۵ نفــر از تکنســین هــای اورژانــس ۱۱۵ 

و فوریــت هــای پزشــکی ایــن اســتان در هفدهمیــن 

روز از مهرمــاه ۹۸ بــه مــرز عــراق جهــت خدمــت رســانی 

ــر داد. ــینی (ع) خب ــن حس ــران اربعی ــه زائ ب

بــه گــزارش وبــدا؛ دکتــر علــی ضامــن صالحی فــرد در مراســم 

بدرقــه کاروان اورژانــس ۱۱۵ اســتان ، از برپایــی بیمارســتان 

صحرایــی ۳۶ تخــت خوابــی بــا حضــور ۸ نفــر از تکنســین هــای 

ــزود: ایــن نیروهــا شــب  ــر داد و اف ــه خب اورژانــس ۱۱۵ در مــرز چزاب

گذشــته بــه مــرز اعــزام شــده انــد.

وی اظهــار داشــت: ســال گذشــته نیــز ۵ دســتگاه آمبوالنــس و یــک 

ــتقر  ــراق مس ــرز ع ــتان در م ــس از اس ــوس آمبوالن ــتگاه اتوب دس

ــط  ــت توس ــزار ماموری ــک ه ــدود ی ــوع ح ــه در مجم ــد ک گردی

ــد. ــام ش ــتان انج ــس ۱۱۵ اس ــای اورژان ــین ه تکنس

سرپرســت مرکــز مدیریــت حــوادث و فوریــت های پزشــکی 

اســتان نیــز در ادامــه اظهــار داشــت: نیروهــای اورژانــس 

ــرپایی و  ــات س ــه خدم ــت ارائ ــا جه ــس ه و آمبوالن

انتقــال بیمــار و مصدومــان احتمالــی بــه بیمارســتان 

هــا و مراکــز درمانــی در مــرز مســتقر مــی شــوند.

دکتــر محمــد حیــدری افــزود: آمبوالنــس 

ــای  ــتگاه ه ــه دس ــز ب ــی مجه ــای اعزام ه

پیشــرفته پزشــکی و تجهیــزات اولیــه 

بــرای امدادرســانی بــه بیمــاران اســت.

وبــدا؛ سرپرســت مرکــز مدیــر حــوادث و فوریــت هــای 

پزشــکی چهارمحــال و بختیــاری گفــت: خانــم ۶۵ 

ــا دســتان نجــات بخــش  ســاله اهــل شهرســتان بــن ب

کارشناســان فوریت هــای پزشــکی اورژانــس بــه زندگــی 

ــت. بازگش

ــزود: طــی  ــر محمــد حیــدری اف ــدا؛ دکت ــزارش وب ــه گ ب

تمــاس تلفنــی عصــر ســومین روز از آبــان مــاه بــا مرکــز 

ــم ۶۵  ــیاری خان ــش هوش ــس ۱۱۵ کاه ــات اورژان ارتباط

ســاله اعــالم شــد.

ــه  ــزارش بالفاصل ــن گ ــت ای ــس از دریاف ــزود: پ وی اف

ــن  ــزام و در کمتری ــل اع ــه مح ــس ب ــان اورژان کارشناس

مــدت زمــان در محــل حادثــه حاضــر شــدند و پــس از 

معاینــات اولیــه متوجــه شــدند کــه بیمــار فاقــد عالئــم 

ــی اســت. حیات

دکتــر حیــدری تصریــح کــرد: بالفاصلــه اقدامات پزشــکی 

ــی  ــا قلب ــه احی ــدود ۳۰ دقیق ــس ازح ــام و پ ــه انج اولی

ــم ۶۵ ســاله  ــه بازگشــت زندگــی خان و ریــوی، موفــق ب

ــر(س)  ــتان هاج ــه بیمارس ــار را ب ــپس بیم ــدند و س ش

ــد. شــهرکرد منتقــل نمودن

ــکی  ــای پزش ــت ه ــوادث و فوری ــت ح ــز مدیری ــت مرک ــدا؛ سرپرس وب

چهارمحــال و بختیــاری از برگــزاری همایــش جنــگ نــرم و پدافنــد غیــر 

عامــل در حــوزه ســالمت همزمــان بــا آخریــن روز از هفتــه پدافنــد غیــر 

عامــل خبــر داد.

ــش در  ــن همای ــزود: ای ــدری اف ــد حی ــر محم ــدا؛ دکت ــزارش وب ــه گ ب

ــی  ــه علم ــو کمیت ــور عض ــا حض ــاه ۹۸، ب ــان م ــن روز از آب چهاردهمی

پدافنــد غیرعامــل وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی، رئیــس 

دانشــگاه علــوم پزشــکی و رئیــس کمیتــه پدافنــد غیــر عامــل بهداشــت 

و درمــان، مدیــر کل مدیریــت بحــران اســتان و دبیــر پدافنــد غیــر عامــل 

ســپاه ، دبیــر كمیتــه پدافنــد غیــر عامــل در ســازمان جهــاد كشــاورزی و 

جمعــی از كاركنــان حــوزه بهداشــت و درمــان و مركــز مدیریــت حــوادث 

و فوریــت هــای پزشــكی و كاركنــان ســازمان جهــاد كشــاورزی در ســالن 

همایــش هــای ابــن ســینای مجتمــع رحمتیــه برگــزار شــد.

ــه  ــرورت توج ــه ض ــاره ب ــن اش ــش ضم ــن همای ــه وی، در ای ــه گفت ب

ــدات و اهــداف زیســتی و  ــل، حــوزه هــای تهدی ــر عام ــد غی ــه پدافن ب

بیوتروریســتی ،  ویژگــی هــا و عوامــل تهدیــدات زیســتی نویــن، بهتریــن 

مــدل مدیریــت در بحــران زیســتی و مجموعــه اقدامــات پدافنــد غیــر 

ــل تهدیــدات و حمــالت بیوتروریســتی و بیولوژیکــی  عامــل در مقاب

تشــریح شــد.

احیای موفق خانم ۶۵ ساله توسط کارشناسان اورژانس در شهرستان بن

برگزاری همایش جنگ نرم و پدافند غیر عامل در حوزه سالمت
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۳ دستگاه آمبوالنس به اورژانس ۱۱۵ 
لردگان اختصاص یافت

خدمات رسانی جاده ای اورژانس چهارمحال و بختیاری ۵ 
دقیقه سر��ع تر از میانگین کشوری است

وبــدا؛ سرپرســت مرکــز مدیریــت حــوادث و 

ــاری،  ــال وبختی ــکی چهارمح ــای پزش فوریت ه

ــز ۳۱۵  ــاص ۳ دســتگاه آمبوالنــس بن از اختص

کمــک دار بــه اورژانــس ۱۱۵ شهرســتان لــرددگان 

ــر داد. خب

ــا  ــدری ب ــد حی ــر محم ــدا؛ دکت ــزارش وب ــه گ ب

اشــاره بــه توزیــع آمبوالنس هــای کمــک دار 

ــزود:  ــن اســتان اف ــخت گذر ای ــق س ــرای مناط ب

بــرای خریــد هــر کــدام از ایــن آمبوالنس هــا ۱۵ 

ــه شــده اســت. ــال هزین ــارد ری میلی

ــگاه  ــردگان ۸ پای ــه وی، در شهرســتان ل ــه گفت ب

اورژانــس جــاده ای فعــال و یــک پایــگاه جدیــد 

ــارز در  ــه اوره و ب ــه مدرس ــتای قلع ــز در روس نی

حــال ســاخت و ســاز اســت.

ــه  ــردگان ب ــت ل ــه جــاده ترانزی ــا اشــاره ب وی ب

بروجــن اظهــار داشــت: بــه دلیــل تــردد بــاال و 

ــگاه  ــز پای ــدازی و تجیه ــات راه ان ــزان تصادف می

ــک  ــتان ی ــن شهرس ــس ۱۱۵ در ای هــای اورژان

ــت. ــت اس اولوی

دکتــر حیــدری افــزود: ســال گذشــته نزدیــک بــه 

۷ هــزار و ۵۰۰ عملیــات اورژانســی در شهرســتان 

اورژانــس  تکنســین های  توســط  لــردگان 

ــد  ــاوگان جدی ــز ن ــا تجهی ــه ب ــد ک ــام ش انج

ایــن  مناطــق ســخت گذر  در  خدمات رســانی 

ــتان نیــز در کوتاهتریــن زمــان انجــام  شهرس

ــد. ــد ش خواه

نــوع  از  آمبوالنس هــا  ایــن  وی،  گفتــه  بــه 

کمــک دار اســت و متناســب بــا آخریــن فنــاوری 

ــخت گذر و  ــرایط س ــا ش ــب ب ــا و متناس روز دنی

ــت. ــده اس ــاخته ش ــتان س ــتانی اس کوهس

بــر اســاس ایــن گــزارش؛ اورژانــس ۱۱۵ دانشــگاه 

علــوم پزشــکی چهارمحــال و بختیــاری هــم 

 ۲۷۰ و  آمبوالنــس  دســتگاه   ۸۵ دارای  اینــک 

ــت. ــنل اس پرس

وبــدا؛ سرپرســت مرکــز مدیریــت حــوادث و 

فوریت هــای پزشــکی چهارمحــال و بختیــاری 

بــا اشــاره بــه توســعه پایــگاه هــای اورژانس 

ــاده ای  ــانی ج ــت: خدمات رس ــتان گف در اس

اورژانــس ایــن اســتان ۵ دقیقــه ســریع تر از 

میانگیــن کشــوری گــزارش شــده اســت

ــزاری  ــل از خبرگ ــه نق ــدا ب ــزارش وب ــه گ ب

ــت  ــدری در نشس ــد حی ــر محم ــا؛ دکت ایرن

دســتگاه های  کل  مدیــران  هم اندیشــی 

اجرایــی عضــو شــورای هماهنگــی مدیریــت 

بــا  بختیــاری  و  چهارمحــال  بحــران 

ــن  ــرد: میانگی ــد ک ــتان تاکی ــگاران اس خبرن

ــای  ــس در صحنه ه ــور اورژان ــوری حض کش

حادثــه شــهری ۸ دقیقــه و در حــوادث بیــن 

ــت. ــه اس ــاده ای ۱۴ دقیق ج

کــه  اســت  حالــی  در  ایــن  افــزود:  وی 

ــال و  ــهرهای چهارمح ــن در ش ــن میانگی ای

ــن  ــیرهای بی ــاری ۵ دقیقــه و در مس بختی

جــاده ای ۹ دقیقــه اســت.

دکتــر حیــدری بــه فعالیــت ۵۰ پایــگاه 

ــاری اشــاره  ــس در چهارمحــال و بختی اورژان

و تصریــح کــرد: از ایــن تعــداد ۱۷ پایــگاه در 

ــای اســتان  ــگاه در جاده ه ــهرها و ۳۳ پای ش

و خدمات رســانی  فعالیــت  بــه  مشــغول 

ــت. اس

نیــرو   ۳۰۰ هم اکنــون  شــد:  یــادآور  وی 

ــتگاه  ــک دس ــس، ی ــتگاه آمبوالن ــا ۹۱ دس ب

بیمارســتان  یــک  و  اتوبوس آمبوالنــس 

ــال و  ــدگان چهارمح ــه حادثه دی ــی ب صحرای

می کننــد. خدمات رســانی  بختیــاری 

و  حــوادث  مدیریــت  مرکــز  سرپرســت 

و  چهارمحــال  پزشــکی  فوریت هــای 

بختیــاری اظهــار داشــت: بــا توجــه بــه 

ســقوط بالگــرد مختــص امدادرســانی هوایی 

ــس اســتان در ســال گذشــته، تقاضــا  اورژان

ــه  ــد بالگــرد دیگــر ب شــده اســت یــک فرون

ــد. ــاص یاب ــتان اختص ــن اس ای

وی گفــت: در ســال گذشــته ۶۰۰ هــزار تماس 

ــای  ــت حــوادث و فوریت ه ــز مدیری ــا مرک ب

پزشــکی چهارمحــال و بختیــاری گرفتــه شــد 

کــه از ایــن تعــداد ۱۵۰ هــزار تمــاس از ســوی 

مزاحمــان تلفنــی بــوده اســت.

ــاس  ــر تم ــرد: ه ــد ک ــدری تاکی ــر حی دکت

نادرســت از ســوی مزاحمــان تلفنــی باعــث 

ــه  ــانی ب ــد خدمات رس ــدن رون ــی ش طوالن

می شــود. نیازمنــدان 

وی افــزود: در ۸ ماهــه امســال  ۳۰ هــزار 

ماموریــت از ســوی مرکــز مدیریــت حــوادث 

و  چهارمحــال  پزشــکی  فوریت هــای  و 

ــن  ــه از ای ــت ک ــده اس ــام ش ــاری انج بختی

بــه  مربــوط  ماموریــت  هــزار   ۸ تعــداد 

تصادف هــا و بقیــه مربــوط بــه حــوادث 

غیرتصادفــی بــوده اســت.

دکتــر حیــدری یــادآور شــد: در نیمه نخســت 

غرق شــدگی  از  ناشــی  فــوت   ۴۰ امســال 

در چهارمحــال و بختیــاری ثبــت شــد و 

ســال گذشــته ۲۷۰ مــورد مســمومیت بــا گاز 

ــد  ــزارش ش ــتان گ ــن در اس ــید کرب مونوکس

ــوت  ــه ف ــر ب ــورد منج ــداد ۶ م ــن تع و از ای

ــت. ــده اس ش

کــه  اســت  حالــی  در  ایــن  گفــت:  وی 

مــورد   ۱۰۳ نیــز  ســال جاری  ماهــه   ۸ در 

مســمومیت بــا گاز مونوکســید کربــن در 

ــن  ــزارش و از ای ــاری گ ــال و بختی چهارمح

ــوت شــد.دکتر  ــه ف ــورد منجــر ب ــداد ۳ م تع

ــتگاه  ــال ۱۴ دس ــرد: امس ــد ک ــدری تاکی حی

هــزار   ۲ ارزش  بــه  کمــک دار  آمبوالنــس 

در  خدمات رســانی  بــرای  ریــال  میلیــارد 

ــاری  مناطــق ســخت گذر چهارمحــال و بختی

ــاوگان اورژانــس اســتان افــزوده شــد. ــه ن ب
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شرکت اورژانس در رزمایش 
شروع طرح امداد زمستانی

کالس آموزشی سک�ته 
حاد قلبی در اورژانس با حضور 

متخصصان قلب دانشگاه 

برگزاری بیست و یکمین 
مانور سراسری زلزله توسط 
نیروهای امدادی و کمک به 

مصدومان با همکاری سازمان 
آموزش و پرورش

نشست هم اندیشی 
در شبکه بهداشت و درمان 

شهرستان اردل
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ــاری، از ســفر  ــن ســالمت چهارمحــال و بختی ــع خیری ــل مجم ــر عام ــدا؛ مدی وب

ــن  ــع خیری ــر کل مجم ــام دبی ــم مق ــی قائ ــمی و مردان ــان پورهاش ــروزه آقای یک

ســالمت کشــور و مشــاور معاونــت توســعه وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش 

ــر داد. ــه اســتان خب پزشــکی ب

ــد  ــی رون ــور بررس ــفر بمنظ ــن س ــزود: ای ــادری اف ــاس ق ــدا؛ عب ــزارش وب ــه گ ب

ــوم پزشــکی  ــع و دانشــگاه عل ــام مشــترک مجم ــه تم ــروژه هــای نیم ــل پ تکمی

مصــوب ســفر وزیــر وقــت دکتــر هاشــمی در خردادمــاه ۹۵ ، در هفتمیــن روز از 

ــاه ۹۸ انجــام شــد. مهرم

ــه  ــردد ک ــی اتخــاذ گ ــد ترتیب ــرر گردی ــد مق ــن بازدی ــرد: طــی ای ــح ک وی تصری

ــرداری برســد. ــره ب ــه به ــه مرحل ــام و ب ــروژه هــا هرچــه ســریعتر اتم پ

بــه گفتــه وی، طــی ایــن ســفر از کلینیــک بیمــاران صعــب العــالج جنــب مرکــز 

ــع،  ــر مرب ــای ۱۵هــزار و ۵۰۰ مت ــا زیربن ــی هاجــر(س) شــهرکرد ب آموزشــی درمان

مرکــز خدمــات جامــع ســالمت شــهر هفشــجان بــا دوهــزار متــر مربــع زیربنــا، 

ــادروان  ــكی ش ــی دندانپزش ــك تخصص ــالمت و كلینی ــع س ــات جام ــز خدم مرک

ــات  ــز خدم ــع، و مرك ــر مرب ــزار و ۲۰۰ مت ــای یكه ــا زیربن ــن ب ــور بروج ــادی پ ه

ــت  ــس فوری ــگاه اورژان ــاری و پای ــاری هــای رفت ــك بیم جامــع ســالمت و كلینی

هــای پزشــكی ۱۱۵ امــام ســجاد (ع) بروجــن بــا زیربنــای یكهــزار و ۴۰۰ متــر مربــع 

بازدیــد بعمــل آمــد.

قــادری خاطــر نشــان کــرد: در ســفر وزیــر وقــت بــه چهارمحــال وبختیــاری در 

ســال ۹۵، ۳۳ پــروژه عمرانــی در حــوزه بهداشــت و درمــان مصــوب گردیــد کــه 

از ایــن تعــداد ۳۳ پــروژه بــا زیربنــای ۲۷هــزار و ۱۳۰ متــر مربــع بــه مرحلــه بهــره 

بــرداری رســید.

وی اضافــه کــرد: از ایــن تعــداد ۷ پــروژه نیمــه تمــام مانــده و مابقــی بــه علــت 

عــدم تامیــن زمیــن تاکنــون آغــاز نشــده اســت.

بازدید قائم مقام دبیر کل مجمع خیرین سالمت کشور و مشاور معاونت 

توسعه وزارت بهداشت از پروژه های عمرانی حوزه سالمت

کلنگ زنی ۳ پروژه بهداشتی و درمانی در شهرستان سامان

عامــل  مدیــر  وبــدا؛ 

مجمــع خیریــن ســالمت 

بختیــاری  و  چهارمحــال 

گفــت: در بیســت و هفتمیــن 

آبــان مــاه ۹۸، آئیــن  از  روز 

کلنــگ زنــی ۳ پــروژه بهداشــتی 

ــده  ــوت از نماین ــا دع ــی ب و درمان

ــرم  ــه محت ــام جمع ــه، ام ــی فقی ول

شــهرکرد و رئیــس هیــات امنــای 

اســتان  ســالمت  خیریــن  مجمــع 

ــام،  ــلمین نکون ــالم و المس ــت االس حج

امنیتــی  و  سیاســی  معــاون  اســتاندار، 

ــن  ــت و معاونی ــتانداری، ریاس ــی اس و عمران

دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان،  فرمانــدار 

شهرســتان ، امــام جمعــه شــهر ســامان و جمعی 

ــزار شــد. ــدار شهرســتان برگ ــت م ــردم والی از م

ــزود: در  ــادری اف ــاس ق ــدا؛ عب ــزارش وب ــه گ ب

ایــن آئیــن کلنــگ احــداث پایــگاه ســالمت بــا 

ــس و  ــگاه اورژان ــع و پای ــر مرب ــای ۸۰۰ مت زیربن

فوریــت هــای پزشــکی بیــن جــاده ای گــرم دره 

ــک  ــای ی ــا زیربن ــامان ب ــتان س ــع شهرس از تواب

ــن زده شــد. ــه زمی ــع ب ــر مرب ــزار و ۲۰۰ مت ه

بــه گفتــه وی، هزینــه احــداث پایــگاه ســالمت 

روســتای گــرم دره توســط بانــی نیــک اندیــش 

حــاج موســی مردانــی و هزینــه احــداث پایــگاه 

اورژانــس و فوریــت هــای پزشــکی بیــن جــاده 

ــن  ــاری ای ــالمی و دهی ــورای اس ــوی ش ای از س

روســتا تامیــن خواهــد شــد.

قــادری گفــت: همچنیــن کلنــگ پــروژه احــداث 

ــی،  کلینیــک تخصصــی و فــوق تخصصــی داخل

ــاری ادراری  ــه و مج ــه، کلی ــوارش، ری ــب، گ قل

بــا هزینــه هــای احــداث و تجهیــز ایــن پــروژه 

توســط خیــر نیــک اندیــش اســماعیل صدیقــی 

ســامانی بــه نمایندگــی از ســوی خانــواده شــهید 

صدیقــی تــا ســقف یکصــد میلیــارد ریــال تامین 

خواهــد شــد.

بــه گفتــه وی، پیــش بینــی مــی شــود بــا 

تامیــن اعتبــارات الزم ایــن پــروژه طــی دو ســه 

ــد. ــرداری برس ــره ب ــه به ــی ب ــال آت س

ســالمت  خیریــن  مجمــع  عامــل  مدیــر 

چهارمحــال و بختیــاری در پایــان خاطــر نشــان 

کــرد: پیــش از کلنــگ زنــی پــروژه هــای مذکــور، 

ــروژه  ــه پ ــون س ــا کن ــاری ت ــال ج ــدای س از ابت

ــع  دیگــر بهداشــتی و درمانــی از ســوی مجم

ــده  ــی ش ــگ زن ــتان کلن ــالمت اس ــن س خیری

ــت. اس
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ــاری  ــد اعضــای چهارمحــال و بختی ــم پیون ــده تی ــدا؛ هماهنگ کنن وب

ــرگ  ــار م ــای ۱۵ بیم ــاری، اعض ــت ســال ج ــه نخس ــت: در ۶ ماه گف

ــد اهــداء شــد. ــه بیمــاران نیازمن مغــزی در اســتان ب

بــه گــزارش وبــدا؛ زهــرا ســیاح افــزود: از تعــداد اعضــای اهدایــی در 

اســتان،حدود ۲۰ کلیــه اهــدا شــد کــه ۴ کلیــه بــه بیمــاران نیازمنــد 

پیونــد کلیــه هــم اســتانی اهــداء شــد و مابقــی اعضــای نظیــر کبــد 

ــه اســتان های شــیراز، تهــران و اصفهــان منتقــل شــد. و نســوج ب

وی تصریــح کــرد: از تعــداد کبــد هــای اهدایــی نیــز ۲ مــورد بــه هــم 

اســتانی هایمــان در شــیراز پیونــد زده شــد.

وی ادامــه داد: ســال گذشــته نیــز ۲۴ مــورد اهــدای عضــو در اســتان 

انجــام گرفــت کــه از ایــن تعــداد ۱۶ کلیــه بــه بیمــاران کلیــوی اســتان 

پیونــد زده شــد.

ســیاح تصریــح کــرد: در چهارمحــال و بختیــاری تقریبــًا ۵۵ درصــد از 

بیمــاران مــرگ مغــزی اهــدای عضــو مــی شــوند کــه در ایــن میــان 

ــود  ــه خ ــو را ب ــدای عض ــداد اه ــترین تع ــردگان بیش ــتان ل شهرس

ــت. ــاص داده اس اختص

ــا  ــاری، ب ــال و بختی ــای چهارمح ــد اعض ــم پیون ــده تی هماهنگ کنن

ــزود:  ــگ اهــدای عضــو در اســتان، اف ــر نهادینه ســازی فرهن ــد ب تاکی

ــرای  ــی ب ــری از ظرفیــت رســانه ها، اقدامــات خوب ــا بهره گی ــون ب تاکن

ــا  ــوز ت ــا هن ــت ام ــده اس ــام ش ــو انج ــدای عض ــگ اه ــن فرهن تب�

ــده آل فرصــت وجــود دارد. ــه ای مرحل

ــران،  ــس از ته ــاری پ ــال و بختی ــزارش، چهارمح ــن گ ــاس ای ــر اس ب

فــارس، کهگیلویــه و بویــر احمــد و یــزد جــزو ۵ اســتان فعــال کشــور 

در اهــدای عضــو اســت.

گفتنــی اســت، ســاالنه بیــن ۵ تــا ۸ هــزار نفــر در کشــور دچــار مــرگ 

ــد عضــو  ــای پیون ــوارد، تیم ه ــد م ــه در ۳۶ درص ــزی می شــوند ک مغ

ــوند. ــا می ش ــت خانواده ه ــب رضای ــه جل ــق ب موف

ــاری  ــد اعضــای چهارمحــال و بختی ــم پیون ــده تی ــگ کنن وبدا؛ هماهن

گفــت: بــا ســخاوت خانــواده بیمــار مــرگ مغــزی پنجاهمیــن پیونــد 

کلیــه بــا موفقیــت در چهارمحــال و بختیــاری انجــام شــد.

بــه گــزارش وبــدا؛ زهــرا ســیاح افــزود: شــامگاه بیســتمین روز از آبــان 

مــاه ۹۸ بــا رضایــت خانــواده اســماعیلی ونــد از اهالــی ایــذه، اعضــای 

فرزنــد ۲۳ ســاله ی ایــن خانــواده بــه چندیــن بیمــار نیازمنــد اهــدای 

عضــو اهــدا شــد.

ــس  ــوج یون ــا و بخشــی از نس ــه ه ــد، کلی وی تصریــح کــرد: کب

ــکان  ــور پزش ــیراز و حض ــد از ش ــم پیون ــزام تی ــا اع ــد ب ــماعیل ون اس

تیــم پیونــد اســتان در مرکــز آموزشــی و درمانــی آیــت اهللا کاشــانی 

ــد. ــازی ش ــهركرد جداس ش

ــی از  ــیراز و بخش ــه ش ــد ب ــا و کب ــه ه ــی از کلی ــه وی، یک ــه گفت ب

نســوج بــه تهــران منتقــل شــد و یکــی از کلیــه هــای ایــن جــوان بــه 

بیمــار ۲۸ ســاله اردلــی پیونــد زده شــد و بــا ســخاوت ایــن خانــواده 

ــا موفقیــت در اســتان انجــام شــد. ــه ب پنجاهمیــن پیونــد کلی

ــال تشــنج و ایســت  ــه دنب ــد ب ســیاح گفــت: مرحــوم اســماعیل ون

قلبــی وتنفســی بــه مــدت یــک هفتــه در بخــش ICU بیمارســتان آیت 

اهللا تحــت مراقبــت ویــژه قــرار داشــت کــه متاســفانه مــرگ مغــزی 

وی توســط تیــم مجــرب پزشــکی بــه تا�ــد رســید .

 هماهنــگ کننــده تیــم پیونــد اعضــای چهارمحــال و بختیــاری خاطــر 

نشــان کــرد: از ابتــدای ســال جــاری تا کنــون ۱۷ مــورد اهــدای اعضای 

بیمــاران مــرگ مغــزی در اســتان انجــام شــده اســت.

با سخاوت خانواده بیمار مرگ مغزی پنجاهمین پیوند کلیه با موفقیت در چهارمحال و بختیاری انجام شد
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حضور تیم بهداشتی درمانی در روستاهای 

مناطق صعب العبور منطقه دیناران

برگزاری کارگاه تفسیر آزمایشات دوران 

بارداری در شهرستان اردل

ــتان اردل، از  ــان شهرس ــت و درم ــبکه بهداش ــت ش ــدا؛ سرپرس وب

ــع  ــات جام ــز خدم ــورز مرك ــب ســالمت و به حضــور پزشــک، مراق

ســالمت روســتایی عزیزآبــاد در روســتاهای مناطــق صعــب العبــور 

ــر داد. ــاران خب ــه دین منطق

ــا  ــبکه؛ علیرض ــی ش ــط عموم ــل از رواب ــه نق ــدا ب ــزارش وب ــه گ ب

رئیســی افــزود: در ایــن مراجعــه ضمــن ویزیــت بیمــاران، مراقبــت 

مــادران بــاردار و بیمــاران مبتــال بــه دیابــت و فشــارخون و همچیــن 

ارائــه آموزش هــای مــورد نیــاز بــه گــروه هــای هــدف انجــام شــد.

ــذا و  ــی غ ــای روز جهان ــبت ه ــه مناس ــاره ب ــا اش ــه ب وی، در ادام

ــتا  ــن راس ــده در ای ــام ش ــت انج ــی فعالی ــه برخ ــالمت روان ب س

اشــاره داشــت و افــزود: بــه مناســبت روز جهانــی غــذا، ضمــن انجــام 

مشــاوره تغذیــه در پایــگاه غیــر ضمیمــه اردل،  برنامــه هــای متنــوع 

ــزار شــد. ــز برگ ــی و آموزشــی در ســطح مراک فرهنگ

وی، حضــور بهــورز در مهدکــودک آیســان افســرآباد و ارائــه آمــوزش 

ــز  ــان مرك ــور كارشناس ــالمت و حض ــفره س ــزاری س ــای الزم و برگ ه

شــهری اردل در مهــد كــودك و دبســتان هــای شــهر اردل و برگــزاری 

ــات  ــن اقدام ــه ای ــد را از جمل ــن مه ــالم در ای ــه س جشــنواره صبحان

برشــمرد.

ــالمت روان،  ــه س ــبت هفت ــه مناس ــن ب ــت: همچنی ــار داش وی اظه

جلســه آموزشــی کنتــرل خشــم در مدرســه شــهید بهشــتی افســرآباد 

برگــزار شــد.

وی، برگــزاری مســابقات فرهنگــی و رزشــی و ارائــه آموزش هــای مــورد 

نیــاز در خصــوص هفتــه ســالمت روان در مــدارس ســطح شــهر اردل 

توســط پرســنل مرکــز خدمــات جامــع ســالمت شــهری روســتایی اردل 

ــط  ــالمت روان توس ــه س ــبت هفت ــی بمناس ــزاری کالس آموزش و برگ

پرســنل مركــز خدمــات جامــع ســالمت شــبانه روزی شــهری روســتایی 

ســرخون و ارائــه خدمــات ســالمت روان از ســوی پزشــك و مراقبیــن 

ــه  ــت هــای انجــام شــده ب ــر فعالی ــدان را از دیگ ــز چل ســالمت مرك

مناســبت هفتــه ســالمت روان برشــمرد.

ــور در  ــا حض ــالمت روان ب ــان س ــن کارشناس ــه وی، همچنی ــه گفت ب

مــدارس ضمــن اشــاره بــه ضــرورت توجــه بهداشــت روان ، در 

ــی را  ــه زندگــی مطالب خصــوص راه هــای افزایــش نشــاط و امیــد ب

ــد. ــه نمودن ارائ

وبــدا؛ سرپرســت شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان اردل، از 

برگــزاری کارگاه تفســیر آزمایشــات دوران بــارداری در ایــن شــکه خبــر 

داد.

ــا  ــزود: ایــن کارگاه آموزشــی ب ــدا؛ علیرضــا رئیســی اف ــه گــزارش وب ب

حضــور معاونــت بهداشــتی، دکتــر حــق شــناس متخصــص بیمــاری 

هــای زنــان و زایمــان، ماماهــا و مراقبیــن ســالمت شــاغل در شــبکه 

در محــل ســالن جلســات برگــزار شــد.

بــه گفتــه وی، در ایــن جلســه آمــوز ش هــای الزم توســط دکتــر حــق 

شــناس ارائــه شــد.

ــوزاد را  ــه ن ــادر ب ــال HIV از م ــگیری از انتق ــزاری کارگاه پیش وی، برگ

از دیگــر برنامــه هــای آموزشــی شــبکه طــی مــاه جــاری برشــمرد و 

افــزود: ایــن کارگاه بــا حضــور ماماهــا و مراقبیــن ســالمت برگــزار شــد.

ــرل  ــارت کنت ــی و مه ــاران اورژانس ــا بیم ــورد ب ــوه برخ ــوزش نح آم

ــت  ــاره سرپرس ــورد اش ــی م ــای آموزش ــه ه ــر برنام ــزی از دیگ خونری

ــتان اردل در  ــان شهرس ــت و درم ــبکه بهداش ش

آبان ماه ۹۸ بود.

رئیســی تصریــح کــرد: آمــوزش نحــوه برخــورد بــا بیمــاران اورژانســی و مهــارت کنتــرل خونریــزی، پانســمان و همچنیــن آشــنایی بــا خدمــات 

اورژانــس ۱۱۵ جهــت دانــش آمــوزان مدرســه شــبانه روزی لیرابــی، بخــش دینــاران شهرســتان اردل توســط مســئول پایــگاه اورژانــس جــاده 

ای لیرابــی ارائــه شــد.
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برگزاری کارگاه آموزشی 
سالمت روان ویژه مشاورین و 

رابطین مدارس

کمیته هماهنگی برگزاری 
همایش مدارس مروج سالمت

 با حضور نماینده محترم 
آموزش و پرورش

برگزاری جلسه آموزشی ایدز 
برای اولیاء دانش آموزان مدارس 
شهر دشتک  توسط  ماما،مراقب 
سالمت و کارشناس مرکزدشتک

رونمایی از آمبوالنس های 
جدید شبکه بهداشت و درمان 

شهرستان اردل با حضور فرماندار  
شهرستان اردل
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ــتون  ــک و س ــاب، دیس ــز، اعص ــراح مغ ــص ج ــدا؛ متخص وب

ــت  ــن، از موفقی ــج) بروج ــر (ع ــی عص ــتان ول ــرات بیمارس فق

ــر زن ۴۲  ــزی س ــور مغ ــودن توم ــارج نم ــی در خ ــم جراح تی

ــر داد. ــی خب ــاله بروجن س

ــوص  ــی در خص ــینعلی علیخان ــر حس ــدا؛ دکت ــزارش وب ــه گ ب

ــوارض  ــا ع ــه ب ــار ک ــزود: بیم ــن عمــل جراحــی اف ــات ای جزئی

ســردرد، ســرگیجه و کاهــش بینایــی مواجــه شــده بــود تحــت 

ــرار گرفــت و در حــال حاضــر حــال عمومــی  عمــل جراحــی ق

بیمــار خــوب اســت.

وی تصریــح کــرد: هوشــیاری بیمــار بازگشــته و تاکنــون 

ــدن وی  ــای ب ــچ کج ــی در هی ــل جراح ــی عم ــی در پ عوارض

ــت. ــده اس ــده نش دی

وی، بــا بیــان اینکــه بیمــار از چنــد ســال پیــش دچــار کاهــش 

حــس بویایــی شــده ولــی ظاهــرًا بــه ایــن موضــوع اهمیتــی 

نــداده اســت ادامــه داد:  از حــدود ۴ مــاه قبــل بیمــار دچــار 

ــی  ــده و بینای ــی ش ــس بینای ــش ح ــرگیجه و کاه ــردرد، س س

ــه  ــی کــه در هفت ــا جای ــه ت ــن بیمــار بتدریــج کاهــش یافت ای

هــای اخیــر نمــی توانســت بــه درســتی ببینــد.

بــه گفتــه وی، بــا انجــام MRI وجــود تومــور بــزرگ وســط مغــز 

ایــن بیمــار تا�ــد و بــا توجــه بــه کاهــش بینایــی وی، بیمــار 

بطــور اورژانســی تحــت عمــل جراحــی قــرار گرفــت.

دکتــر علیخانــی بــا بیــان اینکــه در عمــل جراحــی تومــور بــه 

صــورت کامــل از مغــز بیمــار خــارج شــد افــزود: بینایــی ایــن 

بیمــار تقریبــًا بازگشــته و وضعیــت وی در حــال بهبــود اســت.

ــن  ــتان بروج ــان شهرس ــت و درم ــبکه بهداش ــت ش ــدا؛ سرپرس وب

ــت  ــرل عفون ــه ی شهرســتانی برنامــه اســتراتژیک کنت گفــت: کمیت

ــراس  ــالن کنف ــل س ــاء در مح ــور اعض ــا حض اچ آی وی ( SIP ) ب

ــد. ــكیل ش ــبکه تش ش

بــه گــزارش وبــدا بــه نقــل از روابــط عمومــی شــبکه؛ محمــد حســن 

ــت اچ آی  ــی وضعی ــن بررس ــه ضم ــن جلس ــزود: در ای ــی اف کرم

ــه  ــرای برنام ــر اج ــه ب ــورت گرفت ــات ص ــتان و اقدام وی در شهرس

ــه  ــادر ب ــروس از م ــال وی ــری از انتق ــه منظــور جلوگی P.M.T.C.P ب

جنیــن جهــت کلیــه مــادران بــاردار از طریــق آزمایــش االیــزا تاکیــد 

شــد.

وی، غربالگــری زندانیــان، کمــپ هــای تــرک اعتیــاد و مراکــز 

ــام  ــد، انج ــت رپی ــیله تس ــش ادارات بوس ــت پوش ــاس و تح حس

غربالگــری عمومــی در ســطح شهرســتان بــا راه انــدازی پایگاه ســیار 

و نصــب بنــر و توزیــع تراکــت را از فعالیــت هــای انجــام شــده در 

ســطح شهرســتان برشــمرد و افــزود: درمــان مــوارد شناســایی شــده 

ــه اچ آی وی از اولویــت هــای مرکــز مــی باشــد. ب

وی بــا اشــاره بــه انجــام بررســی مــوارد تحــت درمــان اچ آی وی 

ــزود:  ــه ســل اف ــی از جمل ــای عفون ــه ســایر بیماریه ــال ب از نظــر ابت

ــداری و  ــا فرمان ــی ب ــی و درون بخش ــن بخش ــای بی ــی ه هماهنگ

ســایر ادارات در خصــوص اجــرای برنامــه هــای مختلــف در هفتــه 

اطــالع رســانی ایــدز انجــام شــده اســت.

ــا  کرمــی در ادامــه خاطــر نشــان کــرد: تمامــی ایــن برنامــه هــا ب

ــی  ــطح آگاه ــاء س ــت ارتق ــوزش در جه ــر آم ــد ب ــارت و تاکی نظ

ــتان و  ــی و بیمارس ــتی درمان ــز بهداش ــالمت در مراک ــن س مراقبی

همچنیــن اطــالع رســانی و آگاهــی بخــش الزم بــه مــردم صــورت 

ــه اســت. گرفت

ــای  ــک از اعض ــه هری ــن جلس ــه ای ــت: در ادام ــار داش ــی اظه کرم

کارگــروه نســبت بــه شــرح وظایــف و اقدامــات حــوزه خــود 

ــد. ــان نمودن ــی را بی مطالب

ــرل  ــتراتژیک کنت ــه اس ــتانی برنام ــه ی شهرس ــه وی، کمیت ــه گفت ب

عفونــت اچ آی وی ( SIP ) بــا حضــور مســئولین ارشــد و نمایندگانی 

ــتی،  ــه، بهزیس ــه گان ــق س ــروش مناط ــوزش و پ ــداری، آم از فرمان

ــدان  ــور زن شــهرداری، دانشــگاه آزاد، دانشــکده پرســتاری، اداره ام

ــت  ــان، جمعی ــتان، ورزش و جوان ــی، بیمارس ــروی انتظام ــا، نی ه

هــالل احمــر و کمیتــه امــداد امــام برگــزار شــد.

تومور مغزی سر زن بروجی با 
موفقیت خارج شد

کمیته ی شهرستانی برنامه استراتژ�ک کنترل عفونت 
اچ آی وی در بروجن تشکیل شد
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اجرای طرح معاینه رایگان  
دندان های دانش آموزان مقطع 

ابتدایی شهرستان بروجن

جشنواره غذای سالم 
بمناسبت روز جهانی غذا در مهد 

کودک محبان دهنو-بروجن

کارگاه آموزشی ویژه روز 
جهانی غذا با محوریت آشنایی با 

نشان ایمنی و سالمت مواد غذایی

جلسه توجیهی دانشجویان 
جدیدالورود دانشکده پرستاری 

بروجن در مقطع کارشناسی
 اتاق عمل 
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قول مساعدت برای کمک به مرکز درمانی شبانه روزی بن و رفع 

مشکالت بهداشتی و درمانی موجود تحقق یافت

راه اندازی اتوبوسHIV در سطح شهرستان بن

برگزاری کارگاه آموزشی " پیشگیری و درمان گزش جانوران زهر آگین" در شهرستان بن

ــت و  ــبکه بهداش ــت ش ــدا؛ سرپرس وب

ــد  ــت: بع ــن گف ــتان ب ــان شهرس درم

ــاون امــور  ــاعته مع ــد س ــفر چن از س

و  برنامــه  هماهنگــی  و  اقتصــادی 

ــا  ــن ب ــه شهرســتان ب بودجــه کشــور ب

مســئولین  مســتمر  هــای  پیگیــری 

ــارد  ــر ۲ میلی ــغ ب ــاری بال ــبکه، اعتب ش

ــن  ــه ای ــتقیم ب ــور مس ــه ط ــان ب توم

مرکــز اختصــاص یافــت .

ــور  ــدا؛ اســماعیل فتاحپ ــزارش وب ــه گ ب

ــل  ــا قب ــدت ه ــان اینکــه از م ــا بی ب

ــادی  ــور اقتص ــاون ام ــفر مع ــه س زمین

ــور  ــه کش ــه و بودج ــی برنام و هماهنگ

را بــه شهرســتان بــن فراهــم شــد 

ــفر  ــن س ــت: در ره آورد ای ــار داش اظه

ــه  ــاعدی ک ــول مس ــا ق ــبختانه ب خوش

ســید حمیــد پــور محمــدی بــرای مرکــز 

ــی  ــد ط ــن دادن ــان ب ــت و درم بهداش

نامــه ای بــا شــماره ۳۸۰۱۹۳ از ســازمان 

برنامــه بودجــه کشــور مبلغــی بالــغ بــر 

۲۰ میلیــارد ریــال بــه مرکــز بهداشــت بــن 

ــت. ــاص یاف ــل اختص ــور كام ــه ط ب

ــده  ــت ش ــار دریاف ــرد: اعتب ــح ک وی تصری

در زمینــه خریــد تجهیــزات و ارتقــاء مرکــز 

بــن  شهرســتان  روزی  شــبانه  درمانــی 

ــد.  ــد ش ــه خواه هزین

سرپرســت شــبکه بهداشــت و درمــان بــن 

بــا بیــان اینکــه از هــر ظرفیــت و فرصتــی 

جهــت افزایــش ســالمت و درمــان مــردم 

شهرســتان بــن اســتفاده خواهــد کــرد 

اظهــار امیــدواری کــرد: در حــوزه ســالمت 

ــی برداشــته شــود. گام هــای خوب

وی در پایــان از پورمحمــدی، امــام جمعــه 

ــده  ــان نماین ــر نوری ــن، دکت ــتان ب شهرس

مــردم شهرســتان هــای شــهرکرد، بــن 

ــالمی،  ــورای اس ــس ش ــامان در مجل و س

ــگاه  ــن دانش ــت و معاونی ــدار، ریاس فرمان

علــوم پزشــکی اســتان و شــورای اســالمی 

ــی  ــکاری و هماهنگ ــرای هم ــن ب ــهر ب ش

ــود. ــکر نم ــر و تش ــم تقدی ــر مه ــن ام ای

وبــدا؛ سرپرســت شــبکه بهداشــت و درمان 

ــوس  ــدازی اتوب ــن، از راه ان ــتان ب شهرس

ــتان  ــطح شهرس ــانیHIV در س ــالع رس اط

خبــر داد و افــزود: ایــن اتوبــوس از تاریــخ 

۲۸ آبــان مــاه بــه مــدت ۳ روز بــه مــردم 

ایــن شهرســتان ارائــه خدمــت نمــود.

بــه گــزارش وبــدا بــه نقــل از روابــط 

عمومــی شــبکه؛ اســماعیل فتاحپــور هــدف 

از اجــرای ایــن طــرح را آگاه ســازی، ارائــه 

 HIV آزمایــش  و  ای  مشــاوره  خدمــات 

ــوان  ــان عن ــرای داوطلب ــگان ب بصــورت رای

ــرد. ک

بــه گفتــه وی، در ایــن طــرح تعــداد ۵۷ نفــر از افــراد شــهر بــن و وردنجــان، روســتا هــای یانچشــمه و آزادگان پــس از انجــام مشــاوره، 

تحــت آزمایــش قــرار گرفتنــد و بســته کاهــش آســیب دریافــت نمودنــد.

فتاحپــور، توزیــع پمفلــت آمــوزش هــای پیشــگیری از HIV و ایــدز بیــن مراجعــه کننــدگان را از دیگــر خدمــات اتوبــوس اطــالع رســانی 

HIV برشــمرد.

وبــدا؛ سرپرســت شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان بــن گفــت: 

کارگاه آموزشــی « پیشــگیری و درمــان گــزش جانــوران زهــر آگیــن» 

بــا حضــور دکتــر رمضــان نــژاد متخصــص پزشــکی قانونــی و عضــو 

هیئــت علمــی دانشــگاه در ایــن شــبکه برگــزار شــد.

ــماعیل  ــبکه؛ اس ــی ش ــط عموم ــل از رواب ــه نق ــدا ب ــزارش وب ــه گ ب

فتاحپــور افــزود: ایــن کارگاه آموزشــی یکــروزه، روز ســه شــنبه ۱۹آذر 

مــاه، ویــژه پزشــکان و پرســتاران، درســالن جلســات شــبکه برگــزار 

گردیــد.

وی، هــدف از برگــزاری کارگاه را، افزایــش آگاهــی و مهــارت عملــی 

پزشــکان و پرســتاران عنــوان کــرد.

بــه گفتــه وی، در ایــن کارگاه، پراکندگــی جغرافیایــی عقــرب و 

مارگزیدگــی در کشــور، ویژگــی هــای ظاهــری مارهــای ســمی و غیــر 

ســمی و راههــای شناســایی، راههــای پیشــگیری از عقــرب گزیدگــی 

و نحــوه برخــورد بــا مــوارد گــزش جانــوران زهراگیــن و تع�ــن دوز 

مــورد نیــاز ســرم، بطــور کامــل توضیــح داده شــد.



۶۳

برگزاری کارگاه آموزشی
" رویکرد نوین و هپاتیت"

برگزاری کارگاه آموزشی 
پ�یشگیری و درمان گزش

 جانوران زهرآگین

 حضورتیم آمادگی خطروبالیا 
وپرسنل شبکه بهداشت ودرمان 

بن در مانور تمرینی ،آموزشی زلزله 
در شهرستان بن

برگزاری دوره آموزشی 
احیا قلبی-ریوی باحضورسرپرست 

شبکه بهداشت ودرمان بن



۶۴

برگزاری همایش بیماری های قلبی عروقی در سامان

وبــدا؛ سرپرســت شــبکه بهداشــت و درمــان 

شهرســتان ســامان گفــت: همایــش بیمــاری 

ــه  ــی و گرامیداشــت هفت ــی عروق هــای قلب

ــی  ــه میزبان ــه ٩٨/۷/١٥ ب ــالمند در مورخ س

شهرســتان  درمــان  و  بهداشــت  شــبکه 

ــد. ــزار ش ــامان برگ س

از روابــط  بــه نقــل  بــه گــزارش وبــدا 

ــزود:  ــی اف ــی خلیل ــبکه؛ مرتض ــی ش عموم

ــد از  ــر نورمن ــا حضــور دکت ــش ب ــن همای ای

متخصصیــن قلــب در ســالن اجتماعــات 

ــد . ــزار گردی ــامان برگ ــهر س ــهرداری ش ش

ــش  ــن همای ــیه ای ــه وی، در حاش ــه گفت ب

ــون  ــار خ ــری فش ــالمت غربالگ ــتگاه س ایس

و دیابــت توســط کارشناســان شــبکه برگــزار 

ــد. گردی

وی تصریــح کــرد: در ابتــدا آقــای اســکندری 

کارشــناس ارشــد روان در خصــوص معرفــی 

خدمــات ســالمت روان در نظــام تحــول 

ســالمت توضیحاتــی را ارائــه نمودنــد و 

ســپس دکتــر نورمنــد از متخصصیــن قلــب 

در خصــوص اهمیــت بیمــاری هــای قلبــی 

عروقــی، علــل بوجــود آورنــده ایــن بیمــاری 

هــا، عوامــل و راههــای پیشــگیری از آن 

و آمــوزش شــیوه زندگــی ســالم در دوره 

ــتفاده از  ــدم اس ــر ع ــد ب ــالمندی و تاکی س

فســت فــود هــا نظیــر پیتــزا، انــواع پفــک 

هــا، نوشــابه هــای گاز دار و امثــال آن و 

افزایــش فعالیــت هــای ورزشــی مباحثــی را 

ــد. ــه نمودن ارائ

درمــان  و  بهداشــت  شــبکه  سرپرســت 

ســامان در ادامــه بــه برپایــی پیــاده روی بــه 

ــامان  ــب در س ــی قل ــه جهان ــبت هفت مناس

اشــاره داشــت و افــزود: بــه مناســبت هفتــه 

جهانــی قلــب پیــاده روی ادارات شهرســتان 

ســامان بــه میزبانــی شــبکه بهداشــت 

و درمــان شهرســتان ســامان در مورخــه 

ــدار، مســئولین  ــور فرمان ــا حض ٩٨/۷/١٤ ب

نیرویــی  همــکاری  و  شهرســتان  ادارات 

ــروع  ــت ش ــبکه بهداش ــو ش ــی از جل انتظام

و طــی گــذر از جــاده ســالمت، بلــوار معلــم 

، میــدان عمــان ســامانی تــا پــارک کــودك 

واقــع در خیابــان امــام (ره ) ادامــه یافــت.

بــه گفتــه خلیلــی، در ایــن پیــاده روی 

ــرای  ــب ب ــالمت قل ــت س ــی جه ــز نکات نی

ــان شــد. حاضــران بی

ــی ۱۰-۱۶  ــوان ایران ــی ســالمت بان ــه مل ــه مناســبت هفت ب

آبــان مــاه و بــا شــعار ورزش ، شــادابی ، آرامــش جلســه  

ــی – ســبا در  ــوان ایران ــه ســالمت بان هــم اندیشــی هفت

ســالن اجتماعــات شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان 

ســامان بــا حضوررابطیــن خانــم ادارات و بــا حضــور 

معاونــت بهداشــتی و جمعــی از کارشناســان شــبکه برگــزار 

گردیــد . در ابتــدا مهنــدس نجفــی پــور معاونت بهداشــتی 

شــبکه بهداشــت و درمــان در خصــوص اهداف و سیاســت 

ــان  ــی را بی ــی مطالب ــوان ایران ــه ســالمت بان ــای برنام ه

نمودنــد . ســپس ســرکار خانــم دهقانــی مســئول واحــد 

جمعیــت ، ســالمت و خانــواده در خصــوص فعالیــت هــای ورزشــی 
ــوان ســخنانی  ــورد بان ــراد بخصــوص در م و تحــرک در ســالمت اف

بیــان نمودنــد .

جلسه هم اندیشی هفته ملی سالمت بانوان ایران – سبا در سامان برگزار شد 

ارائه خدمات بهداشتی درمانی رایگان در مناطق کمتر برخوردار شهرستان سامان به مناسبت هفته دفاع مقدس

وبــدا؛ سرپرســت شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان ســامان گفــت: 

ــه مناســبت هفتــه دفــاع مقــدس کانــون بســیج جامعــه پزشــکی  ب

ــون  ــکاری کان ــا هم ــان شهرســتان ســامان ب شــبکه بهداشــت و درم

بســیج جامعــه پزشــكی مركــز آموزشــی درمانــی هاجــر (س) شــهركرد 

بــا اعــزام تیــم هــای تخصصــی بهداشــتی و درمانــی در قالــب تیــم 

ــوردار  ــر برخ ــق كمت ــردم مناط ــه م ــون ب ــر رهنم ــهید دكت ــای ش ه

شهرســتان خدمــات ارائــه نمودنــد.

بــه گــزارش وبــدا بــه نقــل از روابــط عمومــی شــبکه؛ مرتضــی خلیلــی 

ــان،  ــان و زایم ــص زن ــب متخص ــی در قال ــم تخصص ــن تی ــزود: ای اف

ــوردار  ــر برخ ــق کمت ــه مناط ــت روان ب ــه و بهداش ــناس تغذی کارش

ــزام شــدند. ــده اع روســتای مارک

بــه گفتــه وی، طــی ایــن اعــزام، بــه بیــش از ۴۰ مــادر بــاردار خدمــات 

ارائــه گردیــد و بیمــاران تحــت معاینــه و ویزیــت، مشــاوره تغذیــه و 

روان شناســی رایــگان قــرار گرفتنــد.



۶۵

جلسه کار گروه سالمت و 
امنیت غذایی با حضور مسئولین 

شهرستان سامان 

برگزاری جلسه آموزشی 
آنفلوآنزا ویژه داوطلبین سالمت

کارگاه رویکرد نوین آموزشي  
اچ اي وي

تحویل نقشه ساختمان 
مرکز خدمات جامع سالمت شهر 

هوره جهت تکمیل توسط خیر 
حاج محمد علی درخشان



۶۶

آرامش اولین شرط روان سالم است

پیشگامانی برای جهان بدون سل 

وبــدا؛ سرپرســت مرکــز بهداشــت شهرســتان 

شــهرکرد در جمــع دانــش آمــوزان و مربیــان 

در  شــهرکرد  فرزانــه  دخترانــه  هنرســتان 

ــوان اولیــن شــرط  ســخنانی، از آرامــش بعن

ــرد. ــام ب روان ســالم ن

از روابــط  بــه نقــل  بــه گــزارش وبــدا 

ــا  ــگری ب ــس عس ــر نرگ ــز؛  دکت ــی مرک عموم

ــا ۲۴  ــه ســالمت روان (۱۸ ت ــه هفت اشــاره ب

ــالمت  ــاء س ــعار «ارتق ــاب ش ــر) و انتخ مه

ــی از  ــزود: یک ــاط اف ــا نش ــه ب روان، جامع

عمــده تریــن اهــداف ایــن هفتــه، ارتقــاء و 

افزایــش آگاهــی و تغ�ــر و اصــالح نگــرش 

مــردم بــه مســائل بهداشــت روان مــی 

ــد . باش

ــران  ــای گ ــوژی  ه ــرد: تکنول ــح ک وی تصری

ــای خدمــات  قیمــت بــرای بهبــود و ارتق

بهداشــت روانــی مــورد نیــاز نیســتند و 

بــرای رشــد خدمــات بهداشــت روانــی 

ــران  ــل و گ ــای مفص ــاور ی  ه ــای فن ــه ج ب

قیمــت، افزایــش ظرفیــت سیســتم مراقبــت 

ــت. ــاز اس ــورد نی ــه م ــای اولی  ه

ــد  ــدون تردی ــرد: ب ــد ک ــر عســگری تاکی دکت

ــن شــرط روان ســالم اســت و  آرامــش اولی

ــی  ــه شــکل متعادل ــوان ب در ســایه آن می ت

ــم  ــرفت ه ــی و پیش ــور زندگ ــایر ام ــه س ب

رســید.

وی ادامــه داد: البتــه منظــور از آرامــش، 

آرامــش نســبی و نداشــتن دغدغه هــای 

متعــدد و گاه فلج کننــده اســت.

شهرســتان  بهداشــت  مرکــز  سرپرســت 

شــهرکرد در پایــان خاطــر نشــان کــرد: 

فــردی دارای ســالمت روان اســت کــه: 

توانمندی هــای خــود را بشناســد و توانایــی 

ــته  ــره را داش ــترس های روزم ــا اس ــه ب مقابل

باشــد و بــه شــکل مفیــد و موثــری در 

جامعــه مشــارکت و فعالیــت داشــته باشــد.

وبــدا؛ بــه مناســبت روزملــی مبــارزه بــا بیمــاری ســل (۲۳ 

مهــر مــاه ) بــا شــعار پیشــگامانی بــرای جهــان بــدون ســل 

،شــما میتوانیــد تاریــخ بســازید، پایــان بــه ســل همایشــی 

ــور  ــا حض ــات مرکزب ــالن اجتماع ــوان درس ــن عن ــا همی ب

ــران و کارشناســان بهداشــتی برگــزار شــد.  مدی

بــه گــزارش وبــدا بــه نقــل از روابط عمومــی مرکز بهداشــت 

ــا  ــی ب ــر قرای ــش دکت ــن همای ــهرکرد؛ در ای ــتان ش شهرس

تشــریح ایــن بیمــاری گفــت: بیمــاری ســل حالتــی اســت 

کــه در آن یــک یــا چنــد ارگان بــدن بیمــار شــده و ابتــالی 

ــی متظاهــر  ــم و نشــانه هــای بالین ــروز عالئ ــا ب خــود را ب

ــیل  ــه باس ــل آن اســت ك ــر بدلی ــن ام ــه ای ــد، ك ــی کنن م

ــر نمــوده و  ــه تكثی ــدن شــروع ب هــای ســل موجــود در ب

تعدادشــان بــه حــدی مــی رســد كــه بــر دفــاع بــدن غلبــه 

مــی كنــد.

ایــن پزشــک بــا بیــان اینکــه بیمــاران مبتــال بــه ســل ریــوی معمــوًال 

ــران  ــه دیگ ــرفه ب ــار س ــر ب ــا ه ــه ب ــتند ک ــت هس ــط مثب دارای خل

مــی تواننــد انتقــال دهنــد افــزود: ســل از طریــق غــذا، آب، تمــاس 

جنســی، تزریــق خــون یــا نیــش حشــرات انتقــال نمــی یابــد. بــه 

گفتــه وی، کارشــناس مســئول واحــد پیشــگیری مرکزادامه داد: ســل 

پــس از گذشــت یــک دوره نهفتگــی چنــد ماهــه تــا چنــد ســاله از 

زمــان عفونــت اولیــه رخ مــی هــد و ایــن بیمــاری ممكــن اســت 

ــه ی كســب شــده  ــی باســیل هــای ســل خفت ــاز فعال ــق» ب از طری

در طــی یــك عفونــت اولیــه» و یــا « بــروز مجــدد عفونــت ســلی» 

ایجــاد شــود.

دکتــر قرایــی ادامــه داد: میکــروب ســل در اغلــب مــوارد ریــه را درگیر 

مــی کنــد و بــا عالئــم مربــوط بــه دســتگاه تنفســی تظاهــر مــی کند 

مهمتریــن عالمــت بیمــاری ســل؛ ســرفه مــداوم بــه مــدت ۲ هفتــه 

ــر تــب،  ــم دیگــری نظی ــا عالئ ــد ب ــه مــی توان ــا بیشــتر اســت ک ی

ــتهایی،  ــی اش ــبانه و ب ــق ش ــوص تعری ــق بخص ــش وزن، تعری کاه

خســتگی زودرس، ضعــف، درد قفســه ســینه، خلــط و گاهــی خلــط 

خونــی همــراه باشــد. ولــی از آنجائیكــه بیمــاری ســل ممكــن اســت 

اعضــای مختلــف بــدن را درگیــر كنــد برحســب نــوع عضــو و ارگانــی 

كــه درگیــر كــرده ممكــن اســت بــا عالئــم مختلفــی از قبیــل، بزرگــی 

ــون در ادرار، نازایــی و  غــذه لنفــاوی ، درد اســتخوان، وجــود خ

عقیمــی همــراه باشــد.

ــن  ــت: مهمتری ــرد و گف ــاره ک ــل اش ــگیری از س ــه روش پیش وی، ب

روش پیشــگیری از بیمــاری ســل شناســایی عالئــم بیمــاری ( ســرفه 

بیــش از دو هفتــه ) و معرفــی افــراد مشــکوک بــه مراکــز بهداشــتی 

ــرا  ــت. زی ــا اس ــان آنه ــاری و درم ــخیص بیم ــت تش ــی جه درمان

همانطــور کــه گفتــه شــد ۲ هفتــه پــس از درمــان صحیــح بیمــاری 

قابــل انتقــال نمــی باشــد.

ــا در  ــوزش داده شــود ت ــراد آم ــه اف ــد ب ــالوه بای ــه داد: بع وی ادام

ــج  ــا آرن ــتمال و ی ــا دس ــود را ب ــی خ ــان و بین ــرفه ده ــگام س هن

ــی  ــد آب دهــان و بین ــچ وجــه نبای ــه هی ــار ب ــرد بیم بپوشــانندو ف

ــار  ــب انتش ــر موج ــن ام ــرا ای ــزد. زی ــن بری ــر روی زمی ــود را ب خ

ــود.  ــی ش ــوا م ــا در ه ــروب ه میک



۶۷

هفته اطالع رسانی اچ آی وی در صدر برنامه 

های مرکز بهداشت شهرستان شهرکرد

ارتقای سواد سالمت در جامعه توسط داوطلبان سالمت

وبــدا؛ سرپرســت مرکــز بهداشــت شهرســتان 

شــهرکرد بــا اشــاره بــه پشــت ســر گذاشــتن 

ــت  ــم لغای ــدز (نه ــای ای ــالع رس ــه اط هفت

پانزدهــم آذرمــاه) بــه تشــریح اهــم فعالیــت 

هفتــه  ایــن  در  گرفتــه  صــورت  هــای 

ــت. پرداخ

از روابــط  بــه نقــل  بــه گــزارش وبــدا 

ــگری، از  ــس عس ــر نرگ ــز؛ دکت ــی مرک عموم

برگــزاری همایــش اطــالع رســانی اچ آی 

وی در فرخشــهر خبــر داد و افــزود: در هفتــه 

اطــالع رســانی ایــدز برنامــه هــای متعــددی 

ــه در صــدر برنامــه  ــن هفت ــزار شــد و ای برگ

ــت. ــرار گرف ــی ق ــی و اجرای ــای آموزش ه

وی تصریــح کــرد: همایــش اطــالع رســانی 

ــهید  ــم ش ــت معل ــز تربی اچ آی وی در مرک

ــش از ۵۰۰  ــور بی ــا حض ــهر ب ــی فرخش رجای

ــه  ــن روز از هفت ــان در چهارمی ــر از معلم نف

ــزار شــد. ــدز برگ اطــالع رســانی ای

وی، همایــش پیــاده روی کارکنــان مرکــز 

حمــل  و  شــهرکرد  شهرســتان  بهداشــت 

ــزاری  ــانی، برگ ــالع رس ــای  اط ــالکارد ه پ

کارگاه آموزشــی بانــوان شــهر نافــچ همزمان 

ــوان  ــا عن ــه ب ــن هفت ــن روز از ای ــا پنجمی ب

«خــود مراقبتــی، اچ آی وی و خانــواده « در 

ــهر را از  ــن ش ــان ای ــب الزم ــینیه صاح حس

دیگــر برنامــه هــای اجــرا شــده در ایــن ایــام 

ــمرد. برش

عســگری  دکتــر 

در  افــزود: 

روز  ششــمین 

هفتــه  ایــن  از 

ایســتگاه  نیــز 

ــالمت و اطالع  س

ــه  رســانی در محل

ــا  ــه برپ ۳۲ مهدی

شــد.

تصریــح  وی 

کــرد: همچنیــن 

جمعــه  روز 

ــاه  ــم آذرم پانزده

و همزمــان بــا هفتمیــن روز از هفتــه اطــالع 

ــالع  ــالمت و اط ــتگاه س ــدز، ایس ــانی ای رس

ــه  ــادی و سیاســی جمع ــاز عب رســانی در نم

شــد. برپــا  ســودجان  شــهر 

شهرســتان  بهداشــت  مرکــز  سرپرســت 

ــدن  ــدا در آم ــه ص ــن از ب ــهرکرد، همچنی ش

زنــگ هشــدار اچ ای وی در یکــی از مــدارس 

شــهر سورشــجان و برگــزاری مســابقه دارت 

ادارات شهرســتان شــهرکرد بــه مناســبت 

ــر داد. ــه خب ــن هفت ای

وی تصریــح کــرد: همچنیــن زنــگ هشــدار 

ــدف  ــا ه ــانی اچ آی وی وی ب ــالع رس و اط

اطــالع رســانی و آمــوزش دانــش آمــوزان در 

آموزشــگاه هــا و مــدارس شــهرکرد نواختــه 

شــد.

وی تصریــح کــرد: زنــگ هشــدار اچ ای 

ــور مســئولین در  ــا حض ــن ب بصــورت نمادی

آموزشــگاه باهنــر شــهرکرد بــه صــدا در آمــد.

دکتــر عســگری گفــت: در ایــن آموزشــگاه بــا 

بیــان اینکــه اچ آی وی یــک بیمــاری عفونــی 

قابــل کنتــرل اســت کــه آنــرا بــه نــام 

ــدز  ــه ای ــی ک ــند، در صورت ــی شناس ــدز م ای

ــت  ــت اچ آی وی اس ــه عفون ــن مرحل آخری

و در صورتــی كــه زود تشــخیص داده شــود، 

فــرد تحــت مراقبــت و درمــان باشــد هرگــز 

اتفــاق نمــی افتــد خاطــر نشــان شــد، یكــی 

ــزای سیســتم ایمنــی  ــن اج از اصلــی تری

ــه در  ــول هــای ســفید هســتند ك ــدن گلب ب

ــه  ــد و وظیف خــون و ترشــحات وجــود دارن

حفاظــت بــدن در برابــر ویــروس هــا را بــر 

عهــده دارنــد و ویــروس اچ آی وی ویروســی 

اســت كــه درون گلبــول ســفید وجــود دارد. 

وی اظهــار داشــت: همچنیــن بــا بیــان 

ــدن  ــارج از ب ــروس اچ آی وی خ ــه وی اینک

ــواد  ــا م ــوده و ب ــات نب ــه حی ــه ادام ــادر ب ق

از بیــن مــی رود،  ضــد عفونــی کننــده 

راههــای انتقــال بیمــاری و پیشــگیری از آن 

ــد. ــریح ش ــی تش ــه خوب ب

شهرســتان  بهداشــت  مرکــز  سرپرســت 

شــهرکرد گفــت: در دومیــن روز از هفتــه 

ــز همایــش اطــالع  ــدز نی اطــالع رســانی ای

رســانی اچ آی وی در هنرســتان دخترانــه 

شــهید دکتــر حقیقــی شــهرکرد برگــزار و 

راههــای انتقــال و پیشــگیری از ایــن بیماری 

ــد. ــریح ش ــوزان تش ــش آم ــرای دان ب

ــزاری  ــه برگ ــز ب ــه نی ــر عســگری در ادام دکت

کمیتــه اطــالع رســانی اچ ای وی بــا حضــور 

کلیــه اعضــا در فرمانــداری اشــاره داشــت و 

افــزود: ایــن کمیتــه بــا هــدف بیــان شــعار 

ــن اچ  ــرد نوی ــه رویک ــه ب ــمار، توج و روز ش

ــان  ــرل و درم ــای کنت ــه ه آی وی در برنام

عفونــت وكاهــش انــگ و بدنامــی و اصــالح 

ــاری  ــن بیم ــط در خصــوص ای ــای غل باوره

برگــزار شــد.

شهرســتان  بهداشــت  مرکــز  سرپرســت 

ــه  ــاره ب ــا اش ــن ب ــت: همچنی ــهرکرد گف ش

برنامــه چهــارم اســتراتژیک کنتــرل بیمــاری 

عفونــی ایــدز از کلیــه دســتگاههای اجرایــی 

ــف  ــتای وظای ــد در راس ــته ش ــو خواس عض

ابالغــی اقــدام تــا بتــوان بــه اهــداف نهایــی 

ــازیم. ــق س ــه را محق برنام

وی، عــدم اجــرای کامــل تعهــدات را مانعــی 

بــرای تحقــق اهــداف ایــن برنامــه دانســت 

و افــزود: در صــورت عــدم همــکاری، کشــتی 

فعالیــت هــای اجرایــی اچ آی وی هرگــز بــه 

ســر منــزل مقصــود نخواهــد رســید.

ــان  ــت: داوطلب ــهرکرد گف ــتان ش ــت شهرس ــز بهداش ــت مرک ــدا؛ سرپرس وب

ــن  ــای ای ــات و آموزش ه ــه خدم ــالمت در ارائ ــم س ــای تی ــالمت بازوه س

حــوزه هســتند.

ــر نرگــس عســگری  ــارس؛ دکت ــزاری ف ــل از خبرگ ــه نق ــدا ب ــزارش وب ــه گ ب

ــات و  ــه خدم ــالمت در ارائ ــم س ــای تی ــالمت بازوه ــان س ــزود: داوطلب اف

ــتند. ــوزه هس ــن ح ــای ای آموزش ه

رئیــس مرکــز بهداشــت شهرســتان شــهرکرد بــا بیــان اینکــه شــعار امســال 

ــرای همــه توســط همــه»  ــه یــک پایــگاه ســالمت و ســالمت ب « هــر خان

ــر  ــالمت را مدنظ ــدن س ــی ش ــرد اجتماع ــن شــعار رویک ــزود: ای ــت، اف اس

قــرار داده اســت.

وی خاطرنشــان کــرد: در ایــن طــرح تــالش می کنیــم همــه افــراد بــا ارتقــای 

ســواد ســالمت خــود بــه کمــک داوطلبــان و ســفیران ســالمت و همچنیــن 

ــر را کاهــش  ــه بیماری هــای غیرواگی ــال ب ــی، ابت ــا تغ�ــر در ســبک زندگ ب

دهنــد.

دکترعســگری بــا بیــان اینکــه هــدف مــا داشــتن جامعــه ای ســالم تر اســت، اظهــار داشــت: در حــال حاضــر هــر داوطلــب تعــدادی خانــوار را 

تحــت پوشــش دارد و هــر ســفیر ســالمت مســؤول آمــوزش بــه یــک خانــواده اســت.

ــر داد و افــزود: ایــن  سرپرســت مرکــز بهداشــت شهرســتان شــهرکرد همچنیــن از وجــود ســفیران ســالمت دانش آمــوزی و دانشــجویی خب

ــد. ــر عهــده دارن ــان را ب ــان و جوان ــراد خدمات رســانی در رده ســنی نوجوان اف
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تعویض شاه رگ بیمار ۵۷ ساله با موفقیت در 

بیمارستان آیت هللا کاشانی شهرکرد انجام شد

انجام عمل جراحی ویپل برای اولین بار در چهارمحال و بختیاری

برداشتن تومور(رتروپریتوئن)به وزن ۸کیلوگرم از شکم بیمار ۷۶ ساله در شهرکرد

وبــدا؛ فــوق تخصــص جراحــی قلــب و عــروق بیمارســتان 

ــز  ــت آمی ــام موفقی ــهرکرد، از انج ــانی ش ــت اهللا کاش آی

تعویــض شــاه رگ بیمــار ۵۷ ســاله در ایــن مرکز آموزشــی 

درمانــی خبــر داد.

بــه گــزارش وبــدا؛ دکتــر رســتم اســفندیاری افــزود: ایــن 

ــامگاه  ــورت در ش ــه ای آئ ــی الی ــکل پارگ ــا مش ــار ب بیم

چهارمیــن روز از مهرمــاه ۹۸ در بیمارســتان بســتری و 

ــت. ــرار گرف ــی ق ــل جراح ــت عم ــه تح بالفاصل

ــه از ســاعت ۸  ــل جراحــی ک ــن عم ــه وی، در ای ــه گفت ب

شــب تــا ۳ بامــداد روز پنجــم مهرمــاه بــه طــول انجامیــد 

تعویــض شــاه رگ بیماربــا موفقیــت انجــام شــد.

وی تصریــح کــرد: هــم اکنــون حــال عمومــی بیمــار خوب 

اســت و بــزودی از بیمارســتان ترخیــص می شــود.

و  عمومــی  جراحــی  متخصــص  وبــدا؛ 

ــکوپی در  ــی الپاروس ــص جراح ــوق تخص ف

ــت:  ــهرکرد گف ــکی ش ــوم پزش ــگاه عل دانش

بــرای اولیــن بــار یــک عمــل جراحــی بســیار 

بــزرگ کــه بــه جــرأت می تــوان مدعــی شــد 

ــی  ــل جراح ــن عم ــن و پیچیده تری بزرگ تری

خصوصــا در جراحــی عمومــی شــکم اســت 

ــهركرد  ــانی ش ــت اهللا كاش ــتان آی در بیمارس

ــت. ــام گرف انج

ــت:  ــی گف ــر کریم ــدا؛ دکت ــزارش وب ــه گ ب

بــرای اولیــن بــار یــک عمــل جراحــی بســیار 

بــزرگ کــه بــه جــرأت می تــوان مدعــی شــد 

ــی  ــل جراح ــن عم ــن و پیچیده تری بزرگ تری

خصوصــا در جراحــی عمومــی شــکم اســت 

ــهركرد  ــانی ش ــت اهللا کاش ــتان آی در بیمارس

انجــام گرفــت.

فــوق  و  عمومــی  جراحــی  متخصــص 

در  الپاروســکوپی  جراحــی  تخصــص 

دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد بــا اشــاره 

ــوان  ــا عن ــی ب ــل جراح ــن عم ــام ای ــه ن ب

ویپــل افــزود: عمــل جراحــی در یــک بیمــار 

مبتــال بــه کانســر ســر پانکــراس كــه خانمــی 

ــت. ــام گرف ــود انج ــاله ب ۵۴ س

وی ادامــه داد: پیــش از ایــن عمــل جراحــی 

ویپــل را بــر روی چنــد کیــس دیگــر در 

ــران  ــی در ته ــوق تخصص ــر ف ــز بزرگ ت مراک

و بــه روش الپاروســکوپیک انجــام داده ام 

ــدان  ــه چن ــی ن ــه در آینده ای ــدوارم ک و امی

دور در دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهركرد نیــز 

ایــن عمل جراحــی بــه روش الپاروســكوپیك 

انجــام شــود.

ــی  ــل جراح ــرد: عم ــان ک ــی خاطرنش کریم

ویپــل قبــال در مراکــز بــزرگ و مــادر جراحــی 

ــوان  ــی می ت ــود ول ــام ب ــل انج ــور قاب کش

ــن  ــد ای ــه بع ــن ب ــه از ای ــود ک ــدوار ب امی

عمــل جراحــی بــا کیفیــت و شــرایطی 

خــوب و قابــل قبــول در اســتان چهارمحــال 

پزشــكی  علــوم  دانشــگاه  و  بختیــاری  و 

ــود. ــام ش ــهركرد انج ش

فــوق  و  عمومــی  جراحــی  متخصــص 

در  الپاروســکوپی  جراحــی  تخصــص 

ــوان  ــهرکرد عن ــکی ش ــوم پزش ــگاه عل دانش

کــرد: می تــوان بشــارت داد کــه بعــد از ایــن 

بیمارانــی کــه در چهارمحــال و بختیــاری 

ــتند در  ــل هس ــی ویپ ــل جراح ــد عم نیازمن

همیــن اســتان و در دانشــگاه علــوم پزشــكی 

ــاع  ــه ارج ــاز ب ــوند و نی ــان ش ــهركرد درم ش

ــد. ــر نباش ــز بزرگ ت ــه مراك ــاران ب ــن بیم ای

در  عمومــی  جراحــی  متخصــص  وبــدا؛ 

برداشــتن  از  بختیــاری،  و  چهارمحــال 

۸کیلوگــرم  وزن  بــه  تومور(رتروپرتیوئــن) 

ــوزش  ــز آم ــاله در مرک ــار ۷۶س ــکم بیم از ش

ــر  ــه کاشــانی شــهرکرد خب ــت ال ــی آی درمان

داد.

ــری  ــر علیرضــا جعف ــدا؛ دکت ــزارش وب ــه گ ب

بــا اعــالم ایــن خبــر افــزود: بیمــار از اهالــی 

شــهر فرخشــهر، بــود کــه بــه علت درد شــکم 

ــز  ــه مرک ــوارش ب ــتگاه گ ــم انسداددس وعالئ

درمانــی مراجعــه و پــس از انجــام ســی تــی 

اســکن تومــور تشــخیص و اقدامــات اولیــه 

بــرای انجــام جراحــی صــورت گرفــت.

وی تصریــح کــرد: متاســفانه بــا توجــه 

ــی  ــار در پ ــدن بیم ــک ســمت ب ــج ی ــه فل ب

ســکته مغــزی اطرافیــان وی علــت دردهــای 

مشــکالت  بــه  را  شــکم  ورم  و  شــکمی 

ــدت  ــن م ــی ای ــاط داده و ط ــی ارتب گوارش

ــه حــدود  ــاد آن ب ــزرگ شــده و ابع ــوده ب ت

ــود. ــیده ب ــر رس ــی مت ۴۰۰ در ۴۰۰ میل

بــه گفتــه پزشــک معالــج بیمــار، ایــن 

ــعت آن  ــه وس ــه ب ــا توج ــی ب ــل جراح عم

ــری آن  ــی و تس ــون نزول ــری مزوکول و درگی

ــن از پزشــکان  ــکاری دو ت ــا هم ــن ب ــه لگ ب

متخصــص بیمارســتان اســتاد دکتــر موذنــی 

ــن روز از  ــی در نوزدهمی ــتاد دکتررجای و اس

ــتان  ــل بیمارس ــاق عم ــاه ۹۸ در ات ــان م آب

آیــت الــه كاشــانی شــهركرد انجــام و پــس 

از ۳ ســاعت تــوده ۸ كیلویــی بــا موفقیــت 

خــارج شــد.

ــار  ــون بیم ــم اکن ــت: ه ــری گف ــر جعف دکت

ــی و  ــاری قلب ــاال؛ بیم ــن ب ــه س ــه ب باتوج

ــی در  ــی قبل ــدام تحتان ــروق ان ــوز ع ترومب

ــد و  ــی باش ــت م ــت مراقب ــش ICU تح بخ

حــال عمومــی وی خــوب اســت و احتمــاًال 

پــس از یــک هفتــه از بیمارســتان ترخیــص 

ــد. ــد ش خواه
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مسابقات ورزشی جام روبان 
قرمز به مناسبت هفته اطالع 

رسانی اچ آی وی

همایش مکمل یاری با آهن 
و ویتامین 

همایش پ�یاده روی 
بمناسبت هفته ملی

 سالمت بانوان

هم اندیشی سالمت روان، 
جامعه با نشاط
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شــبكه  سرپرســت  وبــدا؛ 

بهداشــت و درمان شهرســتان 

تیــم  اعــزام  از  فارســان، 

كانــون  درمانــی  بهداشــتی 

بســیج جامعــه پزشــكی ایــن 

شــبكه بــه امیــد آبــاد ســراب 

خبــر داد.

ــل  ــه نق ــدا ب ــزارش وب ــه گ ب

شــبكه،  عمومــی  روابــط  از 

ــدری بــا اعــالم  ــام حی ضرغ

ایــن خبــر افــزود: ایــن اعــزام 

بــه مناســبت گرامیداشــت 

هفتــه دفــاع مقــدس و در نخســتین روز از مهرمــاه ٩٨ انجــام شــد.

بــه گفتــه وی، ایــن تیــم شــامل پزشــك، روانشــناس، مامــا و بهــورز بــوده كــه 

ویزیــت و دارو ، وســایل بهداشــتی را بصــورت رایــگان بیــن ٨٠ نفــر از عشــایر 

منطقــه توزیــع نمودنــد.

وی، ارائــه آمــوزش هــای الزم در خصــوص فرزنــد پــروری و مهارتهــای زندگــی را 

از دیگــر خدمــات تیــم اعزامــی بــه ایــن منطقــه برشــمرد.

اعزام تیم بهداشتی، درمانی كانون بسیج جامعه پزشكی شبكه شهرستان فارسان به امید آباد سراب

کمیته پیشگیری و مبارزه با بیماری سل شهرستان فارسان تشکیل شد

برپایی ایستگاه سالمت سیار در سطح شهرستان فارسان

ــان  ــتان فارس ــان شهرس ــت و درم ــبکه بهداش ــت ش ــدا؛ سرپرس وب

گفــت: کمیتــه پیشــگیری و مبــارزه بــا بیمــاری ســل بــه مناســبت 

ــور  ــا حض ــتی ب ــر سرپرس ــل دفت ــل در مح ــا س ــارزه ب ــی مب روز مل

ــزار شــد. اعضــاء برگ

بــه گــزارش وبــدا بــه نقــل از روابط عمومــی شــببکه؛ ضرغــام حیدری 

بــا اعــالم ایــن خبــر افــزود: در ابتــدا در خصــوص اهمیــت مبــارزه 

بــا بیمــاری ســل و راهکارهــای مبــارزه بــا ایــن بیمــاری و ضــرورت 

ــه و ســپس  ــی ارائ ــرون بخشــی مطالب همــکاری درون بخشــی و ب

ــی در  ــد بیماریاب ــتان از رون ــل شهرس ــه س ــناس برنام ــط کارش توس

ســطح شهرســتان گــزارش کاملــی ارائــه گردیــد.

بــه گفتــه وی، در ادامــه پــس از بحــث و تبــادل نظــر بیــن اعضــاء 

ــا  ــارزه ب ــگیری و مب ــون پیش ــی پیرام ــب مصوبات ــا تصوی ــه ب جلس

بیمــاری ســل بــه پایــان رســید.

سرپرســت شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان فارســان در ادامــه 

از برگــزاری همایــش هفتــه ســالمت روان در شــهر فارســان و 

ــر داد. ــان خب جونق

ــه ســالمت  ــه مناســبت هفت ــن همایــش هــا ب ــزود: ای ــدری اف حی

ــان  ــهر جونق ــهرداری ش ــالن ش ــبکه و س ــر ش ــالن غدی روان در س

ــزار شــد. برگ

وی تصریــح کــرد: اهمیــت خــود مراقبتــی و ارتقــاء ســواد ســالمت 

ــن دو  ــای ای ــه از محوره ــادی در جامع ــاط و ش ــاد نش روان و ایج

همایــش بــود.

وی افــزود: همچنیــن متخصصیــن روان پزشــکی و کارشناســان 

روان مطالــب تخصصــی خــود را جهــت گــروه هــای هــدف ارائــه 

ــد. نمودن

سرپرســت شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان فارســان، از برپایــی 

ایســتگاه ســالمت ســیار در ســطح ایــن شهرســتان خبــر داد.

ــام  ــبکه، ضرغ ــی ش ــط عموم ــل از رواب ــه نق ــدا ب ــزارش وب ــه گ ب

ــارزه  ــد مب ــط واح ــیار توس ــالمت س ــتگاه س ــزود: ایس ــدری اف حی

ــور آزمایشــگاه هــای شــبکه  ــا همــکاری واحــد ام ــا و ب ــا بیماریه ب

ــاوره ای،  ــات مش ــه خدم ــن ارائ ــا و ضم ــتان برپ ــطح شهرس در س

خدمــات آموزشــی و اطــالع رســانی در ایــن خصــوص بیمــاری اچ 

ــد. ــه گردی ــهریان ارائ ــر از همش ــد نف ــداد یکص ــه تع ای وی ب

وی تصریــح کــرد: همچنیــن کارشــناس مبــارزه بــا بیماریهــا، نســبت 

ــدوم و  ــدد کان ــی و ۳۰ ع ــت آموزش ــدد پمفل ــد ع ــع یکص ــه توزی ب

ــات تشــخیص اولیــه اچ ای وی بــرای ۴۰ نفــر از  انجــام آزمایش

ــد. ــدام نمودن ــان اق متقاضی
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برگزاری جلسه  با حضور 
معاونت  غذا و دارو دانشگاه

 علوم پزشکی شهرکرد

همایش زایمان طبیعی 
توسط واحد سالمت خانواده و 

جمعیت شبکه بهداشت و درمان 
شهرستان فارسان

برگزاری المپیاد ورزشی 
دانش آموزان به مناسبت هفته 
اطالع رسانی  در هنرستان 

جنت فارسان

همایش پ�یاده روی همگانی 
در شهرستان فارسان با همکاری 
بیمارستان فارسان و اداره ورزش 

همگانی شهرستان فارسان



۷۲

برگزاری جلسات آموزشی به مناسبت هفته سالمت روان در شهرستان کوهرنگ

برگزاری جلسه آموزشی ایدز با حضور فرماندار در دبیرستان الزهرا(س) شهر چلگرد

و  بهداشــت  شــبکه  سرپرســت  وبــدا؛ 

درمــان شهرســتان کوهرنــگ، بــا اشــاره بــه 

نامگــذاری هفتــه ســالمت روان (۱۸ لغایــت 

ــای  ــت ه ــی از فعالی ــه برخ ــاه) ب ۲۴ مهرم

ــتان  ــن شهرس ــده در ای ــام ش ــی انج آموزش

ــت. ــاره داش اش

بــه گــزارش وبــدا بــه نقــل از روابــط عمومی 

افــزود:  منصــوری  اهللا  حشــمت  شــبکه؛ 

برگــزاری جلســه آموزشــی خودمراقبتــی 

درســالمت روان در دبیرســتان الزهــرا شــهر 

ــورت  ــای ص ــت ه ــه فعالی ــرد از جمل چلگ

ــت. ــه اس گرفت

بــه گفتــه وی، در ایــن جلســه کوراونــد 

ــبکه  ــت روان ش ــئول بهداش ــناس مس کارش

کوهرنــگ بــا بیــان اینکــه وســواس ها، 

افــکار، تصاویــر یــا تكانه هایــی هســتند 

ــالف  ــوده و برخ ــایند ب ــوًال ناخوش ــه معم ك

ــزود:  ــد اف ــن می آی ــه ذه ــرد ب ــته ف خواس

برآشــفتگی  احساســات  بــا  افــكار  ایــن 

ــام  ــرای انج ــوی ب ــل ق ــت و می ــراه اس هم

ــردارد.  ــش آن در ب ــرای كاه دادن كاری را ب

ــواس  ــواع وس ــه ان ــزود: وی در ادام وی اف

ــی  ــواس عمل ــری و وس ــواس فک ــه وس را ب

ــران را  ــت ای ــیوع آن در جمعی ــیم و ش تقس

۱/۸ اعــالم کــرد و گفــت: ســیر ایــن اختــالل 

در  آن  عالئــم  و  اســت  مزمــن  معمــوًال 

ــدا  ــت پی ــف شــدت وضعی دوره هــای مختل

می کنــد.

و  فکــری  وســواس  عالئــم  منصــوری، 

عملــی، درمــان دارویــی و درمــان شــناختی 

و رفتــاری و راهکارهایــی بــرای کاهــش 

رفتارهــای وســواس را از دیگــر موضوعاتــی 

برشــمرد کــه کوراونــد بــه آن پرداخــت و در 

پایــان بــه ســواالت دانــش آمــوزان پاســخ 

داد.

بــه  روی  پیــاده  برگــزاری همایــش  وی، 

ــور  ــا حض ــالمت روان ب ــه س ــبت هفت مناس

ــای  ــت ه ــر فعالی ــبکه را از دیگ ــان ش کارکن

ــن  ــوان کــرد و افــزود: درای انجــام شــده عن

ــه کــردن امیــد و  ــزوم نهادین ــر ل همایــش ب

نشــاط بیــن مــردم بــرای داشــتن جســم و 

ــد. ــد ش ــالم تاکی روان س

افــزود: در پایــان همایــش شــرکت  وی 

کننــدگان پــس از انجــام ورزش صبحگاهــی 

ــدند. ــی ش ــالم پذیرای ــه س ــا صبحان ب

ــه  ــی ب ــه آموزش ــزاری جلس ــن برگ همچنی

ــودک  ــودک درمهدک ــی ک ــبت روزجهان مناس

شــاپرک شــهر چلگــرد از دیگــر برنامــه هایــی 

بــود کــه سرپرســت شــبكه بهداشــت و 

ــه آن اشــاره  درمــان شهرســتان كوهرنــگ ب

ــت. داش

هفدهــم  روزچهارشــنبه  وی،  گفتــه  بــه 

ــودک  ــی ک ــه مناســبت روزجهان ــاه و ب مهرم

ــا  ــواده و جمعیــت ب ــالمت خان ــد س واح

ــی (ره)  ــام خمین ــه امدادام ــکاری کمیت هم

اقــدام بــه برگــزاری جلســه آموزشــی تحــت 

ــود. ــالم نم ــودک س ــوان ک عن

ــه  ــن جلس ــدای ای ــزود: در ابت ــوری اف منص

مســئول واحــد ســالمت خانــواده و جمعیت 

بــه بیــان اهــداف این جلســه پرداخــت و در 

ــودکان  ــان کارشــناس ک ــم کریمی ــه خان ادام

ــتفاده  ــه سالم،اس ــوص تغذی ــبکه درخص ش

ازمیــان وعــده هــا وصبحانــه ســالم ونحــوه 

ی صحیــح مســواک زدن بــه زبــان كودكانــه 

آمــوزش هایــی را ارائــه نمــود.

و  مســواک  نیــز  پایــان  در  گفــت:  وی 

خمیردندانهــای اهدایــی تهیــه شــده در 

اختیارکــودکان قرارگرفــت و کــودکان بــه 

ــد. ــواک زدن پرداختن ــح مس ــن صحی تمری

وبــدا؛ سرپرســت شــبکه بهداشــت و درمــان 

شهرســتان کوهرنــگ، از برگــزاری جلســه 

آموزشــی ایــدز بــا حضــور فرمانــدار در 

ــر  ــرد خب ــهر چلگ ــرا(س) ش ــتان الزه دبیرس

داد.

بــه گــزارش وبــدا بــه نقــل از روابــط عمومی 

شــبکه؛ حشــمت اهللا منصــوری افــزود: ایــن 

جلســه آموزشــی روز شــنبه نهــم آذرمــاه ۹۸ 

ــت  ــتان و ریاس ــدار شهرس ــور فرمان ــا حض ب

آمــوزش و پــرورش برگــزار شــد.

بــه گفتــه وی، در ایــن جلســه پــس از 

نواختــه شــدن زنــگ هشــدار ایــدز، جلســه 

ــاز و  ــدار آغ ــخنرانی فرمان ــا س ــی ب آموزش

ــه هــای  ــدز را یکــی از دغدغ وی بیمــاری ای

برشــمرد  شهرســتان  ســطح  در  مدیــران 

ــای الزم  ــوزش ه ــه آم ــرورت ارائ ــر ض و ب

ــنل  ــط پرس ــاری توس ــن بیم ــوص ای درخص

ــرد. ــد ک ــان تاکی ــت و درم ــبکه بهداش ش

ــب  ــن جان ــه ای ــرد: در ادام ــح ک وی تصری

ضمــن پرداختــن بــه اهمیــت بیمــاری 

ایدز،عالئــم، درمــان، شــناخت راه هــای 

تمامــی  همــکاری  موضــوع  پیشــگیری، 

ــرای پیشــگیری از  دســتگاه هــای اجرایــی ب

ایــن بیمــاری بــا شــبکه بهداشــت و درمــان 

ــرح نمــودم. شهرســتان را مط

منصــوری گفــت: در ادامــه جلســه نیــز 

خدمــات  مرکــز  پزشــک  داوودی  دکتــر 

جامــع ســالمت چلگــرد، اطالعــات تکمیلــی 

ــوص ایــن  ــی در خص ــهای مفصل و آموزش

ــه  ــه و ب ــوزان ارائ ــش آم ــه دان ــاری را ب بیم

ســواالت دانــش آمــوزان پاســخ نمــود.
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برگزاری جلسات آموزشی 
درمدارس روستای مورز 

بامحوریت پ�یشگیری از بیماری 
ایدز درنوجوانان وجوانان

برگزاری جلسات آموزشی 
پ�یشگیری ازبیماری آنفوالنزا 

درمدارس منطقه موگویی 
شهرستان کوهرنگ

ارائه خدمات دندانپزشکی 
به دانش آموزان ابتدایی تحت 

پوشش مرکز خدمات جامع خویه

برگزاری همایش روزجهانی 
ایذرباحضور فرماندار و مدیران 

ادارات شهرستان
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وبــدا؛ سرپرســت شــبکه بهداشــت و درمــان 

ــدگان  ــت: مســئولین ونماین ــار گف شهرســتان کی

ادارات بــا ســوانح وحــوادث جــاده ای وجوانــان 

آشــنا شــدند.

ــی  ــط عموم ــل از رواب ــه نق ــدا ب ــزارش وب ــه گ ب

شــبکه؛ رشــید طاهــری افــزود: جلســه آموزشــی، 

هماهنگــی و بــرون بخشــی پیشــگیری از ســوانح 

وحــوادث جــاده ای در جوانــان بــا حضــور 

ــای  ــئولین واحده ــه مس ــبکه وکلی ــت ش معاون

ــبکه  ــات ش ــالن اجتماع ــن ادارات در س ــه رابطی ــتی و کلی بهداش

ــد. ــزار گردی برگ

بــه گفتــه وی، در ابتــدای ایــن جلســه معــاون شــبکه، بــه بیــان 

اهــداف وشــاخص هــای ســالمت پرداخــت.

وی تصریــح کــرد: ســپس مطلــب آموزشــی بــا عنــوان راهکارهای 

ــی  ــورت عمل ــه ص ــاده ای ب ــوادث ج ــوانح وح ــگیری از س پیش

وتئــوری توســط آقــای نــوذری از پرســنل فوریــت هــای پزشــکی 

ــه گردیــد. ارائ

طاهــری گفــت: در پایــان نیــز در خصــوص هماهنگــی هــای بیــن 

ــا محوریــت پیشــگیری از ســوانح وحــوادث جــاده ای  بخشــی ب

بــا نظــر خواهــی از نماینــدگان کلیــه ادارات در راســتای کاهــش 

ســوانح وحــوادث و پیشــگیری از مــرگ باالخــص در گــروه جوانان 

هماهنگــی بعمــل آمــد. 

سرپرســت شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان کیــار در ادامــه از 

تشــکیل جلســه بــرون بخشــی بــه مناســبت هفتــه ملــی ســالمند 

بــا حضــور معــاون شــبکه وکلیــه مســولین واحدهــای بهداشــتی 

وکلیــه رابطیــن ادارات در ســالن اجتماعــات شــبكه برگــزار گردیــد.

ــز معــاون شــبکه ضمــن بیــان  ــه وی، در ایــن جلســه نی ــه گفت ب

اهــداف وشــاخصهای ســالمت پرداخــت و ســپس مطالــب 

آموزشــی بــا عنــوان جمعیــت وچالشــهای دوران ســالمندان 

ــد. ــه گردی ــواده ارائ ــالمت خان ــد س ــئول واح ــط مس توس

ــن  ــای بی ــی ه ــوص هماهنگ ــان در خص ــزود: در پای ــری اف طاه

بخشــی بــا محوریــت شــعار روز جهانــی ســالمند توســط معاونــت 

شــبکه بــا نظــر خواهــی ازکلیــه ادارات بــه منظوربرگــزاری هرچــه 

بــا شــکوهتر ایــن هفتــه انجــام گرفــت.

وبــدا؛ سرپرســت شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان کیــار، از 

برگــزاری کارگاه آموزشــی ســل بــه مناســبت روز ملــی ســل خبــر 

داد.

ــید  ــبکه؛ رش ــی ش ــط عموم ــل از رواب ــه نق ــدا ب ــزارش وب ــه گ ب

ــارزه  ــژه کارشناســان مب ــن کارگاه آموزشــی وی ــزود: ای طاهــری اف

ــداف و  ــا اه ــنایی ب ــت آش ــار جه ــتان کی ــا شهرس ــا بیماریه ب

برنامــه هــای کشــوری ســل و چگونگــی اجــرای ایــن برنامــه هــا 

ــای  ــه ه ــتایی و خان ــتی و روس ــز بهداش ــطح مراک در س

بهداشــت، همچنیــن ارائــه كیــس ریپــورت هــای مــوارد 

تحــت درمــان و درمــان شــده در ســطح شهرســتان كیــار 

ــد. ــزار گردی برگ

وی در ادامــه بــه برگــزاری جلســه آمــوزش ســل در 

حســینیه ابوالفضــل روســتای قلعــه تــک اشــاره داشــت و 

افــزود: بــه مناســبت روز ملــی ســل از نیمــه مهــر مــاه 

ــی  ــتی ودرمان ــز بهداش ــه مراک ــل در کلی ــوزش س آم

شــهری وروســتایی وخانــه هــای بهداشــتی آغــاز و 

ــه دارد. ــوز ادام هن

بــه گفتــه وی، ایــن آمــوزش هــا ویــژه پزشــکان، 

ــورزان درمــدارس، در جلســه  ــن ســالمت، به کارشناســان ومراقبی

اولیــاء مربیــان، مراجعیــن بــه مراکــز بهداشــتی درمانــی وخانــه 

هــای بهداشــت، جلســات آمــوزش ســالمندان اجــرا مــی گــردد.

ــی  ــا هماهنگ ــک ب ــه ت ــار داشــت: در روســتای قلع طاهــری اظه

بهــورز خانــه بهداشــت قلعــه تــک آمــوزش ســل ماننــد آمــوزش 

هــای بهداشــت روان و روز تغذیــه در حســینیه ابوالفضــل برگــزار 

ــد. گردی

وبــدا؛ سرپرســت شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان کیــار؛ 

ــدز در ایــن شهرســتان  ــدازی اتوبــوس اطــالع رســانی ای از راه ان

خبــر داد.

ــید  ــبکه؛ رش ــی ش ــط عموم ــل از رواب ــه نق ــدا ب ــزارش وب ــه گ ب

ــارکت،  ــزه مش ــاد انگی ــوزش، ایج ــانی، آم ــالع رس ــری، اط طاه

انجــام تســت داوطلبانــه را از نتایــج فعالیــت تیــم هــای ســیار در 

ــدز برشــمرد. ــوس اطــالع رســانی ای ــب اتوب قال

بــه گفتــه وی، فعالیــت اتوبــوس ایــدز و تیــم هــای ثابــت و ســیار 

ــح روز شــنبه نهــم آذرمــاه جــاری در  ــدز از صب اطــالع رســانی ای

شهرســتان کیــار آغــاز گردیــده اســت.

ــی و شــرکت در  ــزان مشــارکت مردم ــرد: می ــح ک طاهــری تصری

برنامــه هــای پرســش و پاســخ و اعــالم آمادگــی جهــت تســت 

ــوب گــزارش شــده اســت. ــه بســیار مطل داوطلبان

ــوه  ــی نح ــی توجیه ــه آموزش ــزاری جلس ــه برگ ــه ب وی در ادام

برگــزاری هفتــه اطــالع رســانی ویــژه پرســنل بهداشــتی درمانــی 

ــت. ــاره داش ــار اش ــبکه کی ــی ش ــتی درمان ــز بهداش در مراک

ــح و قــوی  ــه وی، ایــن جلســه در راســتای هرچــه صحی ــه گفت ب

ــمار  ــده در روز ش ــن ش ــای تع� ــه ه ــودن برنام ــزار نم ــر برگ ت

ــع  ــات جام ــز خدم ــه مراک ــدز در کلی ــانی ای ــالع رس ــه اط هفت

ســالمت شــهری و روســتایی شهرســتان و تشــکیل جلســه درون 

ــرون بخشــی  ــی وجلســه ب ــه روش آموزشــی و توجیه بخشــی ب

ــای  ــدارس، اعض ــران م ــون، مدی ــی، روحانی ــن محل ــا معتمدی ب

شــوراهای اســالمی، رابطیــن ســالمت، داوطلبــان هــالل احمــر و 

ــد. ــزار گردی ــالمت... برگ ــفیران س س

مسئولین ونمایندگان ادارات با سوانح 
وحوادث جاده ای و جوانان آشنا شدند

برگزاری کارگاه آموزشی سل به مناسبت روز ملی سل

راه اندازی اتوبوس اطالع رسانی ایدز در شهرستان کیار
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بازدید ری�یس دانشگاه 
از کلینیک تخصصی در حال 

داری خیری شهر شلمزار بهره

مشارکت پزشکان در 
ی آموزش ایدز وآنفلوانزا  برنامه

در مدارس شهرستان کیار

راه اندازی اتوبوس اطالع 
رسانی ایدز در شهرستان کیار

بازدید سرپرست اورژانس 
و سرپرست شبکه بهداشت 

و درمان شهرستان کیار و 
کارشناسان همراه  از پایگاه 

اورژانس ۱۱۵ دوپالن



۷۶

کارگروه سالمت و امنیت غذایی شهرستان لردگان برگزار شد

تشکیل جلسات هماهنگی واحدها به مناسبت هفته اطالع رسانی اچ ای وی

امحای بیش از ۲۰۰ قلیان در شهرستان لردگان

ــدا؛ سرپرســت شــبکه بهداشــت و  وب

ــه  ــکیل جلس ــردگان، از تش ــان ل درم

ــی  ــت غذای ــالمت و امنی ــروه س کارگ

ــر داد. ــتان خب ــن شهرس ای

بــه گــزارش وبــدا؛ علــی کریمــی 

افــزود: ایــن جلســه در بیســت و 

ششــمین روز از شــهریورماه ۹۸ بــا 

ــالمت و  ــروه س ــای کارگ ــور اعض حض

ــاون  ــی شهرســتان ، مع ــت غذای امنی

ــدار و معــاون بهداشــتی شــبکه  فرمان

بهداشــت و درمــان لــردگان در ســالن 

ــد. ــکیل ش ــداری تش فرمان

وی افــزود: ضمــن بررســی مشــکالت 

بهداشــت آب روســتاها و شــهرها، 

طــرح اتــالف یــا زنــده گیــری ســگهای 

ولگــرد مــورد بررســی قــرار گرفــت.

سرپرســت شــبکه بهداشــت و درمــان 

شهرســتان لــردگان، تصفیــه خانــه 

ــالب شــهر و بنگاهــای دام را از  فاض

ــده در  ــرح ش ــات مط ــر موضوع دیگ

ــمرد. ــه برش ــن جلس ای

کریمــی گفــت: همچنیــن در خصوص 

تدویــن و نحــوه اجــرای برنامــه هــای 

ــای  ــاری ه ــرل بیم ــگیری و کنت پیش

برنامــه  اجــرای  هپاتیــت،  ایــدز، 

معاینــات  انجــام  و  میانســاالن 

کارمنــدان بحــث و تبــادل نظــر شــد.

ــردگان  ــان شهرســتان ل ــدا؛ سرپرســت شــبکه بهداشــت و درم وب

از تشــکیل جلســات هماهنگــی مســئولین واحدهــای شــبکه بــه 

ــت  ــه مدیری ــدز ب ــانی اچ ای وی/ ای ــالع رس ــه اط ــبت هفت مناس

ــر داد. ــت بهداشــتی شــبکه خب معاون

بــه گــزارش وبــدا بــه نقــل از روابــط عمومــی شــبکه؛ علــی کریمــی 

افــزود: جلیــل پــور در ایــن جلســه ضمــن شــرح وظایــف واحدهــا 

بــر همــکاری بــا واحــد مبــارزه و پیشــگیری در خصــوص اجــرای 

هــر چــه بهتــر و دقیــق تــر مصوبــات جلســات تاکیــد نمــود.

ــی  ــورای فرهنگ ــه ش ــومین جلس ــکیل س ــه تش ــه ب وی در ادام

شــبکه بهداشــت و درمــان لــردگان بــه مدیریــت معاونــت 

بهداشــتی شــبکه در دفتــر سرپرســتی اشــاره داشــت و افــزود: در 

ــت و  ــل را قرائ ــه قب ــه صورتجلس ــر جلس ــدا دبی ــه ابت ــن جلس ای

بیالنــی از فعالیتهــا و اقدامــات انجــام شــده در حضــور اعضــا بیــان 

گردیــد و ســپس پیرامــون موضــوع بحــث و تبــادل نظــر شــد و 

پیشــنهادات اعضــا بــه همــراه ارائــه راهــکار صورتجلســه گردیــد.

ــردگان از  ــدا؛ سرپرســت شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان ل وب

امحــای بیــش از ۲۰۰ قلیــان در ایــن شهرســتان خبــر داد.

ــا  ــزود: ب ــر اف ــن خب ــالم ای ــا اع ــی ب ــی کریم ــدا؛ عل ــزارش وب ــه گ ب

ــه دســتور مقــام قضایــی ایــن تعــداد قلیــان و متعلقــات  توجــه ب

آن بــا حضــور مســئولین اداره نظــارت بــر اماکــن عمومــی نیــروی 

ــد. ــی و کارشناســان شــبکه بهداشــت امحــاء گردی انتظام

ــر داد و  ــد خب ــی فاس ــای موادغذای ــه از امح ــن در ادام وی همچنی

افــزود: ایــن مــواد شــامل: بیــش از ۴ هــزار کیلــو گــرم اجنــاس و 

مــواد غذایــی تاریــخ مصــرف گذشــته و فاقــد مشــخصات بهداشــتی 

بودنــد.

ــان  ــان و بازرس ــت کارشناس ــه هم ــواد ب ــن م ــه وی، ای ــه گفت ب

بهداشــت محیــط شهرســتان لــردگان کشــف و ضبــط گردیــد کــه در 

ــد. ــه گذشــته امحــاء گردی هفت

سرپرســت شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان لــردگان بــا اشــاره 

بــه اهمیــت تامیــن و حفــظ ســالمت مــردم ، ســالمت مــردم خــط 

قرمــز بازرســان بهداشــت محیــط عنــوان کــرد.



۷۷

بازدید آقای دک�تر گویا ری�یس 
محترم مرکز مدیریت بیماریهای 

وزارت و معاونت بهداشتی 
دانشگاه  از روند خدمات در 

روستای چنار محمودی

حضور دک�تر رئیسی معاون 
بهداشت وزارت بهداشت، دک�تر 

عاطفی معاون اجرایی معاونت 
بهداشت، سرپرست و معاونین 

بهداشتی و توسعه دانشگاه 
علوم پزشکی شهرکرد همراه با 

شواری تامین استان و شهرستان 
لردگان در جمع اهالی روستای 

چنارمحمودی شهرستان لردگان



۷۸۷۸



۷۹۷۹

انتصاب

سرپرست مدیریت امور مالی دانشگاه علوم 

پزشکی شهرکرد منصوب شد

وبــدا؛ بــا ابــالغ حکمــی از ســوی 

پزشــکی،  علــوم  دانشــگاه  رئیــس 

درمانــی  و  بهداشــتی  خدمــات 

حیاتقلــی  بختیــاری،  و  چهارمحــال 

ــت  ــت مدیری ــوان سرپرس ــمیع بعن س

ــوب  ــگاه منص ــن دانش ــی ای ــور مال ام

ــد. ش

دکتر صفر فرامرزی بعنوان مشاور رئیس 

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد منصوب شد

وبــدا؛ بــا ابــالغ حکمــی از ســوی، رئیس 

خدمــات  پزشــکی،  علــوم  دانشــگاه 

و  چهارمحــال  درمانــی  و  بهداشــتی 

بختیــاری، دکتــر صفــر فرامــرزی بعنــوان 

ــد. ــوب ش ــاور وی منص مش

ابالغ حکم ریاست دکتر مجید شیرانی

وبــدا؛ حکــم ریاســت دانشــگاه 

علــوم پزشــکی، خدمــات بهداشــتی 

ــاری  ــی چهارمحــال و بختی و درمان

از ســوی وزیــر بهداشــت، درمــان و 

ــالغ شــد. آمــوزش پزشــکی اب

مسئول هماهنگی امور اقتصادی و 

مشارکتهای مردمی دانشگاه علوم پزشکی 

شهرکرد منصوب شد

وبــدا؛ بــا ابــالغ حکمی از ســوی ریاســت 

خدمــات  پزشــکی،  علــوم  دانشــگاه 

و  چهارمحــال  درمانــی  و  بهداشــتی 

بعنــوان  بختیــاری مجتبــی حیــدری 

مســئول هماهنگــی امــور اقتصــادی 

ــگاه  ــن دانش ــی ای ــارکتهای مردم و مش

ــد. ــوب ش منص

سرپرست دانشکده پزشکی منصوب شد

وبــدا؛ بــا ابــالغ حکمی از ســوی ریاســت 

خدمــات  پزشــکی،  علــوم  دانشــگاه 

و  چهارمحــال  درمانــی  و  بهداشــتی 

بختیــاری، دکتــر ســعید عالــی از اعضــای 

ــوان  ــگاه بعن ــن دانش ــی ای ــات علم هی

سرپرســت دانشــکده پزشــکی منصــوب 

شــد.

سرپرست مدیریت برنامه ریزی، بودجه و 

پایش عملکرد دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 

منصوب شد

وبــدا؛ بــا ابــالغ حکمــی از ســوی معــاون 

برنامــه  و  منابــع  مدیریــت  توســعه 

ریــزی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد، 

ســمت  بــه  ریاحــی  رضــا  محمــد 

ریــزی،  برنامــه  مدیریــت  سرپرســت 

بودجــه و پایــش عملکــرد ایــن دانشــگاه 

ــد. ــوب ش منص

سرپرست بیمارستان شهداء لردگان و 

شهید ارجمند مال خلیفه منصوب شد

ســوی  از  حکمــی  ابــالغ  بــا  وبــدا؛ 

معــاون درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی، 

خدمــات بهداشــتی و درمانــی چهارمحال 

و بختیــاری دکتــر محبوبــه روانبخشــیان 

حبیــب آبــادی از متخصصیــن پاتولــوژی 

بیمارســتان  سرپرســت  عنــوان  بــه 

ــد مــال  ــردگان و شــهید ارجمن شــهداء ل

ــد. ــی ش ــه معرف خلیف
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طبیعت پاییزی استان


