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ــادل انســان حــرف  ــد، ب ــا انســان حــرف میزن ــرآن ب ــان اســت، تبیــان اســت؛ ق ــرآن بی ــرآن هدایــت اســت، ق ق

میزنــد، بــا  باطــن انســان حــرف میزنــد. بــا قــرآن بایــد مأنــوس شــد، بــه قــرآن بایــد نزدیــک شــد، اولیــن بهــره 

گــر  ــد؛ ا ــرآن نزدیــک اســت، خــدا را شــکر کنی ــه ق ــان ب ــد دلت د؛ اگــر دیدی ــاده و مســتعد انســان می را دِل آم

دیدیــد معــارف قرآنــى را بــه آســانى قبــول می کنیــد و در دل می پذیریــد و تحّمــل می کنیــد، بدانیــد کــه خــداى 

ــِرد َان  ــُه َیشــَرح َصــدَرُه لِِالســلِم َو َمــن ُی ــِرِد اُهللا َان َیهِدَی متعــال اراده کــرده اســت شــمارا هدایــت کنــد؛ َفَمــن ُی

گــر دل شــما بــه قــرآن  ــماء. خاصیــت قــرآن ایــن اســت: ا ــُد ِفــى السَّ عَّ ًقــا َحَرًجــا َکَانَّمــا َیصَّ ــُه َیجَعــل َصــدَرُه َضیِّ ُیِضلَّ

نزدیــک شــد، اگــر ُانــس بــا قــرآن پیــدا کردیــد، بدانیــد خــداى متعــال اراده کــرده شــمارا هدایــت کنــد و ایــن 

بزرگتریــن نعمــت الهــى اســت.

بیانات رهبر معظم انقالب، در دیدار شرکت کنندگان در سی و یکمین دوره  مسابقات بین المللى قرآن کریم :
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کالن  اهــداف  تحقــق  بــدون شــک 

ــالش  ــت و ت ــرو هم ــور در گ ــر کش ه

افــرادی اســت کــه در درجــه اول از 

کافــی  روانــی  و  جســمی  ســالمت 

برخــوردار هســتند و در ایــن میــان 

ــی  ــن و اساس ــوان مهمتری ــوزش بعن آم

ــار  ــش ب ــتای کاه ــدام در راس ــن اق تری

ــالمت  ــطح س بیماری و ارتقــاء س

جامعــه و کمــک بــه پویایــی و بالندگــی 

ــه  ــورد توج ــرح و م ــوان مط ــل ج نس

خبــری  فصلنامــه  رو  ایــن  از  اســت 

علــوم  دانشــگاه  رســانی  اطــالع  و 

پزشــکی و خدمــات بهداشــتی درمانــی 

ــوان  ــت عن ــاری تح ــال و بختی چهارمح

ــا هــدف آمــوزش و اطــالع  ــژواک" ب "پ

رســانی در پایــان هــر فصــل بــه همــت 

فعالیــن حــوزه ســالمت در تمامــی 

ســطوح از روســا و مدیران میانــی مراکز 

ــا کارشناســان  ــتی و درمانــی ت بهداش

عمومــی  روابــط  مراکــز  رابطیــن  و 

واحدهــای تابعــه 

دانشــگاه  ایــن 

منتشــر و در تــالش 

ضمــن  تــا  اســت 

از  رســانی  اطــالع 

فعالیــت هــای صــورت 

گرفتــه نســبت بــه آگاهــی 

اقشــار  آمــوزش  و  بخشــی 

ــد. ــدام نمای ــن اق ــف و مخاطبی مختل

ــه  ــی ک ــر از مخاطبین ــن تقدی ــذا ضم ل

ــا ارائــه نظــرات و پیشــنهادت ارزنــده  ب

ــی  ــطح کیف ــاء س ــا را در ارتق ــود م خ

ــی  ــاری م ــه ی ــن فصلنام ــوای ای محت

نماینــد از مخاطبینــی کــه بــه تازگــی بــه 

جمــع مــا پیوســته انــد درخواســت می 

شــود تــا با ارائــه نظــرات و پیشــنهادات 

خــود و در اختیــار قــرار دادن اخبــار 

ــوزه ســالمت و مباحــث  ــا ح ــط ب مرتب

علمــی و پژوهشــی بــه افزایــش ســطح 

کمــک  فصلنامــه  محتــوای  کیفــی 

نمایند.

امیــد اســت بــا انتشــار ایــن فصلنامــه 

بتوانیــم گامــی موثــر در راســتای بهبــود 

وضعیــت ســالمت هــم وطنانمــان 

برداشــته و در ایجــاد شــتاب در ارتقاء و 

توســعه فعالیــت هــای ســالمت محــور 

ــم. ــل نمائی ــر عم موث

سید علی درخشان 

سرپرست مدیریت روابط عمومی و 

امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی 

شهرکرد

سخــــن ســـــردبـیر
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؛  وب

ســت  پر سر

دانشــگاه علــوم پزشــكی، خدمــات 

و  چهارمحــال  درمانــی  و  بهداشــتی 

ــاردار  ــادر ب ــاری از نجــات جــان م بختی

ــه بیمــاری شــدید قلبــی توســط  مبتالب

فــوق تخصصــی  تیــم تخصصــی و 

در بیمارســتان های آیــت اهللا  مســتقر 

كاشــانی و هاجــر(س) شــهركرد خبــر 

داد.

ارســالن  دكتــر  دا؛  وب  گــزارش  بــه 

روز  اولیــن  در  افــزود:  فــر  خالــدی 

ــور تیم هــای  ــاه جــاری بــا حض تیرم

تخصصــی و فــوق تخصصــی متشــكل 

از متخصصیــن قلــب، زنــان و بیهوشــی، 

بـــــه  بــارداری كــه  زایمــان مــادر 

بیمــاری قلبــی، تنگــی شــدید دریچــــه 

ــت  ــا موفقیــ ــود بــ ــال ب ــورت مبت آئ

انجــــام شــد.

ــالمت  ــت س ــه اهمی ــاره ب ــا اش وی، ب

ــان  ــن آن ــان ایم ــاردار و زایم ــادران ب م

بهداشــتی ســازمان  در شــاخص های 

بهداشــت جهانــی، مجامــع بین المللــی، 

آمــوزش  وزارت بهداشــت، درمــان و 

پزشــكی و در سطح 

ی  ه ها نشــگا ا د

پزشــكی  علــوم 

به منظــور  افــــزود: 

حفــــظ جــان مــادر 

تیم هــای  نــــوزاد  و 

و  تشـــكیل  تخصصــی 

ــرای انجــام  ــای الزم ب هماهنگی ه

زایمــان بــا حضــور متخصصیــن در 

درمجمــوع  و  انجــام  وقــت  اســرع 

اقدامــات صــورت گرفتــه بــا تولــد 

ــع  ــر واق ــالمت مؤث ــال س ــوزاد در كم ن

گردیــد.

وی، بــا تأکیــد بــر اهمیــت توجــه 

مســئولین امــر بــه شــاخص مرگ ومیــر 

مــادران بــاردار افــزود: در همیــن راســتا 

شــهركرد  پزشــكی  علــوم  دانشــگاه 

ضمــن اتخــاذ تدابیــر الزم بــرای آگاهــی 

ــارداری  ــه خطــرات ب بخشــی نســبت ب

خطــر،  معــرض  در  مــادران  بــرای 

بیماری هــای  بــه  مبتالیــان  به ویــژه 

قلبــی و عروقــی و پیشــگیری از بارداری 

ــان  ــت درم ــدام جه ــادران و اق ــن م ای

ــری  ــش از تصمیم گی ــادران پی ــن م ای

خدمــات  ارائــه  و  بــارداری  بــرای 

مشــاوره ای و تخصصــی در صــورت 

ــه خدمــات  ــادران، كلی ــن م ــارداری ای ب

تخصصــی جهــت حفــظ جــان نــوزاد و 

ــه  ــتان ارائ ــی اس ــز درمان ك ــادر در مرا م

می گــردد. 

وی، ختــم بــارداری در اســرع وقــت 

بــرای مــوارد حــاد را بــرای حفــظ جــان 

مــادران توصیــه نمــود و افــزود: در 

كــز  صــورت مراجعــه مــادر بــاردار بــه مرا

تابعــه دانشــگاه جهــت انجــام زایمــان، 

ــا تشــكیل تیم هــای  ــت ب در اســرع وق

تخصصــی و فــوق تخصصــی اقدامــات 

الزم بــرای نجــات جــان نــوزاد و كــودك، 

ــا اولویــت نجــات جــان مــادر انجــام  ب

و تــا زمــان بهبــود كامــل مــادر و نــوزاد 

ــه  ــتان كلی ــا از بیمارس ــص آن ه و ترخی

مراقبت هــا توســط تیــم تخصصــی بــه 

ــردد. ــه می گ ــزان ارائ ــن عزی ای

و  عــروق  و  قلــب  تخصــص  فــوق 

ــم  ــت تی ــگاه و سرپرس ــیار دانش دانش

ــارخون  ــاردار، فش ــادر ب ــن م ــج ای معال

ــی،  ــایی قلب ــه، نارس ــریان ری ــاالی ش ب

دریچه هــای  انســدادی  بیماری هــای 

شــدید  تنگــی  شــامل:  قلــب 

ریــوی،  دریچــه  و  میتــرال  آئــورت، 

ــان  ــندرم مارف ــورت، س ــیون آئ كواركتاس

ــتر از ۴  ــورت بیش ــه ی آئ ــر ریش ــا قط ب

ســیانوز  بیماری هــای  ســانتی متر، 

ــب  ــی قل ــای مكانیك ــد و دریچه ه دهن

(تعویــض دریچــه) را ازجملــه مشــكالت 

ــادر  ــه م ــرد ك ــام ب ــی ن ــی و عروق قلب

بــاردار را در معــرض خطــر جــدی قــرار 

. هــد می د

علــوم  دانشــگاه  سرپرســت  دا؛  وب 

پزشــكی، خدمــات بهداشــتی و درمانــی 

ــه  ــاره ب ــا اش ــاری ب ــال و بختی چهارمح

تشــكیل جلســه بــا مقــام عالــی وزارت 

ــاه  ــم خردادم ــت و نه ــوع در بیس متب

ســال جــاری اظهــار داشــت: دكتــر 

مكاتبــات  بــه  توجــه  بــا  هاشــمی 

دانشــگاه جهــت تامیــن بخشــی از 

اعتبــارات انجــام ایــن پــروژه، بــر اتمــام 

ــد. ــد نمودن ــاری تاكی ــال ج آن در س

ارســالن  دكتــر  دا؛  وب  گــزارش  بــه 

ــا  ــن جلســه ب خالــدی فــر افــزود: در ای

ــازه ای  ــات س ــان عملی ــه پای ــاره ب اش

ــازك كاری و نیــاز  ــات ن ــروع عملی وش

ــی  ــات درمان ــه خدم ــتان ب ــدید اس ش

تخصصــی كــه توســط ایــن پــروژه ارائه 

ــص  ــت تخصی ــد، درخواس ــد ش خواه

مبلــغ ۲۰۰ میلیــارد ریــال جهــت كمــك 

بــه پــروژه و تســریع در تكمیــل و بهــره 

ــت. ــورت گرف ــرداری از آن ص ب

ــروژه  ــن پ ــرد: ای ــان ك ــر نش وی خاط

ــالمت  ــن س ــع خیری ــت مجم ــا هم ب

ــاری،  كمــك  اســتان چهارمحــال و بختی

هــای وزارتخانــه، دانشــگاه و مســئولین 

اســتانی در دســت احــداث اســت و 

ــرای  ــاالی اج ــرعت ب ــه س ــه ب ــا توج ب

ــی وزارت  ــات عال ــفر مقام ــروژه، در س پ

ــد  ــورد بازدی ــتان م ــت بــه اس بهداش

ــان  ــمی و همراه ــر هاش ــه دكت و توج

ــت. ــرار گرف ــان ق ایش

تأکید وزیر بهداشت بر اتمام پروژه ساختمان الحاقی بیمارستان هاجر(س) شهركرد

تالش تیم تخصصی دانشگاه علوم پزشكی شهركرد منجر به 

نجات جان مادر باردار ۴۰ ساله چهارمحالی شد
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وب دا؛ سرپرســت دانشــگاه علوم پزشــكی، 

ــی از ســازمان  ــات بهداشــتی و درمان خدم

ــن  ــاور امی ــوان مش ــكی به عن ــام پزش نظ

ــر  ــه در ام ــن مجموع ــد ای ــازوی توانمن و ب

ــرد. ــردم یادک ــه م ــانی ب خدمت رس

بــه گــزارش وب دا؛ دكتــر ارســالن خالــدی 

ــد  ــاختمان جدی ــاح س ــن افتت ــر، در آئی ف

ــن  ــتان، ضم ــكی اس ــام پزش ــازمان نظ س

تقدیــر از پزشــكان خــدوم و مســئولین 

دلســوز و حامــی جامعــه پزشــكی اســتان 

اظهــار داشــت: بــا توجــه بــه كمبــود 

در اســتان  امكانــات رفاهــی و جانبــی 

ــن  ــت در ای ــاری خدم ــال و بختی چهارمح

اســتان كاری ســخت و طاقت فرســا اســت 

ــار و از خــود گذشــتی می خواهــد. ــه ایث ك

ــای  ــات و تالش ه ــه، زحم ــان اینك وی بابی

ــردم  ــه م ــت ب ــت خدم ــزاران جه خدمتگ

ــل  ــه قاب ــن منطق ــت از ای ــع محرومی و رف

جبــران نیســت افــزود: اجــر ایــن عزیــزان 

ــت. ــد اس ــزد خداون ــا ن ــمار و تنه بی ش

ــدم  ــرد: ع ــح ك ــر تصری ــدی ف ــر خال دكت

ــورداری اســتان از بیمارســتان بخــش  برخ

باالیــی  حجــم  مراجعــه  و  خصوصــی 

از بیمــاران بــه مراكــز درمانــی دولتــی 

موجــب گردیــده تــا حساســیت و ســختی 

خدمــت در حــوزه ســالمت بیشــتر شــده 

ایــن  از  انتظــارات  و 

ــدا  بخــش افزایــش پی

ــد. كن

بــه  اشــاره  بــا  وی 

ســازمان  خدمــات 

و  پزشــكی  نظــام 

مســئولین  از  تقدیــر 

ایــن  در  شــاغلین  و 

حــوزه بــر لــزوم حفــظ 

و  پزشــكان  حرمــت 

تــالش بــرای جــذب 

ایــن  مانــدگاری  و 

اســتان  در  عزیــزان 

كــرد. تأکیــد 

وی افــزود: بایــد همــواره بــا تمامــی تالش 

گــران عرصــه ســالمت،  پزشــكان عمومــی، 

متخصصیــن، فعالیــن علــوم آزمایشــگاهی 

و داروســازان بــا تكریــم برخــورد شــود.

پزشــكی،  علــوم  دانشــگاه  سرپرســت 

خدمــات بهداشــتی و درمانــی چهارمحــال 

و بختیــاری در ادامــه از خیــر نیک اندیــش 

ســید رضــا نیــری، دبیــر كل مجمــع خیرین 

ســالمت بــه نیكــی یادکــرد و ضمــن 

ــه  ــه جامع ــان ب ــت ایش ــلیت درگذش تس

ســالمت، بــه خدمــات و حمایت هــای 

حــوزه  پروژه هــای  اجــرای  جهــت  وی 

ــت. ــاره داش ــان اش ــت و درم بهداش

دكتــر خالــدی فــر، جهــت انجــام هرگونــه 

همــكاری بــا ســازمان نظــام پزشــكی 

ــه  ــور پزشــكان و ارائ به منظــور تســهیل ام

ــه  ــته تر ب ــر و شایس ــر چه بهت ــات ه خدم

ــرد. ــی ك ــالم آمادگ ــردم اســتان اع م

ــتان  ــئولین ارشــد اس ــه، از مس وی در ادام

حمایت هــای  و  تعامــل  خاطــر  بــه 

تقدیــر  پزشــكی  جامعــه  از  مؤثرشــان 

ــل  ــا تعام ــرد ب ــدواری ك ــار امی ــرد و اظه ك

و همفكــری شــاهد خدمت رســانی هــر 

چه بهتــر بــه مــردم اســتان باشــیم.

وب دا؛ سرپرســت دانشــگاه علــوم پزشــكی 

ــال و  ــی چهارمح ــتی و درمان ــات بهداش خدم

ــج  ــه تروی ــه كمیت ــكیل جلس ــاری، از تش بختی

زایمــان طبیعــی و ارتقــاء ســالمت مــادران بــا 

محوریــت ارائــه گــزارش برنامــه ترویــج زایمــان 

طبیعــی و ســالمت مــادران در معاونــت درمان 

ــر داد. ــگاه خب دانش

بــه گــزارش وب دا؛ دكتــر ارســالن خالــدی فــر 

ــن جلســه راهكارهــای  افــزود: همچنیــن در ای

ــا  ــكالت موجــود ب ــع مش ــت رف ــی جه اصالح

ــان،  ــروه زن ــر گ ــان، مدی ــاون درم ــور، مع حض

ــتان ها  ــای بیمارس ــی، روس ــروه مامای ــر گ مدی

قــرار  موردبررســی  مربوطــه  كارشناســان  و 

ــق  ــزان ســزارین مطاب گرفــت. وی، كاهــش می

بــا اهــداف برنامــه ، حفــظ و ارتقــای ســالمت 

مــادر ، كاهــش مداخــالت زایمانــی و تكریــم و 

رضایت منــدی مــادر بــاردار را از اهــداف كمیتــه 

ارتقاء ســالمت مــادران و ترویــج زایمان طبیعی 

ه  نشــگا ا د

ــرد. ــوان ك عن

ــظ  ــی و حف ــای فیزیك ــر،  فض ــدی ف ــر خال دكت

ــژه  ــزی وی ــادر و برنامه ری ــی م ــم خصوص حری

ــه انجــام  ــادران نخســت زا ب ــب م ــرای ترغی ب

زایمــان طبیعــی را از دیگــر اهــداف ایــن كمیتــه 

برشــمرد.

ــكی شــهركرد،  ــوم پزش ــت دانشــگاه عل سرپرس

انجــام ســزارین بــر اســاس اندیكاســیون، 

توانمندســازی مــادران بــا برگــزاری کالس هــای 

توانمندســازی  زایمــان،  بــرای  آمادگــی 

فرهنگ ســازی  و  خدمــت  ارائه دهنــدگان 

درزمینــٔه ترویــج زایمــان طبیعــی را از اقدامــات 

صــورت گرفتــه در راســتای دســتیابی بــه 

ــرد. ــوان ك ــه عن ــن كمیت ــداف ای اه

دكتــر خالــدی فــر، میــزان مــرگ مــادران بــاردار 

را از شــاخص های حائــز اهمیــت در حــوزه 

ــبختانه  ــزود: خوش ــرد و اف ــوان ك ــت عن بهداش

ــده  ــر اتخاذش ــده و تدابی ــات انجام ش ــا اقدام ب

ــادران  ــرگ م ــوردی از م ــر م ــال اخی در دو س

ــت.وی  ــده اس ــزارش نش ــتان گ ــاردار در اس ب

تصریــح كــرد: در راســتای حفــظ ایــن شــاخص 

ــر  ــادران بــاردار پرخط ــری م ــون پیگی هم اکن

ــوزه  ــا ح ــی ب ــا هماهنگ ــاعته ب به صورت۲۴س

بهداشــت در حــال انجــام اســت.وی، در ادامــه 

ــز  ك ــی در مرا ــای زایمان ــدن بلوک ه ــال ش از فع

ــر داد و  ــگاه خب ــش دانش ــت پوش ــی تح دولت

افــزود: هم اکنــون عــالوه بــر بیمارســتان امــام 

ــی  ــز آموزش ــی، مرک ــن اجتماع ــی(ع) تأمی عل

بیمارســتان  شــهركرد،  هاجــر(س)  درمانــی 

ــهدا  ــتان سیدالش ــن، بیمارس ولیعصر(عج)بروج

 فارســان، بیمارســتان شــهدا لردگان، بیمارســتان 

بیمارســتان امــام  ناغــان،  امــام جــواد(ع) 

رضــا(ع) اردل، بیمارســتان امــام ســجاد(ع)

چلگــرد دارای بلــوك زایمانــی فعــال می باشــند.

در  انجام شــده  اقدامــات  ازجملــه  وی، 

بلوک هــای زایمانــی بــه استانداردســازی بلــوك 

ــر(س)  ــی هاج ــی درمان ــز آموزش ــان مرک زایم

ــت  ــش مامائی-پس ــاد بخ ــه روشLDR، ایج ب

پارتــوم و پرخطــر درمركزآموزشــی درمانــی 

ــی  ــوك زایمان ــازی بل ــر(س)و استانداردس هاج

ــه روشLDR اشــاره  بیمارســتان سیدالشــهدا ب

ــت. داش

سازمان نظام پزشكی مشاور امین و بازوی توانمند دانشگاه علوم پزشكی است

كمیته ترویج زایمان طبیعی و ارتقاء سالمت مادران در معاونت درمان دانشگاه تشكیل جلسه داد
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زایمــان  بلــوك  افــزود:  اســتان  در  بهداشــت  وزیــر  قائم مقــام 

ــد  ــازی ش ــز بهینه س ــا(ع) نی ــام رض ــج) و ام ــتان های ولیعصر(ع بیمارس

و بلــوك زایمــان بیمارســتان شــهدا هم اکنــون در حــال استانداردســازی 

شــد. می با

دكتــر خالــدی فــر تصریــح كــرد: هم اکنــون نیــز پیگیــری ایجــاد 

 LDR بخش هــای مامائــی و پســت پارتــوم در تکمیــل پروژه هــای

ــع  ــت رف ــركتی جه ــی به صــورت ش ــانی مامائ ــروی انس ــن نی و تأمی

ــی بلوک هــای زایمــان بخش هــای پســت پارتــوم  ــروی مامائ ــود نی كمب

ــتیم. هس

وی، بــا اشــاره بــه اهمیــت آگاهــی بخشــی بــه مــادران و فرهنگ ســازی 

در جامعــه در خصــوص زایمــان طبیعــی گفــت: ضمــن برگــزاری 

ــان  ــه زایم ــازی برنام ــت فرهنگ س ــی جه ــان طبیع ــنواره های زایم جش

طبیعــی بــرای گروه هــای هــدف نســبت بــه فعــال نمــودن کالس هــای 

كــز دارای بلــوك زایمــان اقــدام گردیــد. آمادگــی بــرای زایمــان دركلیــه مرا

وی، رایــگان شــدن تعرفــه انجــام زایمان هــای طبیعــی را از دیگــر 

ــالمت  ــام س ــول نظ ــه تح ــب برنام ــت در قال ــی دول ــته های حمایت بس

ــزارین های  ــرات س ــش مض ــی و كاه ــان طبیع ــج زایم ــت تروی در جه

ــمرد. ــروری برش غیرض

ــی  ــتی و درمان ــات بهداش ــكی، خدم ــوم پزش ــگاه عل ــت دانش سرپرس

چهارمحــال و بختیــاری در ادامــه بــه برخــی از موفقیت هــا و امتیــازات 

به دســت آمده در راســتای اجــرای بســته ترویــج زایمــان طبیعــی اشــاره 

ــط  ــال۹۳ توس ــر در س ــتان برت ــوح بیمارس ــت ل ــزود: دریاف ــت و اف داش

ــٔه كاهــش ســزارین  بیمارســتان ولیعصــر، كســب دانشــگاه برتــر درزمین

در بیــن دانشــگاه های هــم تیــپ درســال۹۳ ، كســب عنــوان دانشــگاه 

برتــر درزمینــٔه كاهــش مــرگ مــادران درســال۹۵ ، دریافــت لــوح 

ــال۹۵  ــی درس ــان طبیع ــج زایم ــه تروی ــٔه برنام ــر درزمین ــتان برت بیمارس

توســط بیمارســتان سیدالشــهدا ،كســب لــوح دوســتدار مــادر بــه مــدت 

ــی  ــن اجتماع ــی تأمی ــام عل ــهدا وام ــال در بیمارســتان های سیدالش ۲س

ــوزه  ــی در ح ــات مامائ ــٔه خدم ــر درزمین ــگاه برت ــوان دانش ــب عن و كس

ــات اســت. ــن توفیق ــوزش درســال ۱۳۹۵ بخشــی از ای ــان و آم درم

ــتیابی  ــا و دس ــداوم موفقیت ه ــور ت ــزود: به منظ ــر اف ــدی ف ــر خال دكت

ــار  ــان انتظ ــوك زایم ــز دارای بل ك ــئولین مرا ــه از مس ــداف برنام ــه اه ب

ــوارد  ــرای م ــری و اج ــش در پیگی ــت بیش ازپی ــن، جدی ــی رود ضم م

ــا برنامــه ترویــج زایمــان طبیعــی باالخــص كاهــش شــاخص  مرتبــط ب

ســزارین های غیرضــروری، جلســات ماهانــه کمیته هــای ترویــج زایمــان 

طبیعــی تشــكیل و اندیكاســیونهای ســزارین بررســی و بازخــورد آن بــه 

ــا اهــداف  ــق ب ــه شــود و از پزشــكانی كــه مطاب ــان ارائ ــن زن متخصصی

ــود. ــر ش ــد تقدی ــل نموده ان ــه عم برنام

ثبــت  كشــوری  برنامــه  دقیــق  اجــرای  بــر  نظــارت  گفــت:  وی 

ــق  ــه و اجــرای دقی ــی در ســامانه مربوط ــان و مامائ ی زن موربیدیتی

موربیدیتــی  کمیته هــای  تشــكیل  باالخــص  مطروحــه  بندهــای 

ــزم  ــود و مل ــكاالت موج ــع اش ــورد و رف ــر م ــی ه ــا بررس ــی ب ومورتالیت

نمــودن متخصصیــن هــر مركــز بــه ارجــاع مــادران بــاردار مراجعه کننــده 

بــه ایشــان بــه کالس هــای آمادگــی بــرای زایمــان و نظــارت بــر 

ــان  ــی در بلوک هــای زایم ــتفاده از مداخــالت زایمان ــش اس کاه

ــیفت های  ــص در ش ــادران باالخ ــالمت م ــاء س ــور ارتق به منظ

ــوی  ــی رود از س ــار م ــه انتظ ــواردی اســت ك ــر م ــب از دیگ ش

ــر،  ــدی ف ــود.دكتر خال ــال ش ــت دنب ــا جدی ــئولین ب ــن مس ای

ــا  ــورد ب ــاردار و برخ ــادران ب ــش م ــم بیش ازپی ــارت برتكری نظ

ــن امــر بی توجهــی شــده اســت و  ــه ای ــه نســبت ب ــواردی ك م

ایجادشــرائط انجــام زایمان هــای بــدون درد در بلــوك زایمــان باالخــص 

ــه  ــمرد ك ــی برش ــر اقدامات ــی هاجــر(س)را از دیگ ــی درمان ــز آموزش مرک

در تحقــق اهــداف برنامــه ترویــج زایمــان طبیعــی مؤثــر خواهــد بــود.

بــه گفتــه وی، نظــارت دقیــق بــر اجــرای گام بــه گام فلوچــارت پیگیــری 

ــی  ــوك زایمان ــز دارای بل ــف مســئولین مراك ــز از وظای ــاردار نی ــادران ب م

ــا جدیــت انجــام شــود. ــه انتظــار مــی رود ب اســت ك

ــادران  ــكان م ــرح اس ــرای ط ــری اج ــام پیگی ــر، از انج ــدی ف ــر خال دكت

بــاردار پرخطــر در جــوار مراكــز آموزشــی ودرمانــی خبــر داد و افــزود: بــا 

توجــه بــه مراجعــه حجــم باالیــی از ایــن مــادران از مناطــق دوردســت 

ــد. ــر می رس ــه نظ ــر ضــروری ب ــن ام ــتان ای اس

دكتــر خالــدی فــر تحقــق اهــداف حــوزه ســالمت را نیازمنــد كار 

ــس مســئولیت پذیری در یكایــك  ــت ح گروهــی و مشــاركت و تقوی

دســت اندرکاران و ارائه دهنــدگان خدمــات بهداشــت و درمــان دانســت 

ــوزش و بهداشــت بســیار  ــوزه آم ــاركت ح ــن راســتا مش ــزود: در ای و اف

ــود. ــد ب ــا خواه ــت و راهگش ــز اهمی حائ

وی اضافــه كــرد: حــوزه آمــوزش بــا نظــارت دقیــق بر آمــوزش دســتیاران 

زنــان باالخــص در خصــوص نحــوه برخــورد و مراقبــت از مــادران بــاردار 

ــی  ــجویان مامائ ــوزش دانش ــرمایه گذاری روی آم ــان و س ــم ایش و تکری

ــان  ــام زایم ــگ انج ــودن فرهن ــه نم ــان به منظورنهادین ــتیاران زن و دس

طبیعــی و بــدون مداخلــه در ایشــان و همــكاری گــروه زنــان و مامائــی 

ــا ترویــج  دانشــگاه در خصــوص انجــام برنامه هــای آموزشــی مرتبــط ب

ــداف  ــق اه ــد در تحق ــادران می توان ــه م ــوزش ب ــی و آم ــان طبیع زایم

ــد. ــی نمای ــی نقش آفرین ــان طبیع ــج زایم ــه تروی برنام

ــكاری  ــا هم ــد ب ــز می توان ــتی نی ــت بهداش ــت: حــوزه معاون وی گف

ــای  ــام زایمان ه ــت انج ــاردار جه ــادران ب ــوزش م ــش در آم بیش ازپی

ــای  ــام برنامه ه ــهر و انج ــز ش ــق دور از مرک ــص در مناط ــی باالخ طبیع

ــاردار در  ــادران ب ــنین بــاروری و م ــان س ــوزش زن ــازی و آم فرهنگ س

ــه  ــیدن ب ــل از رس ــه قب ــی به نحوی ک ــان طبیع ــه زایم ــوص برنام خص

ــه  ــن زمین ــد در ای ــده باش ــان نهادینه ش ــن امردرایش ــان ای ــه زایم مرحل

ــد. ــا نمای ــری ایف ــش مؤث نق

ــای  ــا فض ــادران ب ــتر م ــدن بیش ــنا ش ــور آش ــرد: به منظ ــح ك وی تصری

ــاردار  ــادران ب ــتر م ــان و آگاهــی بیش ــای زایم ــی و بلوک ه ــز درمان مراك

نســبت بــه فراینــد انجــام زایمــان طبیعــی و رفــع دغدغه هــای احتمالــی 

ــٌا  ــتند ترجیح ــهر هس ــاكن ش ــه س ــی ك ــود مادران ــه می ش ــان توصی آن

کــز آموزشــی ودرمانــی ارجــاع  بــه کالس هــای آمادگــی بــرای زایمــان مرا

ــوزه  ــا ح ــل ب ــه تعام ــه ك ــن نكت ــادآوری ای ــا ی ــان ب ــوند.وی، در پای ش

معاونــت بهداشــتی در خصــوص شناســایی و پیشــگیری از بارداری هــای 

پرخطــر وتــالش درجهــت ختــم بــارداری در ایــن مــادران قبــل از رســیدن 

ــوارد  ــد از م ــارداری می توان ــر ب ــنین باالت ــه س ب

مــرگ مــادران بــاردار و بــروز عارضه هــای 

جــدی بــرای مــادر و نــوزاد پیشــگیری نماید، 

بــر تعامــل بیش ازپیــش ایــن دو حــوزه 

کیــد  كــرد.تأ
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ــاری  ــاه ج ــن روز از مردادم وب دا؛ در اولی

پزشــكی  علــوم  دانشــگاه  سرپرســت 

ــهدای  ــدان ش ــی از فرزن ــا جمع ــهركرد ب ش

شــاغل درمجموعــه دیــدار و گفت وگــو 

ــرد.  ك

بــه گــزارش وب دا؛ در ایــن دیــدار صمیمانه 

ــای  ــه بیــان دغدغه ه ــهدا ب فرزنــدان ش

ــد ــان پرداختن شغلی ش

دكتــر ارســالن خالــدی فــر، در ابتــدا بابیــان 

اینكــه همــه مــا مدیــون خــون پــاك 

ــران  ــهدا و ایثارگ ــادت های ش ــهدا و رش ش

عزیــزان  ایــن  بزرگــوار  خانواده هــای  و 

ــرام  ــگاه و احت ــد جای ــزود: بای ــتیم اف هس

ــظ  ــطوح حف ــی س ــزان در تمام ــن عزی ای

ــود. ش

وی افــزود: شــهدا از اصلی تریــن دارایــی و 

ــان خــود  ــی ج ســرمایه وجودی شــان یعن

درراه دفــاع از ارزش هــا و میهــن اســالمی 

شــهدا  فرزنــدان  اكنــون  و  گذشــتند 

به عنــوان میــراث داران ایــن ایثارگــران 

ــگاه  ــظ جای ــه حف ــبت ب ــد نس ــزرگ بای ب

ــند. ــا باش ــان كوش ــأن آن ــهدا و ش ش

ــح  ــر تصری ــدی ف ــر خال دكت

ــد  ــدان شــهدا بای ــرد: فرزن ك

در هــر پســت و جایگاهــی 

انجــام  در  به گونــه ای 

تــالش  محولــه  وظایــف 

ــن  ــن گرفت ــا ضم ــد ت نماین

از  بهانه جویــی  فرصــت 

برخــی معاندیــن در محضــر 

ــند. ــفید باش شــهدا روس

وی ، بــروز توانمندی هــای 

بــا كســب علــم و مهــارت و 

افزایــش کارایی هــا بــرای 

جایــگاه  در  گرفتــن  قــرار 

واقعــی فرزنــدان شــهدا و حفــظ فرهنــگ 

ایثــار و شــهادت را امــری ضروری دانســت.

پزشــكی  علــوم  دانشــگاه  سرپرســت 

ــك  ــدون ش ــرد: ب ــان ك ــهركرد خاطرنش ش

ــد  ــت رضــای خداون ــا نی ــت ب ــه خدم ارائ

ــر  ــد اج ــزد خداون ــق ن ــه خل ــت ب و خدم

ــه  ــد ب ــوی خداون ــته و از س ــم داش عظی

داده  پاســخ  و  دیــده  شــكل  بهتریــن 

ــد.  ــد ش خواه

وی تصریــح كــرد: مجموعــه دانشــگاه 

ــرام  ــن احت ــهركرد ضم ــكی ش ــوم پزش عل

ــهدا  ــدان ش ــا و فرزن ــه خانواده ه ــژه ب وی

ــن  ــأن ای ــوق و ش ــع حق ــران مداف و ایثارگ

ــوده و  ــگاه سازمانی شــان ب ــزان در جای عزی

ــار و گذشــت  همــواره خــود را مدیــون ایث

ــد. ــهدا می دان ــم ش ــواده معظ خان

مردادمــاه  از  روز  دومیــن  در  دا؛  وب 

ــران  ــتان و مدی ــی از سرپرس ــاری جمع ج

ــور  ــا حض ــی ب ــای محل ــئول روزنامه ه مس

ــا  ــهركرد ب ــكی ش ــوم پزش ــگاه عل در دانش

ــدار و گفــت  ــگاه دی ــن دانش سرپرســت ای

ــد. ــو كردن گ

دیــدار  ایــن  در  دا؛  وب  گــزارش  بــه 

نماینــدگان روزنامه هــای محلــی ضمــن 

دكتــر  انتصــاب  از  خرســندی  ابــراز 

ــی  ــای بوم ــر از نیروه ــدی ف ــالن خال ارس

ــوان  ــور به عن ــرب كش ــن مج و متخصصی

ســکان دار حــوزه ســالمت اســتان، بــه 

بیــان دغدغه هــای خــود پیرامــون مســائل 

بهداشــت و درمــان اســتان و بیــان نقطــه 

پرداختنــد. نظــرات و پیشنهاد هایشــان 

کلینیک هــای  در  مراجعیــن  ازدحــام 

تخصصــی و فــوق تخصصــی مرکز اســتان، 

و تخت هــای  فیزیكــی  فضــای  كمبــود 

درمانــی  آموزشــی  مركــز  در  بســتری 

از  متخصصیــن  خــروج  هاجــر(س)، 

اســتان، معضــل پارکینــگ بیمارســتان های 

ــهركرد،  ــانی ش ــت اهللا كاش ــر(س) و آی هاج

نداشــتن محــل اســكان موقــت همراهــان 

و مراجعیــن بــه ایــن دو مركــز و توجــه 

انتظــارات  و  آســایش  بــه 

در  بســتری  بیمــاران 

 ( س ) جر ن ها ســتا ر بیما

بــا توجــه بــه عملیــات 

ــی  ــر برخ ــازی و تعمی بهس

از بخش هــا از مشــكالت 

ســوی  از  مطرح شــده 

و  نشــریات  مســئولین 

محلــی  روزنامه هــای 

ایــن جلســه  در  اســتان 

ــود. ب

در  حاضریــن  همچنیــن 

پیشــنهاد  جلســه  ایــن 

بــرای  مجــوز  صــدور 

و  كلینیــك  راه انــدازی 

امــكان  و  خصوصــی  بیمارســتان های 

ــكان شــاغل در کلینیک هــای  ــت پزش طباب

ــای  ــگاه در مطب ه ــه دانش ــی و تابع دولت

ــات  ــار مراجع ــش ب ــرای كاه ــی ب خصوص

بــه مراكــز درمانــی دولتــی را مطــرح 

نمودنــد.

سرپرســت دانشــگاه علــوم پزشــكی نیــز در 

ادامــه ایــن جلســه ضمــن ابــراز خرســندی 

و  رســانه  اصحــاب  منــدی  دغدغــه  از 

مســئولین جرایــد و 

ــه مســائل  ــی نســبت ب ــای محل روزنامه ه

و مشــكالت مــردم اســتان و تــالش ایــن 

ــكالت  ــود و مش ــع كمب ــرای رف ــزان ب عزی

اظهــار داشــت: در شــرایط كنونــی كــه 

ــده  ــه عه ــنگینی ب ــئولیت س ــن مس چنی

بنــده گذاشته شــده اســت بایــد بــا در 

نظــر گرفتــن تمامــی مشــكالت و كمبودهــا 

بهره گیــری  فكــر  بــه  نارســایی ها  و 

فرصت هــای  و  امكانــات  از  حداكثــری 

ــود. ــود ب موج

افــزود:  فــر  خالــدی  ارســالن  دكتــر 

خوشــبختانه اجــرای برنامــه تحــول نظــام 

ســالمت منجــر بــه ایجــاد تحــوالت 

دیدار صمیمانه سرپرست دانشگاه با فرزندان شهدای شاغل در دانشگاه

دیدار جمعی از اصحاب رسانه با سرپرست دانشگاه علوم پزشكی شهركرد



9

ــت  ــوزه بهداش ــم گیر در ح چش

و درمــان در سراســر كشــور و 

ــارات  ــا انتظ ــد ام ــتان گردی اس

ــه  ــه ك ــردم آن گون ــئولین و م مس

ــد. ــرآورده نش ــتان ب ــطح اس ــد در س بای

وی بــا اشــاره بــه اشــتغال بیــش از ۷ هــزار 

نیــروی انســانی درمجموعــه دانشــگاه 

علــوم پزشــكی اســتان تصریــح كــرد: 

بخــش عمــده ای از مــردم شــامل پرســنل و 

ــه  ــد ب ــد و بای ــان می باش ــای آن خانواده ه

ایــن نكتــه توجــه داشــت كــه رضایتمنــدی 

ــدی  ــار رضایتمن ــد در كن ــز بای ــنل نی پرس

ــده  ــات دی ــدگان خدم ــردم و دریافت کنن م

ــات،  ــه مطالب ــدم توجــه ب ــه ع شــود چراک

ــنل  ــكالت پرس ــا و مش ــارات و نیازه انتظ

خــود می توانــد رونــد ارائــه خدمــت را بــا 

ــد. مشــكل مواجــه نمای

ــد در  ــه بای ــان اینك ــر بابی ــدی ف ــر خال دكت

ــات  ــودن امكان ــم نم ــالش و فراه ــار ت كن

ــش  ــزان افزای ــات می ــاء خدم ــرای ارتق ب

ــتمر  ــور مس ــز به ط ــردم نی ــدی م رضایتمن

بگیــرد  صــورت  نظرســنجی  و  بررســی 

ــانه ها  ــش رس ــن میــان نق ــزود: در ای اف

ــات  ــردم و خدم ــات م ــكاس مطالب در انع

ارائه شــده بســیار برجســته اســت.

ــانه ها  ــر رس ــش مؤث ــه نق ــه ب وی در ادام

اصــالح  و  تغ�ــر  و  فرهنگ ســازی  در 

شــیوه غلــط زندگــی اشــاره داشــت و 

افزود:رســانه ها بــا گوشــزد نمــودن عوامــل 

ــد  ــالمتی می توانن ــده س ــر و تهدیدکنن خط

بــروز بخــش عمــده ای از بیماری هــا  از 

ــد. ــگیری نماین پیش

پزشــكی  علــوم  دانشــگاه  سرپرســت 

رســانه ها  كــرد:  خاطرنشــان  شــهركرد 

نویــن  شــیوه های  از  بهره گیــری  بــا 

در  آموزشــی می تواننــد  و  اطالع رســانی 

ــالمت  ــر س ــی ام ــازمان های متول ــار س كن

ــرورش،  جهــاد كشــاورزی  ــی آموزش وپ یعن

ــكی و ... در كنــار  ــوم پزش ــگاه عل و دانش

وظیفــه اخالقــی،  انســانی و شــرعی خــود 

بــه وظیفــه حرفــه ایشــان نیــز عمــل 

ــد. نماین

و  تحــرك  نقــش  بــه  ادامــه  در  وی، 

كاهــش  در  مناســب  و  مســتمر  ورزش 

ــه  ــال ب ــگیری از ابت ــا و پیش ــار بیماری ه ب

ــت و در  ــاره داش ــن اش ــای مزم بیماری ه

ــنهادات  ــؤاالت و پیش ــخ س ــه به پاس ادام

مطرح شــده از ســوی حاضریــن پرداخــت.

ــروج  ــوص خ ــر، در خص ــدی ف ــر خال دكت

متخصصیــن از اســتان یــادآور شــد، به نظر 

می رســد بــرای پیشــگیری از ایــن معضــل 

پیــش از هــر اقــدام دیگــر بایــد بــه تقویت 

ــوان و  ــتفاده از ت ــی و اس ــای بوم نیروی ه

ی  نســیل ها پتا

ــت. ــه داش ــان توج آن

غیربومــی  نیروهــای  داد:  ادامــه  وی 

برخــی  باوجــود  و  كنونــی  شــرایط  در 

کاســتی ها و در درازمــدت انگیــزه ای بــرای 

ــت. ــد داش ــتان نخواهن ــدگاری در اس مان

بااین وجــود انجــام برخــی  وی افــزود: 

تجهیــزات  تأمیــن  بــرای  رایزنی هــای 

ــی  ــز درمان ك ــی در مرا ــاز و تخصص موردنی

به عنــوان یكــی از مؤلفه هــای مؤثــر و مهــم 

در امــر مانــدگاری پزشــكان متخصــص 

انجــام و در صــورت تأمیــن اعتبــار از ســوی 

ــه زودی  ــود ب ــع موج ــوع و مناب وزارت متب

ایــن تجهیــزات خریــداری و در مراكــز 

ــد. ــد ش ــدازی خواه راه ان

وی، در خصــوص فراهــم نمــودن فضــا 

ــاران  ــرای اســكان موقــت همراهــان بیم ب

ایــن موضــوع از  نیــز اظهــار داشــت: 

هم اکنــون  و  مطــرح  گذشــته  ســالیان 

جنــب  زمیــن  خریــداری  مقدمــات 

ــتور  ــهركرد در دس ــتان هاجر(س) ش بیمارس

ــه و حــل مشــكل پاركنیــك دو  كار قرارگرفت

بیمارســتان مركــز اســتان نیــز كــه اكنــون 

ــت  ــده اس ــك معضــل ش ــه ی ــل ب تبدی

ــت. ــدام اس ــت اق دردس

بــه  ادامــه  در  فــر،  خالــدی  دكتــر 

ــب  ــاص جن ــاران خ ــك بیم ــروژه كلینی پ

بیمارســتان هاجر(س) شــهركرد به عنــوان 

ــگاه  ــت دار دانش ــای اولوی ــی از پروژه ه یك

ــرداری  ــا بهره ب ــزود: ب ــت و اف ــاره داش اش

ــه تخت هــای  ــروژه ۲۲۰ تخــت ب ــن پ از ای

فعــال اســتان افــزوده و تــا حــدودی 

در  فیزیكــی  فضــای  كمبــود  مشــكل 

برطــرف  نیــز  بیمارســتان هاجر(س) 

. دد می گــر

ــا تخصیــص  وی اظهــار امیــدواری كــرد: ب

اعتبــار موردنیــاز كمتــر از یــک ســال دیگــر 

ایــن پــروژه بــه اتمــام برســد.

راه انــدازی  مجــوز  كــرد:  اضافــه  وی 

ــت خوابــی از وزارت  ــتان ۵۲۰ تخ بیمارس

متبــوع اخــذ و بــا تأمیــن اعتبــار الزم 

ــاز  ــز آغ ــز نی ــن مرك ــداث ای ــات اح عملی

از ایــن پــروژه نیــز  و بــا بهره بــرداری 

ــای  ــدی از بخشــی از فض ــكان بهره من ام

بیمارســتان هاجر بــرای اختصــاص بــه 

فضــای ســبز و پاركینــگ فراهــم می گــردد.

وی در ادامــه بــرای صــدور مجــوز احــداث 

خصوصــی  بیمارســتان های  و  كلینیــك 

ــورت  ــزود: در ص ــرد و اف ــی ك ــالم آمادگ اع

كــز خصوصــی بخشــی  ــدازی مرا راه ان

ــی  ــز دولت ــر مراك ــی ب ــار كنون از فش

كاســته و امــكان ارائــه خدمــات بهتر در 

ــردد. ــم می گ ــه دانشــگاه فراه ــز تابع ك مرا

ــرای  ــاران ب ــی بیم ــن مال ــدم تمك وی، ع

درمانــی  مراكــز  هزینه هــای  تأمیــن 

قابل توجــه  تفــاوت  و  خصوصــی 

تعرفه هــای خدمتــی در مراكــز دولتــی 

ــت اصلــی مراجعــات  و خصوصــی را عل

كــز دولتــی و ازدحــام  بــاالی مــردم بــه مرا

بیمــاران در ایــن مراكــز عنــوان كــرد.

ــردم در  ــی م وی ادامــه داد: مشــكالت مال

ــی  ــای دولت ــلوغی کلینیک ه ــام و ش ازدح

پیشــنهاد  حال آنکــه  نبــوده  بی تأثیــر 

خصوصــی  کلینیک هــای  راه انــدازی 

مجــرب  متخصصیــن  از  تعــدادی  بــه 

ــون  ــه متأســفانه تاكن اســتان داده شــده ك

اســتقبالی از آن نشــده اســت.

پزشــكی  علــوم  دانشــگاه  سرپرســت 

صــدور  مصوبــه  تصویــب  از  شــهركرد، 

مجــوز فعالیــت در مطب هــای خصوصــی 

توســط اعضــای هیئت علمــی باســابقه 

ــر  ــگاه خب ــن دانش ــت در ای ــال خدم ۷ س

ــدگاری  ــای مان ــی از راه ه ــزود: یك داد و اف

پزشــكان در اســتان همــكاری بــا ایــن 

عزیــزان و اتخــاذ سیاســت هــای حمایتــی 

و تشــویقی اســت لــذا در ایــن راســتا 

ــش  ــا بی ــن ب ــت متخصصی ــكان فعالی ام

اســتان  در  از ۷ ســال ســابقه خدمــت 

خصوصــی  کلینیک هــای  و  مطــب  در 

اســت. فراهم شــده 

ــات  ــزود: از مطبوع ــر اف ــدی ف ــر خال دكت

حــل  بــرای  مــی رود  انتظــار  محلــی 

مســئولین  ســالمت  حــوزه  مشــكالت 

بزرگ نمایــی و  از  را یــاری و بــا پرهیــز 

و  مشــكالت  طــرح  بــا  حاشیه ســازی 

ــا  ــت ب ــرع وق ــوزه در اس ــن ح ــائل ای مس

ــه  مســئولین مربوطــه پیــش از هــركاری ب

باشــند. چاره اندیشــی  فكــر 

و  مأیــوس  اخبــار  انعــكاس  وی، 

نگران کننــده پیــش از پیگیــری مشــكل 

را  پاســخ خواهی  و  مســئولین  ســوی  از 

ــا  ــر ب ــته و مغای ــه دانس ــان جامع ــه زی ب

ــع  ــگاری و مراج ــالت خبرن ــداف و رس اه

دانســت. اطالع رســانی 

ــرای  ــپاه ب ــدام س ــه اق ــن ب وی ، همچنی

ــی  ــت خواب ــتان ۶۶ تخ ــدازی بیمارس راه ان

اشــاره داشــت و افــزود: ضمــن اســتقبال از 

ایــن اقــدام بــرای صــدور مجــوز راه انــدازی 

یــك بیمارســتان دیگــر نیــز اعــالم آمادگــی 

مــی نمائیــم.
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ــتی و  ــات بهداش ــكی، خدم ــوم پزش ــگاه عل وب دا؛ سرپرســت دانش

درمانــی چهارمحــال و بختیــاری، بــر لــزوم حفــظ امنیــت پزشــكان 

و صیانــت از حقوقشــان بــرای ارائــه خدمــات هــر چــه شایســته در 

حــوزه ســالمت تأکیــد كــرد.

بــه گــزارش وب دا؛ دكتــر ارســالن خالــدی فــر، ارائــه خدمــت و ارتقاء 

ســطح كیفــی و كمــی خدمــات را مســتلزم فراهــم نمــودن امكانات و 

شــرایطی دانســت تــا پزشــكان خــدوم و كادر درمانــی در محیطــی 

ــری  ــت و به کارگی ــوان خدم ــرض ت ــیه و تع ــه دوراز حاش ــن و ب ایم

تجربــه علمــی و عملــی خــود را داشــته باشــند.

ــاران و  ــای بیم ــات و بدرفتاری ه ــی تعرض ــه برخ ــاره ب ــا اش وی ب

ــه پزشــك  ــه ب ــگام مراجع ــی و هن ــز درمان ــار در مراك همراهــان بیم

ــز  ــی در مراك ــات درمان ــدگان خدم ــل و ارائه دهن ــه عوام ــت: هم گف

ــی بیمــار و همراهــان  ــه شــرایط جســمی، روحــی و روان ــم ب ــا عل ب

وی در تــالش هســتند تــا بــا بــكار گیــری تمــام ظرفیــت و امكانــات 

محــدود بهتریــن خدمــات را در اســرع وقــت بــه بیمــار ارائــه نمایند، 

ــی  ــد مقدمات ــان نیازمن ــاز درم ــخیص و آغ ــد تش ــه فراین حال آنک

ــش كادر درمانــی و مراجعیــن  ــظ آرام ــه آن حف اســت كــه الزم

می باشــد.

سرپرســت دانشــگاه علــوم پزشــكی، خدمــات بهداشــتی و درمانــی 

چهارمحــال و بختیــاری در ادامــه بــه تــالش دولــت جهــت ارتقــاء 

ــت و  ــت بهداش ــود وضعی ــالمت و بهب ــوزه س ــات ح ــطح خدم س

ــوردار  ــر برخ ــروم و كمت ــق مح ــژه مناط ــور و به وی ــان در كش درم

ــرای  ــدت اج ــاری در م ــال و بختی ــزود: چهارمح اشــاره داشــت و اف

ــوزه  ــه در ح ــی و چ ــای عمران ــوزه پروژه ه ــه در ح ــه چ ــن برنام ای

توســعه زیرســاخت های بهداشــتی و درمانــی تحــوالت چشــم گیری 

داشــته اســت.

ــه  ــه نقط ــیدن ب ــا رس ــد ت ــرد: هرچن ــح ك ــر تصری ــدی ف ــر خال دكت

ــت و  ــش رو اس ــی در پی ــر پیچ وخم ــوار و پ ــیر ناهم ــوب مس مطل

پیمــودن ایــن مســافت طوالنــی، نیازمنــد مشــاركت و همدلــی همــه 

ــد. ــت می باش ــدگان خدم ــكی و ارائه دهن ــه پزش ــا جامع ــردم ب م

ــات بهداشــتی  ــه داد، بــدون شــك ارائه دهنــدگان خدم وی ادام

از  عمــده ای  بخــش  خــود  آنــان  خانواده هــای  و  درمانــی  و 

دریافت کننــده خدمــات ایــن حــوزه می باشــند و تــالش ایــن 

ــتر  ــات بیش ــودن امكان ــم نم ــر و فراه ــت بهت ــرای خدم ــزان ب عزی

ــه  ــد، حال آنک ــد ش ــز خواه ــان نی ــدن خودش ــع ش ــب منتف موج

جامعــه پزشــكی متشــكل شــده اســت از كســانی كــه بــا تمــام تــوان 

ــاالی علمــی، خدمــت در حــوزه ســالمت و كمــك  و ظرفیت هــای ب

بــه كاهــش درد و آالم بیمــاران و خدمــت بــه هــم نوعــان خــود را 

انتخــاب کرده انــد.

ــود  ــا باوج ــردد ت ــب می گ ــه موج ــزود: آنچ ــر اف ــدی ف ــر خال دكت

تمــام کاســتی ها و محدودیت هــای مالــی و تجهیزاتــی بــدون 

ــه  ــل و مشــكل جــدی خدمــات در حــوزه ســالمت ب ــه خل هیچ گون

شــکل مطلــوب ارائــه شــود همدلــی و همــكاری مــردم بــا مســئولین 

ــت. ــوزه اس ــن ح ــات ای ــدگان خدم و ارائه دهن

ــت از كادر  ــن شــرایطی حفاظــت و صیان ــرد: در چنی ــح ك وی تصری

كــز  درمانــی و حفــظ كرامــت ایــن عزیــزان و حفــظ آرامــش در مرا

ــت. ــی مطــرح اس ــه مل ــك وظیف ــوان ی ــی به عن بهداشــتی و درمان

صیانت از حقوق پزشكان و حفظ آرامش جامعه پزشكی الزمه ارائه خدمات 

شایسته به مردم است
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نشست مشترك با رویكرد بررسی مشكالت، فی مابین دانشگاه علوم پزشكی و شهرداری شهركرد برگزار شد

وب دا؛ سرپرســت دانشــگاه علوم پزشــكی، 

خدمــات بهداشــتی و درمانــی چهارمحــال 

ــاری از تشــكیل نشســت مشــترك  و بختی

بــا حضــور نماینــده مــردم شهرســتان های 

مجلــس  در  ســامان  و  شــهركرد،  بــن 

شــورای اســالمی، مســئول دفتــر نمایندگی 

پزشــكی  علــوم  دانشــگاه  در  ولی فقیــه 

اســتان معــاون توســعه مدیریــت و منابــع 

ــن دانشــگاه و شــهردار  ــان ای ــر درم و مدی

ــر داد.  ــرم شــهركرد خب محت

بــه گــزارش وب دا؛ دكتــر ارســالن خالدی

افــزود: ایــن جلســه در ششــمین روز از 

ــات  ــكیل و موضوع ــاری تش ــاه ج مردادم

و  پزشــكی  علــوم  دانشــگاه  فی مابیــن 

شــهرداری شــهركرد در خصــوص عوارضــات 

ــرار  ــی ق ــهرداری موردبررس ــات ش و مطالب

ایــن  پایــان  در  وی،  گفتــه  گرفت.بــه 

نشســت مقــرر گردیــد؛ کمیتــه ای متشــكل 

از واحــد حقوقــی دانشــگاه و معاونــت 

شهرســازی شــهرداری ظــرف مــدت ۱۵ روز 

از تاریــخ ابــالغ صورت جلســه ســاخت 

مان هــای دانشــگاه را بــا توجــه بــه متــراژ 

احــداث آن هــا در ســنوات گذشــته بررســی 

و میــزان مطالبــات شــهرداری را بــا توجــه 

بــه قوانیــن و مقــررات موجــود محاســبه و 

ــد. ــالم نماین اع

وی افــزود: از دیگــر موضوعات مطرح شــده 

ــن نشســت طــرح مشــكل پاركینــگ  در ای

بیمارســتان آیــت الــه كاشــانی بــود كــه در 

ــروه  ــد گ ــرر گردی ــز مق ــوص نی ــن خص ای

ــی و نظــارت بــر طرح هــای عمرانــی  فن

دانشــگاه و كارشناســان شــهرداری موضوع 

ــت الــه  ــتان آی ــاد پارکینــگ بیمارس ایج

ــی و  ــور مالیات ــه اداره ام ــانی در عرص كاش

ــرح  ــی و ط ــا بررس ــوار آن ه ــه هم ج كوچ

اولیــه پاركینــگ بیمارســتان آیــت الــه 

ــد.  ــه نماین ــه و ارائ ــانی را تهی كاش

ــن در  ــزود: همچنی ــر اف ــدی ف دكتــر خال

ایــن نشســت در خصــوص ســایر مســائل 

ازجملــه بررســی آراء كمیســیون مــاده صــد 

ســاختمان های  خصــوص  در  شــهرداری 

دانشــگاه بحــث و تبادل نظــر و اتخــاذ 

ــد. ــم گردی تصمی

وب دا؛ سرپرســت دانشــگاه علــوم 

پزشــكی، خدمــات بهداشــتی و 

ــت:  ــاری گف ــال و بختی ــی چهارمح درمان

ــورت  ــر ص ــات مؤث ــا اقدام ــبختانه ب خوش

واگیــر  بیماری هــای  امــروزه  گرفتــه 

ــای  ــا بیماری ه ــت ام ــده اس ــه کن ش ریش

ــه را  ــالمت جامع ــدت س ــر به ش گی ــر وا غی

تهدیــد می کنــد.

ارســالن  دكتــر  دا؛  وب  گــزارش  بــه 

تغذیــه  کم تحرکــی،  افــزود:  خالدی 

نامناســب، عــدم فعالیــت فیزیكــی كافــی 

ــه بیماری هــای  ــال ب ــر در ابت از عوامــل مؤث

غیــر واگیــر و مزمــن همچــون فشــارخون، 

دیابــت ، چربــی خــون و ســکته های قلبــی 

و مغــزی بشــمار مــی رود.وی تصریــح كــرد: 

ایــن در حالــی اســت كــه بــا اصالح شــیوه 

زندگــی و توجــه بــه برخــی رفتارهــای 

آســان و ســاده امــا بااهمیــت ماننــد 

تحــرك فیزیكــی و پرهیــز از مصــرف مــواد 

غذایــی مضــر می تــوان از ابتــال بــه انــواع 

ــرد. ــگیری ك ــراض پیش ام

دكتــر خالــدی فــر افــزود: بــا اصــالح 

 ۷۶ بــروز  از  می تــوان  زندگــی  شــیوه 

از  ناشــی  مرگ ومیرهــای  از  درصــد 

واگیــر  غیــر  بیماری هــای  بــه  ابتــال 

ــاز  ــه آغ ــاره ب ــا اش ــرد.وی ب ــگیری ك پیش

طــرح سه شــنبه های بــدون خــودرو در 

ــز از  ــزود: پرهی ــاری اف ــال و بختی چهارمح

عوامــل خطــر و داشــتن تحرك بدنــی باید 

بــه یــك فرهنــگ عمومــی تبدیــل شــود و 

ــك  ــاز ی ــد آغ ــرح می توان ــن ط ــرای ای اج

ــی  ــبك زندگ ــت در س ــزرگ و مثب ــر ب تغ�

ــد. ــردم باش م

پزشــكی  علــوم  دانشــگاه  سرپرســت 

شــهركرد، در ادامــه بــه آســیب های ناشــی 

از افزایــش آلودگــی هــوا ناشــی از دود 

خودروهــا و افزایــش بیماری هــای قلبــی ، 

عروقــی و تنفســی اشــاره داشــت و افــزود: 

اســتفاده از وســایل حمل ونقــل عمومــی 

ــاه و  و پیمــودن پیــاده مســافت های كوت

ــرای فعالیت هــای  ــه ب اســتفاده از دوچرخ

ــزان  ــش می ــن كاه ــد ضم ــه می توان روزان

ــتن  ــه داش ــك ب ــوا و كم ــای ه آالینده ه

ســالمت  تضمین کننــده  پــاك،  هــوای 

فعالیــت  میــزان  تأمین کننــده  و  فــرد 

بدنــی موردنیــاز و اســتاندارد در روز باشــد.

دكتــر خالــدی فــر، بابیــان اینكــه دانشــگاه 

علــوم پزشــكی یكــی از متولیــان امــر 

تأمیــن و حفــظ ســالمتی بشــمار مــی رود 

حــوزه  اهــداف  تحقــق  بــرای  افــزود: 

ســالمت و كمــك بــه جامعــه ســالم و 

بــدون  سه شــنبه های  طــرح  تــداوم 

خــودرو و تحقــق اهــداف ایــن طــرح 

ــای  ــت اندرکاران و ارگان ه ــه دس ــد هم بای

و  شــده  عمــل  وارد  مجدانــه  ذی ربــط 

ــطح  ــاء س ــه ارتق ــی ب ــاد و همدل ــا اتح ب

ســالمت و داشــتن محیطــی ســالم و 

ــم. ــاری كمــك نمائی عــاری از بیم

۷۶ درصد از مرگ ومیرهای ناشی از بیماری های غیر واگیر با اصالح سبك زندگی قابل پیشگیری است

وب دا؛ سرپرســت دانشــگاه علوم پزشــكی، 

خدمــات بهداشــتی و درمانــی چهارمحــال 

ــر ســید حســن  ــاری، انتخــاب دكت و بختی

وزیــر  به عنــوان  هاشــمی  قاضــی زاده 

ــكی را  ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم بهداش

ــت. ــك گف تبری

بــه گــزارش وب دا؛ دكتــر ارســالن خالــدی 

فــر، انتخــاب دكتــر هاشــمی به عنــوان 

وزیــر محتــرم بهداشــت، درمــان و آمــوزش 

پزشــكی از ســوی رئیس جمهــور محتــرم و 

همچنیــن كســب اعتمــاد قاطــع نمایندگان 

ــه  ــرای خدمــت در اینكســوت را ب ــت ب مل

ایشــان و همــه تالشــگران عرصه بهداشــت 

و درمــان تبریــك گفــت.وی تصریــح كــرد: 

ــوت  ــن كس ــر هاشــمی در ای ــاب دكت انتخ

بــدون شــك حاصــل پشــتوانه علمــی 

تــالش  و  ایشــان  درخشــان  ســابقه  و 

تحقــق  جهــت  در  خستگی ناپذیرشــان 

ــول  ــالمت و متح ــوزه س ــداف كالن ح اه

و  بهداشــتی  خدمــات  چهــره  نمــودن 

ــی  ــت در دسترس ــراری عدال ــی و برق درمان

ــت. ــوده اس ــالمت ب ــات س ــه خدم ب

ــم  ــه حج ــاره ب ــا اش ــر ب ــدی ف ــر خال دكت

ــدت  ــده در م ــات ارائه ش ــت خدم و كیفی

انتصــاب دكتــر هاشــمی بــه ســمت وزیــر 

بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــكی 

و توجــه ویــژه ایــن وزارت بــه بحــث 

اعتمــاد  رأی  گفــت:  محرومیت زدایــی 

قاطــع نماینــدگان محتــرم مجلس شــورای 

ایــن  اســالمی بیانگــر تائیــد عملكــرد 

مجموعــه و قدردانــی از ایشــان اســت.وی 

ــاب  ــا انتخ ــد اســت ب ــت: امی ــار داش اظه

چنیــن فــرد متعهــد، كارآمــد، متخصــص و 

ــرای ایــن مســئولیت خطیــر  ــه ای ب باتجرب

ــی  ــران در تمام ــردم و مدی ــی م و همراه

ــطح  ــای س ــد و ارتق ــاهد رش ــطوح ش س

ــیم. ــور باش ــالمت در كش س

تبریك سرپرست دانشگاه علوم پزشكی شهركرد به وزیر بهداشت برای كسب رأی اعتماد از مجلس
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جشنواره عمران سالمت

تهران - تابستان ۹۶

مراسم رونمایی از کیلینک

رسانی به مناطق کم 

مراسم بزرگداشت پنجمین سالگرد شهدای 

گمنام دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

امضاء تفاهم نامه بین دانشگاه علوم پزشکی و 

صدا و سیمای مرکز استان

نشست مشترک سرپرست دانشگاه با مدیر کل 

صدا و سیمای استان

مراسم تجلیل از خبرنگاران 

عرصه سالمت

بازدید سرپرست دانشگاه از کلینیک تخصصی و 

خیرساز دندانپزشکی بروجن
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مراسم رونمایی از کیلینک

رسانی به مناطق کم 

مراسم رونمایی از کیلینک

رسانی به مناطق کم 

بازدید سرپرست دانشگاه از بیمارستان 

صحرایی کوهرنگ 

افتتاح درمانگاه شوراب در شهرستان

 سامان

بازدید سرپرست دانشگاه از بیمارستان 

هاجر(س) شهرکرد

بازدید سرپرست دانشگاه از دانشکده پرستاری، 

شبکه بهداشت و بیمارستان بروجن

بازدید دکتر سیاری از 

شبکه بهداشت روستای 

مارکده
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نشست سرپرست دانشگاه و معاون توسعه با رئیس 

سازمان برنامه و بودجه

نشست سرپرست دانشگاه با مشاور معاون سازمان 

برنامه و بودجه کشور

نشست سرپرست دانشگاه و معاون توسعه با مدیر کل 

بیمه سالمت ایرانیان

نشست سرپرست دانشگاه با مقام عالی وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش 

نشست سرپرست دانشگاه با دکتر رضائی مدیرکل بودجه 

معاونت سالمت و مشاور معاونت درمان وزارت

نشست سرپرست دانشگاه با دکتر آقاجانی معاون سابق 

درمان وزارت بهداشت و درمان

نشست سرپرست دانشگاه با دکتر آقاجانی معاون سابق 

درمان وزارت بهداشت و درمان
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نشست سرپرست دانشگاه ومعاون توسعه بامعاون 

حقوقی وزارت بهداشت

نشست سرپرست دانشگاه ومعاون توسعه با قائم مقام 

مدیر عامل بیمه سالمت کشور

نشست سرپرست دانشگاه با معاون سازمان برنامه و 

بودجه کل کشور

نشست سرپرست دانشگاه با با دکتر امین لو مشاور وزیر 

و رئیس دبیرخانه مجامع شوراهای دانشگاهها

نشست سرپرست دانشگاه و معاون توسعه با مدیر کل 

منابع انسانی وزارت بهداشت

نشست سرپرست دانشگاه با معاون بودجه وزارت 

بهداشت، درمان و آموزش

نشست سرپرست دانشگاه با مدیرکل توسعه و تحول 

اداری وزارت بهداشت، درمان و آموزش

نشست سرپرست دانشگاه بامعاونت تحقیقات و فناوری 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش
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آثار كار فرهنگی بد تا ابد بر پیكره جامعه باقی می ماند

ــام  ــی مق ــر نمایندگ ــئول دفت وب دا؛ مس

علــوم  دانشــگاه  در  رهبــری  معظــم 

پزشــكی شــهركرد گفــت: آثــار مخــرب كار 

فرهنگــی بــد تــا ابــد بــر پیكــره جامعــه 

ــد. ــد مان ــی خواه باق

ــت االســالم و  ــزارش وب دا؛ حج بــه گ

المســلمین حســین مولــوی در جمــع 

نمازگــزاران در محــل نمازخانــه ســتاد 

دانشــگاه بــا اشــاره بــه پشــت ســر 

گذاشــت هفتــه عفــاف و حجــاب و تاكید 

ــم  ــظ و تحكی ــزوم حف ــر ل ــه ب ــن هفت ای

بنیــان خانــواده،  بــد حجابــی و بــی 

عفتــی را تهدیــدی جــدی در ایــن زمینــه 

دانســت.

وی تصریــح كــرد: دشــمن همــواره در 

تــالش اســت بــا ایجــاد بــی بنــد و بــاری 

ــج حجــاب و عفــاف و اســتحكام  در تروی

ــل  ــی خل ــالمی- ایران ــواده اس ــان خان بنی

لــذا بایــد هوشــیارانه  ایجــاد نمایــد 

در مقابــل تهاجــم فرهنگــی ایســتاد و 

ــن  ــر ای ــا را در براب ــواده ه ــان و خان جوان

ــود. ــن نم ــزرگ ایم ــل ب معض

بــه  اشــاره  بــا  وی 

اقــدام حماســی مــردم 

شــور  پــر  حضــور  و 

آنــان در اجتمــاع بــزرگ 

روز چهارشــنبه بیســت 

ــاری و  ــاه ج ــم تیرم و یك

ــر صیانــت  تاكیــد همــگان ب

شــركت  از  خانــواده  حریــم  از 

كننــدگان در راهپیمایــی عفــاف و حجــاب 

ــا  ــی م ــالت فرهنگ ــزود: رس ــر و اف تقدی

ــدم  ــیر ق ــن مس ــد در ای ــی كن ــا م اقتض

برداشــته و كوشــاتر عمــل نمائیــم. 

ــوی  ــالم و المســلمین مول ــت االس حج

ــردم  ــی از م ــهادت جمع ــه ش ــه ب در ادام

ــه  ــی حمل ــاد در پ ــر ش ــجد گوه در مس

ــن  ــه معترضی ــی ب ــفاك رضاخان ــم س رژی

ــزود:  كشــف حجــاب اشــاره داشــت و اف

ــان تــالش دشــمنان بــرای اشــاعه  همچن

فحشــا و بــی حجابــی بــا ورودشــان بــه 

ــی  ــگ ب ــج فرهن عرصــه فرهنگــی و تروی

ــه دارد. ــاری ادام ــدو ب بن

وی، داشــتن پوشــش مناســب بــرای 

زنــان 

را  مــردان  ســوی  از  نــگاه  حفــظ  و 

ی از حفــظ حجــاب دانســت و در  نمونــه

ــی از  ــد حجاب ــرب ب ــار مخ ــه آث ــه ب ادام

ســوی زنــان در خانــواده و جامعــه اشــاره 

ــت. داش

ــم  ــام معظ ــی مق ــر نمایندگ مســئول دفت

پزشــكی  علــوم  دانشــگاه  در  رهبــری 

شــهركرد، در ادامــه اظهــار امیــدواری كرد؛ 

ــائل  ــه مس ــژه ب ــه وی ــا توج ــا ب ــه م هم

ــه از  ــف محول ــی و وظای ــرعی و اخالق ش

ــم در  ــالم بتوانی ــن اس ــن مبی ــوی دی س

ــت  ــی ثاب ــتورات اله ــام دس ــت انج جه

ــم. ــل نمائی ــق عم ــدم و موف ق

وب دا؛ مســئول دفتــر نهــاد نمایندگــی 

علــوم  در  دانشــگاه  در  فقیــه  ولــی 

ــالم  ــت االس ــهركرد، د    ج ــكی ش پزش

ــوی، انجــام اقدامــات  و المســلمین مول

پیشــگرانه را بســیار كــم هزینــه و موثــر 

ــت.  ــی دانس ــات درمان ــر از اقدام ت

وی ادامــه داد: رســانه ملــی نیــز بعنوان 

مرجعــی رســمی و قابــل اعتمــاد عمــوم 

در امــر اطــالع رســانی و آمــوزش فعــال 

مــی باشــد و تعامــل ایــن دو دســتگاه 

مــی توانــد در پیشــبرد اهــداف بســیار 

موثــر باشــد.

ــی  ــی ول ــاد نمایندگ ــر نه ــئول دفت مس

ــكی  ــوم پزش ــگاه در عل ــه در دانش فقی

شــهركرد، اطــالع رســانی را نیازمنــد 

ابــراز و تجهیــزات و دانش الزم دانســت 

ــه ارگان  ــزود: صــدا و ســیما از جمل و اف

ــزار اطــالع رســانی  ــه اب ــز ب هــای مجه

ــت. اس

حجــت االســالم و المســلمین مولــوی،  

ــر  ــازی را از دیگ ــگ س ــئولیت فرهن مس

ــی  ــانه مل ــر رس ــای خطی ــئولیت ه مس

عنــوان كــرد و افــزود: دیــن مبیــن 

بخــش  حیــات  مكتــب  و  اســالم 

ــج  ــه تروی ــت ك ــع اس ــدر جام ــا آنق م

آمــوزه هــای دینــی مــی توانــد از بــروز 

ــی  ــالت اجتماع ــده از معض ــش عم بخ

و بیماری پیشــگیری نمایــد و صــدا 

ــن  ــه ای ــا ورود ب ــد ب ــی توان و ســیما م

ــل  ــق عم ــه موف ــن زمین ــه در ای حیط

ــد. نمای

وی اظهــار امیــدواری كــرد: برگــزاری 

نشســت مشــترك و انعقــاد تفاهــم 

ــرای  ــه ای ب ــه هــای همــكاری زمین نام

اســتفاده حداكثــری از ظرفیــت هــا 

ــیما و  ــدا و س ــه ص ــوان دو مجموع و ت

ــتای  ــكی در راس ــوم پزش ــگاه عل دانش

و  حفــظ  و  نظــام  متعالــی  اهــداف 

ــود. ــه ش ــالمت جامع ــاء س ارتق

فاصله گرفتن از احكام دین مبین اسالم، عاملی موثر در افزایش معضالت اجتماعی و بار بیماری ها است
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بازنشستگی فرصتی برای پرداختن به بعد معنوی زندگی است

طرح ضیافت اندیشه اساتید در دانشگاه علوم پزشكی شهركرد به كار خود پایان داد 

ــی  ــاد نمایندگ ــر نه ــئول دفت وب دا؛ مس

ــوم پزشــكی  ــگاه عل ــه در دانش ــی فقی ول

شــهركرد در جمــع بازنشســتگان ایــن 

ایــن  از  مجموعــه در مراســم تجلیــل 

ــرای  ــی ب ــتگی را فرصت ــزان، بازنشس عزی

پرداختــن بــه بعــد معنــوی و ابعــاد 

فرامــوش شــده زندگــی دانســت.

بــه گــزارش وب دا؛ حجــت االســالم 

و المســلمین حســین مولــوی افــزود: 

از  فــارغ  بازنشســتگی  طالیــی  دوران 

ــه  ــوان ب ــی ت ــط كاری م ــد و ضواب قواع

گونــه ای زندگــی كــرد كــه تع�ــن كننــده 

ــد. ــز باش ــان نی آخرتم

ــالمی  ــوری اس ــدس جمه ــام مق وی، نظ

ایــران را تنهــا نظــام و حكومتــی دانســت 

كــه بــر اســاس احــكام الهــی شــكل 

گرفتــه و مدیریــت مــی شــود و خدمــت 

بســیار  را  نظــام  ایــن  در  صادقانــه 

ــت. ــتایش دانس ــل س ــمند و قاب ارزش

را  خدمــت  توفیــق  ســال  ســی  وی، 

مباهــات دانســت و  مایــه افتخــار و 

افــزود: بعــد از ایــن مــدت 

ــوان  ــی ت ــت م طویــل خدم

كــه  پرداخــت  امــوری  بــه 

پیــش از آن فرصتــی بــرای 

آن نبــوده و اكنــون بــا ورود 

ــی  ــد از زندگ ــه جدی ــه عرص ب

ان بــرای آن  بخوبــی می

زمــان گذاشــت و از انجامــش 

ــرد. ــذت ب ل

حجــت االســالم و المســلمین 

مولــوی، بازنشســتگی را الزمــه 

ــزود: در  ــت و اف ــی دانس زندگ

مــدت فعالیــت افــراد تجاربــی 

كــه  نماینــد  مــی  كســب 

انــد راه گشــای بســیاری  می

ــا  ــن راهنم ــائل و بهتری از مس

ــد. ــوان باش ــای ج ــل ه ــرای نس ب

بــر اســاس ایــن گــزارش، مراســم تجلیــل 

بازنشســتگان  از  نفــر   ۷۵ یكصــدو  از 

ــكی شــهركرد روز  دانشــگاه علــوم پزش

ــاه  ــم مردادم ــت و پنج ــنبه بیس چهارش

ــا حضــور مســئولین دانشــگاه،  ــاری ب ج

ســازمان  نمایندگــی  دفتــر  مدیــر 

بازنشســتگی در اســتان و خانــواده هــای 

بازنشســتگان در ســالن ابــن ســینای 

ــد. ــزار ش ــه برگ ــع رحمتی مجتم

در  رهبــری  نهــاد  مســئول  دا،  وب 

دانشــگاه علــوم پزشــكی شــهركرد از 

اتمــام طــرح ضیافــت اندیشــه اســاتید 

ــهركرد  ــكی ش ــوم پزش ــگاه عل در دانش

خبــر داد. 

بــه گــزارش وب دا، حجــت االســالم 

ــه  ــوی روز س ــین مول ــلمین حس والمس

شــنبه بــا اعــالم ایــن خبــر افــزود: ایــن 

طــرح از ۱۹ شــهریورماه جــاری بــه مدت 

ســه روز و بــا حضــور ۶۰ تــن از اســتادان 

ــهركرد  و  ــكی ش ــگاه علــوم پزش دانش

ــم  ــتان ق ــده از اس ــوت ش ــخنران دع س

ــزار شــد.  ــه برگ در محــل رحمتی

ــی  ــن طــرح موضوعات ــزود: در ای وی اف

اندیشــه  ای،  حرفــه  اخــالق  نظیــر 

سیاســی امــام خمینی رحمــت اهللا علیه، 

تاریــخ و تمــدن اســالمی ایرانــی، مبانی 

انقــالب و تعلیــم و تربیــت اســالمی در 

ــر  ــی و ه ــورت كارگاه ــطح، بص ــه س س

ــی  ــس م ــاعت تدری ــوع در ۱۶ س موض

ــود.  ش

ــوی  ــلمین مول ــالم والمس ــت االس حج

ضیافــت  طــرح  البتــه  داد:  ادامــه 

علــوم  دانشــگاه  اســاتید  اندیشــه 

پزشــكی امســال بــه دلیــل نبــود جــا و 

ــا در یــك موضــوع  مــكان مناســب تنه

اخــالق حرفــه ای ســطح ۲ برگــزار شــد. 

ــرح در  ــن ط ــه ای ــن ك ــان ای ــا بی وی ب

دانشــگاه هــای پیــام نــور 

اســتان، دولتــی و آزاد شــهركرد 

ــت،بیان  ــده اس ــزار ش ــز برگ نی

كــرد: گزارشــهای الزم دربــاره 

ایــن دوره از طــرح  نحــوه برگــزاری 

ــران  ــه ته ــاتید ب ــه اس ــت اندیش ضیاف

ارســال شــده و پیــش بینــی مــی 

شــود دانشــگاه برتــر اســتانی در زمینــه 

برگــزاری هرچــه بهتــر ایــن دوره هــا تــا 

ــود.  ــی ش ــده معرف ــاه آین ــار م چه

بــه گفتــه حجــت االســالم مولــوی 

ــاد  ایــن طــرح بــه همــت دفتــر نه

ــگاه و  ــری در دانش ــم رهب ــام معظ مق

بــا همــكاری معاونــت آموزشــی قریــب 

بــه ۱۰ ســال در دانشــگاه علــوم پزشــكی 

ــت. ــال برگزاریس ــهركرد در ح ش
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تشریح مصوبات چهار جلسه شورای امر به معروف ، طرح انطباق، ستاد اقامه نماز و 

ستاد صیانت از حقوق شهروندی در دانشگاه علوم پزشكی شهركرد

ــم  ــام معظ ــاد مق ــئول نه وب دا ، مس

رهبــری در دانشــگاه علــوم پزشــكی 

جلســه  چهــار  برگــزاری  از  شــهركرد 

شــورای امــر بــه معــروف، طــرح انطباق 

ــت از  ــاز و ســتاد صیان ــتاد اقامــه نم س

ــن دانشــگاه  ــهروندی در ای ــوق ش حق

ــن  ــات ای ــه تشــریح مصوب ــرداد و ب خب

جلســات پرداخــت. 

بــه گــزارش وب دا، حجــت االســالم 

روز  مولــوی  حســین  والمســلمین 

ــا اعــالم ایــن خبــر افــزود:  چهارشــنبه ب

در جلســه ســتاد صیانــت از حقــوق 

شــهروندی متشــكل از ر�س دانشــگاه، 

ــی  ــتی،درمانی، آموزش ــان بهداش معاون

معــاون  و فرهنگــی و  ، دانشــجویی 

ــان  ــانی، كارشناس ــع انس ــعه مناب توس

ــات  ــی، تخلف ــط عموم ــت ، رواب حراس

و بازرســی مقــرر شــد بــرای رفــاه حــال 

ــری و حــل مشــكالت  بیمــاران، پیگی

ــتایی و  ــاران روس ــاع بیم ــتم ارج سیس

ــای  ــا و كلینیكه ــه واحده شهرســتانی ب

ــتان  ــز اس ــتانی مرك ــی و بیمارس درمان

ــرای  ــی ب ــات توجیه ــزاری جلس ــا برگ ب

ــتور كار  ــان در دس ــكان و متخصص پزش

ــرد.  ــرار گی ق

ــی  ــعبه بانك ــدازی ش ــزود: راه ان وی اف

ــان  ــرای اســاتید، دانشــجویان و كاركن ب

منطقــه رحمتیــه، دایــر كــردن میــز 

مراجعــه  راهنمایــی  بــرای  خدمــت 

رجــوع،  اربــاب  تكریــم  و  كننــدگان 

كنتــرل حجــاب و عفــاف دانشــجویان و 

منــع اســتفاده از تلفــن همــراه در زمــان 

كالســهای آموزشــی در بیمارســتان

و مراكــز درمانــی از دیگــر مصوبــات 

ــن جلســه ســتاد صیانــت از حقــوق  ای

ــت.  ــهروندی اس ش

ــوی  ــلمین مول ــالم والمس ــت االس حج

ادامــه داد: بــا توجــه بــه تقــارن هفتــه 

امــر بــه معــروف و دهــه نخســت محرم 

ــه  ــورا جلس ــن ش ــد در ای ــوب ش مص

توجیهــی بــرای ترویــج امــر بــه معــروف 

و نهــی از منكــر ســیره معصومــان بــرای 

ــزار شــود. ــران برگ ــان و مدی كاركن

وی از برگــزاری كارگاه و همایــش یكروزه 

بــا موضــوع ایــن فریضــه دینــی بــرای 

كاركنــان دانشــگاه بــا امتیــاز بــاز آموزی 

در تــاالر ابــن ســینا در روز دوشــنبه 

ــرداد.  ــده خب هفتــه آین

االســالم مولــوی، فراخــوان  حجــت 

ــروف و فضاســازی  ــه مع ــر ب ــاوران ام ی

ــات و  ــا روای ــاه محــرم ب دانشــگاه در م

احادیثــی بــا مضمــون امــر بــه معــروف 

را از دیگــر مــواردی دانســت كــه در ایــن 

شــورا مصــوب شــد. 

وی بیــان كــرد: در جلســه ســتاد اقامــه 

نمــاز دانشــگاه علــوم پزشــكی شــهركرد 

نیــز مكانیابــی بــرای ســاخت نمازخانــه 

ــان،  ــهدای فارس ــتان سیدالش در بیمارس

كلینیــك حضــرت رســول و بیمارســتان 

هاجــر شــهركرد ، اطــالع رســانی جامــع 

بــرای شــركت در اجــالس اســتانی نمــاز 

ــگاهی  ــه نمایش ــی غرف ــب برپای در قال

ــی و  ــه نویس ــالگ و مقال ــدات وب تولی

ــا  پژوهشــی دانشــگاه علــوم پزشــكی ب

عنــوان نمــاز و فضــای مجــازی و برپایی 

نمــاز جماعــت در كلینــك دندانپزشــكی 

رســالت تصویــب شــد.

مســئول نهــاد  مقــام معظــم رهبــری در 

دانشــگاه علــوم پزشــكی شــهركرد ادامه 

ــاق  ــرح انطب ــه ط ــورا و كمیت داد: در ش

نیــز مصــوب شــد كــه معاونتهــای 

ــدام  ــتور رســمی اق ــق دس دانشــگاه طب

ــی  ــیونهای تخصص ــكیل كمیس ــه تش ب

ــاق را  ــه انطب ــوط ب ــوارد مرب ــرده و م ك

بازدیــد و گزارشــات خــود را بــه كمیتــه 

ــد.  ــه دهن ــگاه ارائ دانش

ــرد:  ــان ك ــوی بی ــالم مول ــت االس حج

ارائــه آمــوزش و رعایــت مــوارد انطبــاق 

نظیــر درمــان مراجعــان زن توســط 

مراكــز  در  بالعكــس  و  زن  درمانگــر 

درمانــی و بیمارســتانی نیــز از مفــاد 

مقــرر شــده در كمیتــه انطبــاق را شــامل 

ــود. ــی ش م
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رسانی به مناطق کم برخوردار رونمایی از کلینیک

تجلیل از مدیران و کارکنان صدا و سیمای مرکز استان

تجلیل از مدیران و کارکنان 

صدا و سیمای مرکز استان
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عملكرد دست اندركاران حوزه عمران دانشگاه های علوم پزشكی 

كشور ارزیابی شد

ــع  ــت و مناب ــعه مدیری ــاون توس وب دا؛ مع

ــت:  ــهركرد گف ــكی ش ــوم پزش ــگاه عل دانش

كــه روز  در جشــنواره "عمــران ســالمت" 

ــور  ــا حض ــاه ب ــورخ ۲۰ تیرم ــنبه م ــه ش س

مســئولین ارشــد كشــوری در ســالن اجــالس 

ســران برگــزار شــد عملكــرد دســت انــدركاران 

ــد. ــی ش ــران ارزیاب ــوزه عم ح

ــی  ــد رئیس ــر حمی ــزارش وب دا؛ دكت ــه گ ب

ــاء  ــرد ارتق ــا رویك ــنواره ب ــن جش ــزود: ای اف

ســطح كمــی و كیفــی در امــور عمرانــی 

ــوم  ــگاه عل ــزار و دانش ــالمت برگ حــوزه س

پزشــكی شــهركرد بعنــوان یكــی از دانشــگاه 

هــای فعــال در زمینــه اجــرای پــروژه هــای 

ارائــه گــزارش عملكــرد  عمرانــی ضمــن 

ــای دانشــگاه  ــتاورد ه ــران، دس ــوزه عم ح

ــام  ــای انج ــت ه ــانی از فعالی ــالع رس و اط

شــده از پــروژه هــای عمرانــی و تاثیــر آن بــر 

ــردم  ــاد م ــه آح ــانی ب ــت رس ــهیل خدم تس

در بخــش ســالمت را در قالــب پوســتر، 

بروشــور، ماكــت و تیــزر در نمایشــگاهی كــه 

در حاشــیه جشــنواره برپــا شــد بــه نمایــش 

ــت. ــد گذاش خواه

ــن  ــی ای ــا برپای ــرد: ب ــدواری ك ــراز امی وی اب

ــاس  ــا براس ــی ه ــام ارزیاب ــنواره و انج جش

ــش  ــش از پی ــف بی ــای مختل ــاخص ه ش

و  ســرعت  كیفــی،  و  ارتقاءكمــی  شــاهد 

تامیــن منابــع مالــی در موضــوع طراحــی و 

ــیم. ــی باش ــای عمران ــروژه ه ــرای پ اج

ــاالی  ــه حجــم ب ــا اشــاره ب ــر رئیســی، ب دكت

ــت  ــوزه بهداش ــی در ح ــای عمران ــروژه ه پ

و درمــان و تامیــن زیرســاخت هــای الزم 

ــای  ــاخت ه ــعه زیرس ــاء و توس ــرای ارتق ب

مناطــق  بویــژه  مختلــف  در مناطــق  الزم 

ــب  ــر برخــوردار و محــروم كشــور در قال كمت

برنامــه تحــول نظــام ســالمت تصریــح 

ــت  ــر و پربرك ــرات خی ــك اث ــدون ش ــرد: ب ك

ــر  ــا ب ــال ه ــا س ــه ت ــورت گرفت ــات ص خدم

پیكــره نظــام ســالمت برجــای خواهــد مانــد 

و مــردم از ایــن اثــرات بهــره منــد خواهنــد 

ــد. ش

وی بــه نقــل از قائــم مقــام معــاون توســعه 

ــار  ــت اظه ــع وزارت بهداش ــت و مناب مدیری

ــزار  ــن ۲۱ ه ــاخت و تامی ــرح س ــت: ط داش

تخــت بیمارســتانی یــك ركــورد بــی نظیــر در 

كــه در دولــت هــای  كشــور بــوده اســت چرا

ــت  ــداد تخ ــترین تع ــاخت بیش ــین س پیش

طــی چهــار ســال هشــت هــزار تخــت بــوده 

ــك  ــی ی ــم ط ــت یازده ــا در دول ــت ام اس

ــش از ۲۴ هــزار تخــت  ــار ســاله بی دوره چه

ــدازی شــده اســت. بیمارســتانی راه ان

وی ادامــه داد: همچنیــن در بحث بهداشــت 

ــب  ــروژه در قال ــزار پ ــت ه ــر هش ــغ ب بال

ــام  ــور انج ــان كش ــت و درم ــبكه بهداش ش

شــده اســت كــه مهمتریــن هــای آنهــا 

ــًا تكمیــل شــده اســت و بســته هــای  تقریب

طــرح تحــول نظــام ســالمت همچنــان 

ــال  ــده در ح ــدی ش ــان بن ــه زم ــق برنام طب

ــت. ــرا اس اج

معــاون توســعه مدیریــت و منابــع دانشــگاه 

ــه  ــا توج ــت: ب ــهركرد گف ــكی ش ــوم پزش عل

ــده  ــود آم ــه وج ــمگیر ب ــوالت چش ــه تح ب

در حــوزه ســالمت اســتان چهارمحــال و 

بختیــاری ضمــن تقدیــر از مســئولین ارشــد 

اســتان، نماینــدگان محتــرم مجلس شــورای 

ــاركت هــای بیــن بخشــی  ــالمی، مش اس

ــور  ــگاه در ام ــگی دانش ــان همیش و حمای

ــالمت و  ــن س ــع خیری ــد مجم ــی مانن عمران

بســیج جامعــه پزشــكی اســتان امیــد اســت 

بــا برگــزاری ایــن جشــنواره در معرفــی 

دســتاوردهای حــوزه ســالمت بــه مــردم گام 

ــا انجــام رســالت رســانه  موثــر برداشــته و ب

هــا یعنــی اطــالع رســانی و آگاهــی بخشــی 

ــم  ــن فراه ــم ضم ــه بتوانی ــاد جامع ــه آح ب

ــعه ای در  ــای توس ــاخت ه ــر س ــودن زی نم

ــری  ــاركت حداكث ــت و مش ــتان از ظرفی اس

مــردم و همراهــی مجدانــه ایــن عزیــزان در 

ــوری  ــدس جمه ــداف نظــام مق ــبرد اه پیش

ــه  ــالمت جامع ــطح س ــاء س اســالمی و ارتق

ــم. ــره بگیری به
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امور عمرانی دانشگاه علوم پزشكی شهركرد در حاشیه برگزاری 

جشنواره عمران سالمت در تهران به نمایش گذاشته شد

ــی  ــط عموم ــت رواب ــت مدیری وب دا؛ سرپرس

ــكی  ــوم پزش ــگاه عل ــل دانش ــن المل ــور بی و ام

ــران  ــنواره عم ــیه جش ــت: در حاش ــهركرد گف ش

ــا  ــط ب ــی مرتب ــور عمران ــی ام ــالمت تمام س

ــم  ــت یازده ــگاه در دول ــالمت دانش ــوزه س ح

ــه  در قالــب پوســتر، بروشــور، ماكــت و تیــزر ب

ــد. ــته ش ــش گذاش نمای

بــه گــزارش وب دا؛ ســید علــی درخشــان افزود: 

جشــنواره «عمــران ســالمت» بــا رویكــرد تقدیر 

ــدركاران توســعه زیرســاخت هــای  از دســت ان

حــوزه ســالمت، در بیســتمین روز از تیرمــاه 

جــاری در ســالن اجــالس ســران برگــزار گردیــد. 

بــه گفتــه وی، در حاشــیه ایــن جشــنواره 

ــتاوردهای  ــه دس ــدف ارائ ــا ه ــگاهی ب نمایش

ــانی  ــكی و اطالع رس ــوم پزش ــگاه های عل دانش

از فعالیت هــای انجــام شــده از پروژه هــای 

عمرانــی و تاثیــر آن بــر تســهیل خدمات رســانی 

بــه آحــاد مــردم در بخــش ســالمت برپــا 

ــد. گردی

ــگاه  ــه دانش ــرد: در غرف ــح ك ــان تصری درخش

دســتاوردهای  شــهركرد  پزشــكی  علــوم 

دانشــگاه در ایــن حــوزه در معــرض دیــد وزیــر 

محتــرم بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــكی، 

معــاون توســعه وزارت متبوع، روســا و مدیــران 

گــروه فنــی وزارتخانــه، رؤســا و معاونیــن 

توســعه مدیریــت و منابــع، درمــان و بهداشــت 

ــوم پزشــكی و  دانشــگاه ها و دانشــكده های عل

ســایر شــركت كننــدگان از ســازمان های مرتبــط 

و دكتــر خالــدی فــر سرپرســت دانشــگاه علــوم 

ــع و  ــعه مناب ــاون توس ــهركرد و مع ــكی ش پزش

ــت. ــرار گرف ــن دانشــگاه ق ــت ای مدیری

ــور  ــی و ام ــط عموم ــت رواب ــت مدیری سرپرس

بیــن الملــل دانشــگاه علــوم پزشــكی شــهركرد، 

از  كننــدگان  شــركت  اســتقبال  از  ادامــه  در 

دســتاوردهای بــه نمایــش گذاشــته شــده 

ــه  ــه ب ــن غرف ــی ای ــگاه و معرف ــه دانش در غرف

ــن  ــا در بی ــه ه ــن غرف ــی از بهتری ــوان یك عن

دانشــگاه هــای علــوم پزشــكی سراســر كشــور 

ــر داد. خب

ــوم  ــگاه عل ــه دانش ــرد: در غرف ــح ك وی تصری

پزشــكی شــهركرد عــالوه بــر نمایــش فعالیــت 

هــا و معرفــی پــروژه هــای عمرانــی، بــه نوعــی 

فرهنــگ، لبــاس و آداب و رســوم مردمــان 

ــش  ــه نمای ــاری ب ــال و بختی ــتان چهارمح اس

ــد. ــته ش گذاش

ــا رویكــرد  وب دا؛ جشــنواره «عمــران ســالمت» ب

ــاخت  ــعه زیرس ــدركاران توس ــت ان ــر از دس تقدی

هــای حــوزه ســالمت، در بیســتمین روز از تیرمــاه 

جــاری در ســالن اجــالس ســران برگزار و دانشــگاه 

علــوم پزشــكی شــهركرد موفــق بــه دریافــت لــوح 

ــور  زریــن ایــن جشــنواره از دســت ریاســت جمه

و وزیــر محتــرم بهداشــت، درمــان و آمــوزش 

پزشــكی گردیــد.

ــر  ــوح دكت ــن ل ــن ای ــزارش وب دا؛ در مت ــه گ ب

ســید حســن هاشــمی، خطــاب بــه دكتــر ارســالن 

خالــدی فــر، سرپرســت دانشــگاه علــوم پزشــكی، 

و  چهارمحــال  درمانــی  و  بهداشــتی  خدمــات 

بختیــاری آمــده اســت،  توفیــق خدمــت خالصانــه 

و عاشــقانه بــرای ارتقــاء ســطح ســالمت انســان 

ــه  هــا از نعمــت هــای خداونــد متعــال اســت ك

ــردد  ــی گ ــص م ــاص و مخل ــدگان خ ــب بن نصی

ــون  ــواره مدی ــالمت هم ــام س ــن نظ ــه یقی و ب

همچــون  متخصصانــی  و  مدیــران  زحمــات 

جنابعالــی اســت كــه همــت و تــالش خــود را در 

ــالی بهداشــت،  ــردم و اعت ــه م ــزاری ب ــت گ خدم

كار  بــه  كشــور  پزشــكی  آمــوزش  و   درمــان 

ــد. ن گرفته

ــوزانه  ــات دلس ــم از زحم ــی دان ــود الزم م ــر خ ب

جنابعالــی در اجــرای پــروژه هــای عمرانــی طــرح 

تحــول نظــام ســالمت كــه زیربنــای حركتــی 

ــرد،  ــم ك ــالمت فراه ــام س ــر را در نظ ــم گی چش

 صمیمانــه قدردانــی نمایــم و از درگاه الهــی توفیــق 

ــان در انجــام خدمــت بیــش از پیــش  روز افزونت

ــم. ــران را مســئلت نمای ــریف ای ــردم ش ــه م ب

دانشگاه علوم پزشكی شهركرد موفق به دریافت لوح زرین جشنواره عمران و سالمت شد
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انعقاد تفاهم نامه مشترك 

ــع دانشــگاه  ــت و مناب ــعه مدیری وب دا؛ معــاون توس

علــوم پزشــكی، خدمــات بهداشــتی و درمانــی چهارمحال 

ــی  ــات رفاه ــه خدم ــور ارائ ــه منظ ــت: ب ــاری گف و بختی

ــی و  ــوازم خانگ ــد ل ــان خری ــرایط آس ــم آوری ش وفراه

دوچرخــه بــه صــورت اقســاطی و بــدون ســود، تفاهــم 

ــرض  ــك ق ــگاه و بان ــن دانش ــی مابی ــترك ف ــه مش نام

ــتان و گــروه توســعه كارآفریــن  ــالت اس ــنه رس الحس

ــد شــد.  ــك رســالت منعق ــه بان ــن وابســته ب ثمی

ــن  ــزود: ای ــد رئیســی اف ــر حمی ــزارش وب دا؛ دكت ــه گ ب

ــه  ــی ب ــات رفاه ــه خدم ــتای ارائ ــه در راس ــم نام تفاه

همــكاران محتــرم شــاغل و بازنشســته در زمینــه اعطــای 

تســهیالت بانكــی بــدون ســود و ۱۲ ماهــه جهــت خریــد 

ــنه  ــرض الحس ــك ق ــا بان ــه ب ــی و دوچرخ ــوازم خانگ ل

ــد. ــد گردی رســالت اســتان منعق

بــه گفتــه وی، بــر اســاس ایــن تفاهــم نامــه، همــكاران 

ــا  ــد ب ــی توانن ــته م محتــرم شــاغل و بازنشس

ــل  ــد مح ــی واح ــور رفاه ــه بــه ام مراجع

قســمتی  ســه  درخواســت  خدمــت 

طراحــی شــده را اخــذ و پــس از تكمیــل 

ــد. ــل نماین ــالت تحوی ــك رس ــه بان ب

دكتــر رئیســی افــزود: شــعب بانــك 

ــردگان و...  نیــز رســالت در بروجــن - ل

ن آمــاده ارائــه خدمــات بــه  ا ر همــكا

می باشند.

افتتاح چندین پروژه بهداشتی دانشگاه علوم پزشكی شهركرد در 

هفته دولت 

منابــع  توســعه مدیریــت و  معــاون  دا؛  وب 

ــتی  ــات بهداش ــكی، خدم ــوم پزش ــگاه عل دانش

و درمانــی چهارمحــال و بختیــاری از افتتــاح 

ــرداری از  ــره ب ــتی و به ــروژه بهداش ــن پ چندی

ــه  ــا هفت ــان ب ــد همزم ــزات پزشــكی جدی تجهی

ــر داد. ــگاه خب ــن دانش ــت در ای دول

بــه گــزارش وب دا؛ دكتــر حمیــد رئیســی افــزود: 

ــا  از دوم لغایــت هشــتم شــهریورماه مصــادف ب

ــرف  ــا ص ــت ب ــه بهداش ــت، ۲۵ خان ــه دول هفت

اعتبــاری بالــغ بــر ۲۸هــزار و ۴۹۰ میلیــون ریــال 

بــه بهــره بــرداری مــی رســد.

وی، همچنیــن از افتتــاح ۱۱ مركــز جامــع خدمات 

ســالمت در اســتان خبــر داد و افــزود: ۶۳هــزار و 

۳۰۰ میلیــون ریــال اعتبــار جهــت بهــره بــرداری 

از ایــن مراكــز هزینــه شــده اســت.

معــاون توســعه مدیریــت و منابــع این دانشــگاه 

گفــت: در حــوزه توســعه پایــگاه هــای اورژانــس 

ــا  ــن جــاده ای ب ــس بی ــگاه اورژان ــك پای ــز ی نی

صــرف اعتبــاری بالــغ بــر یكهــزار و ۶۰۰ میلیــون 

ــا  ــتانی ب ــس بیمارس ــاب اورژان ــك ب ــال و ی ری

صــرف اعتبــاری بالــغ بــر ۱۲هــزار میلیــون ریــال 

در هفتــه دولــت در اســتان افتتــاح مــی شــود.

دكتــر رئیســی افــزود: راه انــدازی ۱۲ تخــت 

CCU و ۱۰ تخــت NICU و ۱۰۲ تخــت عــادی در 

مجمــوع بــا صــرف اعتبــاری بالــغ بــر ۲۷هــزار و 

۵۰۰ میلیــون ریــال از دیگــر برنامــه هــای هفتــه 

دولــت در دانشــگاه علــوم پزشــكی اســتان 

اســت.

ایــن مقــام مســئول گفــت: همچنیــن همزمــان 

ــل توســعه بیمارســتان  ــت، تكمی ــه دول ــا هفت ب

۹۶ تختخوابــی لــردگان بــا صــرف اعتبــاری بالــغ 

بــر ۱۲۰ هــزار میلیــون ریــال مــورد بهــره بــرداری 

قــرار خواهــد گرفــت.

وی بــا بیــان اینكــه بخشــی دیگــر از پــروژه های 

ــاده  ــر آم ــال حاض ــز در ح ــگاه نی ــی دانش عمران

ــت  ــه دول ــرداری اســت و در طــول هفت ــره ب به

بــا حضــور مســئولین كشــوری و اســتانی مــورد 

بهــره بــرداری قــرار خواهنــد گرفــت افــزود: بــه 

زودی جزئیــات ایــن پــروژه هــا اعــالم خواهــد 

شــد.
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غرفه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در نمایشگاه عمران و سالمت

بازدید سرپرست دانشگاه از طرح

غرفه دانشگاه علوم پزشکی 

شهرکرد در نمایشگاه عمران 

و سالمت با حضور وزیر 

بهداشت
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بازدید معاون بهداشت

 وزیر بهداشت، درمان و

 آموزش پزشكی 

از مرکز خدمات جامع سالمت
 روستایی مارکده

وب دا؛ در هفتمیــن روز از تیرمــاه 

بختیــاری  و  چهارمحــال  اســتان 

كــه  اســت  مســئولینی  میزبــان 

ــای  ــروژه ه ــی پ ــور بررس ــه منظ ب

اســتان  در  درمانــی  بهداشــتی و 

نــد. حضــور یافته

سرپرســت دانشــگاه علوم پزشــكی، 

درمانــی  و  بهداشــتی  خدمــات 

ــور  ــاری از حض ــال و بختی چهارمح

ــر بهداشــت،  ــاون بهداشــت وزی مع

در  پزشــكی  آمــوزش  و  درمــان 

ــر داد. ــتان خب اس

ــالن  ــر ارس ــزارش وب دا؛ دكت ــه گ ب

خالــدی فــر افــزود: دكتــر علــی اكبــر 

ــع  ــات جام ــز خدم ــیاری از مرك س

ســالمت شهرســتان ســامان بازدیــد 

نمــود.

بــه گفتــه وی، در حــال حاضــر 

ــت  ــوار تح ــزار و ۷۷۵ خان ــك ه ی

پوشــش مركــز خدمــات جامــع 

روســتایی  ســالمت 

ماركــده قــرار دارد.

وی، جمعیــت تحــت 

خدمــات  پوشــش 

ایــن مركــز را پنــج 

نفــر   ۴۸۳ هــزارو 

اعــالم كــرد و افــزود: 

بهداشــت  خانــه 

ماركــده، یاســه چــاه، 

ــج  ره و قوچــان، پن ــرم باد، گ صادق

ــش  ــت پوش ــت تح ــه بهداش خان

مركــز خدمــات جامــع ســالمت 

ماركــده هســتند. روســتایی 

سرپرســت دانشــگاه علوم پزشــكی، 

درمانــی  و  بهداشــتی  خدمــات 

اظهــار  بختیــاری  و  چهارمحــال 

ــی در  ــك عموم ــك پزش ــت: ی داش

ــورز و ۳  ــه ، ۷ به ــام هفت ــام ای تم

مراقــب ســالمت در كنــار ســایر 

كارشناســان مربوطــه در ایــن مركــز 

ــتند. ــت هس ــه خدم ــغول ب مش

ــوم  ــاون بهداشــتی دانشــگاه عل مع

ــز بهداشــت  ــس مرك ــكی و رئی پزش

بختیــاری  و  چهارمحــال  اســتان 

نیــز در حاشــیه ایــن بازدیــد در 

و  بهداشــتی  وضعیــت  تشــریح 

ــال  ــی فع ــز بهداشــتی و درمان مراك

ــار داشــت:  شهرســتان ســامان اظه

بــه طــور كلــی ۳۷هــزار و ۵۷۷ نفــر 

ــبكه  ــات ش ــش خدم ــت پوش تح

شهرســتان  درمــان  و  بهداشــت 

ــد. ــرار دارن ــامان ق س

ــزود:  ــی اف ــد فدای ــر عبدالمجی دكت

تعــداد خانــوار تحــت پوشــش 

خدمــات شــبكه ۱۱هــزار و ۹۲۱ مــورد 

ــد. ــی باش م

بــه گفتــه وی، در حــال حاضــر 

ــات  ــده خدم ــه دهن ــد ارائ ۲۳ واح

ــی در شهرســتان  بهداشــتی و درمان

ــد. ــی باش ــال م ــامان فع س

كاهش ۲۵ درصدی مرگ و میرهای نابهنگام تا ۱۰ سال آینده در ایران
٢٥ درصد کاهش 

مرگ و میر

وزارت  بهداشــت  معــاون  دا؛  وب 

آمــوزش  و  درمــان  بهداشــت 

پزشــكی از كاهــش ۲۵ درصــدی 

ــگام  ــای نابهن ــرگ و میره ــل م عوام

در میانســالن تــا ۱۰ ســال آینــده در 

ایــران خبــر داد. 

بــه گــزارش و بــدا بــه نقــل از 

خبرگــزاری ایرنــا، دكترعلــی اكبــر 

ســیاری روز چهارشــنبه در جلســه 

هــم اندیشــی ارتقــای برنامــه هــای 

بخــش  ســالمت  نظــام  تحــول 

ــاری  ــت چهارمحــال و بختی بهداش

ــش  ــور كاه ــه منظ ــرد: ب ــار ك اظه

و  نابهنــگام  میرهــای  و  مــرگ 

ی زیــر ۵۰ ســال برنامــه ای  فوتی

ــت  ــل در وزارت بهداش ــال قب از ۲ س

توســعه  كــه  شــده  طراحــی 

ی بهداشــتی در شــهرها  شــبكه

ــر اقدامــی در  طــی ســال هــای اخی

ــت.  ــتا اس ــن راس ای

ــناس  ــزار كارش ــری ۱۵ ه وی، بكارگی

هــزار   ۲ از  بیــش  و  مراقبــت 

ــز  ك ــه و روان در مرا ــناس تغذی كارش

جامــع ســالمت و مراكــز بهداشــتی 

ــات وزارت  ــر اقدام ــهری را از دیگ ش

بهداشــت بــرای اجــرای ایــن طــرح 

ــرد.  ــوان ك عن

ــاری  ــار بیم ــه داد: چه ــیاری ادام س

مغــزی،  و  قلبــی  هــای  ســكته 

ــای  ــاری ه ــت و بیم ــرطان، دیاب س

مزمــن تنفســی و آســم بیــش از ۷۶ 

درصــد عامــل مــرگ و میــر در كشــور 

ــت.  و دنیاس

ــه  ــاری تغذی ــر رفت ــل خط وی، عوام

مصــرف  تحركــی،  كــم  ناســالم، 

قنــد  فشــار،  الــكل،  و  دخانیــات 

را  وزن  و چربــی خــون و اضافــه 

از مهمتریــن عوامــل ایجــاد ایــن 

ــزود: در  ــمرد و اف ــا برش ــاری ه بیم

بهداشــت  وزارت  ابالغیــه  برنامــه 

كاهــش  طــرح  اجــرای  بــرای 

نابهنــگام،  میــر  و  عوامــل مــرگ 

ابتــدا جمعیــت میانســال چهــار 

شهرســتان در كشــور بــه عنــوان 

مناطــق آزمایشــی انتخــاب و بــا 

اســتقبال مــردم مواجــه شــد. 

وی، ادامــه داد: از ســال گذشــته 

اجــرای ایــن طــرح دســتكم در یــك 

ــی  ــتان اجرای ــر اس ــتان از ه شهرس

شــد. 

بــه  كــرد:  بیــان  دكترســیاری 

موجــب آن افــراد در معــرض خطــر 

و  عروقــی   - قلبــی  بیماری 

ــای  ــاری ه ــت و بیم ــرطان، دیاب س

تنفســی شناســایی و بســته بــه 

شــدت ابتــال و میــزان نیــاز بــه دارو 

ــه ســه دســته تقســیم  و مراقبــت ب

را  الزم  هــای  مراقبــت  و  شــده 

ــد.  ــی كنن ــت م دریاف

ــت  ــت وزارت بهداش ــاون بهداش مع

ادامــه داد: ایــن وزارتخانــه درصــدد 

ــه  ــرای اینگون ــر اج ــالوه ب ــت ع اس

ســطح  ارتقــای  بــا  هــا  طــرح 

توانمندســازی  و  ســالمت  ســواد 

ــود  ــرای خ ــتر را ب ، بس خانواده

ــد.  ــم كن ــراد فراه ــی اف مراقبت

از  تربیــت بیــش  از  دكترســیاری، 

ســالمت  ســفیر  میلیــون  چهــار 

ــات خــود  بــرای آمــوزش موضوع

مراقبتــی بــه خانــواده و دانــش 

آمــوزان كشــور خبــر داد. 

وی برنامــه ریــزی بــرای كاهــش 

نــان  تولیــد  در  نمــك  مصــرف 

نانوایــان،  آمــوزش  طریــق  از 

استانداردســازی میــزان نمــك در 

تولیــد پنیــر و كاهــش مصــرف 

كاهــش  منظــور  بــه  دخانیــات 

عوامــل خطــر مــرگ و میــر نابهنــگام 

در كشــور را از دیگــر اقدامــات در 

بهداشــت  وزارت  اجــرای  دســت 

دانســت. 

دكترســیاری، راه انــدازی ســامانه 

ســیب و ثبــت فاكتورهــای ســالمت 

ــر  ــامانه را از دیگ ــن س ــراد در ای اف

اقدامــات ایــن وزارتخانــه برشــمرد و 

از تشــكیل پرونــده الكترونیــك برای 

بیــش از ۶۷ میلیــون نفــر در ایــران 

ــر داد.  ــر خب ــای اخی ــال ه ــی س ط

ارائــه  در  تحــول  ایجــاد  وی، 
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وزارت  بهداشــت  معــاون  دا؛  وب 

آمــوزش  و  درمــان  بهداشــت 

ــه  ــنبه در جلس ــكی روز چهارش پزش

هــم اندیشــی ارتقــای برنامــه هــای 

بخــش  ســالمت  نظــام  تحــول 

ــاری،  ــال و بختی ــت چهارمح بهداش

بــا بیــان اینكــه معاونــت بهداشــتی 

ــر  ــه اگ ــن شــعار ك ــر ای ــد ب ــا تاكی ب

ــت و  ــری خدم ــدازه گی ــه ان ــادر ب ق

كاری نباشــیم نمــی توانیــم آن را 

ــه  ــال ارائ ــه دنب ــم ب ــت كنی مدیری

ــالش  ــق از اهــداف و ت ــف دقی تعری

ــش  ــای پی ــه ه ــق برنام ــرای تحق ب

كشــور  در  ســالمت  حــوزه  روی 

ــت. اس

بــه گــزارش وب دا؛ دكتــر علــی اكبــر 

ــاره بــه وضعیــت  ــا اش ــیاری ب س

ــاری در  ــال و بختی ــتان چهارمح اس

حــوزه بهداشــت اظهــار داشــت: 

ایــن اســتان در حــوزه خدمــات 

ــی  ــوده و برخ ــرو ب ــتی پیش بهداش

كاســتی هــا نبایــد منجــر بــه افــت 

شــاخص هــای بهداشــتی و نادیــده 

گرفتــن پتانســیل هــای اســتان 

ــود. ش

وی تصریــح كرد: سیســتم بهداشــتی 

ــود  ــه شــده ب ــرای كشــور تهی ــه ب ك

بــا توجــه ویــژه ای كــه بــه جمعیــت 

روســتایی كشــور داشــته اســت 

ــی  ــه خوب ــتاها را ب ــت روس وضعی

ارتقــاء داده امــا وضعیــت بهداشــت 

ــه جمعیــت ۷۰  ــا توجــه ب شــهرها ب

ــد  ــور نیازمن ــهری كش ــدی ش درص

ــت. ــق اس ــی عمی تحول

افــراد  انتخــاب  ســیاری،  دكتــر 

و  صحیــح  آمــوزش  و  شایســته 

كافــی ایــن افــراد، ثبــت دقیــق 

خدمــات، نظــارت و بــكار گیــری 

سیاســت هــای تشــویقی و تنبیهــی 

ــدوم و  ــراد خ ــی اف ــا و معرف ــه ج ب

ارج نهــادن بــه خدمــات آنــان را 

عامــل موفقیــت سیســتم بهداشــتی 

ــزود:  ــرد و اف ــوان ك ــتاها عن در روس

امــروز بــرای شــهرها نیــز دسترســی 

فراهــم  بهداشــتی  خدمــات  بــه 

گروه هــای ســنی  بــرای  شــده و 

ــه  ــف بســته های خدمــت ارائ مختل

ــارت  ــت نظ ــا تقوی ــردد ام ــی گ م

ــد در  ــی توان و پایــش عملكــرد م

ــود و  ــع ش ــر واق ــور موث ــود ام بهب

ــود. ــتم ش ــه اصــالح سیس ــر ب منج

دكتــر ســیاری بــا اشــاره بــه فعالیــت 

ثبــت  الكترونیكــی  ســامانه   ۳

ــم  ــزود: ه ــهروندان اف ــات ش اطالع

ــر در  ــون نف ــون حــدود ۲۷ میلی اكن

ــت  ــات دریاف ــیب خدم ــامانه س س

مــی نماینــد و اكثــر مــردم ایــران در 

ــكیل  ــاب تش ــینا و ن ــامانه س دو س

ــد. ــالمت داده ان ــده س پرون

معــاون بهداشــت وزارت بهداشــت، 

درمــان و آمــوزش پزشــكی، نظــارت 

و پایــش عملكرد مجموعــه را از اركان 

مدیریــت قابــل رصــد عنــوان كــرد و 

افــزود: حمایــت سیاســی مســئولین 

ــه  ــت در برنام ــرای موفقی ــتان ب اس

ــه  ك ــت چرا ــروری اس ــری ض ــا ام ه

خدمــات چنــد وجهــی بــوده و جنبه 

ــت  ــز اهمی ــز حائ ــی آن نی اجتماع

اســت و همــه مدیــران بایــد نحــوه 

برقــراری ارتبــاط و تعامــل بــا ســایر 

ــد. ــی بدانن ــه خوب بخــش هــا را ب

ــگاه  ــدام دانش ــه اق ــاره ب ــا اش وی ب

علــوم پزشــكی شــهركرد نســبت بــه 

بكارگیــری تجــارب معاونیــن ، روســا 

ــران ســابق حــوزه بهداشــت،  و مدی

ــرای  ــر ب ــدی ف ــر خال ــرد دكت رویك

موفــق  دســتاوردهای  احیــای 

ســالیان گذشــته و تشــكیل شــورای 

در  بهداشــت  مشــورتی  عالــی 

ــی  ــاری را اقدام ــال و بختی چهارمح

موثــر جهــت ارتقــاء شــاخص هــای 

ــرد. ــوان ك ــتی عن بهداش

ــدید  ــود ش ــه كمب ــاره ب ــا اش وی ب

ــای  ــش ه ــانی در بخ ــروی انس نی

ظرفیــت  از  اســتفاده  مختلــف، 

خریــد  و  خصوصــی  بخــش 

ــی را از  ــش خصوص ــت از بخ خدم

راهكارهــای موثــر جهــت رفــع ایــن 

ــن  ــزود: بدی ــت و اف ــه دانس نقیص

ترتیــب امنیــت شــغلی افــراد و 

ــه بســته  ــان در مجموع ــداری آن پای

ــد. ــی باش ــات م ــت خدم ــه كیفی ب

برنامــه  ورود  بــر  ســیاری  دكتــر 

ــده در تمــام  عملیاتــی تعریــف ش

ســطوح تاكیــد كــرد و افــزود: توجــه 

ــه اولویــت هــای وزارت بهداشــت  ب

در برنامــه تحــول نظــام بهداشــت و 

ــان ضــروری  ــان از ســوی متولی درم

ــت. اس

گــر اقدامــات  وی تصریــح كــرد: ا

و  اقتصــادی  منطــق  ی  برپایــه 

كارشناســی شــده باشــد و همــه 

ــه و  ــه رابط ــند ن ــه باش ــع ضابط تاب

رابطــه تنهــا در جایــی كــه خدمــت 

ــه مــردم و توســعه مطــرح اســت  ب

ــكار گرفتــه شــود و نظــم در تمــام  ب

ــوان  ــی ت ــد م ــرار باش ــطوح برق س

ــود. ــتم ب ــالح سیس ــاهد اص ش

معــاون بهداشــت وزارت بهداشــت، 

درمــان و آمــوزش پزشــكی با اشــاره 

نماینــدگان  مطالبــات  بیــان  بــه 

مــردم در مجلــس شــورای اســالمی 

هــا،  زیرســاخت  توســعه  بــرای 

رفــع كمبودهــا و جبــران عقــب 

ــروم و  ــق مح ــا در مناط ــی ه ماندگ

كمتــر برخــوردار و بكارگیــری نیــروی 

انســانی الزم و تامیــن تجهیــزات 

بهداشــتی  مراكــز  در  امكانــات  و 

و درمانــی اظهــار داشــت: طبــق 

تمامــی  اســتانداردها  و  ضوابــط 

ــد. ــد ش ــران خواه ــا جب ــری ه كس

خدمــات بهداشــتی در شــهرها را 

دولــت  ارزنــده  دســتاوردهای  از 

یازدهــم خوانــد و افــزود: در گذشــته 

در  بهداشــتی  خدمــات  توســعه 

مناطــق روســتایی بیشــتر مــورد 

توجــه بــود، درحالــی كــه جمعیــت 

ــه  ــه ســرعت روب و تعــداد شــهرها ب

ــات  ــود خدم ــت و نب ــی گذاش فزون

كافــی در مناطــق شــهری مشــكالتی 

ــت.  ــال داش بدنب

وی تصریــح كــرد: ایــن درحالــی 

اســت كــه اكنــون بــا تعریــف بســته 

ــام  ــه تم ــد ب ــی جدی ــای خدمت ه

گــروه هــای ســنی بخصــوص در 

شــهرها مــی تــوان بــه جــرات گفت 

ــدارد  ــود ن ــی وج ــرد ایران ــچ ف هی

ــروم  ــتی مح ــات بهداش ــه از خدم ك

ــوان  ــری از ت ــره گی باشــد. وی، به

ــات  ــص را از الزام ــای متخص نیروه

ــد  ــوان و تاكی ــتی عن ــش بهداش بخ

كــرد: ایــن مســاله تنهــا بــه صــورت 

خریــد خدمــت از بخــش خصوصــی 

ــت.  ــر اس ــكان پذی ام

ــرد: هیــچ  ــح ك ــیاری تصری دكترس

ــد از  ــتی نبای ــبكه بهداش ــز و ش مرك

ــتخدام  ــار اس ــت انتظ وزارت بهداش

ــوز  ــب مج ــرا كس ــته باشــد، زی داش

اســتخدامی از مراجــع مربوطــه كاری 

زمــان بــر اســت و پیكــره وزارتخانــه 

را گســترده تــر كــرده و بــار مالــی بــر 

ــد.  ــل مــی كن ــت تحمی دوش دول

راه  كــه  آنجــا  از  داد:  ادامــه  وی 

ــد  ــتی نیازمن ــز بهداش ك ــدازی مرا ان

اســت،  شــرایطی  و  ملزومــات 

مادامــی كــه زیرســاخت هــا در شــهر 

و روســتاها توســعه نیابــد هیــچ 

ایــن  انــدازی  راه  اقدامــی بــرای 

وزارت بهداشــت  از ســوی  مراكــز 

انجــام نخواهــد گرفــت. 

ــا در  ــرد: تنه ــد ك ــیاری تاكی دكترس

صورتــی ایــن وزارتخانــه بــا ســاخت 

مراكــز و پایــگاه هــای بهداشــتی 

ــرح  ــه ط ــرد ك ــد ك ــت خواه موافق

ــه  ــر رابط ــه ب ــای تكی ــه ج ــان ب آن

ــه  ــق و ضابط ــتدالل و منط بــر اس

ــد. ــتوار باش اس

اگر قادر به اندازه گیری خدمت و كاری نباشیم نمی توانیم آن را مدیریت كنیم
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كشور است

مجوز راه اندازی اورژانس هوایی در چهارمحال و بختیاری صادر شد

ــتان  ــردم شهرس ــده م وب دا؛ نماین

لــردگان در مجلس شــورای اســالمی 

ــم  ــازی و ه ــطح س ــم س ــت: ه گف

بخشــی  امكانــات  ســان ســازی 

از عدالــت اجتماعــی اســت كــه 

امــروز از ســوی مــردم چهارمحــال و 

بختیــای مــورد مطالبــه قــرار گرفتــه 

ــت. اس

ــد  ــر محم ــزارش وب دا؛ دكت ــه گ ب

ــم  ــه ه ــتی در جلس ــدی سردش خال

هــای  برنامــه  ارتقــای  اندیشــی 

بخــش  ســالمت  نظــام  تحــول 

ــاری  ــال و بختی ــت چهارمح بهداش

ــاون بهداشــت وزارت  در حضــور مع

آمــوزش  و  درمــان  بهداشــت، 

ــه  ــت رئیس ــای هیئ ــكی، اعض پزش

ــهركرد  ــكی ش ــوم پزش ــگاه عل دانش

ــن  ــابق ای ــتی س ــن بهداش و معاونی

دانشــگاه و جمعــی از پیشكســوتان 

ارائــه خدمــات بهداشــتی و درمانــی 

در ایــن اســتان، هــم ســطح ســازی 

امكانــات را الزمــه كاهــش اختــالف 

ــق برخــوردار و  ســطح بیــن مناط

ــرد. ــوان ك ــور عن ــروم كش مح

مــی  انتظــار  كــرد:  تصریــح  وی 

ــن  ــه تامی ــبت ب ــئولین نس رود مس

ــوردار  ــر برخ ــق كمت ــای مناط نیازه

ــاخت  ــات و زیرس ــاندن امكان و رس

ایــن مناطــق بــه ســطح  هــای 

ــت  ــوردار حمای ــق برخ ــایر مناط س

ــئولین و  ــا مس ــكاری الزم را ب و هم

نماینــدگان این اســتان و شهرســتان 

ــند. ــته باش ــا داش ه

در  زنــی  چانــه  قــدرت  خالــدی، 

گذشــته و حتــی امــروز را در جــذب 

ــر  ــتان موث ــعه اس ــات و توس امكان

دانســت.

نماینــده مــردم شهرســتان هــای 

اردل، كیــار و كوهرنــگ  فارســان، 

ــز  ــالمی نی ــورای اس ــس ش در مجل

كــرد:  اظهــار  جلســه  ایــن  در 

نماینــدگان پایبنــد بــه قانــون 

هســتند، امــا نبایــد از محرومیت 

هــا  اســتان  برخــی  بیشــتر 

نســبت بــه دیگــر مناطــق كشــور 

ــود.  ــل ب غاف

دكترعلــی كاظمــی باباحیــدری 

تصریــح كــرد: بــا وجــود اقدامات 

ارزنــده وزارت بهداشــت در بخش 

ــا  ــتان ه ــی شهرس ــان، برخ درم

بــارز،  بازفــت،  كوهرنــگ،  نظیــر 

شــلیل و سرآقاســید از كمبود شــدید 

نــد.  امكانــات بهداشــتی رنــج می

ــس در  ــدگان مجل ــزود: نماین وی اف

۲ دوره اخیــر پشــتیبان دولــت و 

طــرح هــای وزارت بهداشــت درمــان 

ــد و از  ــوده ان ــكی ب ــوزش پزش و آم

طــرح هــای توانمندســازی مناطــق 

 . محــروم نیــز حمایــت می

ــت  ــت وزارت بهداش ــاون بهداش مع

ــا  ــز ب ــان و آمــوزش پزشــكی نی درم

توجــه بــه بیانــات ایــن دو نماینــده 

و روســای شــبكه هــای بهداشــت و 

درمــان اســتان گفــت: طبــق ضوابط 

و اســتانداردها تمامــی كســری هــا 

جبــران خواهــد شــد و حمایــت الزم 

از مناطــق كمتــر برخــودار از اولویــت 

هــای وزارت بهداشــت محســوب 

مــی گــردد.

سرپرســت  دا؛  وب 

علــوم  دانشــگاه 

خدمــات  پزشــكی، 

ــی  بهداشــتی و درمان

و  چهارمحــال 

ــدور  ــاری، از ص بختی

انــدازی  راه  مجــوز 

اورژانــس هوایــی از 

ســوی وزیر بهداشــت، 

آمــوزش  و  درمــان 

داد. خبــر  پزشــكی 

بــه گــزارش وب دا؛ دكتــر 

در  خالدی فــر،  ارســالن 

اندیشــی  هــم  جلســه 

هــای  برنامــه  ارتقــای 

ســالمت  نظــام  تحــول 

بهداشــت  بخــش 

چهارمحــال و بختیــاری در 

وزارت  بهداشــت  معــاون  جمــع 

آمــوزش  و  درمــان  بهداشــت، 

پزشــكی، اعضــای هیئــت رئیســه و 

معاونین بهداشــت ســابق دانشــگاه، 

پیشكســوتان خدمــات بهداشــتی و 

خبرنــگاران  از  و جمعــی  درمانــی 

ــه  ــا توج ــت: ب ــار داش ــتان اظه اس

ــودن برخــی از  ــور ب ــه صعــب العب ب

ــدن  ــدود ش ــتان و مس ــق اس مناط

ــا  ــتاها ت ــی از روس راه ارتباطــی برخ

ــت  ــه عل ــرد ب ــول س ــاه از فص ۶ م

بارندگــی هــای شــدید، رایزنــی هــا 

بــرای راه انــدازی اورژانــس هوایــی 

انجــام و موافقــت آن از ســوی وزیــر 

ــده اســت. ــالم ش ــت اع بهداش

وی تصریــح كــرد: علــی رغــم هزینــه 

هــای ســنگین راه انــدازی اورژانــس 

ــه زودی در  ــروژه ب ــن پ ــی ای هوای

اســتان اجرایــی خواهــد شــد.

سرپرســت دانشــگاه علــوم پزشــكی 

چهارمحــال و بختیــاری در ادامــه از 

تشــكیل شــورای مشــورتی در حــوزه 

ــر داد و  ــتان خب ــن اس ــت ای بهداش

افــزود: در راســتای افزایــش پویایــی 

و ارتقــاء حــوزه بهداشــت اســتان بــا 

ــورای  ــر ش ــان ام ــور متخصص حض

ــود. ــكیل می ش ــورتی تش مش

سرپرســت دانشــگاه علــوم پزشــكی 

ــكیل  ــه تش ــان اینك ــا بی ــهركرد ب ش

ــاره  ــای دوب ــبب احی ــورا س ــن ش ای

می شــود،  اســتان  در  بهداشــت 

بیــان كــرد: در راســتای پیشــبرد 

اهــداف در نظــر گرفتــه شــده 

بهداشــت  حــوزه  در 

مشــاوره  از 

صاحبــان فكــر 

جنبه هــا  همــه  در  اندیشــه  و 

می شــود. اســتفاده 

ــن  ــردن ای ــان ك ــر نش ــا خاط وی ب

ــر  ــت ب ــواره بهداش ــه هم ــه ك نكت

درمــان مقــدم اســت، افــزود: عــالوه 

ــودن درمــان، برخــی  بــر هزینه ب

از خســارات و عارضــه ابتــال بــه 

بیمــاری هــا قابــل جبــران نیســت.

در ایــن جلســه  اســت،  گفتنــی 

ضمــن بیــان دیــدگاه هــا و نظــرات 

ــتی و  ــای بهداش ــبكه ه ــای ش روس

ــات  ــدی از بیان ــره من ــی و به درمان

معــاون بهداشــت وزارت بهداشــت، 

و  پزشــكی  آمــوزش  و  درمــان 
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ــای  ــع اعض ــكی در جم ــوزش پزش ــان و آم ــت درم ــت وزارت بهداش ــاون بهداش وب دا؛ مع

ــوم پزشــكی شــهركرد و پیشكســوتان ارائــه خدمــات بهداشــتی و  هیئــت رئیســه دانشــگاه عل

درمانــی در اســتان چهارمحــال و بختیــاری گفــت: تقاضــای بــرای اســتخدام نیــروی جدیــد در حــوزه 

بهداشــت و درمــان نامعقــول اســت.

ــان را  ــت و درم ــه بهداش ــد در مجموع ــتخدام جدی ــت اس ــیاری درخواس ــی اكبرس ــر عل ــزارش وب دا؛ دكت ــه گ ب

درخواســتی نامعقــول عنــوان كــرد و ادامــه داد: ظرفیــت گســترش دولــت وجــود نــدارد و مــا بایــد تــالش كنیــم تــا در 

مــدت زمــان كوتــاه بــه تحــوالت بزرگــی در بخــش بهداشــت و درمــان برســیم و ایــن مســئله بایــد بــا اســتفاده از امكانــات 

موجــود صــورت پذیــرد.

وی بــا تأكیــد بــر اینكــه بــرای انجــام كارهــا و اصــالح سیســتم های گذشــته نیــاز بــه حمایــت همــه و از جملــه نماینــدگان مجلــس 

داریــم، گفــت: مســئولین مــا بایــد بداننــد بــا افــراد جامعــه چگونــه ارتبــاط برقــرار كننــد و بــا توجــه ویــژه، حمایــت افــراد را كــه 

الزمــه موفقیــت در بخش هــای مختلــف اســت را كســب نماینــد.

ــچ  ــا هی ــزود: م ــند، اف ــان نباش ــت و درم ــه بهداش ــر در زمین ــات بیش ت ــت امكان ــال دریاف ــر به دنب ــتان ها دیگ ــه اس ــان اینك ــا بی وی ب

برنامــه ای بــرای افزایــش نیــروی كار در دولــت نداریــم و هنــر مدیریــت ایــن اســت كــه از امكانــات موجــود از جملــه آمبوالنــس و مراكــز 

بهداشــت فعلــی بــه بهتریــن نحــو اســتفاده شــود.

ــر بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــكی، شــبكه های بهداشــت و درمــان شهرســتان ها را ســتاد فرماندهــی تدویــن  معــاون بهداشــت وزی

ــه  ــن برنام ــالمت، تدوی ــول س ــام تح ــرح نظ ــت در ط ــای وزارت بهداش ــی از اولویت ه ــرد: یك ــح ك ــوان و تصری ــی عن ــای عملیات برنامه ه

ــت. ــر اس ــتان ها امكان پذی ــت شهرس ــز بهداش ك ــای مرا ــازی رؤس ــا توانمندس ــن كار ب ــت و ای ــی اس عملیات

دكتــر ســیاری بــا متذكــر شــدن ایــن موضــوع كــه مســئوالن اســتانی نبایــد درخواســت خــارج از ضابطه هــای بهداشــت و درمــان داشــته 

باشــند افــزود: خواســته های فرمانــدار، نماینــدگان مجلــس و ائمــه جمعــه نبایــد موجــب پافشــاری آنــان بــرای بكارگیــری نیــرو جدیــد 

در سیســتم شــود.

وی در پایــان از سرپرســت دانشــگاه علــوم پزشــكی شــهركرد بعنــوان فــردی مدیــر، باهــوش ، بــا تدبیــر و ابتــكار عالــی یــاد كــرد و 

افــزود: دكتــر خالــدی فــر، از نیروهــای بومــی اســت و انگیــزه الزم بــرای خدمــت بــه مــردم اســتانش را دارد. 

ــه مــردم و مســئولین شــاهد تحــول چشــمگیر در حــوزه بهداشــت و  ــا حمایــت همــه جانب ــرد: ب وی اظهــار امیــدواری ك

درمــان در جــای جــای كشــور بــه ویــژه مناطــق كمتــر برخــوردار كشــور در آینــده نزدیــك باشــیم.

وب دا؛ معاونــت بهداشــتی دانشــگاه علــوم 

درمانــی  و  بهداشــتی  خدمــات  پزشــكی، 

انجــام  راســتای  در  بختیــاری  و  چهارمحــال 

اقدامــات گســترده و فعالیــت هــای آموزشــی در 

جهــت ارتقــاء ســطح آگاهــی عمومــی جامعــه 

ــوان معاونــت  و كاهــش مصــرف دخانیــات بعن

ــد. ــی ش ــور معرف ــطح كش ــر س ــتی برت بهداش

بــه گــزارش وب دا؛ دكتــر عبدالمجیــد فدایــی و 

ــروه  ــات گ ــه دخانی ــان برنام ــن از كارشناس دو ت

بهداشــتی  كار معاونــت  محیــط  و  ســالمت 

ایــن دانشــگاه موفــق بــه دریافــت لــوح تقدیــر 

ــاون  ــیاری مع ــر س كب ــی ا ــر عل ــوی دكت از س

ــد. ــوع گردیدن ــتی وزارت متب بهداش

در متــن لــوح تقدیــر     دكتــر 

فدایــی ، معــاون 

ــوزش  ــان و آم ــت، درم ــتی وزارت بهداش بهداش

پزشــكی خطــاب بــه ایشــان بیــان داشــته 

ــالمت  ــرزمین و س ــن س ــن ای ــت؛ آینده روش اس

نســل امــروز و فــردای آن مدیــون تــالش 

هایــی اســت كــه بــرای ارتقــای ســطح ســالمت 

جامعــه صــورت مــی گیــرد. مشــاركت موثــر در 

ــا  ــی ب ــارزه مل ــرل و مب ــه برنامــه هــای كنت زمین

دخانیــات نمونــه بــارزی از ایــن تــالش ارزشــمند 

ــت. اس

ــی بــدون دخانیــات ســال  ــه مل در آســتانه هفت

۱۳۹۶ بــا شــعار "دخانیــات تهدیــدی بــرای 

توســعه و ســالمت" خدمــات ارزشــمند جنابعالی 

را در زمینــه برنامــه هــای كنتــرل ومبــارزه ملــی با 

دخانیــات ارج نهــاده و توفیــق روز افــزون شــما را 

ــه میهــن اســالمی از درگاه  در خدمــت گــزاری ب

یــم. خدوانــد متعــال مســئلت می

تقاضای استخدام نیروی جدید در حوزه بهداشت و درمان نامعقول است

معاونت بهداشتی دانشگاه موفق به دریافت لوح تقدیر از سوی دكتر سیاری شد



28

رشد ۴۰ درصدی مصرف نمك در نان طبخ 

شده در چهارمحال و بختیاری

ــوم  وب دا؛ معــاون بهداشــتی دانشــگاه عل

ــاهد  ــال ش ــت: امس ــهركرد گف ــكی ش پزش

ــك در  ــدی نم ــش از ۴۰ درص ــش بی افزای

ــم. ــتان بودی ــده در اس ــخ ش ــان طب ن

ــزاری  ــل از خبرگ ــه نق ــزارش وب دا ب ــه گ ب

ــزود:  ــی اف ــد فدای ــر عبدالمجی ــارس؛ دكت ف

ــته  ــال گذش ــه س ــت  ك ــی اس ــن درحال ای

ــًا  ــتیم، قطع ــد داش ــد رش ــا ۱۱.۵ درص تنه

ــی  ــوص تخلف ــن خص ــه در ای ــرادی ك اف

مراجــع  بــه  بایــد  شــده اند  مرتكــب 

ــوند. ــی ش ــی معرف قضای

ســالمت  تخصصــی  كارگــروه  در  وی، 

تعــداد  اســتان،  غذایــی  امنیــت  و 

ــورد  ــتان را ۷۲۹ م ــال اس ی فع قصابی

اعــالم كــرد و افــزود: بازدیدهــای مشــتركی 

و  چهارمحــال  دامپزشــكی  كل  اداره  بــا 

ــورت  ــتان ص ــای اس ــاری از قصابی ه بختی

گرفتــه و در نتیجــه ایــن بازدیدهــا ۴۳ 

قصابــی كــه اغلــب در شهرســتان اردل 

و  شــدند  تعطیــل  می كردنــد  فعالیــت 

ــارده فعالیــت  ــرای قصابی هایــی كــه در ب ب

شــده  صــادر  اخطاریــه  نیــز  می كننــد 

ــت. اس

علــوم  دانشــگاه  بهداشــتی  معــاون 

ــداد  ــه تع ــان اینك ــا بی ــهركرد ب ــكی ش پزش

ــاری  ــال و بختی ــی در چهارمح ۸۳۳ نانوان

فعالیــت می كننــد كــه همگــی دارای مجــوز 

هســتند، ادامــه داد: در ســال ۹۵ تعــداد ۹ 

هــزار و ۱۶۳ بازدیــد از نانوایی هــای ســطح 

ــت. ــورت گرف ــتان ص اس

ــه از  دكترفدایــی، بازدیدهــای صــورت گرفت

نانوایی هــای چهارمحــال و بختیــاری در 

ــزار و  ــاری را ۲ ه ــال ج ــه اول س ــه ماه س

۲۱۱ مــورد عنــوان و بیــان داشــت: امســال 

شــاهد افزایــش بیــش از ۴۰ درصــدی 

نمــك در نــان طبــخ شــده در اســتان بودیم 

درحالی كــه ســال گذشــته تنهــا ۱۱.۵ درصــد 

رشــد داشــتیم، قطعــًا افــرادی كــه در ایــن 

خصــوص تخلفــی مرتكــب شــده اند بایــد 

ــی معرفــی شــوند. ــه مراجــع قضای ب

وی، بــا تأكیــد بــر اینكــه در ســال گذشــته 

مــورد نمونه بــرداری  یــك هــزار و ۴۸۹ 

ــتان صــورت  ــردم اس ــی م ــان مصرف از ن

تعــداد  ایــن  از  كــرد:  اضافــه  گرفــت، 

نان هــای  از  مــورد   ۱۸ نمونه بــرداری 

تشكیل پرونده الكترونیك سالمت برای ۶۰۰ هزار نفر از جمعیت 
تحت پوشش مراكز بهداشتی و درمانی چهارمحال و بختیاری

وب دا؛ معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــكی شــهركرد و رئیــس مركــز بهداشــت چهارمحــال و 

بختیــاری، از تشــكیل پرونــده الكترونیــك ســالمت بــرای ۶۰۰ هــزار نفــر از جمعیــت تحــت پوشــش 

مراكــز بهداشــتی و درمانــی ایــن اســتان از ســال ۹۳ تاكنــون خبــر داد.

بــه گــزارش وب دا؛ دكتــر عبدالمجیــد فدایــی افــزود: طــی ایــن مــدت در راســتای ایجــاد و توســعه 

ــداری و  ــتان خری ــرای ۹ شهرس ــه ب ار رایان ــدود یك ــتان ح ــت در اس ــه بهداش ــامانه یكپارچ س

ــده اســت. زیرســاخت هــای الزم در ۴۳۰ نقطــه روســتایی و شــهری فراهــم گردی

وی، ایجــاد و پشــتیبانی شــبكه ارتباطــی محلــی دانشــگاه، نصــب و آمــوزش حــدود دوهــزار كاربــر 

از قبیــل پزشــك، مامــا، مراقــب ســالمت، بهــورز و كارشــناس ســتادی را از دیگــر اقدامــات صــورت 

گرفتــه در راســتای ایجــاد و توســعه ســامانه یكپارچــه بهداشــت در اســتان عنــوان كــرد.

وی در ادامــه از ثبــت نــام الكترونیــك و سرشــماری بیــش از ۹۵ درصــد جمعیــت اســتان خبــر داد 

و افــزود: طــی ایــن مــدت ثبــت بیــش از یــك میلیــون و پانصــد مراقبــت و خدمــت در راســتای 

تكمیــل پرونــده الكترونیــك ســالمت افــراد تحــت پوشــش انجــام شــده اســت.

معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــكی و رئیــس مركــز بهداشــت اســتان چهارمحــال و بختیاری، 

بــا اشــاره بــه اینكــه ارتقــای ســطح آگاهــی مدیــران در چنــد ســال اخیــر مــورد توجــه قــرار گرفتــه 

اســت، گفــت: برگــزاری دوره هــای آموزشــی جهــت توانمندســازی مدیــران از مهم تریــن برنامــه ای 

نظــام ســالمت اســت.

دكتــر فدایــی بــا بیــان عملكــرد حــوزه معاونــت بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــكی اســتان اظهــار 

كــز جامــع خدمــات ســالمت و  كــرد: در قالــب طــرح جامــع ســالمت، خانه هــای بهداشــت بــه مرا

ــگاه تبدیــل شــده اســت و پیگیــری هــای الزم در راســتای  ــه پای خانه هــای بهداشــت روســتایی ب

ــام  ــال انج ــت درح ــا وزارت بهداش ــده ب ــد ش ــه منعق ــاس تفاهم نام ــر اس ــاخت ها ب ــعه زیرس توس

اســت.

بــه گفتــه وی، در طــرح تحــول نظــام ســالمت در حــوزه بهداشــت، ۲۰۰ پــروژه در بحــث توســعه 

ــز  ــه پزشــك و مرك ــع خدمــات ســالمت، خان ــز جام ــگاه ســالمت، مراك ــه پای زیرســاخت ها از جمل

آمــوزش بهــورزی مصــوب گردیــده اســت كــه درصــد پیشــرفت ایــن پروژه هــا از ۱۵ تــا ۱۰۰ اســت.

ــان اینكــه در ســال گذشــته ۲۵۵  ــا بی ــاری در ادامــه ب رئیــس مركــز بهداشــت چهارمحــال و بختی

ــن  ــزود: ای ــت، اف ــده اس ــز ش ــر و تجهی ــتان تعمی ــن اس ــی ای ــتی و درمان ــز بهداش ك ــاب از مرا ب

ــاخت های  ــودن زیرس ــم نم ــرای فراه ــی ب ــزات آی ت ــگاهی و تجهی ــش آزمایش ــزات در بخ تجهی

ــت. ــده اس ــه ش ــات تهی ــای خدم ــت پرونده ه ثب

ــزات پزشــكی، آزمایشــگاهی و  ــد تجهی ــه شــده بــرای خری ــار هزین دكتــر فدایــی، در مجمــوع اعتب

دندانپزشــكی، IT و تجهیــزات رفاهــی و اداری در ســال گذشــته را ۱۲۳ هــزار و ۵۴۶ میلیــون ریــال 

اعــالم كــرد.

ــا  ــزود: ت ــت و اف ــن جــاده ای اشــاره داش ــس بی ــای اورژان ــگاه ه ــات پای ــه خدم ــه ب وی، در ادام

پایــان ســال ۹۵، ۲۷ پایــگاه اورژانــس بیــن جــاده ای و ۷۱ دســتگاه آمبوالنــس در اســتان جهــت 

ــه هــم اســتانیان فعالیــت داشــته اســت. ارائــه خدمــت ب

دكترفدایــی از دیگــر اقدامــات حــوزه معاونــت بهداشــتی بــه اجــرای طــرح پزشــك خانــواده اشــاره 

ــه  ــز مجــری برنام ــر در ۹۳ مرك ــزار نف ــش از ۶۲۲ ه ــرح بی ــن ط ــرد: در ای داشــت و خاطرنشــان ك

تحــت پوشــش قــرار گرفتنــد و از ایــن تعــداد حــدود ۷۵ درصــد دفترچــه بیمــه روســتایی دریافــت 

كردنــد.

وی، كل جمعیــت عشــایری بــرآورد شــده در قالــب ایــن طــرح را ۵۶ هــزار نفــر اعــالم كــرد و افــزود: 

از ایــن تعــداد بیــش از ۳۵ هــزار نفــر از جمعیــت عشــایری دارای دفترچــه بــوده انــد.

معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــكی شــهركرد، جمعیــت تحــت پوشــش برنامــه تحــول در 

شــهرهای بــا جمعیــت بیشــتر از ۲۰هــزار نفــر اســتان و مناطــق حاشــیه شــهرها در ســال گذشــته 

را بیــش از ۳۷۵ هــزار و تعــداد مراكــز خدمــات جامــع ســالمت و پایــگاه ســالمت غیــر ضمیمــه را 

بــه ترتیــب ۲۳ و ۱۹ بــاب اعــالم كــرد.

ــگاه  ــن برنامــه در مجمــوع ۹ مركــز خدمــات جامــع ســالمت و پای ــب ای ــح كــرد: در قال وی تصری

ســالمت غیــر ضمیمــه در شــهرهای بــا جمعیــت بیشــتر از ۲۰ هــزار نفــر اســتان در حاشــیه شــهرها 

راه انــدازی شــده اســت.

ــك،  ــك، دندانپزش ــز ۲۶۶ پزش ــه نی ــن برنام ــانی ای ــروی انس ــن نی ــتای تامی ــه وی، در راس ــه گفت ب

ــد. ــذب ش ــگاه ج ــوم آزمایش ــناس ، عل ــه ، روانش ــناس تغذی ــالمت، كارش ــب س مراق

ــا در  ــری آنه ــی و بكارگی ــش خصوص ــط بخ ــالمت توس ــب س ــذب ۱۰۶ مراق ــه از ج وی در ادام

ــر داد. ــای ۹۴ و ۹۵ خب ــال ه ــی س ــت ط ــه خدم ــای ارائ واحده
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ــورد  ــوده و ۱۸۹ م ــیرین ب ــاوی جوش ش ح

نیــز نمــك پیــش از حــد در نــان مشــاهده 

ــد. ش

علــوم  دانشــگاه  بهداشــتی  معــاون 

ــورد  ــام ۳۹۸ م ــه انج ــهركرد ب ــكی ش پزش

جــاری  ســال  در  نــان  از  نمونه بــرداری 

در  و  تاكنــون  كــرد:  تصریــح  و  اشــاره 

ــردن  ــه ك ــورد اضاف ــچ م ــد هی ــال جدی س

ــی ۱۷۰  ــده ول ــاهده نش ــیرین مش جوش ش

ــورد حــاوی نمــك فــراوان بودنــد. م

از  یكــی  كــرد:  دكترفدایــی خاطرنشــان 

دالیلــی كــه نانواهــا بــه اســتفاده از نمــك 

زیــاد در نــان روی می آورنــد پا�ــن بــودن 

ــا  ــد از آرد ب ــذا بای ــن اســت ل ــزان گلوت می

ــم. ــتفاده كنی ــب اس ــن مناس ــد گلوت درص

ــا  ــرای اجــرای برنامــه تحــول در شــهرهای ب ــه ب ــغ تخصیــص یافت ــی، در مجمــوع مبل ــر فدای دكت

جمعیــت بیشــتر از ۲۰ هــزار نفــر اســتان و مناطــق حاشــیه شــهرها را طــی ســال هــای ۹۳، ۹۴ و ۹۵ 

را ۴۹۳ هــزار و ۴۷۹ میلیــون ریــال اعــالم كــرد.

رئیــس مركــز بهداشــت اســتان چهارمحــال و بختیــاری، یكــی از مهم تریــن برنامه هــای اجــرا شــده 

در نظــام تحــول ســالمت را كــه بــرای مــردم بســیار ملمــوس بــود را خدمــات بهداشــت دهــان و 

دنــدان عنــوان كــرد و اظهــار داشــت: بــا جــذب دندانپزشــكان و آموزش هایــی كــه توســط آن هــا 

بــه مــردم داده شــد شــاهد افزایــش چشــمگیر مراجعــه و انجــام خدمــات دندانپزشــكی در اســتان 

ــت  ــده جه ــزار ش ــیپ برگ ــای فلوش ــداد دوره ه ــه وی، تع ــه گفت ــاری بودیم.ب ــال و بختی چهارمح

مدیــران و كارشناســان بــه ترتیــب ۲۵ و ۹۸ مــورد در ســال گذشــته بــوده اســت.

دكتــر فدایــی اهتمــام ویــژه جهــت آمــوزش مراقبیــن ســالمت را از دیگــر اقدامــات صــورت گرفتــه 

در راســتای ارتقــاء شــاخص هــای بهداشــتی در اســتان عنــوان كــرد و افــزود: در ایــن راســتا نیــز 

ــال ۹۵  ــالمت در س ــب س ــه و ۳۴۶ مراق ــالمت ارائ ــب س ــر مراق ــه ازای ه ــوزش ب ــاعت آم ۱۴۷ س

در دوره هــای آمــوزش حضــوری و همیــن تعــداد در ۲۰۰ ســاعت آمــوزش غیــر حضــوری شــركت 

داشــته انــد.

وب دا؛ معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــكی، خدمــات بهداشــتی و درمانــی چهارمحــال و بختیاری 

از كســب رتبــه برتــر در بیــن دانشــگاه هــای علــوم پزشــكی كشــور خبــر داد.

ــه در  ــات ك ــدون دخانی ــی روز ب ــش مل ــزود: در همای ــی اف ــد فدای ــر عبدالمجی ــزارش وب دا؛ دكت ــه گ ب

چهاردهمیــن روز از تیرمــاه جــاری در ســالن همایــش هــای امــام جــواد(ع) وزارت بهداشــت، درمــان و 

آمــوزش پزشــكی برگــزار گردیــد ضمــن تقدیــر از معاونــت بهداشــتی، از بهمــن بنائــی مدیــر و فردیــن 

محمــدی كارشــناس برنامــه دخانیــات گــروه ســالمت محیــط و كار ایــن معاونــت تقدیــر بعمــل آمــد.

ــا  ــر ه ــوح تقدی ــزار و ل ــات برگ ــدون دخانی ــی ب ــه مل ــا هفت ــان ب ــش همزم ــن همای ــه وی، ای ــه گفت ب

ــه  ــه ب ــر ســیاری معــاون بهداشــتی وزارتخان ــه امضــای دكت ــوع و ب ــی وزارت متب ــا حضــور مقــام عال ب

ــد. ــدا گردی ــدگان اه برگزی

معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــكی و رئیــس مركــز بهداشــت اســتان چهارمحــال و بختیــاری در 

خصــوص جزئیــات دریافــت ایــن لــوح اظهــار داشــت: هــر ســاله بــه مناســبت ســالروز جهانــی بــدون 

دخانیــات ۳۱ مــی مصــادف بــا ۱۰ خــرداد اقدامــات گســترده ای خصوصــًا فعالیــت هــای آموزشــی در 

ــر كاهــش مصــرف  ــرای اجــرای سیاســت هــای موثــر ب ســطح كشــور و بــه منظــور حمایــت طلبــی ب

دخانیــات و ارتقــاء ســطح آگاهــی عمومــی جامعــه بــه ویــژه جوانــان و نوجوانــان نســبت بــه مضــرات 

اســتعمال دخانیــات انجــام مــی پذیــرد.

دكتــر فدایــی افــزود: بــر همیــن اســاس بــا توجــه بــه مصــادف شــدن ایــن ایــام هفتــه بــدون دخانیــات 

بــا مــاه مبــارك رمضــان، در ســال جــاری ۱۰ تــا ۱۶ تیرمــاه بعنــوان هفتــه ملــی بــدون دخانیــات و بــا 

شــعار "دخانیــات، تهدیــدی بــرای توســعه و ســالمت" در نظــر گرفتــه شــد.وی تصریــح كــرد: در همیــن 

ــه  ــات انجــام گرفت ــا و اقدام ــت ه ــی فعالی ــه ارزیاب ــدام ب ــوع اق ــت بهداشــتی وزارت متب راســتا معاون

توســط كلیــه معاونــت هــای بهداشــتی دانشــگاه هــا و دانشــكده هــای علــوم پزشــكی سراســر كشــور 

ــرف و  ــا مص ــارزه ب ــوزه در خصــوص مب ــن ح ــر ای ــات موث ــرد و اقدام ــه عملك ــا توجــه ب ــه ب ــوده ك نم

عرضــه دخانیــات در ســال ۱۳۹۵ معاونــت بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــكی شــهركرد بعنــوان معاونــت 

بهداشــتی برتــر ســطح كشــور معرفــی گردیــد.

ــت هــای  ــریح برخــی از فعالی ــه تش ــه ب ــكی شــهركرد در ادام ــوم پزش ــاون بهداشــتی دانشــگاه عل مع

صــورت گرفتــه در راســتای كاهــش و كنتــرل اســتعمال دخانیــات در اســتان پرداخــت و افــزود: برخــورد 

قاطعانــه بــا عرضــه قلیــان در اماكــن عمومــی و برخــورد مســتمر و موثــر بــا مصادیــق تبلیــغ و جمــع 

كــز تهیــه و توزیــع از جملــه ایــن فعالیــت هــا بشــمار مــی  آوری قفســه هــای عرضــه دخانیــات در مرا

رود.

وی حمایــت و پشــتیبانی از برنامــه تــرك دخانیــات بــا تهیــه و توزیــع جایگزیــن هــای نیكوتیــن و جلب 

مشــاركت بــرون بخشــی بــه خصــوص دادســتان و اماكــن نیــروی انتظامــی در خصــوص برخــورد بــا 

متخلفیــن و ادغــام برنامــه مبــارزه و كنتــرل دخانیــات در سیســتم شــبكه هــا و پوشــش ۱۰۰ درصــدی 

مراكــز و خانــه هــا و پایــگاه هــای بهداشــتی اســتان را از دیگــر اقدامــات شــاخص انجــام شــده در ســال 

گذشــته عنــوان كــرد.

معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشكی شهركرد بعنوان معاونت برتر در سطح كشور معرفی شد
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وب دا؛ معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــكی شــهركرد 

ــاری  ــال و بختی ــتان چهارمح ــت اس ــز بهداش ــس مرك و رئی

در خصــوص اپیدمــی مصــرف دخانیــات در جهــان و ایــران 

ــون  ــد میلی ــارد و چهارص ــك میلی ــر ی ــال حاض ــت: درح گف

نفــر از جمعیــت جهــان ســیگاری هســتند.

بــه گــزارش وب دا؛ دكتــر عبدالمجیــد فدایــی افــزود: ایــن در 

حالــی اســت كــه ۸۴ درصــد  از افــراد ســیگاری دركشــورهای 

خصــوص  در  می كننــد.وی  زندگــی  توســعه  درحــال 

وضعیــت مصــرف دخانیــات در ایــران اظهــار داشــت: حــدود 

ــور  ــی در كش ــواد دخان ــده م ــرف كنن ــر مص ــون نف ۸ میلی

ــات  ــرف دخانی ــال ۱۳۹۵، مص ــه وی،در س ــتند.به گفت هس

ــد  ــدود ۱۳/۶۲ درص ــهر ح ــدود ۱۵/۴۴ و در ش ــتا ح در روس

ــت. ــزارش شــده اس گ

دكتــر فدایــی افــزود: باالتریــن شــیوع مصــرف ســیگار 

ــرز  ــن و الب ــی ، قزوی ــان غرب ــزی، آذربایج ــتانهای مرك در اس

گــزارش شــده اســت. وی تصریــح كــرد: همچنیــن باالتریــن 

ــی  ــتانهای جنوب ــه در اس ــات روزان ــرف دخانی ــزان مص می

كشــور شــامل بوشــهر، هرمــزگان، سیســتان و بلوچســتان و 

فــارس گــزارش شــده اســت كــه باالتریــن میــزان مصــرف آن 

ــروه ســنی ۴۵-۵۴ ســال مــی باشــد.  ــه گ ــوط ب مرب

معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــكی شــهركرد متذكــر 

شــد؛ درصــورت عــدم برنامــه ریــزی و پیشــگیری الزم در مهار 

ــتان  ــر و پاكس ــران، مص ــورهای ای ــات، كش ــی دخانی اپیدم

ــات را  ــزان مصــرف دخانی ــده بیشــترین می ــا ۴۰ ســال آین ت

خواهنــد داشــت. دكتــر فدایــی افــزود: بــه دلیــل افزایــش 

رونــد مــرگ و میــر ناشــی از بیماریهــای غیــر واگیــر بــه ویــژه 

در كشــورهای در حــال توســعه، ســازمان جهانــی بهداشــت 

ــت  ــر را جــزء اولوی ــر واگی ــای غی از دو دهــه پیــش بیماریه

ــرده  هــای بهداشــتی كشــورهای در حــال توســعه اعــالم ك

ــر  ــاری عمــده غی ــار بیم ــرد: چه اســت. وی خاطــر نشــان ك

ــا،  ــرطان ه ــی، س ــی- عروق ــای قلب ــامل بیماریه ــر ش واگی

بیماریهــای مزمــن ریــوی و دیابــت مــی باشــد كــه بــه طــور 

ــگیری  ــل پیش ــی قاب ــر اصل ــل خط ــار عام ــا چه ــتقیم ب مس

شــامل تغذیــه نامناســب، نبــودن فعالیــت بدنــی مناســب، 

ــكل وابســته هســتند. ــات و مصــرف ال مصــرف دخانی

وی تصریــح كــرد: در همیــن راســتا وزارت بهداشــت در 

ــی  ــازمان جهان ــنهادی س ــه پیش ــه گان ــداف ن ــوب اه چارچ

ــا  ــر ب ــر واگی ــای غی ــرل بیماریه ــدف كنت ــا ه ــت ب بهداش

هــدف كنتــرل بیماریهــا و مــرگ و میــر ناشــی از بیماریهــای 

غیــر واگیــر تــا ســال ۲۰۲۵ میــالدی و بــا تكیــه بــر دانــش 

نیروهــای متخصــص در ســال ۱۳۹۴ اقــدام بــه تهیــه 

ــرل  و تدویــن ســند NCD ســند ملــی پیشــگیری و كنت

ــود. ــر نم ــر واگی ــای غی بیماریه

ــه  وی، مصــرف دخانیــات را یكــی از مهمتریــن عوامــل زمین

ســاز مشــترك در اغلــب بیماریهــای غیــر واگیــر عنــوان كــرد 

ــر در حــال حاضــر در جهــان  و افــزود: بیماریهــای غیــر واگی

ــد و  ــی باش ــا م ــار بیماریه ــد ب ــش از ۵۳ درص ــئول بی مس

ــه ۶۰ درصــد  ــا ســال ۲۰۲۰ انتظــار مــی رود ایــن میــزان ب ت

ــد. افزایــش یاب

ــه  ــی ك ــی از اهداف ــت: یك ــار داش ــام مســئول اظه ــن مق ای

تعهــدات بیــن المللــی ایــران در قالــب ســند ملی پیشــگیری 

و كنتــرل بیماریهــای غیــر واگیــر و عوامــل خطــر مرتبــط با آن 

هــا دنبــال مــی كنــد كاهــش ۳۰ درصــدی شــیوع اســتعمال 

دخانیــات تــا ســال ۲۰۲۰ اســت.

ــه مصــرف  ــوص رابط ــی، در خص ــد فدای دكتــر عبدالمجی

ــایعترین  ــات ش ــت: دخانی ــر گف ــرگ و می ــا م ــات ب دخانی

ــه طــور  عامــل قابــل پیشــگیری مــرگ در جهــان اســت و ب

كلــی مــی تــوان گفــت: دخانیــات مســئول ۲۵ - ۱۲٪ درصــد 

ــی از  ــزود: نیم ــت. وی اف ــی اس ــورهای صنعت ــا دركش مرگه

مصــرف كننــدگان مــواد دخانــی بــه علــت بیماریهــای ناشــی 

از آن میمیرنــد و دخانیــات ســالیانه موجــب مــرگ۷ میلیــون 

نفــر از مــردم جهــان مــی شــود.

بــه گفتــه وی، در حــال حاضــر در هر۶ثانیــه یــك نفــر براثــر 

ــر از  ــزار نف ــرد و ۹۰۰ ه ــا میمی ــات در دنی ــتعمال دخانی اس

مــردم جهــان در اثــر مواجهــه بــا دود دخانیــات جــان خــود 

را از دســت مــی دهنــد.

دكتــر فدایــی افــزود: پیــش بینــی مــی شــود، مــرگ و میــر 

ــورد  ــون م ــه ۸ میلی ــال ۲۰۳۰ ب ــات تاس ــا دخانی ــط ب مرتب

افزایــش مــی یابــد و تــا پایــان قــرن حاضــر یــك میلیــارد 

مــورد مــرگ ناشــی از دخانیــات در جهــان بــه وقــوع خواهــد 

ــا  پیوســت. وی در خصــوص وضعیــت ایــران نیــز گفــت: ب

فــرض مصــرف ســالیانه ۵۰ میلیــارد نــخ ســیگار در كشــور، 

وقــوع حــدود ۵۰ هــزار مــورد مــرگ ناشــی از دخانیــات در 

كشــور پیــش بینــی مــی شــود.

وی در خصــوص بیمــاری هــا و عــوارض بهداشــتی مصــرف 

دخانیــات نیــز گفــت: ســرطان لــب تحتانــی و حفــره دهــان 

ــری دارد  ــیوع باالت ــپ ش ــان و پی ــدگان قلی ــرف كنن در مص

ــم  ــزش از چش ــم ، آبری ــالت آس ــل حم ــای از قبی و بیماریه

ــراد  ــدان اف ــر در فرزن ــی زی ــوش میان ــت گ ــی وعفون و بین

ــت. ــتر اس ــیگاری بیش س

رئیــس مركز بهداشــت اســتان چهارمحــال و بختیــاری اضافه 

ــرطان های  ــروز ۹۰٪ س ــل ب ــات عام ــتعمال دخانی ــرد: اس ك

ریــه، ۸۰٪ برونشــیت مزمــن و ۲۵٪ بیماری  هــای ریــوی 

اســت.

ــر  ــرگ و می ــت، م ــر اس ــه ذك ــزود: الزم ب ــی اف ــر فدای دكت

ــرگ  ــوع م ــتر از مجم ــی بیش ــه تنهای ــات ب ــی از دخانی ناش

ــكل،  ــرف ال ــواد، مص ــرف م ــوء مص ــی از HIV، س ــر ناش می

حــوادث رانندگــی و اســتفاده از اســلحه گــرم مــی باشــد. وی 

ادامــه داد: ۹۰٪ مــوارد ســرطان ریــه در مــردان و ۸۰٪ ایــن 

ــت.  ــات اس ــرف دخانی ــان ناشــی از مص ــوارد در زن م

ــی -  ــر قلب ــی نظی ــاری های ــه بیم ــال ب ــر ابت ــزود: خط وی اف

ــه در  ــرطان ری ــر ، س ــا ۴ براب ــزی ۲ ت ــكته مغ ــی و س عروق

مــردان تــا ۲۳ برابــر و ســرطان ریــه در زنــان تــا ۱۳ برابــر بــا 

ــد. ــش مــی یاب مصــرف ســیگار افزای

ــده از  ــد ش ــودكان متول ــرد: وزن ك ــح ك ــی تصری ــر فدای دكت

ــایركودكان  ــر از س ــرم كمت ــا ۳۰۰ گ ــیگاری ۲۵۰ ت ــادران س م

اســت.

وی، مواجهــه بــا دود دخانیــات را از دیگــر معضــالت مصــرف 

ــا بیــان ایــن نكتــه مواجهــه بــا دود  دخانیــات برشــمرد و ب

ــزود:  ــت اف ــاك اس ــیار خطرن ــان بس ــرای اطرافی ــان ب قلی

كــودكان و زنــان بیشــترین قربانیــان مواجهــه بــا دود دســت 

وضعیت و عوارض مصرف دخانیات و مواجهه با دود 
دست دوم آن در ایران و جهان 
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دوم دخانیــات هســتند و تقریبــا نیمــی از كــودكان جهــان در 

معــرض مواجهــه بــا دود دســت دوم دخانیــات قــرار دارنــد.

دكتــر فدایــی متذكــر شــد، جــدا كــردن فضــای مخصــوص 

مصــرف دخانیــات از خطــرات مواجهــه بــا دود دخانیــات كــم 

نمــی كنــد.

معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــكی شــهركرد گفــت: 

ــا دود  ــه ب ــه در مواجه ــرادی ك ــزی در اف ــكته مغ ــر س خط

دخانیــات هســتند بــه اثبــات رســیده اســت و خطــر ابتــال به 

ــات  ــا دود دخانی ــی در مواجهــه ب ــی عروق ــاری هــای قلب بیم

ــا ۳۰ درصــد و خطــر ابتــال بــه ســرطان ریــه  نیــز بیــن ۲۰ ت

ــد. ــش مــی یاب ــا ۳۰ درصــد افزای ــن ۲۰ ت بی

ــن  ــات مهمتری ــا دود دخانی ــه ب ــزود: مواجه ــی اف ــر فدای دكت

ــت و  ــوزاد اس ــی ن ــرگ ناگهان ــندرم م ــاد س ــل در ایج عام

ــروز  ــده در ب ــناخته ش ــل ش ــات عام ــا دود دخانی ــه ب مواجه

ــینه در  ــی، آســم و خــس خــس س ــوش میان ــت گ عفون

ــت. ــودكان اس ك

ــودك در  ــون ك ــون حــدود ۷۰۰ میلی ــه وی، هــم اكن ــه گفت ب

جهــان در معــرض دود ســیگار والدینشــان در خانــواده قــرار 

دارنــد. وی،  قلیــان را از جملــه مــواد دخانــی برشــمرد كــه هــر 

ــیگار  ــخ س ــا ۲۰۰ ن ــرف ۱۰۰ ت ــادل مص ــرف آن مع ــده مص وع

ــان  ــون قلی ــن موجــود در توت ــه وی، نیكوتی ــه گفت اســت. ب

ــد. ــه مصــرف دخانیــات را ایجــاد مــی كن ــاد ب قطعــا اعتی

قلیــان  دود  معــرض  در  گرفتــن  قــرار  در خصــوص  وی 

دیگــران گفــت: یــك ســاعت در معــرض دود قلیــان دیگــران 

ــت. ــخ سیگاراس ــا ۸ ن ــرف ۶ ت ــادل مص بودن،مع

ــه بیمــاری  ــزا و هپاتیــت را از جمل وی، ســل، تبخــال، آنفوالن

هــای منتقلــه ناشــی از مصــرف قلیــان عنــوان كــرد و افــزود: 

ــه  ــان، ازجمل ــیگار و قلی ــرف س ــی از مص ــای ناش ــاری ه بیم

ســرطان ریــه، آمفیــزم، و ســایر بیمــاری هــای قلبــی عروقــی 

مشــترك اســت. 

دكتــر فدایــی گفــت: ذغــال مــورد اســتفاده در قلیــان خطــر 

ــواد  ــایر م ــنگین و س ــزات س ــن، فل ــید كرب ــش منواكس افزای

شــیمیایی ســرطانزا را در دود استنشــاقی افزایــش مــی دهــد 

ــان در  ــد و ده ــه، كب ــای ری ــرطان ه ــل س ــن دلی ــه همی و ب

مصــرف كننــدگان قلیــان بســیار شــایع مــی باشــد.

ــود در دود  ــمی موج ــات س ــیاری از تركیب ــه داد: بس وی ادام

ــای  ــاری ه ــروق و بیم ــی ع ــی در گرفتگ ــل اصل ــان عام قلی

ــی باشــند. ــی م ــی عروق قلب

رئیــس مركــز بهداشــت چهارمحــال و بختیــاری گفــت: 

نــوزادان متولــد از مــادران مصــرف كننــده قلیــان حــدود ۱۰۰ 

ی  گــرم كاهــش وزن دارنــد و در معــرض ابتــال بــه بیماری

ــوی هســتند. ری

ــات  ــود در دود دخانی ــات موج ــواد و تركیب ــه وی، م ــه گفت ب

شــامل: بیــش از ۷۰۰۰ نــوع مــاده شــیمیایی اســت و 

ــود در  ــات موج ــوع از تركیب ــه ۷۰ ن ــت ك ــی اس ــن در حال ای

ــارات  ــوص خس ــت. وی در خص ــرطانزا اس ــی س ــواد دخان م

ــت:  ــار داش ــز اظه ــات نی ــی از مصــرف دخانی اقتصــادی ناش

ــاالنه  ــات س ــرف دخانی ــی از مص ــادی ناش ــارات اقتص خس

ــرآورد شــده  ــارد دالر ) ب ــون دالر(۵۰۰ میلی ــم تریلی ــدود نی ح

اســت و در خانوارهــای فقیــر و كــم درآمــد حــدود ۴۰ درصــد 

ــود. ــی ش ــد ســیگار م ــوار صــرف خری ــه خان از بودج

وی اضافــه كــرد: بــا فــرض ۵۰ میلیــارد نــخ مصــرف، ســاالنه 

اســتعمال  اثــر  در   � میلیــارد   ۱۰۰۰۰ متوســط  بطــور 

ــا  دخانیــات دود می شــود. بــه گفتــه وی، ســاالنه بیــن ۲۰ ت

ــز صــرف هزینه¬هــای بهداشــتی  ــارد � نی ۳۰ هــزار میلی

ــی شــود. ــات م ــی ناشــی از مصــرف دخانی درمان

ــز  ــوم پزشــكی و رئیــس مرك معــاون بهداشــتی دانشــگاه عل

بهداشــت اســتان چهارمحــال و بختیــاری گفــت: هــم اكنــون 

ــات در كشــور  ــار مصــرف دخانی ــان ب ــار زی ــرای كاهــش آث ب

ــاد كنوانســیون  ــه شــده از مف ــدی برگرفت ــرد كلی شــش راهب

تحــت عنــوان MPOWER مــورد توجــه و اجــرا قــرار گرفتــه 

اســت.

دكتــر عبدالمجیــد فدایــی، ایــن راهبردهــا را شــامل: پایــش 

ــراد در  ــت از اف ــات ، حفاظ ــرف دخانی ــیوع مص ــت ش وضعی

ــراد  ــه اف ــك ب ــی دخانیات،كم ــا دود محیط ــاس ب ــر تم براب

ــرف  ــورد خطــرات مص ــدار در م ــات، هش ــرك دخانی ــرای ت ب

دخانیات،اجــرای ممنوعیــت جامــع تبلیــغ، ترویــج و حمایــت 

ــد. ــی باش ــی م ــواد دخان ــات م ــش مالی ــات وافزای از دخانی

وی در خصــوص قاچــاق دخانیــات بیــان داشــت: یــك 

ــخ ســیگار و حجــم عظیمــی از محصــوالت  عــدد از هــر ۱۰ ن

دخانــی مصرفــی در جهــان از كانــال هــای غیررســمی و 

ــه  ــت ك ــی اس ــن در حال ــی شــود و ای ــه م ــی مبادل غیرقانون

قاچــاق دخانیــات در كشــورهای بــا درآمــد پا�ــن و متوســط 

ــرد. ــی پذی ــوع م ــاال وق ــد ب ــا درآم ــورهای ب ــتراز كش بیش

قانونــی  غیــر  تجــارت  چنانچــه  افــزود:  فدایــی  دكتــر 

محصــوالت دخانــی متوقــف شــود، دولتهــا بــه طــور ســالیانه 

۳۱/۳ میلیــارد دالر افزایــش درآمــد داشــته و تــا ســال ۲۰۳۰ 

از وقــوع ۱۶۴۰۰۰ مــورد مــرگ زود هنــگام در ســال جلوگیــری 

خواهــد شــد كــه بیشــترین ســهم آن در كشــورهای بــا درآمد 

ــود. پا�ــن و متوســط خواهــد ب

وی، قاچــاق محصــوالت دخانــی را موجــب بــه دام انداختــن 

افــراد جــوان در تجربــه نمــودن و مصــرف ایــن محصــوالت 

دانســت و افــزود: عــالوه بــر ایــن تجــارت غیرقانونــی 

محصــوالت موجــب از دســت دادن درآمــد مالیاتــی دولــت 

مــی شــود.

بــه گفتــه وی، تحقیقــات ســازمان جهانــی بهداشــت در بیــن 

ــوس  ــه معك ــه رابط ــت ك ــان داده اس ــان نش ــور جه ۷۶ كش

ــی،  ــوالت دخان ــات و قیمــت محص ــاق كاالی مالی ســهم قاچ

ــن  ــاق ای ــزان قاچ ــی می ــی كنترل ــات امنیت ــام اقدام ــا انج ب

محصــوالت كاهــش و از طرفــی درآمــد دولــت هــا افزایــش 

یافتــه اســت.

معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــكی شــهركرد گفــت: 

ــد  ــزان ۱۰ درص ــش می ــی افزای ــك جهان ــزارش بان ــق گ طب

قیمــت محصــوالت دخانــی از طریــق مالیــات موجــب 

ــد در  ــا حــدود ۴ درص ــات ت ــرف دخانی ــیوع مص كاهــش ش

كشــورهای بــا درآمــد بــاال و حــدود ۵ درصــد در كشــورهای 

ــود.  ــی ش ــط م ــد متوس ــا درآم ب

ــوالت  ــت محص ــش قیم ــد افزای ــرد: ۷۰ درص ــح ك وی تصری

دخانــی موجــب پیشــگیری از بــروز مــرگ ناشــی از دخانیــات 

در یــك چهــارم جمعیــت كنونــی مصــرف كننــده مــواد 

ــی شــود. ــی م دخان
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تاكید معاون بهداشتی دانشگاه بر ارائه خالقیت و ایده های برتر در حوزه بهداشت و درمان

معــاون  ا؛  وب   

بهداشــتی دانشــگاه 

و  پزشــكی  علــوم 

رئیــس مركــز بهداشــت 

اســتان چهارمحــال و بختیــاری 

بهداشــت  مســئولین  جمــع  در 

محیــط و حرفــه ای شهرســتان هــا، بــر 

 Best) ــر ــای برت ــده ه ــت و ای ــه خالقی ارائ

Practice) در حــوزه بهداشــت و درمــان 

تاكیــد نمــود.

بــه گــزارش وب دا؛ دكتــر عبدالمجیــد فدایی 

در ادامــه، از فعالیتهــای بهداشــت محیــط و 

ــرل  ــه كنت ــوص در زمین ــه خص ــه ای ب حرف

دخانیــات و بســیج ســالمت نــوروزی و 

ــت  ــر و موفقی ــت ۱۹۰ تقدی ــامانه بهداش س

دانشــگاه در كســب رتبــه كشــوری در ایــن 

ــت. ــه را تبریــك گف زمین

ــاء كیفیــت  وی، در راســتای افزایــش و ارتق

حرفــه  و  محیــط  بهداشــت  فعالیتهــای 

ای خصوصــًا كنتــرل دخانیــات، طغیــان 

بیماریهــای منتقلــه از آب و غــذا، نمونــه 

بــرداری موادغذایــی، دفــع بهداشــتی زبالــه 

نیــز  ســالم  آشــامیدنی  آب  فاضــالب،  و 

ــود. ــه نم ــی را ارائ ــه های توصی

دكتــر فدایــی، همچنیــن خواســتار رســیدگی 

ــتی  ــز بهداش ك ــت نظافــت مرا ــه وضعی ب

درمانــی و خانــه هــای بهداشــت و محوطــه 

ایــن ســاختمانها توســط بازرســان بهداشــت 

محیــط و حرفــه ای شــد.

معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــكی 

زبالــه در  شــهركرد افــزود: جهــت دفــع 

ــود و  ــزی ش شهرســتانها بایــد برنامــه ری

ــماند  ــت پس ــف مدیری ــر موظ ــش عنص ش

ــرد. ــرار گی ــر ق ــد نظ م

ی  ــه ــط و حرف ــروه بهداشــت محی ــر گ مدی

معاونــت بهداشــتی دانشــگاه علوم پزشــكی 

شــهركرد نیــز بــا اشــاره بــه تشــكیل جلســه 

ــط  ــت محی ــئولین بهداش ــور مس ــا حض ب

و حرفــه ای شهرســتانها در محــل ســالن 

ــز بهداشــت اســتان  ــات مرك اجتماع

ــه را،  ــن جلس ــزاری ای ــدف از برگ ه

ایجــاد هماهنگــی برنامــه هــای 

ــی  ــتان، بررس ــل تابس ــی فص اجرای

شــاخص هــا و ثبــت اطالعــات 

و  محیــط  بهداشــت  ســامانه  در 

برنامــه   ، بهداشــت۱۹۰  ســامانه 

ــرا رســیدن  ــزی در خصــوص ف ری

ــص بودجــه در  ــرم، تخصی ــاه مح م

ــاء  ــاس ارتق ــت براس ــوزه بهداش ح

ــرد. ــوان ك ــا عن ــاخص ه ش

ــن  ــر ای ــا ب ــاد م ــزود: اعتق ــی اف ــن بنائ بهم

اســت كــه بایســتی صــدر درصــد توانائی 

بهداشــت  كارشناســان  توانمندیهــای  و 

ــی  ــرد ول ــرار گی ــتفاده ق ــورد اس ــط م محی

ــان  ــه كارشناس ــت ك ــن اس ــر ای ــه مهمت نكت

ــط  ــت محی ــدار بهداش ــد راه اقت ــد بدانن بای

و كارشناســان تنهــا از راه تــالش بیشــتر 

رد. می

وی تصریــح كــرد: بــا تــالش اســت كــه مــی 

ــب  ــاد مــردم و مســئولین را جل ــوان اعتم ت

ــرای تحقــق اهــداف مــورد نظــر حــوزه  و ب

بهداشــت اقــدام كــرد.

بنائــی بــا بیــان اینكــه، عملكــرد واحدهــای 

بهداشــت محیــط و حرفــه ای بطــور ملموس 

بــر برنامــه هــا و اهــداف دیگربخــش هــای 

ــارج از  ــای خ ــش ه ــی بخ ــالمت و حت س

ــزود:  ــد اف ــر گذارن ــالمت تاثی ــتم س سیس

جهــت دهــی عملكــرد ایــن دو واحــد بایــد 

ــد. ــر باش ــی نگ ســالمت محــور و زیبای

ــكار  ــورت اف ــن ص ــرد: در ای ــح ك وی تصری

مدیریــت  هــای  دیــدگاه  و  شــهروندان 

در حــوزه خدماتــی،  بخصــوص  شــهری 

معمــاری، شهرســازی و مبلمــان شــهری 

متاثــر از عملكــرد ایــن ۲ واحــد خواهــد بود، 

یعنــی مــی توانــد خــط فكــری و چــراغ راه 

بــرای ســایر نهادهــا و ســازمانهای مرتبــط بــا 

ــد. ــهروندان باش ــاه ش ــالمت و رف س

ــه ای  ــر گــروه بهداشــت محیــط و حرف مدی

معاونــت بهداشــتی دانشــگاه علوم پزشــكی 

شــهركرد خاطــر نشــان كــرد، بهداشــت 

ــام  ــد نظ ــط در كالب ــه ای فق ــط و حرف محی

ــواره ســعی  ــا هم بهداشــتی نمــی گنجــد م

كنیــم بــر ســایر بخشــها تاثیــر بگذاریــم كــه 

ــای  ــد از همــه ظرفیته ــه بای ــن زمین در ای

ــم.  ــتفاده كنی ــود اس موج

بــه گفتــه وی، در ایــن جلســه ضمــن تاكیــد 

بــر اســتفاده همــكاران بهداشــت محیــط از 

ماســك هــای ffp۲ درروزهایــی كــه آلودگــی 

هــوا را در اســتان شــاهد هســتیم، نظــارت 

ــه و توزیــع  ــز تهی ك ــن و مرا ــر اماك بیشــتر ب

مــواد غذایــی بعنــوان دســتور كار بازرســین 

ــل  ــاز فص ــا آغ ــتان ب ــط اس ــت محی بهداش

تابســتان و شــروع مســافرتهای تابســتانی از 

ســوی رئیــس مركــز بهداشــت اســتان مــورد 

تاكیــد قــرار گرفــت.

ــم  ــالش كنی ــد ت ــرد: بای ــح ك ــی تصری بنائ

ــم و  ــرل كنی ــا كنت ــان را در پاركه ــع قلی توزی

ــه  ــات جام ــدون دخانی ــارك ب ــعار پ ــه ش ب

ــانیم. ــل بپوش عم

وی، تشــدید نظــارت برســالمت آب شــرب 

شــهری و روســتایی را یكــی دیگــر از اولویت 

هــا برشــمرد و گفــت: بــا فــرا رســیدن 

ــاری  ــش بیم ــال افزای ــا و احتم ــل گرم فص

هــای منتقلــه از آب و غــذا پوشــش بازرســی 

ــی شــامل  ــن راه ــی بی ــن عموم ــام اماك تم

ــز  ك ــل و مرا ــن، هت ــپ بنزی رســتوران، پم

اقامتــی بایــد بــا حساســیت بیشــتری 

ــرد. ــورت پذی ص

ــه ای  ــر گــروه بهداشــت محیــط و حرف مدی

معاونــت بهداشــتی دانشــگاه علوم پزشــكی 

مســتمر  برنظــارت  ادامــه  در  شــهركرد، 

ــتانها  ــی وبیمارس ــز درمان ك ــكاران در مرا هم

ــی دو  ــه در ط ــادآور شــد ك ــرد و ی ــد ك تاكی

ــط  ــتان توس ــتانهای اس ــر بیمارس ــاه اخی م

ــش و  ــورد پای ــه م ــی وزارتخان ــم نظارت تی

ــد. ــرار گرفتن ــیابی ق ارزش

ــای ۲  ــت ه ــن اولوی ــه مهمتری وی، در ادام

حــوزه ی بهداشــت محیــط و حرفــه ای را در 

ــاره  شهرســتان تب�ــن و ضمــن گفتگــو درب

مشــكالت اجرایــی بازرســی هــای بهداشــتی 

و راهكارهــای آن از مســئولین واحدهــای 

مذكــور خواســت تــا برنامــه هــای عملیاتــی 

جهــت تحقــق اهــداف پیــش بینــی شــده را 

اجرایــی نماینــد.

بنائــی در پایــان نیــز، خواســتار ارتقــاء 

ــط  ــت محی ــای بهداش ــه ه ــت برنام وضعی

میــان  در  رتبــه  كســب  منظــور  بــه 

دانشــگاههای همتــراز شــد و بــر ضــرورت 

ــرد  ــا رویك ــی ب ــش وحــدت و همدل افزای

مشــاركتی جدیــد و اســتفاده بهینــه از 

ــای  ــاخص ه ــاء ش ــرای ارتق ــات ب امكان

ــاس  ــر اس ــه ب ــی جامع ــت محیط بهداش

بــا  و  شــاخص  هــر  فرآینــد  تعریــف 

ســرلوحه قــرار دادن آمــوزش عمومــی 

ــود. ــد نم ــه تاكی جامع
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شهرستان های نه گانه چهارمحال و بختیاری مجهز به خودرو متحدالشكل بازرسی بهداشت محیط و حرفه ای شدند

علــوم  دانشــگاه  بهداشــتی  معــاون  ا؛  وب

درمانــی  و  بهداشــتی  خدمــات  پزشــكی، 

تجهیــز  از  بختیــاری،  و  چهارمحــال 

ــه ۱۰  ــتان ب ــن اس ــه ای ــه گان ی ن ــتان شهرس

خودروهــای متحــد الشــكل بازرســی بهداشــت 

محیــط و حرفــه ای در راســتای طــرح تشــدید 

ــت محیــط خبــر داد. بازرســی هــای بهداش

 بــه گــزارش وب دا؛ دكتــر عبدالمجیــد فدایــی 

تحــول  طــرح  اجــرای  راســتای  در  افــزود: 

ســالمت و متعاقــب آن نظــر مقام عالــی وزارت 

مبنــی بــر اهمیــت بازرســی و نظــارت ســالمت 

ی اولیه شــبكه  و محیــط كار در نظــام مراقبت

ــی و خدمــات ســطح  هــای بهداشــتی و درمان

اول و ضــرورت اجــرای تحــول در بهداشــت 

محیــط و حرفــه ای بــا بــه كارگیــری از حداكثــر 

ــی  ــل بازرس ــزات پرتاب ــی، تجهی ــوان كارشناس ت

،  یونیفــرم و خودروهــای متحــد الشــكل و 

ی  شهرســتان كلیــه  اختیــار  در  مناســب 

ــت. ــرار گرف اســتان ق

ــر اســاس  ــن خودروهــا ب ــرد: ای ــح ك وی تصری

ــن  ــه در ای ــورت گرفت ــای ص ــزی ه ــه ری برنام

ــن  ــودن تامی ــی نم ــت عملیات ــت در جه معاون

ــت  ــق هیئ ــی از طری ــاز بازرس ــورد نی خــودرو م

ــرم  ــاء محت ــت امن ــه و هیئ رئیس

ــن پیگیــری هــای مســتمر  دانشــگاه و همچنی

همــكاران گروه ســالمت محیــط و كار اســتان و 

مســاعدت سرپرســت دانشــگاه هــا تامیــن و در 

ــت. ــرار گرف ــا ق ــتان ه ــار شهرس اختی

ــی  ــی اختصاص ــودرو تحویل ــه وی، خ ــه گفت ب

ــی  ــور بازرس ــه منظ ــالمت و كار و ب ــد س واح

ــین  ــتی بازرس ــای بهداش ــارت ه ــدید نظ و تش

بهداشــت محیــط و حرفــه ای بــوده و تمامــی 

ــت ۱۹۰ و  ــوی بهداش ــه لگ ــن ب ــا مزی خودروه

بغــل نویســی فوریــت هــای ســالمت محیــط 

ــند. ــی باش و كار م

ــكی و  ــوم پزش ــگاه عل ــاون بهداشــتی دانش مع

رئیــس مركــز بهداشــت اســتان گفــت: اولویــت 

ــكایات  ــیدگی بــه ش ــودرو رس ــتفاده از خ اس

مردمــی ثبــت شــده در ســامانه بهداشــت 

ــا در  ــارت ه ــدید نظ ــه تش ــرای برنام ۱۹۰ ، اج

ســاعات غیــر اداری و روزهــای تعطیــل ، برنامــه 

ســالمت نــوروزی ، كمــك بــه تشــدید نظــارت 

ــز بهداشــتی و  ك و بازرســی هــای بازرســین مرا

ــد  ــی هدفمن ــی در ســاعات اداری ، بازرس درمان

ــای  ــز و اماكــن حســاس، ســامانه ه ك از مرا

ــرل  ــدید كنت ــنا، تش ــتخرهای ش ــانی، اس آبرس

كیفــی آب و مــواد غذایــی بویــژه در ایــام 

ــرم،  ــان، مــاه مح ــاه مبــارك رمض ــاص م خ

ایــام اربعیــن،  مراســم ارتحــال امــام 

(ره) ،  فصــل تابســتان، شــرایط بــروز 

ــت. ــان اس طغی

ــا  ــی ه ــه بازرس ــان اینك ــا بی ــی ب ــر فدای دكت

در ســه بــازه زمانــی ایــام نــوروز و اجــرای 

ــاه  ــام م ــوروزی،  ای ــالمت ن ــیج س ــرح بس ط

مبــارك رمضــان و آغــاز تعطیــالت تابســتانی و 

ســفرهای تابســتانی تشــدید مــی شــود افــزود: 

ــز  ك ــر مرا ــارت ب ــدید نظ ــا تش ــام ب ــن ای در ای

ــن  ــن بی ــی، اماك ــیاحتی و زیارت ــی و س اقامت

ــابه  ــن مش ــز و اماك ك ــا و مرا ــی، كارگاه ه راه

ــت  ی بهداش ــا و فعالیت ــه ه ــایر برنام و س

ی از شــیوع بیمــاری هــا  محیــط و حرفــه

ــه از آب و غــذا  ــاری هــای منتقل ــژه بیم ــه وی ب

ــد. ــی آی ــل م ــه عم ــگیری ب پیش

ــز  ــزار و ۸۰۰ مرك ــت: در مجمــوع ۱۳ه وی گف

تهیــه و توزیــع مــواد غذایــی، اماكــن عمومــی 

ــن راهــی و كارگاهــی و واحــد تامیــن آب  و بی

ــاری توســط  آشــامیدنی در چهارمحــال و بختی

ــارج از  ــب و خ ــا ۸ ش ــح ت ــین از ۸ صب بازرس

ــكایات  ــول ش ــورت وص ــاعات اداری و در ص س

ــرار  ــت مــورد بازرســی ق ــی در اســرع وق مردم

ــد. مــی گیرن

ــوم  ــگاه عل ــتی دانش ــاون بهداش وب دا؛ مع

پزشــكی، خدمــات بهداشــتی و درمانــی 

ــر اســاس  ــاری گفــت: ب چهارمحــال و بختی

ــوروزی  ــالمت ن ــه س ــرد برنام ــالم عملك اع

ــالمت  ــز س ــس مرك ــوی رئی ــال ۹۶ از س س

و  درمــان  بهداشــت،  وزارت  كار  محیــط 

آمــوزش پزشــكی، ایــن دانشــگاه، رتبــه اول 

كشــوری در شــاخص ثبــت بازدیــد ســامانه 

مدیریــت  جامــع  ســامانه  در  آبرســانی 

ــای  ــگاه ه ــن دانش ــم در بی بازرســی و پنج

ــود. ــود نم ــراز را از آن خ همت

عبدالمجیــد  دكتــر  دا؛  وب  گــزارش  بــه 

ــگاه  ــن دانش ــن ای ــزود: همچنی ــی اف فدای

ــش  ــد پوش ــاخص درص ــوم در ش ــه س رتب

ــه پنجــم  ــن راهــی و رتب ــد اماكــن بی بازدی

كــز  در شــاخص درصــد پوشــش بازدیــد مرا

ــی در  ــواد غذای ــه م ــع و عرض ــه و توزی تهی

ــب  ــراز را كس ــم ت ــای ه ــگاه ه ــن دانش بی

ــت.  ــوده اس نم

ــم در  ــه پنج ــب رتب ــرد: كس ــح ك وی تصری

ــز  ــد مراك ــش بازدی ــد پوش ــاخص درص ش

تهیــه و توزیــع حســاس و رتبــه هشــتم در 

ــای  ــگاه ه ــن دانش ــا در بی ــت ه كل فعالی

ــن  ــای ای ــت ه ــر موفقی ــراز را از دیگ همت

دانشــگاه در اجــرای طــرح بســیج ســالمت 

ــرد. ــوان ك ــوروزی عن ن

علــوم  دانشــگاه  بهداشــتی  معــاون 

ــز بهداشــت اســتان  پزشــكی و رئیــس مرك

چهارمحــال و بختیــاری خاطــر نشــان كــرد: 

برنامــه ســالمت نــوروزی بــا هــدف حفــظ و 

ارتقــای ســطح ســالمت مســافران نــوروزی 

ــه  ــطح عرض ــی در س ــواد غذای ــی م و ایمن

بــه منظــور كاهــش و كنتــرل بیمــاری هــای 

ــفندماه ۹۵  ــدای اس ــذا از ابت ــا غ ــط ب مرتب

لغایــت پانزدهــم فروردیــن مــاه ســال ۱۳۹۶ 

ــد. اجــرا گردی

ــن اهــداف  ــزود: از مهمتری ــی اف ــر فدای دكت

طــی  در  محیــط  بهداشــت  بازرســان 

آب  هــای  ســامانه  بــر  كنتــرل  برنامــه 

شــرب ، رســتوران هــا،  هتــل هــا،  مجتمــع 

پذیرایــی و اماكــن بیــن راهــی، پــارك هــا، 

مراكــز تفریحی، آرایشــگاه هــای زنانــه و 

ــواد  ــره ای م ــای زنجی ــگاه ه مردانه، فروش

ــع و  ــه و توزی ــز تهی ك ــایر مرا ــی و س غذای

ــت. ــوده اس ــی ب ــن عموم اماك

وی گفــت: بــر اســاس اعــالم دكتــر خســرو 

صــادق نیــت رئیــس مركــز ســالمت محیط 

و كار وزارت بهداشــت، ســامانه بهداشــت 

۱۹۰ بصــورت ۲۴ ســاعته در طــی اجــرای 

برنامــه فعــال بــوده و ضمــن رســیدگی بــه 

ــورد شــكایات بهداشــتی،  ــه هــزار و ۷۹ م ن

ــی  ــواد غذای ــن م بیــش از دوهــزار و ۱۵۰ ت

ــازی  ــدوم س ــط و مع ــف و ضب ــد كش فاس

شــد و چهارهــزار و ۶۵۴ مركــز تهیــه و توزیع 

و اماكــن متخلــف بهداشــتی تعطیــل شــد.

ــت  ــادق نی ــر ص ــزود: دكت ــی اف ــر فدای دكت

ــا  ــه ب ــرد برنام ــزارش عملك ــالم گ ــن اع ضم

اشــاره نقــش و حمایــت هــای معــاون 

كلیــه  و  دانشــگاه  ریاســت   ، بهداشــتی 

ویــژه  بــه  برنامــه  انــدركاران  دســت 

ــه ای  ــط و حرف ــت محی ــروه بهداش مدیرگ

ــط و  ــت محی ــئول بهداش ــناس مس و كارش

ــت  ــط در موفقی ــت محی ــان بهداش بازرس

هــای حاصــل شــده در اجــرای ایــن برنامــه 

خواســتار تشــویق ایــن عزیــزان شــده انــد.

رتبه اول كشوری شاخص ثبت بازدید سامانه آبرسانی در سامانه جامع مدیریت 

بازرسی به دانشگاه علوم پزشكی شهركرد رسید
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وب دا؛ معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم 

پزشــكی، خدمــات بهداشــتی و درمانــی چهــار 

ــردی  ــوان ف ــه عن ــت: ب ــاری گف محــال و بختی

ــت  ــوزه بهداش ــئولیت ح ــال ۹۳ مس ــه از س ك

در ســطح اســتان را بــر عهــده داشــته ام، بایــد 

بگویــم؛ اقدامــات انجــام شــده در ایــن حــوزه 

درطــول ۳ســال گذشــته بــی نظیــر بــوده 

ــت. اس

 بــه گــزارش وب دا؛ دكتــر عبدالمجیــد فدایــی 

ــام  ــول نظ ــرح تح ــرای ط ــاز اج ــان آغ ــا بی ب

ــال  ــاه س ــت م ــم اردیبهش ــالمت از پانزده س

ــخ  ــی در تاری ــه عطف ــان را نقط ــن زم ۹۳ ، ای

ــت. ــور دانس ــالمت كش س

ــه  ــا مصوب ــرح  ب ــن ط ــرد: ای ــح ك وی تصری

دولــت یازدهــم و حمایــت جــدی رئیــس 

ــورد  ــد خ ــی كلی ــر روحان ــای دكت ــور آق جمه

ــن  ــرای ای ــال از اج ــش از ۳س ــه بی ــروز ك و ام

طــرح مــی گــذرد شــاهد پیشــرفت چشــمگیر 

ــاخصهای بهداشــتی در ســطح  در ارتقــای ش

ــتیم.  ــتان هس اس

وی بــا بیــان ایــن كــه ، فــاز دوم برنامــه تحــول 

ــت  ــوزه بهداش ــه ح ــوط ب ــالمت مرب ــام س نظ

اســت، جامــع بــودن- اتــكاء  بــه توانمندیهــای 

ــالش  ــاختها- ت ــدی از زیرس ــره من ــود- به موج

ــتی  ــای بهداش ــبكه ه ــش ش ــل پوش در تكمی

درمانــی- اصــالح بســته هــای خدمتــی مطابــق 

ــای  ــار بیماریه ــر ب ــد ب ــای روز و تاكی ــا نیازه ب

ــر را  ــر واگی ــای غی ــی نظیربیماریه ــی فعل اصل

ــار  ــمرد و اظه ــه برش ــن برنام ــای ای از ویژگیه

امیــدواری كــرد بــا ادامــه رونــد اجــرای برنامــه 

و همــكاری و تعامــل بیشــتر متولیــان ایــن امــر 

شــاهد تحــول هــر چــه چشــمگیرتر در حــوزه 

ــه  ــالمت جامع ــطح س ــاء س ــت و ارتق بهداش

باشــیم.

معاونــت  و  هاشــمی  دكتــر  اهتمــام  وی، 

مربوطــه را جــدی و اثــر گــذار دانســت و افزود: 

ــم  ــه پنج ــدرج در برنام ــداف من ــق اه در تحق

ــه از  ــالمت، چ ــی س ــتهای كل ــعه و سیاس توس

نظــر تامیــن منابــع و چــه تكمیــل زیرســاختها و 

ارائــه خدمــات متنــوع مــی تــوان نمــره عالــی 

ــوزه اختصــاص داد. ــن ح ــه ای ب

ــكی و  ــوم پزش ــتی دانشــگاه عل ــاون بهداش مع

رئیــس مركــز بهداشــت چهارمحــال و بختیــاری 

ــوزه در  ــن ح ــرد ای ــان عملك ــا بی ــه ب در ادام

یكســال اخیــر افــزود: ایجــاد حــدود ۱۰۰ واحــد 

ــی و  ــتی درمان ــات بهداش ــه خدم ــد ارائ جدی

ــه  ــود ب ــای موج ــدادی از واحده ارتقــای تع

شــبانه روزی در سراســر اســتان، راه انــدازی 

شهرســتانهای  درمــان  و  بهداشــت  شــبكه 

جدیــد بــن و ســامان وراه انــدازی تعــداد 

۱۰ مركــز خدمــات جامــع ســالمت شــهری 

ــال ۹۵  ــه دوم س ــتان در نیم ــتایی در اس وروس

تنهــا بخــش كوچكــی از اتفاقــات خوشــایندی 

ــوزه  ــته در ح ــال گذش ــی یكس ــه ط ــت ك اس

ــوع پیوســته اســت. ــه وق بهداشــت اســتان ب

دكتــر فدایــی، از جــذب تعــداد ۱۱۰ نفــر پزشــك 

طرحــی و قــراردادی و پیــام آور بهداشــت 

در قالــب برنامــه پزشــك خانــواده، جــذب 

تعــداد ۳۵ نفــر مراقــب ســالمت ، هفــت نفــر 

ــناس  ــی و ۲ كارش ــناس بالین ــناس روانش كارش

ــر داد. ــر خب ــال اخی ــدت یكس ــه در م تغذی

وی تصریــح كرد:همچنیــن بــه منظــور تربیــت 

و تامیــن نیــروی انســانی نســبت بــه برگــزاری 

آزمــون جــذب دانــش آمــوز بهــورزی و معرفــی 

۷۶ نفــر اصلــی و ذخیــره بــرای انجــام مراحــل 

ــش  ــر از دان ــدام و ۵۳ نف ــش اق ــی گزین قانون

آمــوزش  آمــوزان فــارغ التحصیــل مراكــز 

بهــورزی اســتان جــذب و در خانــه هــای 

بهداشــت تع�ــن شــده فعالیــت خــود را آغــاز 

ــد.  كردن

وی گفــت: پیگیــری فرآینــد احــداث ۱۹۱ پــروژه 

وزارت  بــا  تفاهمنامــه  مشــمول  بهداشــتی 

ــروژه  ــدود ۵۴ پ ــرداری از ح ــره ب ــوع و به متب

تــا پایــان شــهریور مــاه ۹۶ دیگــر اقدامــات این 

ــی شــود .  ــامل م ــوزه را ش ح

دكتــر فدایــی در ادامــه از جــذب بیــش از 

۹۶میلیــارد و ۶۰۰میلیــون ریــال از اعتبــارات 

ــا  ــرد آن ب ــه ك ــهری و هزین ــول ش ــه تح برنام

ــذب  ــه ، ج ــل برنام ــتور العم ــه دس ــه ب توج

اعتبــارات  از  ریــال  میلیــارد   ۵۴۵ حــدود 

برنامــه بیمــه روســتائیان و پزشــك خانــواده از 

مردادمــاه ســال گذشــته تاكنــون خبــر داد.وی 

ــته،  ــال گذش ــدت یكس ــزود: در م ــن اف همچنی

سرشــماری پایــان ســال ۹۵ انجــام و زیــج 

ــد. ــه ش ــال ۹۶ تهی ــی س حیات

ــكی  ــوم پزش ــگاه عل ــتی دانش ــاون بهداش مع

ــك  شــهركرد،جذب واعــزام ۳۰ نفــر دندانپزش

ــرارداد  ــد ق ــرای عق ــه ب ــای تابع ــبكه ه ــه ش ب

دندانپزشــك خانــواده اعــم از دندانپزشــكان 

ــراردادی، نوســازی وتجهیــز تعــداد  طرحــی وق

ــه واحــد  ۶۵ مركــز خدمــات جامــع ســالمت ب

ــك باعقــد  ــتقرار دندانپزش دندانپزشــكی واس

وارایــه  شــده  یــاد  واحدهــای  در  قــرارداد 

ارایــه   ۲ ســطح  در  دندانپزشــكی  خدمــات 

ــد  ــش فلورای ــه وارنی خدمــات و انجــام ۲مرحل

ــرای تمامــی  در مهرســال ۹۵واردیبهشــت ۹۶ ب

ــداد  ــه تع ــی ب ــع ابتدای ــوزان مقط ــش آم دان

ــوع  ــر و در مجم ــه ۹۴هــزار و۲۲۲ نف هــر مرحل

ــر  ــزار و ۴۴۴ نفــر را از دیگ ــداد ۱۸۸ه بــه تع

یكســال اخیــر حــوزه بهداشــت  اقدامــات 

ــرد. ــوان ك ــگاه عن دانش

بخــش  انــدازی  راه  فدایــی،  دكتــر 

كــز خدمــات  ســی در تعــدادی از مرا میكروب

ــهركرد  ــتان ش ــهری شهرس ــالمت ش ــع س جام

مــواد  تشــخیص  آزمایشــگاه  انــدازی  راه   ،

ــز و راه  ــهر، تجهی ــتان فرخش ــدر در شهرس مخ

ــت  ــز بهداش ــن مرك ــگاه معی ــدازی آزمایش ان

سرچشــمه  در  واقــع  شــهركرد  شهرســتان 

ــرای  ــرد ب ــره س ــزات زنجی ــن تجهی ــا ، تامی ه

ــز  ــال ،فری ــل یخچ ــتانها از قبی ــتان و شهرس اس

ــال ۱۳۸۱۹  ــت فع ــر ،مراقب ــن كاری ــگ ،واكس ت

شــهری  درمناطــق  ســاكن  دیابتــی  بیمــار 

وروســتایی اســتان، مراقبــت فعــال ۳۸هــزار و 

ــهر  ــون در ش ــاری خ ــه پرفش ــال ب ۸۷۷بیمارمبت

ــده از  ــام ش ــات انج ــر اقدام ــتا را از دیگ و روس

ــرد. ــوان ك ــون عن ــته تاكن ــال گذش ــرداد س م

وكنتــرل  سندپیشــگیری  ازتدویــن  وی 

بیماریهــای غیرواگیــر در اســتان خبــر داد و 

افــزود: ارزیابــی دوره ای وانجــام معاینــات 

وباالتربــرای  افراد۳۰ســال  فعــال  ومراقبــت 

ــب  ــای قل ــه بیماریه ــال ب ــراد مبت ــایی اف شناس

وعــروق، دیابــت، ســرطانها (ســینه، كولوركتــال 

مزمــن  وبیماریهــای  )وآســم  وســرویكس 

تنفســی وبررســی ازنظرچهارعامــل خطرمرتبــط 

اســتعمال  نظیرتغذیــه،  بیماریهــا  باایــن 

ــكل در  ــرف ال ــی ومص ــرك بدن ــات، تح دخانی

شــهر توســط مراقبیــن ســالمت ودر روســتاها 

ــت. ــرا اس ــال اج ــورزان در ح توســط به

وی، حفــظ ســالمت مــادر بــاردار و نــوزادان را 

ــرد و  ــوان ك ــتی عن ــم بهداش ــاخصهای مه از ش

ــای  ــش مراقبته ــته پوش ــال گذش ــزود:در س اف

ــادر  ــرگ م ــداد م ــارداری ۹۹/۳۹٪ و تع دوران ب

ــوده اســت. ــاردار صفــر ب ب

ــال  ــتان چهارمح ــت اس ــز بهداش ــس مرك رئی

و بختیــاری اظهــار داشــت: ایــن معاونــت 

ــه  ــق ب ــوب موف ــرد مطل ــه عملك ــه ب ــا توج ب

كســب رتبــه هــای برتــر در زمینــه هــای 

ــم بیــن  ــه كســب رتبــه نه مختلــف از جمل

و  هــا  دانشــگاه  بهداشــتی  معاونتهــای 

دانشــكده هــای علــوم پزشــكی كشــور در بــاره 

ــب  ــی، كس ــه عملیات ــك برنام ــش الكترونی پای

۲۰۵امتیــاز از مجمــوع ۲۱۰ امتیــاز ارزیابــی 

عملكــرد معاونــت بهداشــتی دانشــگاه، كســب 

رتبــه برتــر در زمینــه كنتــرل دخانیــات و قلیــان 

در اماكــن عمومــی و كســب رتبــه برتــر در 

زمینــه اجــرای طــرح بســیج ســالمت نــوروزی 

و ســامانه مدیریــت جامــع بازرســی شــده 

ــت. اس

 

اقدامات انجام شده در حوزه بهداشت در ۳ سال گذشته بی نظیر است
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مانور تمرینی سالمت در 

بالیا با حضور معاونت 

بهداشت دانشگاه

مانور تمرینی سالمت در بالیا در شهرستان کیار

افتتاح درمانگاه شوراب در شهرستان سامان
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وب دا؛ معــاون درمــان دانشــگاه علــوم 

پزشــكی شــهركرد بــا دریافــت لــوح ســپاس 

از ســوی وزیــر بهداشــت، درمــان و آمــوزش 

پزشــكی مــورد تجلیــل قــرار گرفــت.

ــر  ــن تقدی ــن ای ــزارش وب دا؛ در مت ــه گ ب

نامــه خطــاب بــه دكتــر محســن درخشــان 

آمــده اســت؛ تحــول در نظــام ســالمت بــا 

ــاد  ــردم،  ایج ــی از م ــت مال ــرد حفاظ رویك

عدالــت در دسترســی بــه خدمــات ســالمت 

و نیــز ارتقــاء كیفیــت خدمــات ایــن حــوزه 

اجــرا شــد تــا تحقــق سیاســت هــای كلــی 

مقــام معظــم رهبــری و ارتقــاء مــورد انتظار 

نظــام ســالمت را شــاهد باشــیم. اگــر چــه 

جلــب رضایــت مــردم و رســیدن بــه ایــن 

ــراوان  ــیب هــای ف ــراز و نش ــا ف اهــداف ب

همــراه شــد امــا علــی رغــم تمــام كارشــكنی 

هــا و مخالفــت هــا، طــرح تحــول ســالمت 

امــروز بــا صالبــت تــر از دیــروز خــود 

ــج  ــتن از رن ــرای كاس ــتوار ب ــان اس همچن

مــردم مــی كوشــد و اكنــون ۴ ســال اســت 

ــتای  ــالش در راس ــق ت ــد توفی ــه خدوان ك

ــوزه  ــانی در ح ــزرگ انس ــت ب تحــول خدم

ــی داشــته اســت. ــه مــا ارزان ســالمت را ب

دكتــر ســید حســن هاشــمی در ادامــه 

متــن ایــن تقدیرنامــه بیــان داشــته اســت، 

خــدای را شــاكرم كــه نعمــت خدمــت بــه 

ــعه،   ــت، توس ــایه درای ــن در س ــران زمی ای

ــدل  ــی هم ــا وجــود یاران ــد و ب ــر و امی مه

همچــون شــما نصیبمــان گردیــد. امیــد آن 

ــت  ــت در جه ــالش و هم ــن ت ــه ای دارم ك

كاســتن از رنــج بیمــاران، در كارنامــه عمــل 

مــا ثبــت و در روز رســتاخیز مــا را در مقابــل 

ــد. ــان ســرافراز گردان معبــود عالمی

بدیــن وســیله از تــالش هــای صادقانــه در 

ــام  ــت و نظ ــی دول ــداف متعال ــق اه تحق

جمهــوری اســالمی در عرصــه ســالمت 

ــالمتی  ــربلندی و س ــوده و س ــی نم قدردان

ــتارم. ــان خواس ــزد من ــما را از ای ش

سرپرست  دا؛  وب 

دانشــگاه علــوم 

پزشــكی، خدمــات بهداشــتی و درمانــی چهارمحال 

ــه  ــیدن هفت ــرا رس ــه ف ــاره ب ــا اش ــاری ب و بختی

دولــت، ضمــن تبریــك ایــن هفتــه بــه عمــوم مردم 

ــم  ــای مه ــه ه ــت: از برنام ــردان گف ــت م و دول

دولــت بــرای بهبــود وضعیــت بهداشــت و درمــان 

ــرای  ــوردار اج ــر برخ ــق كمت ــژه مناط در كشــور بوی

برنامــه تحــول نظــام ســالمت بــود كــه در دولــت 

ــد. ــته ش ــرا گذاش ــه اج ــم ب یازده

ــر، از  ــدی ف ــر ارســالن خال ــه گــزارش وب دا؛ دكت ب

دســتاوردهای اصلــی برنامــه تحــول ســالمت، بــه 

تحــت پوشــش بیمــه ســالمت قــرار گرفتــن ۱۱۰۰۰ 

نفــر افــراد فاقــد بیمــه پــس از ابــالغ برنامــه تحول 

ســالمت اشــاره داشــت .وی، رایــگان شــدن زایمان 

طبیعــی و كاهــش ســزارین و نهایتــًا افزایــش 

ــت  ــل جه ــه قب ــبت ب ــاردار نس ــادران ب ــی م آگاه

انتخــاب روش زایمــان طبیعــی، اســتقرار ۱۳ رشــته 

ــتانهای  ــم در بیمارس ــورت مقی ــه ص ــی ب تخصص

تابعــه دانشــگاه جهــت ارائــه بــه موقــع خدمــات 

پزشــكی و كاهــش زمــان تع�ــن تكلیــف بیمــاران 

بویــژه در بخــش اورژانــس را از دیگر دســتاوردهای 

برنامــه تحــول ســالمت برشــمرد.

ــر گفــت: ضمــن افزایــش حجــم  ــدی ف ــر خال دكت

ــه  ــورد ارائ ــی م ــال جراح ــتری و اعم ــات بس خدم

بیمارســتان هــای مشــمول برنامــه تحــول ورشــد 

ــول،  ــه تح ــل از برنام ــه قب ــبت ب ــدی نس ۳۴درص

تعرفــه هــای خدمــات درمانــی و تامیــن رضایــت 

ــه  ــبت ب ــان نس ــكان و كاركن ــت پزش ــبی اكثری نس

ســالهای قبــل از برنامــه بــه علــت اجــرای برنامــه 

ــه  ــود یافت ــز بهب ــر عملكردنی ــی ب ــت مبتن پرداخ

ــه  ــال در س ــای فع ــت ه ــداد تخ ــت.وی، تع اس

ماهــه اول ســال ۹۶ را یكهــزار و ۳۲۹ مــورد اعــالم 

كــرد و افــزود: طــی ایــن مــدت نســبت تخــت بــه 

هــزار نفــر جمعیــت ۱/۴ و ضریــب اشــغال تخــت 

ــت. ــوده اس ــد ب ۸۵/۷۸ درص

تعــداد  و   ۲/۶ را  بیمــار  اقامــت  متوســط  وی، 

ــال  ــه اول س ــه ماه ــی س ــتری ط ــات بس مراجع

را ۳۹هــزار و ۶۳۶ و تعــداد مراجعــات  جــاری 

را ۱۳۱ هــزار و ۷۹۳ مــورد و تعــداد  اورژانــس 

ــات  ــداد مراجع ــگاه)و تع ــات كلینیك(درمان مراجع

ــب ۲۴۶  ــه ترتی ــدت را ب ــن م ــی ای ــك ط پاراكلینی

ــرد. ــالم ك ــورد اع ــزار و ۲۰ م ــزار و ۱۶۰ و ۳۴۵ ه ه

علــوم پزشــكی شــهركرد  سرپرســت دانشــگاه 

ــی از  ــی یك ــان طبیع ــج زایم ــه تروی ــان اینك ــا بی ب

ــه  ــت در برنام ــز اهمی ــی حائ ــای خدمات ــته ه بس

ــداد  ــزود: تع ــی رود اف ــه شــمار م ــول شــمار ب تح

زایمــان طبیعــی طــی ســه ماهــه اول ســال جــاری 

را دوهــزارو ۲۴۹ مــورد و تعــداد زایمــان هــای 

ــورد  ــزار و ۶۱۶ م ــه ه ــته را ن ــال گذش ــی س طبیع

ــرد. ــالم ك اع

دكتــر خالــدی فــر، نســبت پزشــك متخصــص بــه 

صــد هــزار نفــر جمعیــت را از دیگــر شــاخص هــای 

ــرد و اظهــار  ــوان ك ــی عن ــات حــوزه درمان خدم

ــته ۳۵/۸۸  ــال گذش ــاخص در س ــن ش ــت: ای داش

ــوده اســت. درصــد ب

ــال  ــتان در س ــص اس ــك متخص ــداد پزش وی، تع

ــرد. ــالم ك ــر اع ــدود ۳۷۰ نف ــاری را ح ج

سرپرســت دانشــگاه علــوم پزشــكی، خدمــات 

بختیــاری  و  چهارمحــال  درمانــی  و  بهداشــتی 

در تشــریح دســتاوردها و پیامدهــای تجهیــز و 

توســعه خدمــات بیمارســتانها اظهــار داشــت: 

تدویــن ســند جامــع درمــان ۱۴۰۴ و اخــذ تا�دیــه 

ــتان  ــت اس ــش تخ ــت افزای ــت جه وزارت بهداش

بــه ۳۱۶۱ تخــت تــا ســال ۱۴۰۴، راه انــدازی بخــش 

شــهركرد،  هاجــر(س)  بیمارســتان  در   ERCP

ــه خدمــات مذكــور،  تســهیل دسترســی بیمــاران ب

جلوگیــری از ارجــاع بیمــاران بــه خــارج از اســتان، 

ــتان  ــرفته در بیمارس ــكوپ پیش ــدازی الپاراس راه ان

آیــت الــه كاشــانی شــهركرد و فراهــم شــدن اعمــال 

پیشــرفته الپاراســكوپ، تحویــل یــك دســتگاه 

ــان  ــال زن ــوص اعم ــرفته مخص ــكوپی پیش الپاراس

ــغ ۵۷۰ میلیــون � و راه  ــوژی بــه مبل و اورول

انــدازی سیســتمPACS دو بیمارســتان هاجــر 

وكاشــانی و صرفــه جویــی ســالیانه حدود۲میلیــارد 

ــی  ــی ت ــوژی و س ــم رادیول ــه فیل ــال در هزین ری

اســكن و نیــز افزایــش ســرعت ارائــه خدمــات بــه 

ــت. ــتاوردها اس ــن دس ــه ای ــاران از جمل بیم

وی، تعویــض دســتگاه ســی تی اســكن بیمارســتان 

ولیعصر(عــج) بروجــن بــا توجــه بــه كاركــرد 

بیــش از ۱۵ ســال دســتگاه قبلــی و خرابــی مكــرر 

ــز دیگــر و بكارگیــری ســونوگرافی  ك ــه مرا ارجــاع ب

ــات  ــش خدم ــز و افزای ك ــه مرا ــر در كلی ــر داپل كال

ســونوگرافی ســرپایی و بســتری كــه موجــب 

رضایــت بیمــاران بســتری و بیمــاران ســرپایی 

ــه ســایر  ــاران ب ــری از ارجــاع بیم ــده وجلوگی گردی

ــمرد.دكتر  ــتاوردها برش ــر دس ــتانها را از دیگ بیمارس

خالــدی فــر، در ادامــه از راه انــدازی بیمارســتان ۳۲ 

تختــه در شهرســتان كوهرنگ و تســهیل دسترســی 

انــدازی  راه  درمانــی،  خدمــات  بــه  بیمــاران 

ــه و  ــتان مالخلیف ــه در شهرس ــتان ۳۲ تخت بیمارس

تســهیل دسترســی بیمــاران بــه خدمــات درمانــی، 

ــه و  ــزات بیمارســتان هــای مالخلیف ــل تجهی تحوی

ــات امنــای صرفــه جویــی ارزی در  كوهرنــگ از هی

ــدازی و نصــب تجهیــزات  معالجــه بیمــاران، راه ان

بیمارســتان هــای مذكــور ، مجهــز نمــودن تختهــای 

ــز  ــار و تجهی ــر بیم ــاالی س ــول ب ــه كنس ــتان ب اس

ــاروری  ــان ناب ــز درم ــك IVF مرك ــه كلینی ــوط ب مرب

ــار ایــن  ــن ب ــرای اولی ــزود: ب ــر داد و اف اســتان خب

مركــز بــه تعــداد بســیاری از زوجیــن نیازمنــد بــه 

 IUI ــاروری در اســتان در ســطح ارائــه خدمــات ناب

ــا  ــك ت ــده نزدی ــوده و در آین ــانی نم ــت رس خدم

اهدای لوح تقدیر نظام سالمت به معاون 

درمان دانشگاه از سوی وزیر بهداشت 

دستاوردهای برنامه تحول نظام سالمت در حوزه درمان 
تشریح شد
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وب دا؛ سرپرســت مدیریــت روابــط عمومــی 

ــكی،  ــوم پزش ــگاه عل ــل دانش ــن المل ــور بی و ام

خدمــات بهداشــتی و درمانــی چهارمحــال و 

ــه  ــالم دبیرخان ــاس اع ــر اس ــت: ب ــاری گف بختی

ــكی  ــام پزش ــازمان نظ ــات س ــن انتخاب هفتمی

ایــن اســتان ۵۳۴ نفــر از گــروه هــای ششــگانه 

در ایــن دوره از انتخابــات شــركت داشــتند.

بــه گــزارش وب دا؛ ســید علــی درخشــان افــزود: 

ــروه پزشــكان، ۳۵  ــر از گ ــداد ۳۴۲ نف ــن تع از ای

ــروه  ــر از گ ــكان،  ۲۵ نف ــروه دندانپزش ــر از گ نف

داروســازان، ۲۹ نفــر از گــروه علــوم آزمایشــگاهی، 

 ۶۴ نفــر از گــروه مامایــی و ۳۹ نفــر از گــروه 

ــكی در  ــروه پزش ــه دار گ ــای پروان ــه ه لیسانس

ایــن دوره از انتخابــات شــركت داشــته انــد.

ــروه  ــهركرد از گ ــتان ش ــه وی، در شهرس ــه گفت ب

پزشــكان ۲۲۰ نفــر، از گــروه دندانپزشــكان و 

ــوم  ــروه عل ــر، از گ ــدام ۱۷ نف ــر ك ــازان ه داروس

آزمایشــگاهی ۲۶ نفــر و از گــروه هــای مامایــی و 

لیسانســه هــای پروانــه دار بــه ترتیــب ۱۵ و ۳۰ 

ــد. ــر شــركت داشــته ان نف

وی تصریــح كــرد: در مجمــوع از شهرســتان 

ــگانه در  ــای شش ــروه ه ــر از گ ــهركرد ۳۲۵ نف ش

ــد. ــوده ان ــركت نم ــات ش ــن دوره از انتخاب ای

وی گفــت: در شهرســتان بروجــن، فارســان 

و لــردگان بــه ترتیــب ۸۴، ۵۸ و ۶۷ نفــر در 

انتخابــات شــركت داشــته و یــا رای داده انــد كــه 

تعــداد شــركت كننــدگان از گروه پزشــكی در ســه 

شهرســتان مذكــور بــه ترتیــب ۵۳، ۴۷ و ۲۲ نفــر 

بــوده اســت.در گــروه دندانپزشــكی از شهرســتان 

ــر  ــان، ۲ نف ــتان فارس ــر، از شهرس ــن، ۱۲ نف بروج

ــته  ــركت داش ــر ش ــردگان ۴ نف ــتان ل و از شهرس

اند.درخشــان، تعــداد شــركت كننــدگان از گــروه 

و  بروجــن  هــای  شهرســتان  در  داروســازان 

ــردگان را ۲  ــتان ل ــر و از شهرس ــان را ۳ نف فارس

نفــر اعــالم كــرد.از گــروه علــوم آزمایشــگاهی از 

شهرســتان بروجــن ۲ نفــر و از شهرســتان لردگان 

ــده داشــته ایــم. یــك نفــر شــركت كنن

ــر  ــن ۷ نف ــتان بروج ــی در شهرس ــروه مامای از گ

ــتان  ــر و در شهرس ــان ۵ نف ــتان فارس در شهرس

لــردگان باالتریــن میــزان یعنــی ۳۷ نفــر شــركت 

ــروه  ــدگان از گ ــركت كنن ــداد ش داشــته اند.تع

شهرســتان  در  دار  پروانــه  هــای  لیسانســه 

بروجــن را ۷ نفــر و در شهرســتان هــای فارســان 

ــردگان هــر كــدام یــك نفــر اعــالم كــرد. وی  و ل

خاطــر نشــان كــرد: هفتمیــن انتخابات ســازمان 

نظــام پزشــكی روز جمعــه ســی ام تیرمــاه جاری 

ــان و  ــن، فارس ــهركرد، بروج ــتان ش در ۴ شهرس

لــردگان برگــزار و اعضــای اصلــی و عــدل البــدل 

هیئــت مدیریــه ایــن حــوزه ها از ســوی شــركت 

ــد ــدگان انتخــاب گردی كنن

قبــل از پایــان ســال جــاریIVF آن نیــز بــا تجهیزات 

پیشــرفته شــروع بــه كار مــی نماید.

وی، تحویــل یــك دســتگاه ســونوگرافی جهــت 

ــون  ــغ ۱۸۰ میلی ــه مبل ــاروری ب ــان ناب ــك درم كلینی

ــاق  ــه ات ــوط ب ــزات مرب ــر تجهی ــل اكث �، تحوی

ــه  عمــل LDR، تحویــل تجهیــزات ۹تخــتNICU ب

اســتان جهــت بازســازی و راه انــدازی ۳تخــت 

NICU تــا كنــون را از دیگــر دســتاوردهایی تجهیــز 

و توســعه بیمارســتان هــای ســطح اســتان عنــوان 

ــه كاركــرد ۳۰ ســال  ــا توجــه ب ــه وی، ب ــه گفت كرد.ب

برخــی از تجهیــزات همچــون تخــت بســتری، ۲۰۷ 

نوســازی  نوزادجهــت  بســتری، ۳۶ كات  تخــت 

ــل  ــه تحوی ــی بیمارســتانهای تابع ــای قدیم تخته

ــدازی و  ــاق عمــل در اســتان راه ان داده شــد و ۳ ات

ــد. ــز گردی تجهی

دکتــر ارســالن خالــدی فــر تصریــح كــرد: همچنیــن 

آزمایشــگاه ژنتیــك بــرای اولیــن بــار در اســتان راه 

انــدازی گردیــد كــه فعــالً بــه صــورت آزمایشــی و با 

تعــداد كمــی آزمایــش شــروع بــكار نمــوده اســت و 

درآینــده آزمایشــات افزایــش خواهــد یافــت.

ایــن مقــام مســئول، از افزایــش دســتگاههای 

ــور  ــه منظ ــرفته در اســتان ب ــراف پیش اكوكاردیوگ

ــر در  ــت ت ــا كیفی ــر و ب ــریع ت ــات س ــه خدم ارائ

ــرای اولیــن بــار در  ــزود: ب ــر داد و اف ــتان خب اس

ــی  ــوق تخصص ــات ف ــه خدم ــكان ارائ ــتان ام اس

ــن و  ــب جنی ــی قل ــه بررس ــب در زمین ــد قل جدی

ــت. ــده اس ــم ش ــال فراه اطف

دكتــر خالــدی فــر، انجــام طــرح توســعه بیمارســتان 

ــژه و  ــت وی ــش ۱۰۲ تخ ــا افزای ــردگان، ب ــهداء ل ش

ــه تخــت هــای قبلــی، تحویــل تجهیــزات  عــادی ب

پزشــكی ســاختمان طــرح توســعه بیمارســتان 

ــی  ــه جوی ــای صرف ــات امن ــردگان ازهی ــهداء ل ش

و توســعه  بیمــاران، بهســازی  در معالجــه  ارزی 

ــدازی  ــردگان، راه ان ــهداء ل ــتان ش ــس بیمارس اورژان

بیمارســتان  در  جانبــازان  ویــژه   vip بخــش 

ــس  ــش اورژان ــدازی بخ ــینا، راه ان ــكی س روانپزش

تخــت  ســینا، افزایش  روانپزشــكی  بیمارســتان 

ی تابعــه  ــژه بیمارســتان هــای مراقبــت هــای وی

و افزایــش دسترســی بیمــاران اســتان بــه تختهــای 

ــگاه و  ــات آزمایش ــدازی خدم ــژه، راه ان ــت وی مراقب

رادیولــوژی بیمارســتان روانپزشــكی ســینا را از دیگــر 

ــه  ــات انجــام شــده در راســتای اجــرای برنام اقدام

ــی  ــت: ط ــمرد.وی گف ــالمت برش ــام س ــول نظ تح

مــدت اجــرای برنامــه تحــول ســالمت در اســتان، 

بخــش اطفــال در بیمارســتان امــام رضــا(ع) اردل، 

بخــش مــادران پرخطــر در مركــز آموزشــی درمانــی 

 NICU هــای  تخــت  و  انــدازی  هاجــر(س)راه 

ــت. ــعه یاف ــتان هاجر(س)توس بیمارس

دكتــر خالــدی فــر افــزود: اخــذ مجــوز مركــز 

صــد  در   ۴۰ تحویــل  شــهركرد،  رادیوتراپــی 

ــا  ــن ب ــداث بروج ــتان جدیداالح ــزات بیمارس تجهی

ــكوپ  ــتگاه آرتروس ــك دس ــل ی ــت، تحوی ۲۲۰ تخ

ــغ  ــه مبل ــانی ب ــت اهللا كاش ــتان آی ــت بیمارس جه

۲۳۰ میلیــون �، خریــد و تحویــل ســه دســتگاه 

RO بــه مركــز دیالیــز بــن، ســامان و شــلمزار، 

تحویــل ۶ دســتگاه ماشــین دیالیــز بــه مراكــز فــوق 

ــن ســالمت اســتان،  ــع خیری ــق مجم ــر از طری الذك

ــكی  ــك دندانپزش ــزات كلینی ــب تجهی ــد و نص خری

صــدف، تحویــل یــك دســتگاه ویدئــو آندوســكوپ 

قــرارداد  لردگان، عقــد  شــهداء  بیمارســتان  بــه 

ــتگاه  ــه دس ــد س ــت خری ــازگر جه ــركت س ــا ش ب

اتــوكالو ۶۰۰ لیتــری، یــك دســتگاه اتــوكالو امحــاء 

ــاء  ــوكالو امح ــتگاه ات ــری و دو دس ــه ۶۰۰ لیت زبال

ــارد  ــه میلی ــغ ن ــه مبل ــری ب ــی ۱۰۰۰ لیت ــه عفون زبال

و ســیصد میلیــون ریــال،  اخــذ مجــوز دو دســتگاه 

ــانی  ــت اهللا كاش ــای آی ــتان ه ــت بیمارس MRI جه

شــهركرد و شــهداء لــردگان، راه انــدازی واحــد 

ــری  ــا و پیگی ــتان ه ــای home care در بیمارس ه

راه انــدازی مراكــز در شهرســتان هــا و صــدور 

ــت كادرپرســتاری  ــه ای جه ــه صالحیــت حرف پروان

ــه  بیمارســتانهای اســتان از دســتاوردهایی اســت ك

بــه دنبــال تجهیــز و توســعه خدمــات بیمارســتان

ــت. ــده اس ــل ش ــام حاص ــتان انج در اس

ــا  ــكی اســتان ب ــوم پزش ــگاه عل ــت دانش سرپرس

مــردم و  بــه اهمیــت جلــب رضایــت  اشــاره 

ــب  ــی در قال ــتی و درمان ــز بهداش ك ــن مرا مراجعی

ــر  ــار داشــت: ب ــه تحــول نظــام ســالمت اظه برنام

اســاس نظرســنجی هــای اخیــر میــزان رضایتمنــدی 

مراجعیــن دو مركــز آموزشــی و درمانــی هاجــر(س) 

ــب ۹۰ و  ــه ترتی ــهركرد ب ــانی ش ــه كاش ــت ال و آی

ــز  ــا نی ــتان ه ــایر بیمارس ــوده و در س ــد ب ۸۷ درص

ــوده اســت. ــش از ۷۰ درصــد ب ــدی بی ــت من رضای

وی، از چالشــهای اصلــی برنامــه تحــول نظــام 

ســالمت بــه ضــرورت بهــره منــدی و اجــرای 

ــی  ــی اختصاص ــای بالین ــاو راهنماه ــن ه ــد الی گای

ــا پزشــكان،  ــط ب ــت اجــرای بســته هــای مرتب جه

ــارات  ــص اعتب ــت تخصی ــودن وضعی ــخص ب نامش

یارانــه ســالمت و اســتمرار برنامــه مطابــق بــا اصول 

ــاختهای  ــا وزیرس ــودن تخته ــی نب ــط و كاف و ضواب

ــن  ــه عــدم تامی ــه منجــر ب فیزیكــی بیمارســتانی ك

همــه جانبــه كیفیــت خدمــات و رضایــت بیمــاران 

مــی گــردد اشــاره داشــت.دكتر خالــدی فــر تصریــح 

كــرد: از ســوی دیگر تاخیــر در پرداختهای پزشــكان و 

كاركنــان كــه ناشــی از تاخیــر در پرداخــت مطالبــات 

ســازمانهای بیمــه مــی باشــد، كمبــود منابــع اعتباری 

جهــت تكمیــل پــروژه هــای عمرانــی برنامــه تحــول 

ــا هــدف توســعه زیــر ســاختهای درمــان اســتان،  ب

كمبــود نیــروی انســانی جهــت ارائــه خدمــات علــی 

رغــم رشــد بــاالی خدمــات درمانــی در بیمارســتانها 

و ضــرورت توجــه بــه كیفیــت خدمــات مــورد ارائــه 

و ارتقــاء شــاخصهای مربــوط بــه كیفیــت از جملــه 

رضایــت بیمــاران بعنــوان دیگــر چالش هــای اصلی 

ود. برنامــه تحــول نظــام ســالمت بشــمار مــی

  

  

  

هفتمین انتخابات سازمان نظام پزشكی 

استان چهارمحال و بختیاری با شركت بیش از 

۵۳۰ نفر برگزار شد
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تقدیر سرپرست دانشگاه علوم پزشكی شهركرد از حضور جامعه پزشكی در 

هفتمین انتخابات سازمان نظام پزشكی

پزشــكی،  علــوم  دا؛ سرپرســت دانشــگاه  وب 

درمانــی چهارمحــال و  خدمــات بهداشــتی و 

بختیــاری، از حضــور پــر شــور جامعــه پزشــكی در 

هفتمیــن دوره انتخابــات ســازمان نظــام پزشــكی 

ــرد.  ــر ك تقدی

ــر،  ــدی ف ــالن خال ــر ارس ــزارش وب دا؛ دكت ــه گ ب

بــا اشــاره بــه نقــش شــاغلین حرفــه پزشــكی در 

ارتقــاء ســطح ســالمت و كیفیــت خدمــات حــوزه 

بهداشــت و درمــان و تحقــق اهــداف عالــی 

ــزان  ــن عزی ــالمت افــزود: حضــور ای ــام س نظ

ــات ســازمان نظــام  در هفتمیــن دوره از انتخاب

پزشــكی مصــداق واقعــی حماســه حرفــه ای 

ــت. ــر اس ــل تقدی ــوده و قاب ب

انتخابــات  از  دوره  ایــن  در  وی،  گفتــه  بــه 

شــركت كننــدگان بــا احســاس وظیفــه بــه پــای 

صندوق هــای رأی آمدنــد و منتخبیــن خــود را 

ــكان،  ــكان، دندانپزش ــروه پزش ــش گ ــان ش از می

و  آزمایشــگاهی  علــوم  داروســازان،  ماماهــا، 

نمودنــد. انتخــاب  پروانــه دار  لیسانســیه های 

ــت،  ــد اس ــرد: امی ــح ك ــر تصری ــدی ف ــر خال دكت

منتخبیــن ایــن دوره از انتخابــات ســازمان نظــام 

پزشــكی و تمامــی شــاغلین حــرف پزشــكی 

اعــم از پزشــك، پیراپزشــك و مامــا بــا تمــام 

ســالمت  ارتقــا  در  گذشــته  همچــون  تــوان 

هموطنــان فعــال و كوشــا عمــل نمــوده و در 

ــی  ــه خوب ــالمت ب ــام س ــت گذاری های نظ سیاس

ــاء  ــاهد ارتق ــه روز ش ــوده و روز ب ــش نم ــا نق ایف

ــیم. ــورمان باش ــكی كش ــات پزش ــطح خدم س

سرپرســت دانشــگاه علــوم پزشــكی شــهركرد 

ــه  ــدگان و هم ــركت كنن ــددًا از ش ــه مج در ادام

ــن  ــئولیت در ای ــاس مس ــا احس ــه ب ــانی ك كس

آزمــون بــزرگ شــركت كردنــد، خصوصــًا اعضــای 

هیــات اجــرای ونظــارت وهمــه عوامــل ودســت 

دوره  هفتمیــن  برگــزاری  ســتاد  انــدركاران 

ــا تــالش شــبانه  ــات نظــام پزشــكی كــه ب انتخاب

ــر دوش  ــی را ب ــئولیت قانون ــن مس ــار ای روزی ب

كشــیدند و بــا صداقــت و امانــت، از آرا صیانــت 

ــود. ــگزاری نم ــه سپاس ــد صمیمان نمودن

وی، همچنیــن از كلیــه كاندیداهــای محتــرم 

ــنگین  ــار س ــدند و ب ــز آرا ش ــه حائ ــان ك ــه آن چ

ــار ســال  ــه ای را در چه مســئولیت حمایــت حرف

ــی  ــه آنان ــید و چ ــد كش ــه دوش خواهن ــی ب آت

ــز آرا الزم باشــند تقدیــر و  ــه نتوانســتند حائ ك

ــی  ــای انتخابات ــوزه ه ــه ح ــن در كلی ــه منتخبی ب

ــرای آنــان آرزوی توفیــق و  ــك و ب ــتان تبری اس

ــود. ــربلندی نم س

مدیریــت  سرپرســت  دا؛  وب 

روابــط عمومــی و امــور بیــن 

ــكی،  ــوم پزش ــگاه عل ــل دانش المل

خدمــات بهداشــتی و درمانــی 

چهارمحــال و بختیــاری گفــت: 

هفتمیــن  منتخبــان  اســامی 

نظــام  ســازمان  انتخابــات 

پزشــكی در شهرســتان شــهركرد از 

ســوی هیئــت اجرایــی و هیئــت 

نظــارت ایــن دوره از انتخابــات 

تا�ــد و اعــالم گردیــد.

ــی  ــید عل ــزارش وب دا؛ س ــه گ ب

گــروه  از  افــزود:  درخشــان 

ــا  ــازدار ب ــی ب ــر عل ــكان دكت پزش

ــا  ــی ب ــرخ یداله ــر ف ۱۱۴ رای ، دكت

ــر  ــدی ف ــرزو خال ــر ب ۱۰۶ رای، دكت

بــا ۹۵ رای، دكتــر ســید لطــف 

الــه افضلــی بــا ۹۵ رای، دكتررضــا 

ایمانــی بــا ۸۲ رای، دكتــر محمــد 

ــر  ــا ۷۸ رای، دكت ــی ب ــی زمان عل

محمــود كوهــی فایــق بــا ۷۸ 

ــا  ــد پورب ــورش احم ــر ك رای، دكت

ــا  ــی ب ــر آرش روغن ۷۳ رای ،  دكت

۷۰ رای و دكتــر رامیــن حبیبــی 

اعضــای  بعنــوان  رای   ۶۴ بــا 

اصلــی بیشــترین آرا را بــه دســت 

ــد. آوردن

همچنیــن  كــرد:  تصریــح  وی 

دكتــر مهــدی قربانــی بــا ۶۲ رای، 

دكتــر فرامــرز شــاهین بــا ۵۹ رای 

و دكتــر رامیــن ریاحــی بــا ۵۶ 

رای بعنــوان اعضــای عــدل البــدل 

ــد. ــده ان ــاب ش انتخ

درخشــان گفــت: دكتــر شــیروانی 

بــا ۱۶ رای و دكتركیومــرث یزدانــی 

بــا ۱۵ رای از گــروه دندانپزشــكی و 

دكتــر شــهریار رجــب زاده و دكتــر 

محمــد شــاهقلی هــر كــدام بــا ۱۵ 

رای از گــروه داروســازان بــا كســب 

بیشــترین آرا، بعنــوان اعضــای 

اصلــی هیئــت مدیــره حــوزه 

شــهركرد  شهرســتان  انتخابیــه 

ــی شــدند.  معرف

روابــط  مدیریــت  سرپرســت 

عمومــی و امــور بیــن الملــل ایــن 

دانشــگاه در ادامــه اســامی دكتــر 

ــن  ــر بهم ــد و دكت ــود جاوی محم

خلیلــی هر كــدام بــا ۹ رای از گروه 

علــوم آزمایشــگاهی و بتــول قائــد 

ــا كســب ۸ رای از گــروه  ــی ب امین

مامایــی و رضــا منصــوری بــا 

ــای  ــه ه ــروه لیسانس ۱۵ رای از گ

ــان  ــوان منتخب پروانــه دار را بعن

ــازمان  ــات س ــن دوره از انتخاب ای

شهرســتان  در  پزشــكی  نظــام 

ــرد. ــالم ك ــهركرد اع ش

درخشــان افــزود: نفیســه دهقــان 

ــا ۷  ــی ب ــروه مامای ــامانی از گ س

رای و دكتــر میثــم صادقــی ثانــی 

ــه  ــای پروان ــه ه ــروه لیسانس ازگ

دار بــا ۱۱ رای از بیــن رقبــای خــود 

بعنــوان اعضــای عــدل البــدل 

ــد. ــده ان ــاب گردی انتخ

مدیریــت  سرپرســت  دا؛  وب 

بیــن  امــور  و  عمومــی  روابــط 

ــكی،  ــوم پزش ــگاه عل ــل دانش المل

درمانــی  و  بهداشــتی  خدمــات 

گفــت:  بختیــاری  و  چهارمحــال 

اســامی منتخبــان جامعــه  پزشــكی 

شهرســتان لــردگان در هفتمیــن 

ــام  ــازمان نظ ــات س دوره از انتخاب

پزشــكی روز جمعــه ســی ام تیرمــاه 

ــد. ــالم ش ۹۶ اع

بــه گــزارش وب دا؛ ســید علــی 

جمعــه،  روز  افــزود:  درخشــان 

حائزیــن   ،  ۹۶ تیرمــاه  ام  ســی 

ــات رای  ــركت در انتخاب ــرایط ش ش

ــا  ــد ت ــدوق ریختن ــه صن ــود را ب خ

نماینــدگان خــود در از میــان شــش 

دندانپزشــكان،  پزشــكان،  گــروه 

علــوم  داروســازان،  ماماهــا، 

لیسانســیه های  و  آزمایشــگاهی 

پروانــه دار انتخــاب نماینــد.

شهرســتان  در  وی،  گفتــه  بــه 

ــروه  ــن ۶ گ ــوع ای ــردگان از مجم ل

یــك  پزشــك،  شــامل۶  نفــر   ۱۱

دندان پزشــك، یــك داروســاز، یــك 

ــر متخصــص  ــر مامــا و یــك نف نف

ــر از  ــوم آزمایشــگاهی و یــك نف عل

بیــن گروههــای پروانــه دار انتخاب 

شــدند كــه نماینــدگان هــر یــك از 

ــه    ــای جامع ــا را اعض ــن گروه ه ای

ــد. همــان گــروه انتخــاب كــرده ان

درخشــان افــزود: از گــروه پزشــكان 

دكتــر كامــران بویــری، دكتــر تهمینه 

ــان،  ــم بابائی ــر مری ــودی، دكت محم

دكتــر آزاده محمــدی، دكتــر هومــن 

ــه  ــه شیش ــر ریحان ــدی و دكت صم

دندانپزشــكان  گــروه  از  و  گــر 

ــروه  ــودی، از گ ــزاد محم ــر به دكت

احســان  دكتــر  داروســازان 

ــوم  ــهرابی و از گــروه هــای عل س

آزمایشــگاهی و لیسانســه هــای 

پروانــه دار بــه ترتیــب دكتــر بابــك 

شــیرزاد و زهــرا اســماعیلی و از 

گــروه مامایــی نیــز مــژگان نكویــی 

بیشــترین آرا را بــه دســت آوردنــد.

اسامی اعضای اصلی و علی البدل هئیت مدیره حوزه انتخابیه 

شهرستان شهركرد تا�د شد

اسامی منتخبان هفتمین انتخابات سازمان نظام پزشكی 

شهرستان لردگان اعالم شد
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ــط عمومــی  وب دا؛ سرپرســت مدیریــت رواب

و امــور بیــن الملــل دانشــگاه علــوم پزشــكی، 

ــی چهارمحــال و  ــتی و درمان ــات بهداش خدم

ــه شــماره (۱) ــر اســاس اطالعی ــت: ب ــاری گف بختی

ــازمان  ــات س ــن دوره انتخاب ــر هفتمی ــارت ب ــت نظ هیئ

نظــام پزشــكی شهرســتان فارســان نتایــج شــمارش آراء مآخــوذه در 

رشــته هــای شــش گانــه در ایــن حــوزه انتخابــی اعــالم شــد.

ــكی  ــروه پزش ــزود: از گ ــان اف ــی درخش ــید عل ــزارش وب دا؛ س ــه گ ب

دكتــر مجیــد فاضلــی بــا ۲۴ رای، دكتــر محمــد حســن خســروی بــا ۲۱ 

ــا ۲۰ رای، دكتــر فرشــید دیانــی و دكتــر  رای، دكتــر كیــوان محمــدی ب

محمــود فروزنــده هــر كــدام بــا ۱۹ رای و دكتــر منوچهــر ســلیمانی بــا 

ــن  ــا همی ــدی ب ــرج محم ــر ای ــی و دكت ــای اصل ــوان اعض ۱۸ رای بعن

تعــداد رای بعنــوان عضــو علــی البــدل هیئــت مدیریــه حــوزه انتخابیــه 

شهرســتان فارســان انتخــاب شــدند.

ــر حســن ســلیمانی و  ــز دكت ــرد: از گــروه داروســازی نی ــح ك وی تصری

ــه  ــد قاســمی بیشــترین آرا را ب ــر عبدالحمی ــكی دكت ــروه دندانپزش از گ

ــد. خــود اختصــاص دادن

درخشــان اظهــار داشــت: اعظــم جعفــری از گــروه مامایــی و فاطمــه 

محمــدی از گــروه لیسانســیه پروانــه دار از دیگــر منتخبیــن هفتمیــن 

دوره از انتخابــات ســازمان نظــام پزشــكی در شهرســتان فارســان 

ــتند. هس

وب دا؛ سرپرســت مدیریــت روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل 

ــال  ــی چهارمح ــتی و درمان ــات بهداش ــكی، خدم ــوم پزش ــگاه عل دانش

ــی اعضــای  ــد نهای ــق و تائی ــاری گفــت: پــس از شــمارش دقی و بختی

ــن دوره  ــای هفتمی ــارت اعض ــت نظ ــی و هیئ ــت اجرای ــرم هیئ محت

ــان اعــالم  ســازمان نظــام پزشــكی شهرســتان بروجــن اســامی منتخب

شــد.

ــن دوره از  ــزود: هفتمی ــان اف ــی درخش ــید عل ــزارش وب دا؛ س ــه گ ب

انتخابــات ســازمان نظــام پزشــكی روز جمعــه ســی ام تیرمــاه ۹۶ برگــزار 

و از گــروه پزشــكان حــوزه انتخابیــه شهرســتان بروجــن دكتــر اســماعیل 

موحدنیــا بــا ۳۹ رای، دكتــر آذر ســلیمی بــا ۳۰ رای، دكتــر امیــن احمدی 

بــا ۲۷ رای، دكتــر یوســف یــاری بــا ۲۶ رای، دكتــر محمدرضــا جوادپــور 

بــا ۲۵ رای ، دكتــر علیرضــا جعفــری بــا ۲۰ رای و دكتــر رضــا عســگری 

بــا ۲۰ رای بعنــوان منتخبیــن ایــن دوره از انتخابــات معرفــی شــدند.

بــه گفتــه وی، ازگــروه دندانپزشــكان دكتــر احمــد اعتمــادی بــا ۱۲ رای 

ــروه  ــدیان و از گ ــته اس ــر فرش ــز دكت ــگاهی نی ــوم آزمایش ــروه عل و گ

ــد. ــت آوردن ــه دس ــر زهــرا شــایق بیشــترین آرا را ب داروســازی دكت

درخشــان افــزود: گــروه لیسانســیه هــای پروانــه دار و ماماهــا از دیگــر 

ــه  ــات بودنــد كــه ب گــروه هــای شــركت كننــده در ایــن دوره از انتخاب

ترتیــب از ایــن گــروه هــا بهــزاد برجیــان و كبــری یلمــه حائــز بیشــترین 

آرا شــدند.

ــكی،  ــوم پزش ــگاه عل ــان دانش ــت درم ــار معاون ــی بیم ــناس ایمن وب دا؛ كارش

خدمــات بهداشــتی و درمانــی چهارمحــال و بختیــاری، از برگــزاری اولیــن جلســه 

ــی اســتان در  ــز درمان ك ــار مرا ــی بیم آموزشــی وهــم اندیشــی كارشناســان ایمن

ــر داد. ــان دانشــگاه خب معاونــت درم

بــه گــزارش وب دا بــه نقــل از روابــط عمومــی معاونــت درمــان؛ عبــاس بحرینی، 

ــودن عــوارض درمــان گفــت: بایــد تــالش  ــا اشــاره بــه غیــر قابــل اجتنــاب ب ب

كنیــم خطاهــای درمانــی را تــا آنجــا كــه ممكــن اســت كاهــش دهیــم.

وی تصریــح كــرد: بــا توجــه بــه ضــرورت فرهنــگ ســازی وتوجــه ویــژه مدیــران 

ــش و  ــت افزای ــد در جه ــار؛ بای ــی بیم ــه ایمن ــتانها ب ــان بیمارس ــد و كاركن ارش

ارتقــائ فرهنــگ ایمنــی بیمــار تــالش نمــود.

وی ادامــه داد: بــه همیــن منظــور تهیه وانتشــار نشــریه الكترونیكی "بیمارســتان 

ایمــن" و اســتقرار فــرم ارســال خطاهــای پزشــكی بصــورت اینترنتــی بــه منظــور 

درس گیــری از خطاهــا و پیشــگیری وجلوگیــری از تكــرار آنهــا، فعال شــدن كمیته 

مدیریــت خطــر بیمارســتان هــا وكمیتــه مدیریــت خطــر دانشــگاه بــه ریاســت 

ــی  ــای آموزش ــزاری كالس ه ــان برگ ــاون درم ــری مع ــگاه و دبی ــس دانش رئی

ــی  ــای آموزش ــام ه ــال پی ــتانها، ارس ــار در بیمارس ــی بیم ــن ایمن ــتقرار تلف و اس

كوتــاه از طریــق ســامانه ارســال پیامــك و بازدیــد كارشناســان از بیمارســتانهای 

ــه  ــا برنام ــن ودهه ــزاری جشــنواره بیمارســتان ایم ــی بیمــار، برگ دوســتدار ایمن

ــد  ــگاه و واح ــان دانش ــت درم ــه در معاون ــت ك ــی اس ــه اقدامات ــر از جمل دیگ

ایمنــی بیمــار در حــال پیگیــری اســت.

كارشــناس ایمنــی بیمــار معاونــت درمــان دانشــگاه، ضمــن تشــكر از حمایــت 

سرپرســت اداره نظــارت بــر درمــان، مدیــر و معــاون درمــان 

ــی  ــا كارشناســان ایمن ــا تعامــل مــدوام ب ــم ب گفــت: امیدواری

بیمارســتانها و حمایــت مدیــران ارشــد وهمــكاری گروهــی 

ــه گــردد. ــه بیمــاران ارائ خدمــات ایمــن و مناســب ب

ــان  ــه كارشناس ــن جلس ــان ای ــه وی، در پای ــه گفت ب

را  خــود  پیشــنهادات  و  مشــكالت  بیمارســتانی، 

جهــت افزایــش ایمنــی بیمــاران و توجــه بــه ارتقای 

فرهنــگ ایمنــی در بیمارســتانها بیــان و راهكارهــای 

ــد. ــن ش الزم تدوی

اسامی منتخبان هفتمین انتخابات سازمان نظام پزشكی 

شهرستان بروجن اعالم شد

اولین جلسه آموزشی وهم اندیشی كارشناسان ایمنی بیمار 

مراكز درمانی استان برگزار شد

نتایج شمارش آراء مآخوذه در رشته 

های شش گانه در حوزه انتخابی 

شهرستان فارسان اعالم شد
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تعرفه خدمات پرستاری در منزل تصویب شد

ــوم  ــگاه عل ــتاری دانش ــس اداره پرس وب دا؛ رئی

ــات  ــه خدم ــب تعرف ــهركرد، از تصوی ــكی ش پزش

ــر داد. ــزل خب ــتاری در من پرس

حســینی  جلیــل  ســید  دا؛  وب  گــزارش  بــه 

افــزود: باالخــره بــا پیگیــری هــاى مكررمعاونــت 

پرســتاری وزارت بهداشــت، تعرفــه هــای خدمــات 

ــزل (پرســتارى  و مراقبــت هــاى پرســتاری در من

ــی بیمــه تصویــب  جامعــه نگــر ) در شــورای عال

ــت. ــرار گرف ــه ق شــد و تحــت پوشــش بیم

خدمــات  گــذاری  تعرفــه  كــرد:  تصریــح  وی 

پرســتاری در منــزل یكــی از مســائلى بــود كــه بــه 

ــت  ــتاری در وزارت بهداش ــت پرس ــت معاون هم

ــد  ــت رون ــرم بهداش ــت وزیــر محت ــا حمای و ب

ــرد . ــى ك ــى را ط ــى خوب كارشناس

بــه گفتــه وی، كســانی كــه از قبــل مجــوز دفاتــر 

ــزل ( Home care) و  ــتاری در من ــات پرس خدم

ــد از  ــته ان ــر داش ــه نگ ــتاری جامع ــات پرس خدم

ایــن پــس بایــد بــر اســاس آ�ــن نامــه ابالغــی 

مجــوز خــود را تجدیــد كننــد و بــر اســاس 

تعرفــه هــای مصــوب عمــل كننــد و كســانی كــه 

ــز  ــد نی ــد مجــوز بگیرن ــی خواهن ــن پــس م از ای

ــه هــای مصــوب و  ــا آ�ــن نامــه و تعرف ــد ب بای

ــرا نظــارت بــر  ابــالغ شــده هماهنــگ باشــند؛ زی

ایــن مراكــز بــر اســاس ایــن اصــول و مصوبــات 

ــرد.  صــورت مــی گی

ــه  ــر ك ــم دیگ ــیار مه ــه بس ــرد: نكت ــه ك وی اضاف

مكمــل ایــن مصوبــات اســت، تصویــب و اجــرای 

همزمــان پروانــه صالحیــت حرفــه ای اســت و هر 

كســی كــه در زمینــه خدمــات پرســتاری در منــزل 

فعالیــت مــی كنــد حتمــا بایــد پروانــه صالحیــت 

حرفــه ای هــم داشــته باشــد.

وی بــا بیــان اینكــه، كســی كــه پروانــه صالحیــت 

ــی ایــن اســت  ــه معن حرفــه ای داشــته باشــد، ب

ــت  ــم صالحی ــتاری و ه ــدرك پرس ــم م ــه ه ك

الزم را بــرای فعالیــت در ایــن عرصــه هــا را 

دارد.وی از مــردم خواســت، هــر كــس كــه بــرای 

ــه  ــه خان ــزل ب ــتاری در من ــات پرس ــه خدم ارائ

آنهــا مراجعــه كــرد بایــد از او درخواســت پروانــه 

ــت  ــت مراقب ــوز فعالی ــه ای ومج ــت حرف صالحی

ــد. ــزل بكنن در من

ــوم پزشــكی  رئیــس اداره پرســتاری دانشــگاه عل

بیمارســتانی  هــای  هزینــه  شــهركرد، كاهش 

، كاهــش بــار مراجعــات بــه بیمارســتان هــا 

ــتاری شــاغل در  ــروی پرس ــود نی ــران كمب و جب

ــان  ــش زم ــی و كاه ــتغال زای ــتان ها،اش بیمارس

ــاران را از مزایــای اجــرای برنامــه  بســتری بیم

ارائــه خدمــات مراقبیــن پرســتاری در منــزل 

برشــمرد.

هــای  عفونــت  كاهــش  افــزود:  حســینی 

ــدی  ــش رضایتمن ــت افزای ــتانی و در نهای بیمارس

ــاد  بیمــاران و خانــواده هــا وكمــك بــه اقتص

ــن  ــه ای ــل توج ــای قاب ــر مزای ــواده رااز دیگ خان

ابــالغ  بــه  اشــاره  بــا  دانســت.وی  برنامــه 

ــه  ــاوره و ارائ ــز مش ك ــیس مرا ــتورالعمل تاس دس

ــته  ــال گذش ــزل از س ــتاری در من مراقبــت پرس

كــز مراقبــت پرســتاری  افــزود: در ایــن راســتا مرا

در منــزل در شــهركرد مــورد شناســایی قــرار گرفت 

و هــم اكنــون ۴ مركــز فعــال كــه همگــی در 

شــهر شــهركرد فعــال مــی باشــند تحــت نظــارت 

ــد. ن ــرار گرفته ــگاه ق دانش

وی بــا اشــاره بــه ارائــه چنــد درخواســت جدیــد 

ابــالغ  بــا  جدیــد  مراكــز  انــدازی  راه  بــرای 

دســتورالعمل وزارت متبــوع در راســتای تاســیس 

مراكزمشــاوره و مراقبــت پرســتاری در منــزل 

افــزود: واحدهــای Home Care بیمارســتانی 

راه  اســتان  بیمارســتان هــای فعــال  در  نیــز 

ــت. ــده اس ــدازی ش ان

یــك  واحدهــا  ایــن  در  كــرد:  تصریــح  وی 

ــه  ــی ك ــایی بیماران ــا شناس ــئول ب ــناس مس كارش

نیازمنــد خدمــات پرســتاری در منــزل هســتند بــا 

هماهنگــی بــا مســئول بخــش و پزشــك معالــج 

ــال در  ــز فع ك ــه مرا ــار ب ــی بیم ــه معرف ــبت ب نس

ــرد. ــد ك ــدام خواهن ــهر اق ــطح ش س

بــه گفتــه وی، بعد از ترخیــص بیمار از بیمارســتان 

كــز ارائــه و  خدمــات پرســتاری از طریــق ایــن مرا

مركــز Home Care بایــد پســخوراند و بازخــورد 

 Home Care خدمــات ارائــه شــده را بــه واحــد

بیمارســتان ارائــه نمایــد.

ــوم پزشــكی  رئیــس اداره پرســتاری دانشــگاه عل

ــتان  ــر در بیمارس ــال حاض ــت: در ح ــهركرد گف ش

ــت اهللا كاشــانی شــهركرد،  هــای هاجــر(س) و آی

ــج)  ــر (ع ــی عص ــان، ول ــهداء (ع)فارس ــید الش س

بروجــن و شــهدا لــردگان واحــد Home Care راه 

انــدازی شــده و از زمــان ابــالغ دســتورالعمل یــك 

كارگــروه متشــكل از مدیریــت پرســتاری دانشــگاه 

و  مامایــی  و  پرســتاری  دانشــكده  رئیــس  و 

رئیــس هیئــت مدیــر ه نظــام پرســتاری تشــكیل 

شــده اســت.

ــه ۷  حســینی از تشــكیل جلســه مشــترك منطق

آمایشــی در خصــوص برنامــه مراقبــت پرســتاری 

در منــزل و پرســتاری جامــع نگــر در خــرداد مــاه 

ــن جلســه  ــزود: در ای ــر داد و اف ســال جــاری خب

 Home مشــكالت مربوطــه از ســوی كارشناســان

Care دانشــگاه و مســئولین مراكــز فعــال در 

ســطح شــهرها مطــرح گردیــد.

ــای  ــه مزای ــا توجــه ب ــرد ب ــدواری ك ــراز امی وی اب

برنامــه مراقبــت پرســتاری در منــزل بــا تصویــب 

تعرفــه ایــن خدمــات اســتقبال بهتــری از ســوی 

ــه  ــن برنام ــا از ای ــواده ه ــاران و خان ــز ، بیم مراك

ــرد. صــورت بگی

بــه گفتــه وی، خدمــات پرســتاری در منــزل بــرای 

ــه  ــدت ك ــت دراز م ــه مراقب ــد ب ــاران نیازمن بیم

ــد،دارای  ــه بســتری در بیمارســتان ندارن ــازی ب نی

ــی اســت. ــت فراوان اهمی
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بازدید سرپرست و معاون 

درمان دانشگاه از بیمارستان 

هاجر(س)

بازدید سرپرست دانشگاه و معاون درمان از شبکه بهداشت بروجن

بازدید سرپرست دانشگاه و معاون درمان از بیمارستان ولیعصر(عج) بروجن
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برگزاری چهارمین دوره آزمون كارشناسی ارشد رشته های گروه پزشكی در دانشگاه علوم پزشكی شهركرد 

برگزاری آزمون جامع علوم پایه پزشكی، دندانپزشكی و پیش كارورزی در دانشگاه علوم پزشكی شهركرد

وب دا؛ نماینــده تــام االختیــار معاونــت آموزشــی 

و مدیــر حــوزه امتحانــی آزمــون كارشناســی 

ــروه پزشــكی ســال ۹۶-۹۷  ارشــد رشــته هــای گ

ــزاری  ــهركرد ، از برگ ــكی ش ــوم پزش ــگاه عل دانش

ــر  ــگاه خب ــن دانش ــون در ای ــن دوره آزم چهارمی

داد.

ــر  ــادی ف ــهرام اعتم ــر ش ــزارش وب دا؛ دكت ــه گ ب

افــزود: ایــن دوره از آزمــون بــا حضــور یكهــزار و 

ــر  ــح و عص ــت صب ــده در ۴ نوب ــركت كنن ۲۶۲ ش

ــورخ ۲۲ و  ــه م ــنبه و جمع ــج ش ــای پن در روزه

۲۳ تیرمــاه جــاری در محــل ســالن ورزشــی علــم 

ــد. ــزار ش ــه برگ ــدی مجتمــع آموزشــی رحمتی اله

بــه گفتــه وی، از ایــن تعــداد شــركت كننــده ۹۲۳ 

متقاضــی خانــم و مابقــی مــرد بودنــد.

دكتــر اعتمــادی فــر تصریــح كــرد: شــركت كننــده 

ــه  ــر ب ــا یكدیگ ــش ب ــته و گرای ــدود ۶۰ رش در ح

ــد پرداخــت. رقابــت خواهن

ــی  ــا حضــور نمایندگان ــون ب ــن آزم ــت: ای وی گف

از مركــز ســنجش پزشــكی و حراســت وزارت 

بهداشــت، درمــان وآمــوزش پزشــكی برگــزار شــد.

دكتــر اعتمــادی فــر در ادامــه از برگــزاری جلســات 

ــزاری  ــی برگ ــل اجرای ــا حضــور عوام ــی ب هماهنگ

ــاه  ــن روز از تیرم ایــن دوره از آزمــون در نوزدهمی

ــگاه  ــی دانش ــت آموزش ــایت معاون ــاری در س ج

خبــر داد و افــزود: در ایــن جلســه نحــوه انجــام 

فراینــد آزمــون و شــرح وظایــف بــه كارشناســان 

مربوطــه ابــالغ گردیــد.

وی افــزود: همچنیــن در ایــن جلســه مقــرر 

ــتورالعمل  ــه دس ــوط ب ــكات مرب ــام ن ــد تم گردی

ــر  ــه بهت ــر چ ــزاری ه ــور برگ ــه منظ ــی ب اجرای

آزمــون و در ســالمت كامــل آن از ســوی عوامــل 

ــردد. ــت گ ــت رعای ــه دق ــی ب اجرای

تحصیــالت  آمــوزش  كل  اداره  مدیــر  دا؛  وب 

تكمیلــی دانشــگاه علــوم پزشــكی شــهركرد از 

ــكی،  ــه پزش ــوم پای ــع عل ــون جام ــزاری آزم برگ

دندانپزشــكی و پیــش كارورزی در ایــن دانشــگاه 

ــر داد. خب

بــه گــزارش وب دا؛ دكتــر شــهرام اعتمــادی 

فــر افــزود: آزمــون جامــع علــوم پایــه دوره 

پیــش  ۴۷ دندانپزشــكی و  پزشــكی، دوره   ۵۷

ــی  ــا برخ ــان ب ــكی، همزم كارورزی دوره ۶۰ پزش

دانشــگاه های علــوم پزشــكی سراســر كشــور، 

ــح  ــاعت ۹ صب ــاه از س ــهریور م ــنبه دوم ش پنج ش

الــی ۱۲ ظهــر، در دانشــگاه علوم پزشــكی شــهركرد 

ـ ســالن ورزشــی ولــی عصــر و ســایت معاونــت 

ــردد. ــی گ ــزار م ــی برگ آموزش

وی تعــداد دانشــجویان واجــد شــرایط در آزمــون 

ــه پزشــكی را ۴۴ نفــر،  ــوم پای هــای جامــع در عل

ــش  ــر و پی ــكی ۱۷ نف ــه دندانپزش ــوم پای در عل

ــرد. ــالم ك ــر اع كارورزی را ۴۰ نف

ــه  ــاب س ــا احتس ــزود: ب ــر اف ــادی ف ــر اعتم دكت

دانشــجوی مهمــان از دانشــگاه هــای دیگــر 

جمعــًا ۱۰۱ نفــر در ایــن دانشــگاه بــا دیگــر 

شــركت كننــدگان در آزمــون بــه رقابــت خواهنــد 

پرداخــت.

بــه گفتــه وی، ایــن اولیــن باری اســت كــه آزمون 

ــگاه  ــكی در دانش ــه دندانپزش ــوم پای ــه عل جامع

دد. علــوم پزشــكی شــهركرد برگــزار می

ــزار  ــون، دوه ــم اكن ــزارش ه ــن گ براســاس ای

و ۲۷۲ دانشــجو در ۷ دانشــكده در ۸ مقطــع و 

ــهركرد  ــكی ش ــوم پزش ــگاه عل ــته در دانش ۳۰ رش

ــتند. ــل هس ــه تحصی ــغول ب مش

ــگاه  ــن دانش ــر از ای ــون ۱۰ هــزار و ۳۲۸ نف ــا كن ت

ــداد  ــن تع ــه از ای ــد ك ــده ان ــل ش ــارغ التحصی ف

نــد. ۳هــزار و ۵۸۱ نفــر بــه مقاطــع باالتــر راه یافته
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وب دا؛ پایــان نامــه عضــو هیــات علمــی دانشــگاه 

ــر  ــان نامــه برت ــوان پای ــوم پزشــكی شــهركرد بعن عل

دومیــن جشــنواره ملــی و كنگــره بیــن المللــی 

ســلول هــای بنیــادی و پزشــكی بازســاختی معرفــی 

شــد.

بــه گــزارش وب دا؛ دومیــن جشــنواره ملــی و 

كنگــره بیــن المللــی ســلول هــای بنیــادی و پزشــكی 

بازســاختی در تاریــخ ۲۲-۲۴ تیرمــاه ۱۳۹۶ بــه همــت 

ســتاد توســعه فنــاوری هــای ســلول هــای بنیــادی 

و پزشــكی بازســاختی معاونــت تحقیقــات و فنــاوری 

ریاســت جمهــوری در محــل ســالن همایــش هــای 

اجــالس ســران تهــران برگــزار و در مراســم اختتامیــه 

ایــن جشــنواره از یــك پایــان نامــه و اختــراع برتــر 

ــر  ــس، تقدی ــز نفی ــدا جوای ــا اه ــده ب ــاب ش انتخ

بعمــل آمــد.

گفتنــی اســت،  دكتــر اســماعیل شــریفی عضــو 

ــهركرد  ــكی ش ــوم پزش ــگاه عل ــی دانش ــات علم هی

ــه  ــان نام ــزه پای ــده جای ــت كنن ــا دریاف ــوان تنه بعن

ــد. ــی گردی ــنواره معرف ــن جش ــر ای برت

ــت  ــن موفقی ــب ای ــات كس ــوص جزئی وی در خص

اظهــار داشــت: یكــی از فعالیــت هایــی كــه در 

ــلول  ــی س ــنواره مل ــن جش ــزاری دومی ــان برگ جری

هــای بنیــادی و پزشــكی بازســاختی صــورت گرفــت، 

ــلول  ــی س ــزه مل ــن جای ــدگان دومی ــاب برگزی انتخ

ــادی و پزشــكی بازســاختی بــا هــدف  هــای بنی

شناســایی، معرفــی، تشــویق و تكریــم پژوهشــگران 

و اندیشــمندان جــوان حــوزه ســلول هــای بنیــادی 

ــود. ــاختی ب ــكی بازس و پزش

ــی  ــزود: فراخــوان ایــن فرآینــد مل ــر شــریفی اف دكت

ــه  ــر، مقال ــده برت ــای ای ــش ه ــده بخ ــه در بردارن ك

برتــر، اختــراع برتــر، پایــان نامــه برتــر و پیشكســوت 

برگزیــده اســت، از ۱ آذرمــاه ۱۳۹۵ آغــاز گردیــد و در 

ــه اتمــام رســید.  ۱۵ دی مــاه ۱۳۹۵ ب

ــه در حــوزه  ــی ك ــدگان نهای ــرد: برگزی ــح ك وی تصری

ــای  ــوزه ه ــدام از ح ــر ك ــر و در ه ــر ۲ نف ــده برت ای

مقالــه برتــر و پایــان نامــه برتــر یــك نفــر، انتخــاب 

و در مراســم اختتامیــه جشــنواره معرفــی و بــا اهــدا 

جوایــز نفیــس، مــورد تقدیــر قــرار گرفتنــد.

بــه گفتــه وی،در بخــش جایــزه ملــی ایــن جشــنواره 

ــای  ــلول ه ــوزه س ــوتان ح ــر از پیشكس ــز، ۲ نف نی

بنیــادی و پزشــكی بازســاختی معرفــی و بــا اهــدای 

ــه  ــر ب ــن پیشكســوتان تقدی گرنــت پژوهشــی از ای

عمــل آمــد.

پایان نامه عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشكی 

شهركرد بعنوان پایان نامه برتر معرفی شد
جشن فارغ التحصیلی ۲۸ دانشجوی 

رشته پزشكی برگزار شد 

وب دا؛ سرپرســت دانشــگاه علــوم پزشــكی،  

ــال  ــی چهارمح ــتی و درمان ــات بهداش خدم

برگــزاری جشــن فــارغ  ، از  و بختیــاری 

ــجوی رشــته پزشــكی  ــی ۲۸ دانش التحصیل

ــن روز از  ــت و نهمی ــگاه در بیس ــن دانش ای

ــن  شــهریورماه در ســالن همایــش هــای اب

ــر داد. ــه خب ــع رحمتی ــینای مجتم س

ــدی  ــر ارســالن خال ــزارش وب دا؛ دكت ــه گ ب

فــر، در ایــن مراســم در جمــع دانشــجویان، 

ــاتید و  ــزان و اس ــن عزی ــای ای ــواده ه خان

مســئولین معاونــت آموزشــی دانشــگاه 

ــد. ــادآور ش ــه را ی ــد نكت چن

وی اظهــار داشــت: هیچــگاه نبایــد خداونــد 

را فرامــوش كنیــم و بایــد در همــه امــر خــدا 

ــر خــود بدانیــم و مــردم  را حاضــر وناظــر ب

را در ذهــن خــود داشــته باشــیم و بدانیــم 

ــاه  ــا پن ــه م ــال ب ــدای متع ــد از خ ــا بع آنه

آورده انــد.

ــا  ــه م ــان اینك ــا بی ــر، ب ــدی ف ــر خال دكت

آموختگــی  دانــش  حــال  در  همیشــه 

هســتیم افــزود: فــارغ التحصیلــی بــرای مــا 

ــدارد. ــود ن وج

سرپرســت معاونــت آموزشــی دانشــگاه 

ــدم  ــر مق ــن خی ــم ضم ــن مراس ــز در ای نی

بــه همــكاران جدیــد خــود در عرصــه 

ــادران عزیزشــان و  ــدران و م ــكی و پ پزش

ــه  ــگاه ك ــرم دانش تشــكر از سرپرســت محت

وقــت گرانقــدر خــود را در اختیــار ایــن 

برنامــه گذاشــتند گفــت: در پزشــكی فــارغ 

ــد  ــدارد و همیشــه بای ــی وجــود ن التحصیل

ــود. ــی ب ــش آموختگ ــاده دان آم

دكتــر دارابــی در ادامــه، دانشــجویان فــارغ 

التحصیــل را بــه كســب دو اصــل مهــم، علم 

بــه روز و اخــالق مــداری توصیــه نمــود.

رشــته  دانشــجویان  بــا  ارتبــاط  در  وی، 

افــزود:   ۸۹ مهرمــاه  ورودی  پزشــكی 

دانشــجویان ایــن ورودی بــه لحــاظ علمــی 

ند  و عملــی وضعیــت قابــل قبولــی داشــته

و صددرصــد دانشــجویان در آزمــون پیــش 

ــد. ــده ان ــه ش كارورزی پذیرفت

سرپرســت دانشــكده پزشــكی ، در ارتبــاط 

ــی در  ــت آموزش ــای معاون ــه ه ــا برنام ب

ــاط بــا دانشــكده پزشــكی نیــز اظهــار  ارتب

ــای  ــه ه ــه برنام ــر ادام ــالوه ب ــت : ع داش

ــی ، رویكــرد هــای نوینــی در آمــوزش  قبل

ــدف  ــه ه ــده ك ــه ش ــی در نظــر گرفت بالین

ی  اصلــی آن تاكیــد بــر افزایــش مهارت

ــت. ــژه در دوره كارورزی اس ــه وی ــی ب بالین

دكتــر دارابــی، از دیگــر اقدامــات معاونــت 

ــده در  ــاد ش ــرات ایج ــه تغ� ــی ب آموزش

بخشــهای داخلــی و جراحــی و جدا شــدن 

بخــش هــای قلــب از داخلــی و ارتوپــدی 

ــوژی از جراحــی در هــر دو بخــش  و اورول

پیــش كارورزی و كارورزی اشــاره داشــت.

وی همچنیــن خاطــر نشــان كــرد : در 

آزمــون  در  قبولــی  اخیــر،  دوره  چنــد 

ــارغ  ــرایط ف ــی از ش ی بالین صالحیت

علــوم  دانشــگاه  و  اســت  التحصیلــی 

ــون در  ــزاری آزم ــهركرد در برگ ــكی ش پزش

ایــن زمینــه بســیار منظــم و موفــق ظاهــر 

ــت. ــده اس ش

ــی اســت، اجــرای گــروه موســیقی و  گفتن

پخــش كلیــپ تهیــه شــده از عكــس هــای 

ــت  ــل و قرائ ــارغ التحصی ــجویان ف دانش

ــارغ  ــه توســط دانشــجویان ف ســوگند نام

التحصیــل پایــان بخــش ایــن مراســم بــه 

یادماندنــی بــود.

دانشــگاه  گــزارش،  ایــن  اســاس  بــر 

علــوم پزشــكی شــهركرد از ســال ۱۳۶۵ 

ــوم  ــگاه عل ــتقل از دانش ــورت مس ــه ص ب

ــجو  ــرش دانش ــه پذی ــان ب ــكی اصفه پزش

پرداختــه اســت و تــا كنــون یكهــزار و 

ــن  ــكی از ای ــته پزش ــجو در رش ۳۰۰ دانش

ــدود ۵۱۰  ــل و ح ــارغ التحصی ــگاه ف دانش

نفــر از ایــن دانشــجویان بــه مقاطــع 

ــد.  ــه ان ــكی راه یافت ــر پزش باالت
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كسب رتبه اول طرح 

پژوهشی در جشنواره قرآنی 

سراسر كشور توسط دكتر سید 

كمال صولتی و پریسا آسمند 

عضــو  پژوهشــی  طــرح  دا؛  وب 

علــوم  دانشــگاه  علمــی  هیئــت 

ســید  دكتــر  شــهركرد،  پزشــكی 

كمــال صولتــی و پریســا آســمند در 

ــن  ــش اســاتید بیســت و دومی بخ

جشــنواره سراســری قــرآن و عتــرت 

پژوهشــی  طــرح  تنهــا  بعنــوان 

ــد ــده ش برگزی

ــی  ــزارش وب دا؛ كاروان اعزام ــه گ ب

دانشــگاه علــوم پزشــكی شــهركرد در 

بیســت و دومیــن جشــنواره قرآنــی 

ــوان  ــن عن ــب چندی ــا كس ــور ب كش

برتــر خــوش درخشــیدند.

مرحلــه كشــوری بیســت و دومیــن 

و  قــرآن  سراســری  جشــنواره 

ــان و  ــت، درم ــرت وزارت بهداش عت

ــش  ــه بخ ــكی، در س ــوزش پزش آم

دانشــجویان، اســاتید و كارمنــدان و 

در دو بخــش بانــوان و آقایــان طــی 

ــاری  ــاه ج ــا ۲۸ تیرم ــای ۲۵ ت روزه

ــد. ــزار ش ــیراز برگ در ش

در مرحلــه اول اعــالم نتایــج بیســت 

و  قــرآن  جشــنواره  دومیــن  و 

ــگاههای  ــجویان دانش ــرت دانش عت

كاروان  از  كشــور  پزشــكی  علــوم 

ــكی  ــوم پزش ــگاه عل ــی دانش اعزام

ــی  ــیدكمال صولت ــر س ــهركرد دكت ش

ــه  ــا ارائ ــمند ب ــا آس ــم پریس و خان

ــر  ــوان "اث ــا عن ــی ب ــرح پژوهش ط

بخشــی عمــل بــه آمــوزه هــای 

قــرآن در كاهــش اضطــراب و فشــار 

خــون (سیســتونیك - دیاســتولیك) 

خــون  فشــار  دارای  زن  بیمــاران 

ــز  ك ــه مرا ــده ب ــه كنن ــه مراجع اولی

ــدگان  ــا برگزی ــوان تنه ــی " بعن درمان

هــای  طــرح  ارائــه  بخــش  در 

پژوهشــی معرفــی شــدند.
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ــاوری دانشــگاه  وب دا؛ معــاون تحقیقــات و فن

ــی  ــوم پزشــكی، خدمــات بهداشــتی و درمان عل

ــی  ــا رونمای ــت: ب ــاری گف ــال و بختی چهارمح

معاونــت  در  دانشــگاه   EPrints ســامانه  از 

دسترســی  امــكان  آوری  فــن  و  تحقیقــات 

كلیــه اعضــاء هیــات علمــی، پژوهشــگران، 

ســامانه  بــه  دانشــجویان  و  كارشناســان 

ــرار شــد.  ــگاه) برق ــاره داده دانش EPrints ( انب

بــه گــزارش وب دا؛ دكتــر ســید كمــال صولتــی 

ــه  ــق اهــداف وزارتخان ــتای تحق ــزود: در راس اف

ــات  ــت تحقیق ــتمر معاون ــری مس ــا پیگی و ب

داده  انبــاره   )EPrints ســامانه  فنــاوری  و 

ــد. ــدازی گردی ــگاه راه ان ــگاه) دانش دانش

بــه گفتــه وی، ایــن ســامانه در جهــت ارزیابــی 

فعالیــت هــای پژوهشــی دانشــگاه و همچنیــن 

ــو  ــنجی و وب ــم س ــای عل ــاخص ه ــاء ش ارتق

ــدازی شــده اســت. متریكــس راه ان

ــن ســامانه  ــرد: در ای ــح ك ــی تصری ــر صولت دكت

از  اعــم  دانشــگاه  علمــی  تولیــدات  كلیــه 

مقــاالت، پایــان نامــه هــا، طرحهــای تحقیقاتــی 

و هــر محتوایــی كــه شــرایط علمــی آن محــرز 

ــوص  ــود. وی، در خص ــی ش ــتفاده م ــد اس باش

جزئیــات بیشــتر در مــورد ایــن ســامانه گفــت: 

EPrintsیــك آرشــیو آنالیــن از كلیــه تولیــدات 

ــه  ــگاهی اســت ك ــه دانش ــك مجموع ــی ی علم

بــه منظــور جمــع آوری، بایگانــی و توزیــع 

نســخه هــای دیجیتــال تولیــدات علمــی مــورد 

ــرد. ــی گی ــرار م اســتفاده ق

ــوم  ــگاه عل ــاوری دانش ــات و فن ــاون تحقیق مع

پزشــكی اســتان تصریــح كــرد: در فــاز اول 

مقــاالت  كلیــه  سامانهEPrintsدانشــگاه 

 web of ــای ــاس نمایــه ه ــگاه بــر اس دانش

ســایر  و   science(ISI)pubmed, scopus

مجــالت  مقــاالت  و همچنیــن  هــا  نمایــه 

دانشــگاه در EPrints بارگــزاری مــی شــود. 

وی، هــدف اصلــی پایگاههــایEPrints را ارائــه 

یــك كتابخانــه آنالیــن و Open Access از 

تمامــی تولیــدات علمــی یــك دانشــگاه عنــوان 

ــامانه  ــن س ــارز ای ــی ب ــزود: از ویژگ ــرد و اف ك

علمــی  پذیــری تولیــدات  افزایــش رویــت 

پژوهشــی دانشــگاه و همچنیــن ارتقــاء در رتبــه 

هــای علــم ســنجی و وبومتریكــس مــی باشــد. 

ــد و  ــان فوای ــه بی ــه ب ــی در ادام ــر صولت دكت

ــت و  ــا پرداخ ــتفاده از Eprintsه ــن اس محاس

ــع  ــا، تجمی ــن مزای ــه ای ــت: از مجل ــار داش اظه

ــگاه و  ــك پای ــگاه در ی ــارات دانش ــی انتش تمام

ــدم  ــنجی، ع ــم س ــای عل ــاخصه ه ــش ش افزای

نیــاز بــه اســتفاده از نــرم افــزار یكپارچــه بــرای 

ــگاهی  ــف دانش ــای مختل ــش ه ــت بخ مدیری

ــان  ــی ، مجــالت ، پای ــز تحقیقات ــد: مراك همانن

ــر  ــز ب ــا و...، بروزرســانی منظــم و تمرك ــه ه نام

ــت. ــا اس ــع آوری داده ه روی جم

وی در پایــان گفــت: لینــك دسترســی بــه 

ســامانه بــه آدرس

 http://eprints.skums.ac.ir/ می باشد.

فنــاوری  و  تحقیقــات  معــاون  دا؛  وب 

دانشــگاه علــوم پزشــكی، خدمات بهداشــتی 

ــت:  ــاری گف ــال و بختی ــی چهارمح و درمان

ــدی  ــن دانشــگاه در جدیدتریــن رتبه بن ای

نظــام وب ســنجی وبومتریكــس بــا ۲۵۳ 

ــه ۲۰۱۷،  ــه ژانوی ــه رتب ــا نســبت ب ــه ارتق پل

ــه ۲۹۰۵ جهانــی را كســب كــرده اســت.  رتب

بــه گــزارش وب دا؛ دكتــر ســید كمــال 

ــز  ــه مرك ــت نام ــه پیوس ــزود: ب ــی اف صولت

توســعه و هماهنگــی اطالعــات و انتشــارات 

علمــی معاونــت تحقیقــات و فنــاوری وزارت 

ــازه  تریــن  بهداشــت، در خصــوص نتایــج ت

دانشــگاه های  هــای  پرتــال  رتبه بنــدی 

نظــام  در  كشــور  پزشــكی  علــوم 

ــگاه  ــه دانش ــاء ب ــن ارتق «وبومتریكــس» ای

ــد. ــالم گردی اع

وی خاطــر نشــان كــرد: رتبــه وبومتریكــس 

ــگاه  ــت دانش ــور و فعالی ــان دهنده حض نش

در فضــای مجــازی اســت و همــه واحدهــا، 

از جملــه واحــد هــای ســتادی، معاونت هــا، 

ــتان ها  ــا ، بیمارس ــكده ه ــبكه ها ، دانش ش

، مراكــز تحقیقاتــی و ســایر واحدهــای 

تابعــه در كســب رتبــه دانشــگاه ســهیم مــی 

باشــند.

ــی  ــن قدردان ــه ضم ــی در ادام ــر صولت دكت

از زحمــات رابطیــن پرتــال، روابــط عمومــی 

واحــد هــای تابعــه ، اســاتید، دانشــجویان 

جهــت  نحــوی در  كــه بــه  كاركنانــی  و 

ارتقــاء محتــوای پرتــال دانشــگاه همــكاری 

داشــته انــد، اظهــار داشــت: بدیهــی اســت 

ــالع  ــات وب،اط ــم صفح ــی منظ ــه بازبین ك

ــوا و  ــی ســازی محت ــع، غن ــه موق رســانی ب

ــاء  ــه ی ارتق ــات الزم ــانی اطالع ــه روزرس ب

ــت. ــگاه اس ــال دانش پرت

وب دا؛ معــاون تحقیقــات و فنــاوری دانشــگاه علــوم 

ــال  ــی چهارمح ــتی و درمان ــات بهداش ــكی، خدم پزش

و بختیــاری، از برگــزاری یازدهمیــن نشســت شــورای 

دانشــجویی  تحقیقــات  هــای  كمیتــه  راهبــردی 

منطقــه جنــوب غــرب كشــور بــه میزبانــی ایــن 

ــر داد. ــگاه خب دانش

ــا  ــی ب ــال صولت ــید كم ــر س ــزارش وب دا؛ دكت ــه گ ب

ــه  ــت روز جمع ــن نشس ــزود: ای ــر اف ــن خب ــالم ای اع

ســیزدهم مردادمــاه جــاری بــا حضور،سرپرســتان 

و مدیــران كمیتــه هــای تحقیقــات دانشــجویی 

دانشــگاه هــای علــوم پزشــكی شــهركرد،جندی شــاپور 

ــان و  ــتان، بهبه ــول، شوشتر،لرس اهواز،آبادان،ایالم،دزف

كرمانشــاه  بــه مــدت یكــروز در هتــل دامــون شــهركرد 

ــد.به گفتــه وی، در ایــن جلســه ضمــن  برگــزار ش

ــات  ــای تحقیق ــه ه ــاوری و كمیت ــت فن ــان اهمی بی

ــی و راه  ــته بررس ــه گذش ــتور جلس ــجویی، دس دانش

ــات و حــوزه  ــج تحقیق كارهــای كاهــش شــكاف نتای

ــا توســعه صنعــت مــورد بحــث و تبــادل  كاربــردی ی

ــتر  ــالت بیش ــه ، تعام ــت. وی در ادام ــرار گرف ــر ق نظ

دانشــگاه هــا جهــت فراهــم شــدن زمینــه همــكاری 

از  را  فنــاوری  و  تحقیقــات  در حــوزه  مشــاركت  و 

ــرد  ــوان ك ــورا عن ــن ش ــات ای ــكیل جلس ــداف تش اه

ــكی شــهركرد از ســال  ــوم پزش ــگاه عل و افزود:دانش

ــنواره رازی  ــای چشــمگیری در جش ــت ه ۹۳،موفقی

ــه  ــب رتب ــی، كس ــر صولت ــوده اســت. دكت ــب نم كس

ســوم و دوم بــه ترتیــب در بیســت و یكمین و بیســت 

ــه موفقیــت هــای  ــن جشــنواره رازی را ازجمل و دومی

ــورای  ــت ش ــزاری نشس ــه برگ ــمرد ك ــگاه برش دانش

ــجویی در  ــات دانش ــای تحقیق ــه ه ــردی كمیت راهب

ــات و  ــاون تحقیق ــت. مع ــوده اس ــر نب ــی تاثی آن ب

ــان  ــا بی فنــاوری دانشــگاه علــوم پزشــكی شــهركرد، ب

ــار ایــن  اینكــه در مــرداد مــاه امســال بــرای اولیــن ب

ــت  ــوده اس ــت ب ــزاری نشس ــان برگ ــگاه میزب دانش

ــاه ســال  ــت م ــت در اردیبهش ــن نشس ــزود: دهمی اف

ــدی شــاپور اهــواز  ــگاه جن ــی دانش ــه میزبان جــاری ب

ــد. ــزار ش برگ

 EPrints رونمایی از سامانه

دانشگاه در معاونت تحقیقات و 

فن آوری اطالعات

دانشگاه علوم پزشكی شهركرد 

در رتبه بندی نظام وب سنجی و 

بومتریكس ارتقا پله یافت

نشست شورای راهبردی كمیته های 

تحقیقات دانشجویی منطقه جنوب غرب 

كشور به میزبانی دانشگاه علوم پزشكی 

شهركرد برگزار شد
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اجرای برنامه های ثبت سكته های قلبی و مداخالت كرونر در دانشگاه علوم 

پزشكی شهركرد به مرحله اجرایی رسید

ــی  ــتی و درمان ــات بهداش ــكی، خدم ــوم پزش ــگاه عل ــاوری دانش ــات و فن ــاون تحقیق وب دا؛ مع

چهارمحــال و بختیــاری گفــت: اجــرای برنامــه هــای ثبــت ســكته هــای قلبــی و مداخــالت كرونــر 

بــه عنــوان اولیــن نظــام هــای ثبــت در ایــن دانشــگاه از یكســال قبــل شــروع شــده و در حــال 

ــه مرحلــه اجرایــی رســیده اســت. حاضــر ب

بــه گــزارش وب دا؛ دكتــر ســید كمــال صولتــی افــزود: در فــاز اول ایــن دو برنامــه بــا همــكاری بــا 

شــبكه تحقیقــات كشــوری قلــب و عــروق در بیمارســتان هاجــر شــهركرد اســتقرار یافتــه انــد و از 

طریــق ســامانه هــای ثبــت شــبكه كشــوری قلــب و عــروق انجــام مــی شــوند. 

ــت  ــن عل ــی هســتندكه مهمتری ــاری قلب ــایعترین بیم ــر ش ــروق كرون ــای ع ــه وی، بیماریه ــه گفت ب

ــت  ــه  عل ــد و ب ــی آین ــاب م ــه حس ــا ب ــتان م ــز اس ــران و نی ــور ای ــان، كش ــر در جه ــرگ و می م

ــو،  ــون و تنباك ــرف توت ــش مص ــش وزن، افزای ــی، افزای ــی تحرك ــهری، ب ــی ش ــای زندگ ویژگی ه

اســترس های شــغلی و ذهنــی و همیــن  طــور بــی توجهــی بــه توصیه هــای ســالمت، میــزان آن 

ــت. ــش اس ــال افزای ــعه در ح ــال توس ــورهای در ح دركش

وی تصریــح كــرد: نظامهــای ثبــت برنامــه هــای مفیــد و قدرتمنــدی هســتند كــه بــرای ارزیابــی 

مراحــل بــروز و ســیر بیمــاری ، نحــوه تشــخیص و درمــان و همچنیــن ارزیابــی عوامــل موثــر بــر 

پیــش آگهــی و كیفیــت زندگــی بیمــاران مفیــد هســتند.

معــاون تحقیقــات و فنــاوری دانشــگاه علــوم پزشــكی شــهركرد گفــت: ذینفعــان مختلــف ممكــن 

اســت اســتفاده هــای مختلفــی از داده هــا و برنامــه ثبــت داشــته باشــند، از جملــه متخصصیــن 

ــی ،  ــران اجرای ــذاران و مدی ــت گ ــت ، سیاس ــی پزشــكی ، وزارت بهداش ــای علم ــی و انجمنه بالین

كــز تحقیقاتــی و ســازمانهای حمایتــی و همچنیــن خــود بیمــار در صــورت تمایــل مــی تواننــد  مرا

هــر یــك بــه نحــوی از داده هــای حاصــل از ثبــت اســتفاده كننــد و بــر همیــن اســاس داده هــای 

نظــام هــای ثبــت ســكته هــای قلبــی و نیــز مداخــالت كرونــر بــا توجــه بــه اولویتهــای جامعــه 

مــی تواننــد در ســطوح مختلــف كاربــرد داشــته باشــند.

دكتــر صولتــی اظهــار داشــت: در حــال حاضــر جمــع آوری اطالعــات برنامــه ثبــت ســكته هــای 

ــای مربوطــه  ــل فرمه ــا تكمی ــت در بیمارســتان هاجــر و ب ــق اســتقرار كارشــناس ثب ــی از طری قلب

ــه در بخــش  ــدازی اســت ك ــاده راه ان ــر آم ــت مداخــالت كرون ــرد و ســامانه ثب ــی گی ــورت م ص

ــت و  ــت ویژهــای برخــوردار اس ــروق از اهمی ــب و ع ــرم قل ــان محت ــكاری متخصص ســامانه، هم

ــده  ــكاری صــادر گردی ــالغ هم ــرم دانشــگاه اب ــق ریاســت محت ــز از طری ــن همــكاران نی ــرای ای ب

اســت. 

بــه گفتــه وی، در مرحلــه بعــد طــی ماههــای آینــده راه انــدازی ســامانه ثبــت ســكته هــای قلبــی 

ــم  ــت در ســامانه را خواهی ــه شــكل ثب ــكل دســتی ب ــات از ش ــر شــكل جمــع آوری اطالع و تغ�

داشــت. 

ــا  ــن برنامــه ب ــای انجــام شــده اتصــال ای ــه هماهنگیه ــا توجــه ب ــرد: ب ــه ك ــی اضاف ــر صولت دكت

ــد. ــده میســر خواهــد ش ــز در آین ــا نی ــب اروپ ــن قل انجم

ــت  ــالمت مســتقر در حــوزه معاون ــا و پیامدهــای س ــت بیماریه ــن واحــد ثب ــت: همچنی وی گف

تحقیقــات و فنــاوری دانشــگاه راه انــدازی برنامــه هــای ثبــت دیگــری نظیــر برنامــه ثبــت بیمــاران 

MS در اســتان چهــار محــال و بختیــاری و نیــز ثبــت ســلیاك را در دســتور كار خــود دارد كــه بــه 

مــرور در سیســتم اســتقرار خواهنــد یافــت.

مســئول واحــد ثبــت بیماریهــا و پیامدهــای سالمت(register)دانشــگاه علــوم پزشــكی، خدمــات 

بهداشــتی و درمانــی چهارمحــال و بختیــاری در خصــوص اهــداف برنامــه ملــی ثبــت بیماری هــاو 

ــای دكتــر  ــاب آق ــه دســتور جن ــن برنامــه از ســال ۱۳۹۳ ب پیامدهــای ســالمت اظهــار داشــت: ای

ملــك زاده معــاون محتــرم تحقیقــات و فنــاوری وزارت بهداشــت و بــا هــدف راه انــدازی نظامهــای 

ــطح وزارت  ــت در س ــكی و بهداش ــوم پزش ــوزه عل ــت دار ح ــات اولوی ــاری در موضوع ــت بیم ثب

بهداشــت راه انــدازی گردیــد.

دكتــر شــهرزاد حبیبــی، بــا بیــان اینكــه تــا كنــون چنــد دانشــگاه علــوم پزشــكی در ســطح كشــور 

ــاران و  ــه بیم ــی ب ــی وآموزش ــات درمان ــه خدم ــزود: ارتقاءارائ ــد اف ــته ان ــه پیوس ــن برنام ــه ای ب

گروههــای هــدف ثبــت، ایجــاد بســتر مناســب جهــت تولیــد شــواهدارزیابی وضعیــت خدمــات 

پیشــگیری ودرمانــی در سیســتم ســالمت كشــور و توســعه زیرســاخت های الزم جهــت راه انــدازی 

واســتقرار نظــام ثبــت بیماری هــااز اهــداف برنامــه ثبــت اســت.

وی، توســعه ارتباطــات بیــن المللــی و همــكاری بــا برنامــه هــای بیــن المللــی ثبــت بیماری هــا، 

ــت  ــی برثب ــی مبتن ــن الملل ــی و بی ــای مل ــرای طرح ه ــت اج ــی جه ــش فن ــب مهارت هاودان كس

ــكی ،  ــوم پزش ــات عل ــی تحقیق ــی وكیف ــعه كم ــت توس ــب جه ــتر مناس ــاد بس ــا، ایج بیماری ه

ــت  ــورو در نهای ــی كش ــای تحقیقات ــی وگروهه ــن تخصص ــای بی ــاء همكاریه ــازی وارتق ــبكه س ش

ــن برنامــه  ــت موجــود در كشــور را از دیگــر اهــداف ای ــج برنامــه هــای ثب اطــالع رســانی وتروی

برشــمرد.
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مراسم معارفه مسئول جدید بسیج دانشجویی برگزار شد

دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشكی شهركرد راهی مشهد مقدس شدند

وب دا؛ طــی مراســمی كــه روز چهارشــنبه مــورخ هفتــم 

ــوان  ــی بعن ــد كریم ــد، محم ــزار ش ــاری برگ ــاه ج تیرم

مســئول جدیــد بســیج دانشــجویی دانشــگاه معرفــی 

شــد

بــه گــزارش وب دا بــه نقــل از روابــط عمومــی معاونت 

دانشــجویی فرهنگــی دانشــگاه؛ درایــن مراســم، پــس 

از قرائــت آیاتــی از قــرآن كریــم نماینــده محتــرم مقــام 

معظــم رهبــری در دانشــگاه ضمــن تشــكر از زحمــات 

ــان بــرای آقــای كریمــی آرزوی موفقیــت  آقــای انصاری

نمــود.

حجــت االســالم و المســلمین حســین مولــوی تاكیــد 

ــت  ــه دس ــت ب ــد دس ــان بای ــه از زم ــن بره ــرد: ای ك

هــم دهیــم و در ســایه مقــام معظــم رهبــری وظیفــه 

ــهای  ــبرد ارزش ــظ و پیش ــه حف ــود را ك ــالت خ و رس

ــم. ــام دهی ــت انج ــالمی اس اس

در ادامــه انصاریــان نیــز بــه جمله امــام خمینــی (ره) در 

خصــوص ضــرورت تشــكیل بســیج در دانشــگاه اشــاره 

ــت  ــوان و ظرفی ــجویان دارای ت ــت: دانش ــرد و گف ك

باالیــی هســتند و در ایــن خصــوص بیشــترین تاثیــر 

را دانشــجو بــر دانشــجو خواهــد گذاشــت و خواهــان 

ــگاه تشــكل بســیج  ــه جای توجــه بیشــتر مســئولین ب

در دانشــگاه شــد.

فرمانــده بســیج دانشــجویی اســتان نیــز كــه در ایــن 

مراســم شــركت كــرده بــود ضمــن گرامیداشــت خاطــره 

شــهدای دفــاع مقــدس و هفتــم تیــر مــاه از زحمــات 

آقــای انصاریــان تشــكر كــرد و اظهــار داشــت: از 

ــركات انقــالب و حضــرت امــام (ره) تشــكیل بســیج  ب

بــود واشــاره بــه جملــه امــام (ره) نمــود كــه فرمودنــد: 

رســالت بســیج حفــظ و حراســت از انقالب و ارزشــهای 

آن اســت.

ســرهنگ ذوالفقــاری در پایــان اظهــار امیــدواری كــرد؛ 

بــا اتــكا بــه جملــه امــام (ره) در ایــن راه پویــا و كوشــا 

باشــیم.این مقــام مســئول در ادامــه بــه ســخن مقــام 

معظــم رهبــری اشــاره كــرد كــه فرمودنــد: دشــمن بــه 

دنبــال انقــالب زدایــی از دانشــگاه هاســت كــه مبــارزه 

بــا آن جــزء ماموریتهــای اصلــی بســیج اســت و 

خواهــان جــذب هرچــه بیشــتر دانشــجویان بــه ایــن 

تشــكل دانشــجویی شــد.

ــز  ــگاه نی ــجویی دانش ــیج دانش ــد بس ــئول جدی مس

ضمــن تشــكر از زحمــات آقــای انصاریــان گفــت: 

بســیج دانشــجویی یكــی از یــادگاری هــای امــام 

ــكل  ــن تش ــازی در بی ــگاه ممت ــه جای ــت ك ــل اس راح

ــوكل  ــا ت ــدوارم ب ــزود: امی ــد كریمــی اف هــا دارد .محم

بــه خداونــد متعــال از تمــام پتانســیل هــا در جهــت 

ــكاری  ــالمی بــا هم ــظ ارزشــهای اس ــبرد و حف پیش

ــویم. ــد ش ــره من ــجویان، به دانش

گفتنــی اســت، در پایــان ایــن مراســم، ضمــن تقدیــم 

حكــم مســئول بســیج دانشــجویی دانشــگاه بــه 

ــات  ــا از زحم ــوح و هدای ــداء ل ــا اه ــی ب ــد كریم محم

ــد. ــی ش ــان قدردان ــای انصاری آق

وب دا؛ معــاون دانشــجویی فرهنگــی دانشــگاه علــوم 

ــال  ــی چهارمح ــتی و درمان ــات بهداش ــكی، خدم پزش

ــر  ــجویان دخت ــر از دانش ــزام، ۸۰ نف ــاری از اع و بختی

ــی مشــهد  ــه اردوی ســیاحتی و زیارت ایــن دانشــگاه ب

ــر داد. ــدس خب مق

روابــط عمومــی  از  نقــل  دا بــه  گــزارش وب  بــه 

معاونــت؛ مهنــدس ســید علــی هاشــمی نیــا بــا اعــالم 

ایــن خبــر افــزود: ۸۰ دانشــجوی دختــر بــا دو دســتگاه 

ــارگاه ملكوتــی امــام هشــتم شــدند.  ــوس عــازم ب اتوب

هاشــمی نیــا تصریــح كــرد: ایــن برنامــه كــه بــه همــت 

ــه مــدت  انجمــن اســالمی دانشــجویان برگــزار شــد ب

یــك هفتــه بــه طــول مــی انجامــد.
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ــكی،  ــوم پزش ــگاه عل ــی دانش ــجویی فرهنگ ــاون دانش وب دا؛ مع

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

همزمــان بــا سراســر كشــور ویدئــو كنفرانــس در ایــن دانشــگاه 

ــزار شــد.  برگ

ــدس  ــت؛ مهن ــی معاون ــط عموم ــل از رواب ــه نق ــزارش وب دا ب ــه گ ب

ــور  ــا حض ــس ب ــو كنفران ــن ویدئ ــزود: ای ــا اف ــمی نی ــی هاش ــید عل س

ــت  ــرم وزارت بهداش ــئولین محت ــی و مس ــرم فرهنگ ــر كل محت مدی

همزمــان در دانشــگاه هــای علــوم پزشــكی سراســر كشــور برگــزار 

شــد.

بــه گفتــه وی، در ایــن جلســه در خصــوص مســتند ســازی عملكرد 

۴ ســاله دولــت در بخــش فرهنگــی و دانشــجویی توضیحاتــی بــه 

ــكی  ــوم پزش ــگاههای عل ــی دانش ــجویی فرهنگ ــای دانش ــت ه معاون

كشــور ارائــه گردیــد.

وی تصریــح كــرد: در ادامــه نیــز توضیحاتــی در خصــوص برنامــه عملیاتــی و تغ�ــرات 

آن و چگونگــی بارگــذاری مســتندات ارائــه گردیــد.

برگــــزاری راهپیـــمایی بــزرگ عفـــاف و حــجاب در شــــهركرد

 ویدئو 

كنفرانس

سراسری

آموزش نحوه مستندسازی ۴ ساله دولت در بخش فرهنگی و دانشجویی با 

برگزاری ویدئو كنفرانس سراسری 

ــگاه  ــی دانش ــجویی فرهنگ ــاون دانش وب دا؛ مع

ــی  ــتی و درمان ــات بهداش ــكی، خدم ــوم پزش عل

ــی  ــزاری راهپیمای ــاری از برگ ــال و بختی چهارمح

ــر داد. ــهركرد خب ــاف در ش ــاب و عف حج

علــی  ســید  مهنــدس  دا؛  وب  گــزارش  بــه 

افــزود:  خبــر  ایــن  اعــالم  بــا  هاشــمی 

و عفــاف روز چهارشــنبه  راهپیمایــی حجــاب 

ــاعت ۵  ــاری راس س ــاه ج ــم تیرم ــت و یك بیس

ــمت  ــه س ــیج ب ــدان بس ــل می ــر از مقاب بعدازظه

ــی  ــزار م ــهركرد برگ ــوم ش ــام زادگان دو معص ام

ــردد. گ

وی بــا اشــاره بــه فعالیــت هــای دانشــگاه 

ــاب  ــاف و حج ــگ عف ــج فرهن ــتای تروی در راس

در جامعــه و در بیــن كاركنــان افــزود: توجــه 

ــاب در  ــاف و حج ــج عف ــای تروی ــه ه ــه برنام ب

ــگاه و  ــتاد دانش ــی س ــورای فرهنگ ــات ش جلس

ــزاری  ــا و برگ ــتان ه ــه در شهرس ــای تابع واحده

همایــش و جلســات آموزشــی بــا حضــور اســاتید 

برجســته كشــوری بخشــی از ایــن فعالیــت هــا 

ــد. ــی باش م

هاشــمی نیــا در پایــان از اســاتید، دانشــجویان و 

تمامــی كاركنــان بــرای حضــور پــر شــور در ایــن 

مراســم دعــوت بعمــل آورد.
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برگزاری نشست مدیران فرهنگی در حاشیه بیست و دومین جشنواره قرآن و عترت

۳۰۰ نفر از كاركنان و دانشجویان دانشگاه علوم پزشكی شهركرد با حضور در جشنواره 

قر آنی با شركت كنندگانی از سراسر كشور به رقابت پرداختند

وب دا؛ مدیــر فرهنگــی دانشــگاه علــوم پزشــكی 

شــهركرد، از برگــزاری نشســت مدیــران فرهنگــی 

در حاشــیه بیســت و دومیــن جشــنواره قــرآن 

دانشــگاههای علــوم پزشــكی كشــور خبــر داد.

بــه گــزارش وب دا؛ دكتــر فاضــل محمــدی 

مقــدم افــزود: در ادامــه بیســت و دومیــن 

جشــنواره قرآنــی دانشــگاههای علــوم پزشــكی 

ــاه  ــم تیرم ــت و شش ــنبه بیس ــور روز دوش كش

ــگاهها  ــی دانش ــران فرهنگ ــه مدی ــاری جلس ج

ــد. ــزار ش ــت برگ ــی والی ــع فرهنگ در مجتم

ــم  ــری هاش ــر قنب ــدا دكت ــه وی، در ابت ــه گفت ب

ــی  ــت فرهنگ ــی معاون ــام اجرای ــم مق آبادی، قائ

ــكی  ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم وزارت بهداش

ــت  ــه معاون ــش بودج ــه افزای ــاره ب ــن اش ضم

از مدیــران فرهنگــی  دانشــجویی فرهنگــی 

ــت  ــژه معاون ــتر بوی ــل بیش ــا تام ــت ب خواس

ــد. ــدام كنن ــه اق ــذب بودج ــت ج ــعه جه توس

وی افــزود: در ادامــه دكتــر عالمــه، قائــم مقــام 

برنامــه ریــزی معاونــت فرهنگــی و دانشــجویی 

ــگاهها  ــه دانش ــر از هم ــن تقدی ــه ضم وزارتخان

در خصــوص شــركت پرشــور در ایــن مراســم بــا 

نــام بــردن از دانشــگاه علــوم پزشــكی شــهركرد 

ــته  ــی رش ــر برخ ــن برت ــب عناوی ــر كس بخاط

هــای جشــنواره، مدیــران را بــه ترغیــب بیشــتر 

ــت  ــه فعالی ــجویان ب ــاتید و دانش ــان، اس كاركن

ــرد. ــی تشــویق ك هــای قرآن

ــكی  ــوم پزش ــگاه عل ــی دانش ــر كل فرهنگ مدی

شــهركرد گفــت: در پایــان دكتــر هللا گانــی مدیــر 

ــت  ــه اهمی ــز ب ــوع نی ــی وزارت متب كل فرهنگ

ــای  ــه ه ــت و برنام ــی پرداخ ــایل فرهنگ مس

ــود. ــریح نم ــی را تش ــی اداره كل فرهنگ آت

ــن  ــان ای ــت: در پای ــدم گف ــدی مق ــر محم دكت

نشســت، ضمــن تشــكر از برگــزار كننــدگان 

جشــنواره از مدیــر كل فرهنگــی وزارتخانــه 

جهــت حضــور در المپیــاد ورزشــی دانشــجویان 

دختــر دانشــگاههای علــوم پزشــكی كشــور 

ــای  ــا فض ــتر وی ب ــنایی بیش ــهركرد و آش در ش

ــد. ــل آم ــوت بعم ــگاه دع ــن دانش ــی ای فرهنگ

وب دا؛ معــاون دانشــجویی فرهنگــی دانشــگاه 

علــوم پزشــكی، خدمــات بهداشــتی و درمانــی 

ــزارش  ــریح گ چهارمحــال و بختیــاری در تش

ــرت  ــرآن و عت ــنواره ق ــن جش ــت و دومی بیس

گفــت: ۳۰۰ نفــر از كاركنــان و دانشــجویان 

ــا شــركت  ــن جشــنواره ب ــگاه در ای ــن دانش ای

ــت  ــه رقاب ــا ب ــگاه ه ــایر دانش ــی از س كنندگان

ــد. پرداختن

بــه گــزارش وب دا؛ مهنــدس ســید علــی 

ــت و  ــت نــام بیس ــزود: ثب هاشــمی نیــا اف

ــگاه  ــرت دانش ــرآن وعت ــنواره ق ــن جش دومی

هــای علــوم پزشــكی كشــور از تاریــخ ۹۵/۸/۱ 

ــگاهی  ــه دانش ــد و مرحل ــاز ش ــامانه آغ در س

آن در بخــش كتبــی ۹۵/۱۲/۱۵ و در بخــش 

شــفاهی ۹۶/۲/۳ برگــزار گردیــد.

ــش  ــری بخ ــه سراس ــرد: مرحل ــح ك وی تصری

كتبــی نیــز در تاریــخ ۹۶/۲/۱۱ بــه صــورت 

منطقــه ای در كاشــان و بخــش شــفاهی مرحله 

سراســری آن در تاریــخ ۹۶/۴/۲۴ لغایــت 

۹۶/۴/۲۸ در شــیراز برگــزار گردیــد.وی 

خاطــر نشــان كــرد: ایــن جشــنواره در هشــت 

بخــش مختلــف از جملــه ( آوایــی - معــارف و 

ــی - پژوهشــی -  ــن - كتابخوان ســیره معصومی

ــزار  ــریات ) برگ ــی و نش ــری - ادب ــاوری - هن فن

ــد. گردی

بــه گفتــه وی، در ایــن جشــنواره ۳۰۰ نفــر 

ــر از اســاتید و ۲۷۴ نفــر از  ــان ، ۲۱ نف از كاركن

دانشــجویان در ســامانه بیســت و دومیــن 

جشــنواره قــرآن ثبــت نــام بعمــل آوردنــد كــه 

ــز  ــر حائ ــدگان ۸ نف ــركت كنن ــن ش ــن ای از بی

ــار  ــا اظه ــمی نی ــدند. هاش ــوری ش ــه كش رتب

داشــت: در بخــش معــارف : الهــام اســكندری از 

كاركنــان در رشــته پرســمان قرآنــی حائــز رتبــه 

اول و روح اهللا مهــدی از دانشــجویان در رشــته 

آشــنایی بــا ترجمــه و تفســیر قــرآن موفــق بــه 

ــه ســوم شــدند. كســب رتب

وی گفــت: در بخــش هنــری نیــز محمــد 

ــان در رشــته خوشنویســی  ــان از كاركن ابراهیمی

از  فرهــادی  رضــا  محمــد  و  دوم  رتبــه 

رتبــه  خوشنویســی  رشــته  در  دانشــجویان 

ســوم را كســب نمودنــد.

معــاون دانشــجویی فرهنگــی دانشــگاه علــوم 

پزشــكی شــهركرد گفــت: بخــش پژوهشــی از 

دیگــر بخــش هــای ایــن جشــنواره بــود كــه در 

ایــن بخــش نیــز دكتــر ســید كمــال صولتــی و 

خانــم پریســا آســمند در رشــته طــرح پژوهــش 

از بخــش اســاتید، رتبــه اول و مریــم امیــدی از 

كاركنــان در رشــته مقالــه رتبــه اول را از آن خــود 

كردند.مهنــدس هاشــمی نیــا افــزود: در بخــش 

ــه  ــجویان ب ــن دانش ــاوری از بی ــریات و فن نش

ترتیــب: علــی نورانیــان در رشــته طراحــی روی 

جلــد رتبــه اول و علــی ریحانیــان و دیگــر هــم 

گروهــی هایــش در شــبكه هــای مجــازی حائــز 

رتبــه ســوم شــدند.

دانشــگاه  و فرهنگــی  دانشــجویی  معــاون 

از  ابــراز خرســندی  پزشــكی ضمــن  علــوم 

عملكــرد شــركت كننــدگان از ایــن دانشــگاه در 

جشــنواره بــرای ایــن عزیــزان آرزوی ســالمتی و 

موفقیــت نمــوده و ایــن موفقیــت را بــه آنــان 

ــت. ــك گف تبری



51

درخشش كاروان اعزامی دانشگاه علوم پزشكی شهركرد در بیست و دومین جشنواره قرآنی كشور

فرهنگــی  دانشــجویی  معــاون  ا؛  وب

ــب  ــهركرد، از كس ــكی ش ــوم پزش ــگاه عل دانش

چنــد عنــوان برتــر بیســت ودومیــن جشــنواره 

ــن  ــی از ای ــط كاروان اعزام ــور توس ــی كش قرآن

ــر داد. ــگاه خب دانش

بــه گــزارش وب دا؛ مهنــدس ســید علــی 

هاشــمی نیــا افــزود: مرحلــه كشــوری بیســت 

و دومیــن جشــنواره سراســری قــرآن و عتــرت 

وزارت بهداشــت، درمــان و آموزش پزشــكی، در 

ســه بخــش دانشــجویان، اســاتید و كارمنــدان 

و در دو بخــش بانــوان و آقایــان طــی روزهــای 

ــال  ــیراز در ح ــاری در ش ــاه ج ــا ۲۸ تیرم ۲۵ ت

ــزاری اســت. برگ

ــج  ــالم نتای ــه اول اع ــه وی، در مرحل ــه گفت ب

ــرت  ــرآن و عت ــنواره ق ــن جش ــت و دومی بیس

دانشــجویان دانشــگاههای علــوم پزشــكی 

علــوم  دانشــگاه  اعزامــی  كاروان  از  كشــور 

ــام اســكندری در بخــش  ــكی شــهركرد اله پزش

كاركنــان موفــق بــه كســب رتبــه اول پرســمان 

قرآنــی و علــی تورانیــان از نشــریه بینــه حائــز 

رتبــه اول طــرح روی جلــد نشــریه قرآنــی 

ــد. گردی

ــه اول  ــب رتب ــا، از كس ــمی نی ــدس هاش مهن

مقالــه نویســی توســط دكتــر كمــال صولتــی و 

ــم  خان

یســا  پر

و  داد  خبــر  آســمند 

نیــز  كاركنــان  بخــش  افــزود: در 

ــه دوم  ــب رتب ــه كس ــق ب ــدی موف ــم امی مری

گردیــد. نویســی  مقالــه 

معــاون دانشــجویی فرهنگــی دانشــگاه علــوم 

ــدگان  ــر برگزی ــت: از دیگ ــهركرد گف ــكی ش پزش

ایــن دوره از جشــنواره آقــای ریحانیــان و خانــم 

سلحشــور هســتند كــه موفــق بــه كســب رتبــه 

ســوم كانــال هــای مجــازی گردیــده انــد.

وی تصریــح كــرد: در بخــش آشــنایی بــا 

ــز روح اهللا  ــم نی ــرآن كری ــیر ق ــه و تفس ترجم

ــد. ــوم گردی ــه س ــز رتب ــفریزی حائ ــدی اس مه

دانشــگاه  فرهنگــی  دانشــجویی  معــاون 

علــوم پزشــكی شــهركرد گفــت: نتایــج بخــش 

خوشنویســی بیســت و دومیــن جشــنواره 

ــرآن و عتــرت وزارت بهداشــت در رشــته های  ق

نســتعلیق، ثلــث و نســخ، شكســته و نقاشــی 

ــالم شــد.  ــز اع ــط نی خ

ــه  ــزود: در اختتامی ــا اف ــمی نی ــدس هاش مهن

ــر از  ــامی ۲۱ نف ــنواره اس ــش از جش ــن بخ ای

ــا  ــالم و ب ــی اع ــش خوشنویس ــدگان بخ برگزی

ــدای  اه

لــوح و جوایــز 

نقــدی از آنهــا تقدیــر شــد.

بــه گفتــه وی، در رشــته ثلــث و نســخ 

از گــروه دانشــجویان محمدرضــا فرهــادی 

حائــز رتبــه ســوم و در رشــته شكســته از گــروه 

كاركنــان محمــد ابراهیمیــان از دانشــگاه علــوم 

ــز رتبــه دوم شــدند. پزشــكی شــهركرد حائ

مهنــدس هاشــمی نیــا خاطــر نشــان كــرد: روز 

یكشــنبه ۹۶/۴/۲۵ تعــداد ۲۰ نفــر از كاركنــان و 

دانشــجویان دانشــگاه علــوم پزشــكی شــهركرد 

جهــت برگــزاری مســابقات قرآنــی و شــركت در 

ــرت  ــرآن و عت ــنواره ق ــن جش ــت و دومی بیس

دانشــگاههای علــوم پزشــكی كشــور عــازم 

ــیراز شــدند. ش
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وب دا؛ قائــم مقــام رئیــس دانشــگاه در امــور 

مشــاركت هــای اجتماعــی و رئیــس دبیرخانــه 

ــوم  ــگاه عل ــی دانش ــای اجتماع ــاركت ه مش

پزشــكی شــهركرد در بیســت و دومیــن روز 

ــای  ــل ه ــر عام ــا مدی ــاری ب ــاه ج از مردادم

اســتان تشــكیل  انجمــن هــای حمایتــی 

جلســه داد.

بــه گــزارش وب دا؛ مهنــدس ســید علــی 

ی  محمــد هاشــمی نیــا در جمــع مدیــر عامل

ــا اشــاره بــه  انجمــن هــای حمایتــی اســتان ب

ــی  ــای مردم ــا و NGO ه ــن ه ــش انجم نق

ــر  ــیب پذی ــف آس ــار مختل ــت از اقش در حمای

ــون  ــل همچ ــی عوام ــزود: برخ ــه اف در جامع

حاشــیه نشــینی و ســوء رفتــار و تربیــت غلــط 

ــر  ــی تاثی ــای اجتماع در بــروز ناهنجــاری ه

ــزایی دارد. بس

وی تصریــح كــرد: عــدم مســئولیت اجتماعــی، 

تربیــت نادرســت و ســوء رفتــار و برخــی 

رفتارهــای خشــن از ســوی مــردم جامعــه 

ی  موجــب مــی شــود ضمــن ترویــج فرهنگ

غلــط و بــروز مشــكالت جــدی در حــوزه هــای 

اجتماعــی، آســیب هــای جبــران ناپذیــری بــه 

ــود. ــت وارد ش ــط زیس محی

ــان  ــن می ــزود: در ای ــا اف مهنــدس هاشــمی نی

فعالیــت ســمن و NGO هــای مردمــی در 

كنــار ســازمان هــای متولــی برقــراری ســالمت، 

امنیــت و ... مــی توانــد در بهبــود وضعیــت و 

كاهــش عامــل خطــر موثــر واقــع شــود.

وی، بــا بیــان اینكــه بخــش عمــده ای از 

ــی  ــی و فرهنگ ــر پول ــی از فق ــكالت ناش مش

اســت افــزود: در كنــار ســالمت جســم و 

ــواع  ــده ان ــود آورن ــر بوج ــل خط ــان عوام بی

ــار  ــت، فش ــد دیاب ــمی مانن ی جس بیماری

ــبت  ــد نس ــا بای ــرطان ه ــواع س ــون و ان خ

ــده مشــكالت و  ــل خطــر ایجــاد كنن ــه عوام ب

ــت. ــه داش ــیب هــای اجتماعــی توج آس

امــور  در  دانشــگاه  رئیــس  مقــام  قائــم 

مشــاركت هــای اجتماعــی و رئیــس دبیرخانــه 

ــوم  ــگاه عل ــی دانش ــای اجتماع ــاركت ه مش

ی  پزشــكی شــهركرد گفــت: امــروزه ســازمان

مــردم نهــاد بــا ورود بــه حــوزه فعالیــت 

و  و فرهنگــی  اجتماعــی  اقتصــادی،  هــای 

ــور  ــاركت در ام ــه مش ــان ب ــم وطن ــویق ه تش

ــی  ــی روان ــالمت روح ــاز س ــه س ــر و زمین خی

و جســمی و ترویــج فرهنــگ زندگــی صحیــح 

نقــش مهمــی در داشــتن جامعــه ای ســالم ایفا 

یند. می

مابیــن  فــی  نامــه  تفاهــم  از انعقــاد  وی، 

معاونــت اجتماعــی وزارت بهداشــت، درمــان و 

آمــوزش پزشــكی و بانــك مهــر ایــران خبــر داد 

و افــزود: ایــن جلســه بــا حضــور مدیــر عامــل 

شــعب بانــك مهــر ایــران اســتان، مدیریت 

ــر  ــران و مدی ــر ای ــك مه ــی بان ــط عموم رواب

عامــل هــای انجمــن هــای حمایتــی اســتان در 

راســتای كمــك و مشــاركت مالــی ایــن بانــك 

ــتان  ــال اس ــن ای فع ــای انجم ــت ه در فعالی

ــد. ــكیل ش تش

مهنــدس هاشــمی نیــا افــزود: در ایــن جلســه 

نماینــدگان بانــك مهــر ایــران بــا معرفــی 

خدمــات ایــن بانــك و نحــوه حمایــت از 

اســتان  حمایتــی  هــای  انجمــن  اعضــای 

خواســتار مشــاركت بیشــتر در فعالیــت هــای 

ــدند. اجتماعــی ش

ی  ی انجمن وی تصریــح كــرد: مدیــر عامل

حمایتــی نیــز ضمــن بیــان ســواالت مختلــف 

در خصــوص نحــوه ســرمایه گذاری و اســتفاده 

از تســهیالت بانكــی از همــكاری بــا بانــك مهــر 

ایــران و بهــره منــدی اعضــاء از خدمــات ایــن 

بانــك اســتقبال نمودنــد.

جلسه مشترك رئیس دبیرخانه مشاركت های اجتماعی دانشگاه علوم پزشكی شهركرد با مدیران 

ی حمایتی استان انجمن
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دانشگاه علوم پزشكی شهركرد در سیزدهمین المپیاد ورزشی دانشجویان دختر دانشگاه های علوم 

پزشكی كشور در ردیف ۱۰ دانشگاه برتر قرار گرفت 

ــوم پزشــكی  ــت دانشــگاه عل وب دا، سرپرس

ــال  ــی چهارمح ــتی و درمان ــات بهداش و خدم

و بختیــاری از قرارگیــری ایــن دانشــگاه در 

ردیــف ۱۰دانشــگاه برتــر بیــن ۵۵تیــم شــركت 

ــی  ــاد ورزش ــیزدهمین دوره المپی ــده در س كنن

دانشــجویان دختــر دانشــگاه هــای علــوم 

ــرداد.  ــور خب ــكی كش پزش

ــدی  ــالن خال ــر ارس ــزارش وب دا، دكت ــه گ ب

فــر ضمــن تبریــك ایــن دســتاورد بــه دســت 

در  انــدركاران برگــزاری و شــركت كننــدگان 

ســیزدهمین المپیــاد ورزشــی دانشــجویان 

ــكی  ــوم پزش ــگاه عل ــرد: دانش ــار ك ــر اظه دخت

شــهركرد همچنیــن در ایــن المپیــاد توانســت 

مقــام   ۳ تیــپ  هــای  دانشــگاه  بیــن  در 

ــد.  ــت را از آن خــود كن نخس

برابــری   ۴.۵ رشــد  از  فــر  خالــدی  دكتــر 

تعــداد مدالهــای ایــن دوره از رقابتهــا نســبت 

ورزشــی دانشــجویان دختــر  المپیــاد  بــه 

ی علوم پزشــكی در دوره قبل(ســال  دانشــگاه

ــرد: در ایــن دوره از  ــر داد و اظهــار ك ۹۴) خب

رقابتهــا دانشــگاه علــوم پزشــكی، ضمــن 

كســب چهــار مــدال طــال و یــك برنــز، ۲ مقــام 

چهارمــی و ۲ مقــام هشــتمی بــه دســت آورد.

وی تصریــح كــرد: در مجمــوع قریــب بــه 

۵۰ دانشــجو در هفــت رشــته ورزشــی بــا 

حریفانــی از ۵۴ دانشــگاه بــا یكدیگــر بــه 

پرداختنــد.  رقابــت 

بــه گفتــه وی،ســه مــدال طــال از مجمــوع چهار 

مــدال طال كســب شــده در رشــته ورزشــی شــنا 

و یــك طــال در رشــته تیرانــدازی تیمــی تپانچه 

ــه در وزن  ــته كارات ــز در رش ــدال برن ــك م و ی

ــته  ــی رش ــام چهارم ــرم و مق ــی ۶۱ كیلوگ منف

هــای والیبــال، تیرانــدازی تیمــی تفنــگ بــادی 

ــس  ــون و تنی ــی بدمینت ــتم تیم ــام هش و مق

ــكان  ــه ام ــه ب ــا توج ــب و ب ــزرا كس روی می

حضــور هشــت تیــم برتــر والیبــال در دوره بعد 

مســابقات، تیــم ورزشــی والیبــال علوم پزشــكی 

چهاردهمیــن  در  ســهمیه حضــور  شــهركرد 

المپیــاد ورزشــی دانشــجویان دختــر دانشــگاه 

هــای علــوم پزشــكی در دوســال آتــی را كســب 

كــرد.

ــن دوره از  ــزاری ای ــوه برگ ــریح نح وی در تش

ــیزدهمین  ــی ادامــه داد: س ــابقات ورزش مس

دوره المپیــاد ورزشــی دانشــجویان دختــر 

دانشــگاه هــای علــوم پزشــكی كشــور از دهــم 

ــته  ــاری در ۱۰رش ــهریورماه ج ــم ش ــا هفده ت

ــس  ــنا، تنی ــون، ش ــدازی، بدمینت ــه، تیران كارات

ــكتبال،  ــال، بس ــی، والیب ــز، دوومیدان روی می

ــد.  ــزار ش ــطرنج برگ ــال و ش فوتس

ــا  ــاد ب ــن المپی ــزود: ای ــر اف ــدی ف ــر خال دكت

ــی،  ــر از عوامــل اجرای حضــور ۲هــزار و ۵۰۰ نف

شــركت كننــدگان ، مربیــان و سرپرســتان و 

داوران ملــی و بیــن المللــی بــه میزبانــی 

دانشــگاه علــوم پزشــكی شــهركرد بــه بهتریــن 

شــكل ممكــن برگــزار شــد بگونــه ای كــه 

ــت و  ــی وزارت بهداش ــل اجرای ــین عوام تحس

ــر  ــا را ب شــركت كننــدگان در ایــن دور از رقابته

انگیخــت. 
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تاكید معاون غذا و دارو بر تعامل بیشتر داروسازان، 

پزشكان و بیماران

تقدیر معاون محترم وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو 

از مسئول پایش برنامه عملیاتی معاونت غذا و دارو 

دانشگاه علوم پزشكی شهركرد 

وب دا؛ معــاون غــذا و دارو دانشــگاه علــوم 

درمانــی  و  بهداشــتی  خدمــات  پزشــكی، 

ــاط  ــه ارتب ــا اشــاره ب ــاری ب چهارمحــال و بختی

ضعیــف داروســازان و پزشــكان وداروســازان بــا 

ــاز،  ــن داروس ــل بی ــش تعام ــر افزای ــاران، ب بیم

ــرد. ــد ك ــاران تاكی ــك و بیم پزش

بــه گــزارش وب دا بــه نقــل از روابــط عمومــی 

معاونــت؛ دكتــر رضــا محمــدی در جلســه 

دوره  برگــزاری  ریــزی  برنامــه  و  هماهنگــی 

ــازان،  ــژه داروس ــاوره وی ــی مش ــوزی مبان بازآم

ــی  ــوان مبان ــا عن ــزاری ایــن دوره هــای ب از برگ

ــال  ــاه س ــر م ــر در مه ــاط موث ــاوره و ارتب مش

ــر داد. ــاری خب ج

ــوزه  ــی در ح ــن دوره آموزش ــه وی، ای ــه گفت ب

بیماریهــای تنفســی و دیابــت و همچنیــن 

ی  بیمــاری هــای مرتبــط بــا مصــرف مكمل

ــری از  ــره گی ــا به ــری و ب ــی والغ ــی چاق رژیم

ی  اســاتید مجــرب و جدیــد تریــن تكنولوژی

ــد. ــد ش ــزار خواه ــی برگ آموزش

معــاون غــذا و داروی دانشــگاه علــوم پزشــكی 

شــهركرد، بــا ابراز 

ــبت  ــف نس تاس

میــزان  بــه 

كــم  ارتبــاط 

داروســازو پزشــك و همچنیــن داروســاز و بیمــار 

اظهــار داشــت: در صــورت بهبــود ســطح ایــن 

روابــط برخــی از مشــكالت حــوزه دارو از جملــه 

تجویزهــای غیــر منطقــی كــه مــی توانــد 

ــه  ــد ب ــار باش ــورد بیم ــی م ــرار ب ــی از اص ناش

یابــد. مــی  كاهــش  صــورت چشــمگیری 

جهــت  داروســازان  توانمنــدی  ارتقــاء  وی، 

ــا بیمــار و پزشــك در معاونــت  ــاط موثــر ب ارتب

غــذا و دارو دانشــگاه را از اهــداف برگــزاری ایــن 

ــرد. ــوان ك دوره عن

دكتــر محمــدی در جمــع اعضــاء محتــرم هیات 

علمــی از رشــته هــای مرتبــط از جملــه پزشــكی 

ــه  ــوژی، ب ــكی و فارماكول ــی، روان پزش اجتماع

اهمیــت برگــزاری ایــن دوره جهــت داروســازان 

ــه  ــرای برنام ــدی اج ــه زمانبن ــن برنام و تدوی

اشــاره داشــت و ارتقــاء توانمنــدی داروســازان 

ارتبــاط  جهــت 

ــار  ــا بیم ــر ب موث

در  پزشــك  و 

طــرف  بــر  جهــت 

ــالت  نمودن مشــكـ

ایــن  در  موجــود 

ــر   ــوزه را از دیگ ح

ف  ا هــد ا

دوره  برگــزاری  

نمــود و گفــت: در ایــن مســیر از  عنــوان 

ــه  ــی ب ــات علم ــرم هی ــاء محت ــت اعض ظرفی

خواهــد شــد. اســتفاده  نحــو مطلــوب 

وی، كاهــش مراجعــات غیــر ضــروری بــه 

داروخانــه هــا و همچنیــن كاهــش تنــش بیــن 

ــتاوردهای  ــردم را از دس ــه و م پرســنل داروخان

ــرد . ــوان ك ــا عن ــن دوره ه ــر اجــرای ای دیگ

وب دا؛ دكتــر رســول دینارونــد معــاون محتــرم 

ــركار  ــذا و دارو از س ــازمان غ ــس س ــر و رئی وزی

ــده رضــوی مســئول پایــش  ــر حمی ــم دكت خان

برنامــه عملیاتــی معاونت غــذا و دارو دانشــگاه 

علــوم پزشــكی شــهركرد بــا اهــداء لوح ســپاس 

تقدیــر كــرد.

بــه گــزارش وب دا بــه نقــل از روابــط عمومــی 

ــه  ــه ب ــی ك ــذا و دارو؛ در همایش ــت غ معاون

ــذا  ــر غ ــای برت ــت ه ــل از معاون ــور تجلی منظ

زمینــه  در  دارو  و 

و  اجــرا  تدویــن، 

برنامــه  پیشــبرد 

عملــــیاتــــی در 

ــن  ــت و دومی بیس

مــاه  مــرداد  روز 

غــذا  ســازمان  در 

تهــران  در  دارو  و 

ــد از ســركار خانــم دكتــر حمیــده  برگــزار ش

ــذا  ــت غ ــی معاون ــور داروئ ــر ام ــوی مدی رض

و دارو دانشــگاه علــوم پزشــكی شــهركرد و 

ــداء  ــا اه ــی ب ــه عملیات ــش برنام ــئول پای مس

ــر  ــای دكت ــرف جنــاب آق ــپاس از ط ــوح س ل

رســول دینارونــد معــاون محتــرم وزیــر و 

رئیــس ســازمان غــذا و دارو تقدیــر شــد.

در متــن ایــن لــوح ســپاس خطــاب بــه دكتــر 

محتــرم  كارشــناس  اســت؛  آمــده  رضــوی 

پایــش برنامــه عملیاتــی معاونــت غــذا و داروی 

ــی  ــای ب ــالش ه ــیله از ت ــن وس ــهركرد، بدی ش

ــتقرار  ــی در اس ــه و ارزشــمند ســركار عال شــا ئب

ــش  ــام یكپارچــه برنامــه عملیاتــی و پای نظ

ــوم  ــگاه هــای عل آن در ســطوح ســتاد و دانش

ــا  ــی ب ــتی و درمان ــات بهداش ــكی و خدم پزش

هــدف ارتقــاء كارآیــی و پاســخگویی در نظــام 

ســالمت كشــور قدردانــی نمــوده و از درگاه 

ــور  ــالمت ، حض ــزت و س ــان دوام، ع ــزد من ای

ــه  ــتیابی ب ــتای دس ــوار در راس ــر آن بزرگ و تاثی

اهــداف عالیــه را مســئلت دارم. امیــد آنكــه در 

ــد  ــق و موی ــواره موف ــی، هم ســایه الطــاف اله

ــید. باش
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از نگاه آماری به صدور پروانه های بهداشتی بپرهیزید

تبریك معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشكی شهركرد به دكتر حریری 

ــر مــواد غذایــی دانشــگاه علــوم  وب دا؛ ریاســت اداره نظــارت ب

ــدور  ــی ص ــه فن ــن كمیت ــت و پنجمی ــهركرد، در بیس ــكی ش پزش

پروانــه هــای بهداشــتی از اعضــا كمیتــه خواســت صــدور پروانــه 

ــدای  ــت ف ــام و كیفی ــت انج ــت دق ــا نهای ــتی ب ــای بهداش ه

ــت نشــود.  كمی

بــه گــزارش وب دا بــه نقــل از روابــط عمومــی معاونــت غــذا و 

دارو؛ ابراهیــم داوودی همچنیــن از كارشناســان مرتبــط بــا صــدور 

ــده را  ــرف كنن ــالمت مص ــت، س ــتی خواس ــای بهداش ــه ه پروان

ــی صــدور پروانه لحــاظ  ــالك در بررس ــه و م ــن مولف مهمتری

ــد. داوودی  ــوع بپرهیزن ــن موض ــه ای ــاری ب ــگاه آم ــد و از ن كنن

تاكیــد كــرد: بــدون شــك اعتمــاد مــردم بزرگتریــن ســرمایه نظــام 

ســالمت اســت و بایــد در حفــظ ایــن ســرمایه ارزشــمند نهایــت 

توجــه صــورت پذیــرد.

ــًا  ــه هــای بهداشــتی صرف ــا تمدیــد پروان وی افــزود: صــدور و ی

بــرای كارگاههــا و كارخانجاتــی صــورت پذیــرد كــه كلیــه مــوارد 

ــتی  ــص بهداش ــه نق ــد هرگون ــوده و فاق ــت نم ــی را رعای قانون

باشــند. 

ــت و  ــه در بیس ــه ك ــن كمیت ــزارش، در ای ــن گ ــاس ای ــر اس ب

چهارمیــن روز مــرداد مــاه در محــل دفتــر معاونــت غــذا و دارو 

ــد  ــا تمدی ــه صــدور ی ــوط ب ــده مرب ــزار شــد تعــداد ۴۸ پرون برگ

ــی و  ــورد بررس ــارت م ــه نظ ــتی و شناس ــای بهداش ــه ه پروان

ــررات  ــن و مق ــا قوانی ــه ب ــواردی ك ــا م ــت و ب ــرار گرف ــی ق ارزیاب

ــد. ــل آم ــت بعم ــتند موافق ــاق داش ــه انطب مربوط

دكتــر رضــا محمــدی معــاون غــذا و داروی دانشــگاه علــوم 

ــاون  ــمت مع ــه س ــری ب ــر حری ــاب دكت ــهركرد انتص ــكی ش پزش

توســعه مدیریــت و منابــع ســازمان غــذا و دارو را تبریــك گفــت و 

ــرد. ــر ك ــهابی تقدی ــر ش ــات دكت از خدم

ــذا و  ــاون غ ــدی مع ــر رضــا محم ــام دكت ــزارش وب دا،در پی ــه گ ب

ــت: ــده اس ــهركرد آم دارو ش

ــا كمــال مســرت،  ــری، ب ــر محمــد حســین حری ــای دكت ــاب آق جن

ــمند  ــای ارزش ــرمایه ه ــه از س ــی ك ــته ی جنابعال ــاب شایس انتص

ــعه  ــاون توس ــوان مع ــه عن ــی باشــید  را ب ــذا و دارو م ــازمان غ س

مدیریــت و منابــع ایــن ســازمان تبریــك و تهنیــت عــرض نمــوده 

ــوزه،  ــن ح ــی در ای ــده جنابعال ــارب ارزن ــایه تج ــدم در س و آرزومن

ــیم.  ــزون باش ــرفت روز اف ــت و پیش ــاهد موفقی ش

دكتــر محمــدی در قســمت دیگــری از ایــن پیــام از خدمــات ارزنــده 

آقــای دكتــر شــهابی تقدیــر و بــرای ایشــان از درگاه خداونــد متعــال 

آرزوی موفقیــت و ســربلندی كرد.  
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عطاریها مطلقًا مجاز به فروش دارو نیستند

وب دا؛ رئیــس اداره نظــارت بــر داروهــای طبیعــی، ســنتی 

ــكی  ــوم پزش ــگاه عل ــذا و دارو دانش ــت غ ــل معاون و مكم

ــی  ــروزه آموزشــی تكنســین هــای داروئ شــهركرد در كارگاه یك

بــر لــزوم خــودداری عطــاری هــا از عرضــه و فــروش دارو تاكیــد 

كــرد. 

بــه گــزارش وب دا بــه نقــل از روابــط عمومــی معاونــت غــذا و دارو؛ 

ــاغل در  ــی ش ــین هــای داروئ ــع تكنس ــگاه خســرویان در جم ــر پ دكت

ــت ،  ــن معاون ــات ای ــالن اجتماع ــی در س ــتی درمان واحــد هــای بهداش

ضمــن ابــراز خرســندی از ارتقــاء ســطح دانــش و آگاهــی عطــاری هــای 

ســطح اســتان در خصــوص خطــرات ناشــی از تجویــز دارو در عطاریهــا بــر 

كــز تاكیــد كــرد. ضــرورت اجــرای بازدیدهــای مســتمر و موثــر از ایــن مرا

وی تصریــح كــرد: عطــاری هــا صرفــًا مجــاز بــه عرضــه گیاهــان داروئــی 

مــورد تا�ــد ســازمان بــوده و در صــورت مشــاهده تخلــف، بــا قاطعیــت 

بــا متخلفــان برخــورد خواهــد شــد چــرا كــه قبــالً آمــوزش هــای الزم در 

ایــن زمینــه بــه كلیــه عطــاری هــا ارائــه شــده اســت.

ــا توجــه بــه قــرار  دكتــر خســرویان در ادامــه ایــن كارگاه آموزشــی ب

ــعه  ــا اش ــردم ب ــتر م ــه بیش ــتان و مواجه ــل تابس ــن در فص گرفت

مســتقیم خورشــید و خطــرات بالقــوه آن بــرای ســالمتی افــراد 

مطالبــی در مــورد انــواع ضــد آفتــاب و روش هــای صحیــح 

اســتفاده از آنهــا بــرای تكنســین هــا تشــریح نمــود.
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بیست و سومین كمیته فنی و قانونی بررسی صدور و تمدید پروانه های بهداشتی در معاونت 

غذا و دارو برگزار شد 

جلسه توجیهی قیمت تمام شده فرایندها در معاونت غذا و دارو 

دانشگاه علوم پزشكی شهركرد برگزار شد

علــوم  دانشــگاه  داروی  و  غــذا  معــاون  دا؛  وب 

ــومین  ــت و س ــكیل بیس ــهركرد، از تش ــكی ش پزش

ــد  ــدور و تمدی ــی ص ــی بررس ــی و قانون ــه فن كمیت

ــواد  ــد م ــات تولی ــتی كارخانج ــای بهداش ــه ه پروان

ــه اعضــا در معاونــت غــذا و  ــا حضــور كلی ــی ب غذای

دارو خبــر داد.

 بــه گــزارش وب دا؛ دكتــر رضــا محمــدی بــا 

ــداد  ــه تع ــن كمیت ــزود: در ای ــر اف ــن خب ــالم ای اع

ــه  ــد پروان ــا تمدی ــدور ی ــه ص ــوط ب ــا مرب ۱۰۰ تقاض

ــی و  ــئولین فن ــه مس ــات، پروان ــتی كارخانج بهداش

ــی  ــورد بررســی و ارزیاب ــارت م ــت شناســه نظ دریاف

ــا قوانیــن و  قــرار گرفــت و بــا در خواســتهایی كــه ب

مقــررات مربوطــه انطبــاق داشــتند موافقــت گردیــد.

وب دا؛ معــاون غــذا و دارو دانشــگاه علــوم پزشــكی شــهركرد، از برگزاری نخســتین 

جلســه توجیهــی قیمــت تمــام شــده فراینــد هــا ویــژه كاركنــان معاونــت غــذا و 

دارو خبــر داد.

ــا  ــدی ب ــر رضــا محم ــت؛ دكت ــی معاون ــط عموم ــل از رواب ــه نق ــزارش وب دا ب ــه گ ب

ــا توجــه بــه اهمیــت بررســی قیمــت تمــام شــده فرایندهــا  اعــالم ایــن خبــر افــزود: ب

در مجموعــه هــای ارائــه دهنــده خدمــات بــه منظــور تع�ــن وضعیــت موجــود و برنامــه 

ــه فعالیتهــا در آینــده و همچنیــن تجزیــه و تحلیــل مولفــه هــای  ــرای انجــام بهین ــزی ب ری

ــا حضــور پرســنل  مختلــف موثــر بــر قیمــت تمــام شــده فرایندهــا ایــن جلســه توجیهــی ب

واحدهــای تابعــه معاونــت اعــم از كارشناســان حــوزه دارو، غــذا و آزمایشــگاه كنتــرل برگــزار شــد. 

بــه گفتــه وی، در ایــن جلســه دكتــر شــاهقلی و مهنــدس محمدیــان كــه در جلســات توجیهــی 

دانشــگاه شــركت كــرده بودنــد مطالــب مــورد نیــاز را بــه حاضریــن منتقــل نمــوده و در ادامــه خانــم 

اســدی از كارشناســان برنامــه ســتاد دانشــگاه نحــوه ثبــت فرایندهــا در جــداول مربوطــه و محاســبه 

قیمــت هــای تمــام شــده را بــه پرســنل آمــوزش و بــه ســواالت و ابهامــات كارشناســان در ایــن زمینــه 

پاســخ دادنــد.

ــه  ــن جلســه آموزشــی فرمهــای مربوطــه بیــن كلی ــان ای ــر محمــدی تصریــح كــرد: در پای دكت

كارشناســان توزیــع و مقــرر گردیــد در اســرع وقــت نســبت بــه تكمیــل فرمهــا اقدامــات 

ــرد. الزم صــورت پذی
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دستورالعمل اجرایی هفته عفاف و حجاب سال 

۹۶ ابالغ شد

ــی و  ــط عموم ــت رواب ــت مدیری وب دا؛ سرپرس

اموربیــن الملــل دانشــگاه علــوم پزشــكی شــهركرد 

ــیدن ســالروز واقعــه مســجد  ــرا رس ــا ف ــت: ب گف

گوهــر شــاد و حملــه رژیــم ســاواك رضــا خانــی 

ــر ســال  ــه معترضیــن كشــف حجــاب در ۲۱ تی ب

خاطــره  و  یــاد  گرامیداشــت  جهــت  و   ۱۳۱۵

ــه  ــاد و هم ــر ش ــجد گوه ــه مس ــهدای فاجع ش

ــام  ــن ای ــی ای ــاف و پاكدامن ــیر عف ــهدای مس ش

ــاف و حجــاب " نامگــذاری شــده  ــه "عف ــه هفت ب

ــت. اس

بــه گــزارش وب دا؛ ســید علــی درخشــان، ترویــج 

ــان  ــتحكام بنی ــاب و اس ــاف و حج ــگ عف فرهن

ــم  ــا تهاج ــه ب ــی و مقابل ــواده اســالمی- ایران خان

هماهنــگ،  هــای  برنامــه  اجــرای  فرهنگــی، 

هوشــمندانه و هنرمندانــه بــا بهــره گیــری از 

توانمنــدی هــای دســتگاه هــای دولتــی و تشــكل 

ی نویــن در  هــای مردمــی و بكارگیــری رســانه

ــی را  ــای اجتماع ــط ه ــازی و محی ــای مج فضاه

ــت. ــروری دانس ض

وی تصریــح كــرد: در همیــن راســتا، دســتورالعمل 

جهــت  حجــاب  و  عفــاف  هفتــه  اجرایــی 

ــان ادارات  ــرای كاركن ــاب ب ــاف و حج ــج عف تروی

ــردم  ــوم م ــن و عم ــان ، مراجعی ی آن ، خانواده

ابــالغ گردیــده و عناویــن ایــن هفتــه از روز ۱۷ تــا 

ــت. ــده اس ــانی ش ــالع رس ــاه اط ۲۳ تیرم

بــه گفتــه وی، شــنبه ۱۷ تیرمــاه بــا عنــوان عفــاف 

ــی و  ــاب ایران ــش انســانی،  انتخ و حجــاب، گرای

یكشــنبه ۱۸ تیرمــاه بــا عنــوان عفــاف و حجــاب، 

شــهروندی  حقــوق  انســانی،   كرامــت  آزادی،  

ــت. ــده اس ــذاری ش نامگ

درخشــان افــزود: روزهــای دو شــنبه و ســه شــنبه 

ــب  ــه ترتی ــز ب ــاری نی ــاه ج ــورخ ۱۹ و ۲۰ تیرم م

ــی مشــاركت  ــن عفــاف و حجــاب،  تجل ــا عناوی ب

ــاك  ــه پوش ــه ب ــتغال،  ن ــد و اش ــی و تولی اجتماع

خارجــی نامگــذاری شــده اســت.

سرپرســت مدیریــت روابــط عمومــی و امــور 

ــهركرد،  ــكی ش ــوم پزش ــگاه عل ــل دانش ــن المل بی

ــی  ــواده متعال ــف،  خان ــان عفی ــور، زن ــردان غی م

ــرد  ــوان ك ــاه عن ــنبه ۲۱ تیرم ــن چهارش را از عناوی

ــزرگ  ــاع ب ــن روز اجتم ــا ای ــان ب ــزود: همزم و اف

مردمــی بــا شــعار "صیانــت از حریــم خانــواده" را 

ــت. ــم داش خواهی

بــه گفتــه وی، ایــن برنامــه از ســاعت ۱۷ از 

محــل میــدان بســیج بــه ســمت امــام زادگان دو 

ــردد. ــی گ ــزار م ــهركرد برگ ــوم ش معص

ــاه را  ــنبه ۲۲ تیرم ــج ش ــوان روز پن ــان، عن درخش

عفــاف و حجــاب، نشــاط اجتماعــی، امنیــت 

اخالقــی اعــالم كــرد و افــزود: بــرای روز جمعه ۲۳ 

ــاف و حجــاب  ــه عف ــن روز از هفت ــاه و آخری تیرم

ــور  ــه ســاز ظه ــز عنــوان جامعــه عفیــف ، زمین نی

انتخــاب شــده اســت.

وی، در پایــان از تمامــی كاركنــان دانشــگاه علــوم 

پزشــكی ، دانشــجویان، اســاتید و اعضــای هیئت 

علمــی و خانــواده هــای ایــن عزیــزان، مراجعیــن 

ــگاه و  ــه دانش ــی تابع ــتی و درمان ــز بهداش ك مرا

مــردم شــریف اســتان جهــت حضــور حداكثــری 

و بــا شــكوه در مراســم راهپیمایــی روز چهارشــنبه 

دعــوت بعمــل آورد.
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برگزاری همایش بزرگ پیاده روی و دوچرخه سواری در شهركرد و اهدای جوایز به شركت كنندگان با نام های معصومه

وب دا؛ سرپرســت مدیریــت روابــط عمومــی 

ــكی  ــوم پزش ــگاه عل ــل دانش ــن المل ــور بی و ام

شــهركرد، از برگــزاری همایــش بــزرگ پیــاده 

ــنبه  ــه ش ــن س ــواری در اولی ــه س روی و دوچرخ

های  مردادمــاه و همزمــان بــا آغــاز طرح سه

ــر داد. ــهركرد خب ــودرو در ش ــدون خ ب

بــه گــزارش وب دا؛ ســید علــی درخشــان افــزود: 

ــاعت ۷  ــاه راس س ــوم مردادم ــش س ــن همای ای

ــوم پزشــكی  ــح از محــل ســتاد دانشــگاه عل صب

شــهركرد واقــع در خیابــان آیــت اهللا كاشــانی بــه 

ــد. ــارك تهلیجــان برگــزار گردی ســمت پ

وب دا؛ سرپرســت مدیریــت روابــط عمومــی 

ــكی  ــوم پزش ــگاه عل ــل دانش ــن المل ــور بی و ام

شــهركرد، از اهــدای جوایــز بــه ۲۰ نفــر از شــركت 

ــه  ــاده روی و دوچرخ ــش پی ــدگان در همای كنن

ســواری اولیــن ســه شــنبه مردادمــاه به مناســبت 

ــه(س) و روز  ــالد باســعادت حضــرت معصوم می

ــر داد. ــر خب دخت

بــه گــزارش وب دا؛ ســید علــی درخشــان ، ضمن 

ــردم و مســئولین  ــتقبال م ــراز خرســندی از اس اب

اســتان از اجــرای طــرح ســه شــنبه هــای بــدون 

خــودرو ، از همــكاری تمامــی ارگان هــای برگــزار 

كننــده همایــش پیــاده روی و دوچرخــه ســواری 

در اولیــن ســه شــنبه مردادمــاه تقدیــر كــرد.

وی افــزود: ســعی شــد بــا اجــرای برنامــه هــای 

ــادم  ــی خ ــه خوان ــد مولودی ــوع مانن ــاد و متن ش

حــرم حضــرت معصومــه (س) بــه مناســبت 

میــالد بــا ســعادت حضــرت معصومــه (س) 

و آغــاز دهــه كرامــت و ایســتگاه نقاشــی و 

ــه  ــات ب ــاعات و لحظ ــاد س ــای ش ــیقی ه موس

یادماندنــی را بــرای مــردم شــریف اســتان و 

شــركت كننــدگان در ایــن پویــش فراهــم نمائیــم.

وی گفــت: همچنیــن بــا اســتقرار ایســتگاه 

ســالمت بــا همــكاری مركز  بهداشــت شهرســتان 

ــدگان در  ــركت كنن ــع ش ــل تجم ــهركرد در مح ش

پــارك تهلیجــان ، ضمــن انــدازه گیــری فشــار و 

قنــد خــون متقاضیــان بــه آنــان مشــاوره هــای 

ــد. ــه گردی ــگان ارائ ــه ای رای ــكی و تغذی پزش

ــی و امــور  سرپرســت مدیریــت روابــط عموم

ــان  ــر نش ــهركرد خاط ــگاه ش ــل دانش ــن المل بی

ســالمت،  بیمــه  شــهركرد،  شــهرداری  كــرد: 

كل  اداره  رســالت،  الحســنه  قــرض  بانــك 

و  ورزش  كل  اداره  زیســت،  محیــط  حفاظــت 

ــگاران اســتان ، شــبكه  ــن خبرن ــان، انجم جوان

ــی  ــع طبیع ــتی و مناب ــط زیس ی محی ــكل تش

اســتان و هیئــت هــای دوچرخــه ســواری و 

ورزش هــای همگانــی، ســازمان بســیج جامعــه 

ــاه  پزشــكی، مجمــع خیریــن ســالمت،  بانــك رف

ــتی  ــت بهداش ــت و معاون ــك مل ــران و بان كارگ

ــا  ــن همایــش ب ــزاری ای ســپاه پاســداران در برگ

ــتند. ــكاری داش ــكی هم ــوم پزش ــگاه عل دانش

ــه  ــد قرع ــه قی ــم ب ــن مراس ــه وی، در ای ــه گفت ب

بــه ۶۰ نفــر از شــركت كننــدگان دوچرخــه، كمــك 

ــون  ــغ ۳ میلی ــه مبل ــه ب ــد دوچرخ ــه خری هزین

ــی اهــدا  ــون ریال ــك میلی ــه ی ــال و كارت هدی ری

شــد.

ی  بــر اســاس ایــن گــزارش، طــرح ســه شــنبه

بــدون خــودرو، بــا هــدف ایجــاد نشــاط و 

شــهروندان،  در  روحــی  و  جســمی  ســالمت 

ــی در  ــت بدن ــرك و فعالی ــزان تح ــش می افزای

راســتای كاهــش بیمــاری هــا و كمــك بــه 

ــام  ــدا و ازدح ــرو ص ــوا و س ــی ه ــش آلودگ كاه

آن شــامل  از  ناشــی  هــای  آســیب  تــردد و 

ــی  ــای اجتماع ــاری ه ــوادث و ناهنج ــاری ح بیم

ــر  ــك س ــای ت ــش خودروه ــر، كاه ــرگ و می و م

ــای  ــردد خودروه ــت ت ــش ظرفی ــین و افزای نش

عمومــی و ســطح خدمــت آن، توســعه فرهنــگ 

ــوان شــیوه  ــواری بعن ــاده روی و دوچرخــه س پی

كارآمــد جابــه جایــی در مســافت هــای كوتــاه بــا 

برگــزاری همایــش بــزرگ پیــاده روی و دوچرخــه 

ســواری در ابتــدا در شــهر شــهركرد و در ادامــه در 

ســایر شهرســتان هــا بــه اجــرا گذاشــته خواهــد 

شــد.
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ــاه،  ــیدن ۱۷ مردادم ــرا رس ــبت ف ــه مناس وب دا؛ ب

روز خبرنــگار و تجلیــل از زحمــات فعالیــن عرصــه 

گردهمایــی  اطــالع رســانی، دومیــن  و  خبــر 

ی  ــط عمومی ــن رواب ــزرگ مســئولین و رابطی ب

پزشــكی  علــوم  دانشــگاه  تابعــه  واحدهــای 

ــد. ــزار ش ــهركرد برگ ش

ــزرگ مســئولین  ــی ب ــزارش وب دا؛ گردهمای ــه گ ب

معاونــت،  هــای  عمومــی  روابــط  رابطیــن  و 

دانشــكده هــا، بیمارســتان هــا و مراكــز بهداشــتی 

و درمانــی تابعــه ایــن دانشــگاه بــا همــكاری مركــز 

بهداشــت شهرســتان شــهركرد در شــانزدهمین روز 

از مردادمــاه جــاری در ســالن اجتماعــات ایــن مركز 

همــراه بــا برگــزاری كارگاه آموزشــی خبرنویســی و 

عكاســی موبایــل برگــزار گردیــد.

سرپرســت مدیریــت روابــط عمومــی و امــور بیــن 

ــوم پزشــكی شــهركرد در ایــن  ــل دانشــگاه عل المل

ــت  ــال نشس ــر س ــق روال ه ــت: طب ــم، گف مراس

مســئولین روابــط عمومــی هــا بــا ایــن امیــد كــه 

زمینــه بــرای انجــام هــر چــه بهتــر شــرح وظایــف 

ــا ،  ــت ه ــی فعالی ــی وكیف ــاء كم ــه و ارتق محول

اســتفاده از نقطــه نظــرات ، پیشــنهادات ، طــرح 

ــكار  ــه راه ــا و ارائ ــكالت و كمبوده ــائل و مش مس

بــرای بــه حداقــل رســاندن مشــكالت و اســتفاده 

حداكثــری از امكانــات و فرصــت هــا فراهــم شــود 

برگــزار شــده اســت.

ــده  ــش آم ــت پی ــان، از فرص ــی درخش ــید عل س

ــت،  ــوص اهمی ــه در خص ــد نكت ــان چن ــرای بی ب

ــگاه و وظایــف روابــط عمومــی هــا اســتفاده  جای

كــرد و بــاری دیگــر بــر حساســیت این مســئولیت 

ــد نمــود. ــن حــوزه تاكی و فعالیــت در ای

بیــن مــردم و  وی، برقــراری ارتبــاط متقابــل 

ــم  ــط تفاه ــب همــكاری و بس مســئولین و جل

عمومــی، آگاهــی مــردم از عملكــرد دســتگاه 

متبــوع ، آمــاده نمــودن اذهــان عمومــی را از 

اهــداف روابــط عمومــی برشــمرد و افــزود: جایــگاه 

روابــط عمومــی بــه دلیــل ماهیــت خــاص خــود 

ــر نظــر مســتقیم  ــاط مســتمر ، زی و ضــرورت ارتب

ــرار  ــوع ق ــتگاه متب ــئول دس ــام مس ــن مق باالتری

دارد.

ــی از  ــط عموم ــف رواب ــرد: در تعاری ــح ك وی تصری

ــا  ــر ، رابطــه خــوب ب ــن، هن ــی همچــون ف واژگان

ــوان  ــه عن ــی ب ــط عموم ــتفاده و رواب ــران اس دیگ

چشــم، گــوش و دهــان یــك ســازمان ســخن بــه 

میــان آمــده اســت.

ــوان  ــن مــردم مــداری بعن ــه داد: همچنی وی ادام

ــط عمومــی، ایجــاد، حفــظ و تــداوم  فلســفه رواب

ــا مخاطــب هــدف آن و اطــالع رســانی  تفاهــم ب

ــوان وظیفــه روابــط  ــه مــردم بعن و پاســخگویی ب

ــی در  ــور كل ــه ط ــت و ب ــده اس ــان ش ــی بی عموم

تعریفــی جامــع از روابــط عمومــی؛ ایجــاد، حفــظ 

و تــداوم تفاهــم بیــن ســازمان و مخاطبــان آمــده 

اســت. 

ــه  ــا بیــان اینكــه، همــه همــكاران نســبت ب وی ب

حساســیت ایــن حــوزه و وظایفشــان بــه خوبــی 

مطلــع هســتند، اظهار امیــدواری كــرد: بــرای 

موفقیــت هــر چــه بیشــتر در ایــن زمینــه شــاهد 

ــیم. ــتان باش ــه دوس ــف هم ــالش مضاع ت

ــه  ــا توجــه ب درخشــان گفــت: انتظــار مــی رود ب

افزایــش ســرعت انتقــال اطالعــات بــا بهــره گیری 

از تكنولــوژی هــای نویــن و فضــای مجــازی همــه 

ــر  ــا ه ــی ه ــط عموم ــن رواب ــئولین و رابطی مس

چــه بیشــتر نســبت بــه اســتفاده از ایــن ابــزار و 

تســریع در رونــد اطــالع رســانی دقیــق و صحیــح 

ــه و  ــان مربوط ــئولین و كارشناس ــل از مس ــه نق ب

ــر در واحــد مربوطــه اقــدام نماینــد. منابــع معتب

ــمی  ــع رس ــا مرج ــد، تنه ــر ش ــه متذك وی در ادام

انتشــار اخبــار دانشــگاه، كانــال مركــز روابــط 

عمومــی اســت لــذا انتظــار مــی رود از دادن 

ــه طــور  ــد ب ــگاران و جرای ــه رســانه، خبرن ــار ب اخب

ــاز  ــا در صــورت نی مســتقیم خــود داری نمــوده ت

ــر درج  ــب خب ــورت تكذی ــخگویی در ص ــه پاس ب

ــع  ــالف واق ــانی خ ــالع رس ــئولیت اط ــده مس ش

ــود. ــزان نش ــن عزی ــه ای متوج

سرپرســت مدیریــت روابــط عمومــی و امــور بیــن 

ــوم پزشــكی شــهركرد در ایــن  ــل دانشــگاه عل المل

ــك شــبكه و  ــار در لین ــت : درج اخب ــم، گف مراس

واحــد مربوطــه بــا وجــود انعــكاس اخبــار از 

ــًا  ــت و قطع ــروری اس ــگاه ض ــار دانش ــال اخب كان

ــد  ــذار خواه ــر گ ــه تاثی ــد مربوط ــی واح در ارزیاب

بــود.وی در خصــوص اخبــار لینــك واحــد هــا نیــز 

ــه  ــت و ب ــرع وق ــد در اس ــار بای ــد، اخب ــر ش متذك

ــناس و  ــل از كارش ــه نق ــق و ب ــل و دقی ــور كام ط

ــود. ــه درج ش ــئولین مربوط مس

درخشــان با بیــان اینكه، اطــالع رســانی از برگزاری 

ــره  ــای روزم ــت ه ــزء فعالی ــه ج ــه ك ــك جلس ی

تمامــی شــبكه هــا و از شــرح وظایــف واحدهــای 

مــی باشــد كفایــت نمــی كنــد و الزم اســت جنبــه 

هــای نــو و مهــم ایــن خبــر ماننــد گــزارش ارائــه 

شــده در ایــن جلســه، آمــار و اخبــاری كــه قابلیــت 

اطــالع رســانی و آگاهــی دهــی عمومــی، آمــوزش 

ــانی  ــالع رس ــز و اط ــازی دارد تمرك ــگ س و فرهن

ــود از مســئولین و رابطیــن روابــط عمومــی  ش

هــا خواســت، تــا حــد امــكان بــر محتــوای خبــر 

ــت  ــا قابلی ــد ت ــری آن بیفزاین ــای خب و ارزش ه

ــگاه  ــار دانش ــال اخب ــق كان ــانی از طری ــالع رس اط

در فضــای مجــازی و نمایــش بــر صفحــه اصلــی 

ــار دانشــگاه در ســایت را داشــته باشــد. اخب

ــه  ــد، اخبــار زمانــی ب ــادآور ش وی همچنیــن ی

روابــط عمومــی منعكــس نشــود كــه همزمــان یــا 

ــری واحــد  ــال خب ــر روی كان حتــی پیــش از آن ب

مربوطــه منعكــس شــده اســت چــرا كــه تنظیــم 

ــری ســایت فاقــد ارزش  آن بــر اســاس قالــب خب

ــد  ــر نیازمن ــه خب ــت ك ــی اس ــن درحال ــده و ای ش

اطالعــات تكمیلــی و یــا انعــكاس بــه نقــل از یــك 

ــوده اســت. مســئول ب

سرپرســت مدیریــت روابــط عمومــی و امــور بیــن 

الملــل دانشــگاه علــوم پزشــكی شــهركرد بــا بیــان 

اینكــه، قطعــًا جلســه یــا برنامــه ای كــه برگــزار می 

شــود در زمــان، تاریــخ، محــل معیــن و بــا حضــور 

افــراد و بــا اهــداف مشــخص برگــزار مــی شــود و 

نتایــج و یــا ارائــه مباحــث آموزشــی و یــا تصمیــم 

و مصوباتــی خواهــد داشــت مجــددًا متذكــر شــد، 

ــودداری  ــدًا خ ــطری ج ــك س ــار ی ــتن اخب از نوش

ــر و  ــی خب ــه اركان اصل ــن ب ــا پرداخت ــود و ب ش

ــه ســواالت احتمالــی خواننــدگان  پاســخ گویــی ب

ــود  ــات خ ــای آن و گزارش ــر غن ــر، ب ــن خب در مت

بیفزاینــد.

وی، همچنیــن از مســئولین و رابطیــن روابــط 

ــت، در  ــا خواس ــی شــبكه و واحده ــی تمام عموم

طــول یــك فصــل نســبت بــه تهیــه آرشــیو عكس 

ــد و  ــات، بازدی ــامل جلس ــم ش ــای مه از رویداده

ــوی  ــه از س ــی ك ــدام و در تاریخ ــا اق ــش ه همای

روابــط عمومــی پیــش از پایــان هــر فصــل اعــالم 

مــی شــود همــراه بــا اطالعــات تكمیلــی تصویــر و 

۵ خبــر شــاخص بــرای درج در فصلنامــه پــژواك ، 

بوســیله ســی دی بــه مدیریــت روابــط عمومــی و 

امــر بیــن الملــل ارســال نماینــد.

از  گیــری  بهــره  بــرای  پایــان  در  درخشــان 

ــتای  ــر در راس ــرات موث ــه نظ ــنهادات و نقط پیش

پیشــبرد اهــداف مدیریــت روابــط عمومــی و 

ــط  ــن رواب ــئولین و رابطی ــوی مس ــگاه از س دانش

عمومــی هــای واحدهــای تابعــه و فعالیــن عرصــه 

ی نــو  خبــر و اطــالع رســانی و حمایــت از ایده

ــود.  ــی نم ــالم آمادگ اع

گفتنــی اســت، در پایــان ایــن مراســم بــا اهــدای 

لــوح تقدیــر و هدایایــی بــه رســم یادبــود از 

ــد. ــل آم ــر بعم ــزان تقدی ــن عزی ــات ای زحم

گردهمایی مسئولین و رابطین روابط عمومی های واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشكی شهركرد 
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ــی  ــط عموم ــت رواب ــت مدیری وب دا؛ سرپرس

ــوم پزشــكی  ــل دانشــگاه عل ــن المل و امــور بی

ــی  ــوزش خبرنویس ــت: كارگاه آم ــهركرد گف ش

ــط  ــئولین رواب ــژه مس ــل وی ــی موبای و عكاس

عمومــی واحدهــای تابعــه ایــن دانشــگاه 

ــد. ــزار ش برگ

ــا  ــی درخشــان ب ــزارش وب دا؛ ســید عل ــه گ ب

اعــالم ایــن خبــر افــزود: ایــن كارگاه آموزشــی 

از  نفــر   ۳۰ از  بیــش  حضــور  بــا  یكــروزه 

ــای  ــی ه ــط عموم ــن رواب ــئولین و رابطی مس

معاونــت هــا، دانشــكده هــا، بیمارســتان 

هــا و مراكــز بهداشــتی و درمانــی تابعــه 

بهداشــت  مركــز  همــكاری  بــا  دانشــگاه 

از  روز  شــانزدهمین  در  شــهركرد  شهرســتان 

ــن  ــات ای ــالن اجتماع ــاری در س ــاه ج مردادم

ــن  ــرد: در ای ــح ك ــد.وی تصری ــزار ش ــز برگ مرك

كارگاه ضمــن بیــان نــكات آموزشــی مرتبــط بــا 

عكاســی بــا موبایــل توســط آقــای اكبــر نــژاد 

و اصــول خبرنویســی توســط آقــای زمــان 

پــور مدیــر واحــد خبــر صــدا و ســیمای مركــز 

اســتان، حاضریــن بــه بیــان نقطــه نظــرات و 

ــد. ــود پرداختن ــنهادات خ پیش

ــور  ــی و ام ــط عموم ــت رواب ــت مدیری سرپرس

بیــن الملــل دانشــگاه علــوم پزشــكی شــهركرد 

گفــت: همچنیــن بــه مناســبت فــرا رســیدن ۱۷ 

ــی  ــا اهــدای هدایای ــگار ب ــاه، روز خبرن مردادم

ــی  ــزرگ گرام ــن روز ب ــدگان ای ــه شــركت كنن ب

داشــته شــد و از زحمــات فعالیــن عرصــه خبــر 

ــای  ــط عمومــی ه ــالع رســانی در رواب و اط

واحــد هــای تابعــه دانشــگاه قدردانــی بعمــل 

آمــد.

ــوم پزشــكی  ــگاه عل ــل دانش ــن المل ــور بی ــی و ام ــط عموم ــت رواب وب دا؛ سرپرســت مدیری

ــی و  ــد و پخــش برنامــه هــای تلویزیون ــاد تفاهــم نامــه مشــاركت در تولی شــهركرد، از انعق

رادیویــی فــی مابیــن ایــن دانشــگاه و ســازمان صــدا و ســیمای مركــز چهارمحــال و بختیــاری 

خبــر داد.

بــه گــزارش وب دا؛ ســید علــی درخشــان افــزود: بــر اســاس مفــاد قــرارداد تولیــد و پخــش 

ــه ای  ــه ۱۵ دقیق ــش ۳۰ برنام ــد و پخ ــه، تولی ــه در تهی ــن دو مجموع ــی، ای ــه رادیوی برنام

ــتاوردهای  ــات و دس ــی خدم ــوع معرف ــا موض ــه ب ــدت ۴۵۰ دقیق ــه م ــًا ب ــی جمع رادیوی

ــا یكدیگــر همــكاری مــی  ــوم پزشــكی و خدمــات بهداشــتی درمانــی اســتان ب دانشــگاه عل

ــد. نماین

وی تصریــح كــرد: همچنیــن در قــراردادی دیگــر تهیه، تولیــد وپخــش ۳۰ برنامــه ۱۵ دقیقــه 

ای تلویزیونــی جمعــًا بــه مــدت ۴۵۰ دقیقــه بــا موضــوع معرفــی خدمــات و دســتاوردهای 

دانشــگاه علــوم پزشــكی و خدمــات بهداشــتی درمانــی اســتان مــورد توافــق قــرار گرفــت.

وی تصریــح كــرد: ایــن قــرار دادهــا بــه مــدت ۶ مــاه از مردادمــاه لغایــت اســفندماه بــه اجــرا 

گذاشــته مــی شــود و در صــورت توافــق طرفیــن مــدت آن تمدیــد مــی گــردد. 

سرپرســت مدیریــت روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل دانشــگاه علــوم پزشــكی شــهركرد 

ــاد  ــر نه ــئول دفت ــن و مس ــت ، معاونی ــدار سرپرس ــا دی ــان ب ــا همزم ــن قرارداده ــت: ای گف

نمایندگــی ولــی فقیــه در دانشــگاه و مدیــر كل صــدا و ســیما و مدیــران ایــن ســازمان فــی 

مابیــن دكتــر ارســالن خالــدی فــر و مهــرداد عظیمــی مدیــر كل ســازمان صــدا و ســیما مركــز 

اســتان بــه امضــا رســید.

بیــن  امــور  و  روابــط عمومــی  وب دا؛ سرپرســت مدیریــت 

ــری  ــور خب ــزاری ت ــهركرد از برگ ــكی ش ــوم پزش ــگاه عل ــل دانش المل

ــی  ــتی و درمان ــای بهداش ــروژه ه ــگاران از پ ــی از خبرن ــد جمع و بازدی

ی بــن و ســامان در اولیــن روز از هفتــه دولــت خبــر داد. شهرســتان

بــه گــزارش وب دا؛ ســید علــی درخشــان افــزود: ایــن بازدیــد بــه منظــور اطــالع رســانی از پــروژه 

هــای آمــاده بــرای بهــره بــرداری در هفتــه دولــت انجــام گردیــد.

ــه  وی تصریــح كــرد: در ایــن بازدیــد یــك روزه خبرنــگاران از خانــه بهداشــت شــیخ شــبان، خان

پزشــك مركــز خدمــات جامــع ســالمت روســتای حیــدری در شهرســتان بــن و بخــش همودیالیــز 

مركــز بهداشــتی درمانــی شــبانه روزی ســامان و مركــز خدمــات جامــع ســالمت شــوراب صغیــر 

بازدیــد بعمــل آوردنــد.

بــه گفتــه وی، ایــن ۴ پــروژه بــرای بهــره بــرداری در هفتــه ســالمت آمــاده و بــزودی بــا حضــور 

مســئولین ارشــد اســتانی و دانشــگاه رســمًا افتتــاح مــی گــردد.

ــی  ــط عموم ــت رواب ــت مدیری وب دا؛ سرپرس

ــوم پزشــكی  ــل دانشــگاه عل ــن المل و امــور بی

شــهركرد گفــت: بــا تــالش فــراوان سرپرســت 

محتــرم دانشــگاه، جنــاب آقــای دكتــر خالــدی 

فــر در جلســه امــروز اعضــای نظــام پزشــكی و 

مســئوالن اســتانداری ،مبلــغ ویزیــت پزشــكان 

اولیــن  بــرای  اســتان  در ســطح  عمومــی 

ــد و  ــن ش ــوری تع� ــقف كش ــر س ــار حداكث ب

ــد. ــر نگردی ــدی از آن كس درص

ــا  ــی درخشــان ب ــزارش وب دا؛ ســید عل ــه گ ب

ــی در  ــات تكمیل ــر افزود:اطالع ــن خب ــالم ای اع

بخشــهای بعــدی بــه اطــالع پزشــكان عمومــی 

اســتان خواهــد رســید.

خدمات و دستاوردهای دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی چهارمحال و 

بختیاری از طریق امواج به گوش مردم می رسد

ی بن  بازدید خبرنگاران از پروژه های حوزه سالمت شهرستان

وسامان همزمان با اولین روز از هفته دولت 

برگزاری كارگاه آموزش خبرنویسی و 

عكاسی موبایل ویژه مسئولین روابط 

عمومی واحدهای تابعه

برای اولین بار مبلغ ویزیت پزشكان 

عمومی در سطح استان حداكثر سقف 

كشوری تع�ن شد
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غبار روبی وعطر افشانی قبور مطهر شهدای گمنام دانشگاه علوم 

پزشكی شهركرد در اولین روز از هفته دولت

پیاده روی و تجمع بزرگ بانوان كارمند دانشگاه علوم پزشكی شهركرد به مناسبت هفته والیت و امامت

بازدید خبرنگاران از پروژه آماده بهره برداری مركز خدمات جامع سالمت روستایی 

شوراب صغیر همزمان با اولین روز هفته دولت

وب دا؛ سرپرســت مدیریــت روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل 

ــه  ــاز هفت ــا آغ ــان ب ــت: همزم ــهركرد گف ــكی ش ــوم پزش ــگاه عل دانش

دولــت، مراســم غبارروبــی شــهدای گمنــام مجتمــع رحمتیــه دانشــگاه 

ــد. ــام ش ــهركرد انج ــكی ش ــوم پزش عل

ــار روبــی  ــه گــزارش وب دا؛ ســید علــی درخشــان افــزود: مراســم غب ب

ــور  ــا حض ــگاه ب ــام دانش ــهدای گمن ــر ش ــور مطه ــانی قب ــر افش وعط

ــگاه  ــری در دانش ــم رهب ــام معظ ــی مق ــاد نمایندگ ــر نه ــئول دفت مس

ــئولین  ــران و مس ــی از مدی ــتی و جمع ــاون بهداش ــكی، مع ــوم پزش عل

ــد. ــزار ش ــت برگ ــه دول ــن روز هفت ــگاه در اولی ــن دانش ای

وی تصریــح كــرد: در ایــن مراســم ضمــن ادای احتــرام بــه شــهدای ۸ 

ســال دفــاع مقــدس، شــهدای مدافــع حــرم و تمامــی عزیزانــی كــه در 

ــاع از انقــالب و ارزش هــای دیــن مبیــن اســالم جــان خــود را  راه دف

فــدا نمودنــد بــا آرمــان هــای امــام راحــل تجدیــد میثــاق نمودنــد.

ب دا؛ سرپرســت مدیریــت روابــط عمومــی و امــور 

ــهركرد،  ــكی ش ــوم پزش ــگاه عل ــل دانش ــن المل بی

از بازدیــد جمعــی از اصحــاب رســانه اســتان 

ــه  ــرداری در هفت ــره ب ــاده به ــای آم ــروژه ه از پ

ــر داد. ــامان خب ــتان س ــت در شهرس دول

بــه گــزارش وب دا؛ ســید علــی درخشــان افــزود: 

مركــز خدمــات جامــع ســالمت روســتایی شــوراب 

صغیــر دومیــن پــروژه بهداشــتی شهرســتان 

ــرداری  ســامان و چهارمیــن پــروژه آمــاده بهــره ب

ــری  ــب تــور خب ــت بــود كــه در قال در هفتــه دول

ــد  ــورد بازدی ــت م ــه دول ــاز هفت ــا آغ ــان ب همزم

ــرار گرفــت. ق

وی تصریــح كــرد: خبرنــگاران در ابتــدا از دو پروژه 

ــور  ــا حض ــپس ب ــد و س ــن بازدی ــتان ب در شهرس

در شهرســتان ســامان از بخــش همودیالیــز مركــز 

ــز  ــامان و مرك ــبانه روزی س ــی ش ــتی درمان بهداش

خدمــات جامــع ســالمت روســتایی شــوراب 

ــد. ــد بعمــل آوردن ــر بازدی صغی

سرپرســت شــبكه بهداشــت و درمــان شهرســتان 

ــده  ــه ش ــار هزین ــد ، اعتب ــن بازدی ــامان در ای س

ــات  ــز خدم ــروژه مرك ــرداری از پ ــره ب ــرای به ب

جامــع ســالمت روســتایی شــوراب صغیــر و 

ــالم  ــون � اع ــز را ۹۰۰ میلی ــن مرك ــز ای تجهی

ــرد. ك

ــز  ــن مرك ــات ای ــزود: خدم ــی اف ــی خلیل مرتض

ــاری  ــا بیم ــارزه ب ــط، مب ــت محی ــامل بهداش ش

هــا، ســالمت خانــواده ، مامایــی، تزریقــات، 

پزشــك خانــواده، آزمایشــگاه، دهــان و دنــدان و 

ــه  ــه زودی واحــد تغذی ــه مــی باشــد و ب داروخان

ــدازی  ــز راه ان ــن مرك ــز در ای ــت روان نی و بهداش

مــی شــود.وی تصریــح كــرد: ایــن پــروژه ظــرف 

ــه  ــع ب ــر مرب ــای ۷۰۰ مت ــا زیربن ــاه ب ــدت ۱۱ م م

ــت  ــت تح ــی، جمعی ــید. خلیل ــرداری رس ــره ب به

پوشــش ایــن مركــز را بالــغ بــر ۶هــزار و ۲۹۶ نفــر 

ــرد. ــالم ك ــوار اع ــزار و ۲۴۸ خان ــك ه و ی

ــه بهداشــت، ۲ روســتا قمــر  بــه گفتــه وی، ۶ خان

و در مجمــوع ۸ روســتا تحــت پوشــش خدمــات 

ایــن مركــز قــرار خواهنــد گرفــت.

روابــط عمومــی  وب دا؛ سرپرســت مدیریــت 

ــكی  ــوم پزش ــگاه عل ــل دانش ــن المل ــور بی و ام

ــوان  ــور بان ــه همــت واحــد ام شــهركرد گفــت: ب

ــزرگ  ــگاه مراســم پیــاده روی و تجمــع ب دانش

ــبت  ــن مجموعــه بــه مناس ــوان كارمنــد ای بان

ــود. ــی ش ــزار م ــت برگ ــت و امام ــه والی هفت

بــه گــزارش وب دا؛ ســید علــی درخشــان افــزود: 

واحــد امــور بانــوان دانشــگاه در نظــر دارد برنامــه 

ــاده روی جهــت پرســنل خواهــر راس ســاعت  پی

۷:۳۰ صبــح از ســتاد دانشــگاه بــه ســمت پــارك 

ــورخ ۲۱/۶/۹۶  ــنبه م تهلیجــان را در روز ســه ش

برگــزار نمایــد.

مشــاور رئیــس دانشــگاه در امــور بانــوان و 

خانــواده، هــدف از برگــزاری ایــن مراســم را 

ترغیــب بانــوان بــه ورزش هــای همگانــی و پیاده 

روی و ســنجش میــزان اســتقبال ایــن عزیــزان از 

برنامــه هــای جمعــی بــرای برنامــه ریــزی هــای 

ــرد. ــوان ك ــوان عن ــور بان ــی واحــد ام آت

دكتــر پروانــه فتاحــی افــزود: بــا توجه بــه میزبانی 

ســیزدهمین المپیــاد ورزشــی دانشــجویان دختــر 

ــط  ــور توس ــكی كش ــوم پزش ــای عل ــگاه ه دانش

ــه  ــام هفت ــه ن ــه ب ــه گذشــته ك دانشــگاه در هفت

ــن  ــده اســت ای ــذاری ش ــت نامگ ــت و امام والی

برنامــه در هفتــه جــاری برگــزار مــی شــود.

مدیریــت  همــكاری  بــا  كــرد:  تصریــح  وی 

پشــتیبانی ثبــت نــام و توزیــع برگــه هــای قرعــه 

ــزاری  ــل انجــام و در روز برگ ــی از روزهــای قب كش

ــركت  ــر از ش ــه ۲۰ نف ــه ب ــد قرع ــه قی ــم ب مراس

هــزار   ۵۰۰ بــه مبلــغ  كارت هدیــه  كننــدگان 

ــه ارزش  ــه ب ــز كارت هدی ــر نی ــه ۵ نف ــال و ب ری

ریالــی یــك میلیــون ریــال اهــدا مــی شــود.دكتر 

فتاحــی اظهــار داشــت: تجمــع بانــوان شــاغل در 

كــز بهداشــتی و درمانــی و تابعــه دانشــگاه در  مرا

شــهركرد در پــارك تهلیجــان و صــرف صبحانــه در 

ــه هــای  ــی صمیمــی و شــاد از دیگــر برنام فضای

ــت. ــاده روی اس ــم پی ــن مراس ــی ای جانب
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همایش بزرگ پیاده روی 

خانوادگی به مناسبت 

والدت با سعادت حضرت 

معصومه(س) در شهرکرد

همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی

 در شهرکرد

همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی

 در شهرکرد

آ�ن تجلیل از خبرنگاران عرصه سالمت با 

حضور سرپرست دانشگاه

الملل دانشگاه تور رسانه
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احیای موفق بیمار ایست قلبی توسط 

پرسنل اورژانس ۱۱۵ شهركرد

حمله خرس وحشی به مرد ۵۵ ساله ناغانی  و همچنین جان 

باختن سه سرنشین پراید در حادثه رانندگی 

وب دا؛ مســئول روابــط عمومــی اورژانــس۱۱۵ اســتان چهارمحــال وبختیــاری گفــت: 

مــرد ۳۲ســاله كــه دچــار ایســت قلبــی شــده بــود بــه كمــك تكنســین هــای اورژانس 

از مــرگ حتمــی  نجــات یافــت.

بــه گــزارش وب دا؛ محســن ابراهیمــی افــزود: در ســاعت۹:۱۵ دقیقــه روز گذشــته ۲۳ 

تیــر ۹۶ ، كاهــش شــدید عالئــم حیاتــی آقــای ۳۲ ســاله شــهركردی توســط همراهــان 

وی بــه اورژانــس ۱۱۵ اطــالع داده شــد و بالفاصلــه یــك دســتگاه آمبوالنــس اورژانــس 

۱۱۵ بــه همــراه دو كارشــناس فوریتهــای پزشــكی بــه موقعیــت حادثــه اعــزام گردیــد.

ــار٬  ــن بیم ــر بالی ــای پزشــكی ب ــه وی، پــس از رســیدن كارشناســان فوریته ــه گفت ب

ــت  ــوت وق ــدون ف ــن ب ــود بنابرای ــار ب ــی بیم ــت قلب ــی از ایس ــا حاك ــی ه بررس

اقدامــات درمانــی الزم انجــام شــده و خوشــبختانه بــا تــالش بــی وقفــه پرســنل 

اورژانــس۱۱۵ بیمــار از مــرگ نجــات یافتــه و جهــت دریافــت مراقبــت هــای 

ــه بیمارســتان هاجــر(س) شــهركرد منتقــل گردیــد. بیشــتر ب

ابراهیمــی افــزود: ایــن احیــای موفــق توســط كارشناســان فوریتهای 

ــام  ــه انج ــین تراكم ــروی و افش ــاب خس ــان وه ــكی آقای پزش

شد.

وب دا؛ مســئول روابــط عمومــی مركــز مدیریــت 

ــكی چهارمحــال  ــای پزش ــوادث و فوریــت ه ح

وبختیــاری، از حملــه یــك قــالده خــرس وحشــی بــه 

ــر داد ــی خب مــرد ۵۵ ســاله ناغان

ــه گــزارش وب دا؛ محســن ابراهیمــی افــزود: روز ســه  ب

شــنبه ســوم مردادمــاه جــاری گــزارش زخمــی شــدن مــرد 

۵۵ ســاله در حملــه خرس وحشــی در منطقه ســبزكوه مشــرف 

ــتان  ــكی شهرس ــای پزش ــت ه ــز فوری ــه مرك ــان ب ــهر ناغ ــر ش ب

كیــار اعــالم گردیــد.

بــه گفتــه وی، كارشناســان اورژانــس ۱۱۵ و هــالل احمــر شهرســتان 

ــه محــل حادثــه اعــزام  ــا پــای پیــاده ب پــس از اطــالع از حادثــه ب

و بــا انجــام اقدامــات اولیــه درمانــی، فــرد مصــدوم را كــه از ناحیــه 

دســت، پــا و قفســه ســینه دچــار آســیب شــده بــود بدلیــل ســخت 

ــه بیمارســتان آیــت اهللا كاشــانی  ــا بالگــرد ب ــودن منطقــه ب گــذر ب

شــهركرد منتقــل نمودنــد.

ابراهیمــی، در ادامــه از وقــوع حادثــه رانندگــی عصــر روز 

دوشــنبه در شهرســتان بروجــن و جــان باختــن ســه نفــر از هــم 

ــر داد. ــتانیانمان خب اس

وی تصریــح كــرد: در اثــر برخــورد یكدســتگاه ســواری بــا كامیــون 

در محــور فرادنبــه بــه روســتای دهنــو در ۶ كیلومتــری بروجــن ســه 

نفــر كشــته شــدند.

ــوس  ــه، اجســاد محب ــه شــدت حادث ــا توجــه ب ــه وی، ب ــه گفت ب

ــط  ــازی توس ــات رهاس ــس از اقدام ــد پ ــواری پرای ــودرو س در خ

ــن،  ــتان بروج ــر شهرس ــالل احم ــانی و ه ــش نش ــای آت نیروه

ــدند. ــل ش ــردخانه منتق ــه س ــی ب ــل قانون ــیر مراح ــت س جه
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مسمومیت غذایی ۷ كوهنورد در شهرستان كوهرنگ

نجات بیمار ۵۴ ساله در یك قدمی مرگ

وب دا؛ مســئول روابــط عمومــی مركــز مدیریــت 

ــال  ــكی چهارمح ــت هــای پزش ــوادث و فوری ح

ــتان  ــورد در شهرس ــت: ۷ كوهن ــاری گف و بختی

كوهرنــگ دچــار مســمومیت غذایــی شــدند.

بــه گــزارش وب دا؛ محســن ابراهیمــی بــا 

اعــالم ایــن خبــر افــزود: طــی تمــاس تلفنــی بــا 

مركــز پیــام اورژانــس ۱۱۵ ســاعت ۴:۴۵ دقیقــه 

ــر  ــی ب ــاری، مبن ــاه ج ــتمین روز از مردادم هش

اینكــه ۷ كوهنــورد در شهرســتان كوهرنــگ 

ــه  ــدند بالفاصل ــی ش ــمومیت غذای ــار مس دچ

آمبوالنــس اورژانــس ۱۱۵ بــه محــل اعــزام 

گردیــد.وی تصریــح كــرد: كارشناســان فوریتهــای 

پزشــكی اورژانــس ۱۱۵ چلگــرد پــس از رســیدن 

بــه محــل ضمــن انجــام 

ــب  ــی مناس ــات درمان اقدام

ایــن  نســبت بــه انتقــال 

ــام  ــتان ام ــه بیمارس ــراد ب اف

ــدام  ــگ اق ــجاد(ع) كوهرن س

ــد. نمودن

وب دا؛ مســئول روابط عمومــی مركــز مدیریــت حــوادث و 

ــات  ــاری، از نج ــال و بختی ــكی چهارمح ــای پزش فوریت ه

ــس  ــان اورژان ــرد ۵۴ ســاله شــهركردی توســط كارشناس م

ــر داد. ۱۱۵ خب

بــه گــزارش وب دا بــه نقــل از خبرگــزاری فــارس؛ محســن 

ــط  ــهركردی توس ــاله ش ــرد ۵۴ س ــات م ــی از نج ابراهیم

كارشناســان اورژانــس ۱۱۵ خبــر داد و اظهــار كــرد: عصــر روز 

چهارشــنبه یازدهــم مردادمــاه جــاری طــی تمــاس تلفنــی 

ــالم  ــس ۱۱۵ و اع ــام اورژان ــز پی ــا مرك ــار ب ــان بیم همراه

وضعیــت بیمــار ۵۴ ســاله كارشناســان اورژانــس بالفاصلــه 

بــر بالیــن بیمــار حاضــر شــدند.

ــه  ــدید در قفس ــار درد ش ــار دچ ــه بیم ــان اینك ــا بی وی ب

ســینه بــود، ادامــه داد: كارشناســان اورژانــس ۱۱۵ پــس از 

انجــام اقدامــات اولیــه درمانــی بــه دلیــل وخامــت حــال 

ــل  ــه بیمارســتان هاجــر شــهركرد منتق ــار، ایشــان را ب بیم

ــد. كردن

و  حــوادث  مدیریــت  مركــز  روابط عمومــی  مســئول 

فوریت هــای پزشــكی چهارمحــال و بختیــاری اضافــه 

ــتان،  ــه بیمارس ــاله ب ــای ۵۴ س ــال آق ــس از انتق ــرد: پ ك

ــه  ــه بالفاصل ــی، تنفســی شــد، ك بیمــار دچــار ایســت قلب

كارشناســان فوریت هــای پزشــكی اورژانــس ۱۱۵ و پرســنل 

بیمارســتان عملیــات احیــای قلبــی- ریــوی را بــر روی بیمــار 

ــت. ــاز گش ــاره ب ــی دوب ــه زندگ ــار ب ــد و بیم ــاز كردن آغ

و  حــوادث  مدیریــت  مركــز  روابط عمومــی  مســئول 

ــن  ــاری همچنی ــال و بختی ــكی چهارمح ــای پزش فوریت ه

از كشــته شــدن یــك نفــر و بــر جــای گذاشــتن ۳ مصــدوم 

در حــوادث رانندگــی محورهــای مواصالتــی لــردگان خبــر 

داد و افــزود: تصــادف یــك دســتگاه پــژو بــا موتورســیكلت 

در محــور لــردگان بــه خوزســتان در حوالــی پمــپ بنزیــن 

ــر جــای گذاشــت. محمــودی، دو مصــدوم ب

ــام  ــس از انج ــه پ ــن حادث ــان ای ــه داد: مصدوم وی ادام

ــس  ــان اورژان ــط كارشناس ــه توس ــی اولی ــات درمان اقدام

ــه بیمارســتان شــهدای  ــا یــك دســتگاه آمبوالنــس ب ۱۱۵ ب

ــل شــدند. ــردگان منتق ل

ــژو و  ــتگاه پ ــك دس ــادف ی ــن از تص ــی، همچنی ابراهیم

ــل  ــی تون ــن در حوال ــه بروج ــردگان ب ــور ل ــی در مح تریل

ــه  ــن حادث ــت: ای ــر داد و گف ــروز خب ــداد ام ــر در بام غدی

یــك مصــدوم بــر جــای گذاشــت و یكــی از سرنشــینان بــه 

ــت. ــان باخ ــات وارده در دم ج ــت جراح عل

ــس از  ــز پ ــه نی ــن حادث ــدوم ای ــزود: مص ــی اف ابراهیم

ــتگاه  ــك دس ــط ی ــه توس ــی اولی ــات درمان ــام اقدام انج

آمبوالنــس بــه بیمارســتان شــهدای لــردگان منتقــل شــد.

مســئول روابــط عمومــی مركــز مدیریــت و حــوادث فوریت 

هــای پزشــكی اســتان گفــت: برخــورد دو خــودروی 

ســواری پــژو در جــاده لــردگان بــه ریــگ حوالــی روســتای 

چلــه گاه در روز گذشــته، چهــار مصــدوم برجــای گذاشــت.

ــر افــزود: اقدامــات درمانــی  ــا اعــالم ایــن خب ابراهیمــی ب

مناســب توســط كارشناســان بــرای مصدومــان انجــام شــد 

و مصدومــان توســط دو دســتگاه آمبوالنــس اورژانــس ۱۱۵ 

بــه بیمارســتان شــهدا لــردگان منتقــل شــدند.
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ی اورژانس۱۱۵ با چماق ضرب و شتم تكنسین

احیای موفق بیمار ایست قلبی توسط پرسنل اورژانس ۱۱۵ هفشجان

انجام پنج هزار و۵۳۸ ماموریت توسط اورژانس ۱۱۵ در پنج ماهه سال جاری

نجات جان یكی از اهالی دشتك پس از 

عقرب زدگی

وب دا؛ مســئول روابــط عمومــی مركــز مدیریــت حوادث 

و فوریــت هــای پزشــكی چهارمحــال و بختیــاری گفــت: 

ــك  ــان ی ــرای درم ــه ب ــس ۱۱۵ ك ــای اورژان ــین ه تكنس

ــورد  ــد، م ــده بودن ــزام ش ــان اع ــهر جونق ــه ش ــار ب بیم

حملــه همــراه بیمــار قــرار گرفتنــد.

بــه گــزارش وب دا؛ محســن ابراهیمــی افــزود: تكنســین 

ــار در  ــه یــك بیم ــرای خدمــت ب ــه ب هــای اورژانــس ك

شــهر جونقــان شهرســتان فارســان اعــزام شــده بودنــد 

در كمــال نابــاوری مــورد حملــه و ضــرب و شــتم همــراه 

ــن  ــات ای ــوص جزئی ــد.وی در خص ــرار گرفتن ــار ق بیم

ــالم  ــس از اع ــس۱۱۵ پ ــای اورژان ــزود: نیروه ــه اف حادث

ــزام  ــل اع ــه مح ــریعًا ب ــس ۱۱۵ س ــام اورژان ــز پی مرك

شــدند و در میانــه راه همــراه بیمــار بــا خــودرو شــخصی 

آمبوالنــس را متوقــف مــی كنــد و بــا چماق به تكنســین 

ــرب و  ــورد ض ــده و آن را م ــه ور ش ــس۱۱۵ حمل اورژان

ــال  ــه دنب ــرد: ب ــح ك ــد.وی تصری ــی ده ــرار م ــتم ق ش

ــس  ی اورژان ــین ــی از تكنس ــه، یك ــن حادث ــوع ای وق

از چنــد ناحیــه بــدن دچــار آســیب شــد. ابراهیمــی بــا 

ابــراز تاســف نســبت بــه ایــن موضــوع اظهــار داشــت: 

مگــر پرســنل امــدادی جــز بــه قصــد كمــك و خدمــات 

ــوان  ــی ت ــه م ــد؟ چگون ــری دارن ــد دیگ ــی قص درمان

ــر  ــه تاخی ــید ك ــن باش ــه كرد.مطمئ ــار را توجی ــن رفت ای

ــه بالیــن بیمــار بــه هیــچ عنــوان متوجــه  در رســیدن ب

ــی اورژانــس  پرســنل نیســت چــرا كــه ســاختار عملیات

ــالم  ــان اع ــه از زم ــت ك ی اس ــه ــه گون ــور ب در كل كش

ماموریــت توســط مركــز پیــام اورژانــس ۱۱۵ تــا حركــت 

آمبوالنــس بــه ســمت محــل حادثــه بیشــتر از ۹۰ ثانیــه 

ــه  ــوط ب ــیدن مرب ــا رس ــان ت ــه زم ــود و بقی ــد ب نخواه

مســافت و وضعیــت ترافیــك مــی باشــد.وی گفــت: بــا 

توجــه بــه ماهیــت و رســالت كاری اورژانــس، این گونــه 

ــث دلســردی تكنســین های اورژانــس  خشــونت ها باع

می شــود.

وب دا؛ مسئول روابط عمومی مركز مدیریت حوادث و فوریت های پزشكی چهارمحال و 
بختیاری گفت: تكنسین های اورژانس ۱۱۵ كه برای درمان یك بیمار به شهر جونقان اعزام شده 

بودند، مورد حمله همراه بیمار قرار گرفتند.
به گزارش وب دا؛ محسن ابراهیمی افزود: تكنسین های اورژانس كه برای خدمت به یك بیمار 
در شهر جونقان شهرستان فارسان اعزام شده بودند در كمال ناباوری مورد حمله و ضرب و شتم 
همراه بیمار قرار گرفتند.وی در خصوص جزئیات این حادثه افزود: نیروهای اورژانس۱۱۵ پس 
از اعالم مركز پیام اورژانس ۱۱۵ سریعًا به محل اعزام شدند و در میانه راه همراه بیمار با خودرو 
شخصی آمبوالنس را متوقف می كند و با چماق به تكنسین اورژانس۱۱۵ حمله ور شده و آن را 
مورد ضرب و شتم قرار می دهد.وی تصریح كرد: به دنبال وقوع این حادثه، یكی از تكنسین 

های اورژانس از چند ناحیه بدن دچار آسیب شد. ابراهیمی با ابراز تاسف نسبت به این موضوع 
اظهار داشت: مگر پرسنل امدادی جز به قصد كمك و خدمات درمانی قصد دیگری دارند؟ چگونه 
می توان این رفتار را توجیه كرد.مطمئن باشید كه تاخیر در رسیدن به بالین بیمار به هیچ عنوان 
متوجه پرسنل نیست چرا كه ساختار عملیاتی اورژانس در كل كشور به گونه ای است كه از زمان 
اعالم ماموریت توسط مركز پیام اورژانس ۱۱۵ تا حركت آمبوالنس به سمت محل حادثه بیشتر 
از ۹۰ ثانیه نخواهد بود و بقیه زمان تا رسیدن مربوط به مسافت و وضعیت ترافیك می باشد.
وی گفت: با توجه به ماهیت و رسالت كاری اورژانس، این گونه خشونت ها باعث دلسردی 

تكنسین های اورژانس می شود.

وب دا؛ ر�ــس مركــز فوریتهــای پزشــكی چهارمحــال و بختیــاری از انجــام بیــش از پنــج هــزار و 

۵۳۸ماموریــت توســط پایــگاه اورِژانــس ۱۱۵ در پنــج ماهــه نخســت امســال خبــرداد. 

بــه گــزارش وبــدٰا دكتــر فرامــرز شــاهین روز چهارشــنبه بــا اعــالم ایــن خبــر افــزود: از ایــن تعــداد 

ار ۴۳۵  مــورد را حــوادث   چهارهــزار و ۱۰۳ ماموریــت مربــوط بــه تصادفــات بــوده اســت و یك

دیگــر و بیماریهــا شــامل مــی شــود.

ــورد  ــا ۵۵۵م ــی ب ــاران تنفس ــورد و بیم ــزار و ۵۸۱م ــا یكه ــی ب ــای قلب ــرد: بیماریه ــار ك وی اظه

ــت.  ــاص داده اس ــود اختص ــه خ ــدت را ب ــن م ــای ای ــترین ماموریته بیش

 شــاهین دربــاره زمــان رســیدن تكنســینهای اورژانــس در محــل حادثــه بیــان كــرد: در ماموریتهای 

شــهری ایــن زمــان ۵ دقیقــه و ۵۷ ثانیــه و در ماموریتهــای جــاده ای ۸ دقیقــه و ۵۷ ثانیــه بــوده 

. ست ا

ــل  ــینها در مح ــور تكنس ــوری حض ــتاندارد كش ــان اس ــه زم ــت ك ــن درحالیس ــه داد: ای وی ادام

حادثــه در ماموریتهــای شــهری كمتــر از۸ دقیقــه و در ماموریتهــای جــاده ای كمتــر از  ۱۴ دقیقــه 

اســت.

  شــاهین همچنیــن اســتاندارد اســتقرار پایــگاه اورژانــس در كشــور را در هــر ۴۲ كیلومتــر و در 

مناطــق بــا جمعیــت بــاالی ۵۰ هــزار نفــر یــا مراكــز شهرســتانها یــك پایــگاه عنــوان و بیــان كــرد: 

ــی  ــودن برخ ــذر ب ــخت گ ــی و س ــت جغرافیای ــه موقعی ــه ب ــا توج ــاری ب ــال و بختی در چهارمح

مناطــق  در هــر ۳۰ كیلــو متــر یــك پایــگاه مســتقر شــده اســت.

ر�ــس مركــز فوریتهــای پزشــكی چهارمحــال و بختیــاری ادامــه داد: البتــه بــا توجــه بــه مســافت 

و جمعیــت، اســتقرار پایــگاه جدیــد بــرای خدمــت رســانی بیشــتر و بهتــر بــه هــم اســتانیها  در 

برخــی مناطــق ضــروری بــه نظــر مــی رســد كــه ایــن امــر در حــال پیگیریســت.

 فرامــرز شــاهین همچنیــن از اســتقرار امــداد هوایــی در صــورت مســاعدت و همــكاری مســئوالن  

طــی ســال جــاری در چهارمحــال و بختیــاری خبــر داد. 

ــب ۱۶  ــطح اســتان  در قال ــس ۱۱۵ در س ــگاه اورژان ــك ۴۵ پای ــم این ــزارش ه ــن گ ــاس ای ــر اس ب

ــال اســت.  ــاده ای فع ــن ج ــگاه بی ــگاه شــهری و ۲۹ پای پای

همچنیــن حــدود ۲۱۲ نیــرو شــامل كاردان و كارشــناس فوریتهــای پزشــكی بصــورت ۲۴ ســاعته در 

ایــن پایــگاه هــا مشــغول ارائــه خدمــت هســتند.

  بــه طــور میانگیــن در هــر پایــگاه یــك دســتگاه آمبوالنــس و ۲نیــروی انســانی مســتقر هســتند 

و بــه ازای هــر ســه  آمبوالنــس نیــز یــك آمبوالنــس پشــتیبان در هــر شهرســتان اســتقرار دارد. 

ــتك  ــری در دش ــانتی مت ــرب ۲۵ س ــار عق ــن ب وب دا؛ ای

ــرد. ــتان ك ــی بیمارس ــاله را راه ــردی ۲۲ س م

ــبكه  ــی ش ــط عموم ــل از رواب ــه نق ــزارش وب دا ب ــه گ ب

بهداشــت و درمــان شهرســتان اردل؛ در شــانزدهیمن روز 

از شــهریورماه جــاری حــدود ســاعت یــك بامــداد مــردی 

ــگاه  ــا عالئــم شــدید عقــرب زدگــی بــه درمان ۲۲ ســاله ب

مركــز دشــتك مراجعــه نمــود.

عقــرب  دنبــال  گفتنــی اســت، ایــن مصــدوم بــه 

ــا عالئــم درد شــدید انــدام تحتانــی و شــكم،  گزیدگــی ب

هایپراســتزی، تاكــی پنــه ، تنگــی نفــس و اســتفراغ بــه 

مركــز دشــتك مراجعــه كــرد كــه پــس از انجــام اقدامــات 

درمانــی الزم در مركــز ، بــه علــت شــدت عالئــم و تســریع 

ــس  ــتگاه آمبوالن ــك دس ــا ی ــدوم ب ــزام مص ــد اع در رون

ــد.بر  ــزام ش ــتان اردل اع ــه بیمارس ــك ب ــراه پزش ــه هم ب

ــانتی  ــرب ۲۵ س ــن عق ــول ای ــزارش، ط ــن گ ــاس ای اس

متــر بــوده كــه بــه گفتــه ســاكنین محلــی طــی ســالهای 

اخیــر عقربــی بــا ایــن انــدازه در منطقــه مشــاهده نشــده 

بــود .
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پیام تبریك سرپرست دانشگاه علوم پزشكی به مناسبت روز فوریتهای پزشكی 

احیای موفق بیمار ایست قلبی توسط پرسنل اورژانس ۱۱۵ جونقان

مرد ۸۰ساله شهركردی با دستان نجات بخش كارشناسان اورژانس۱۱۵ به زندگی بازگشت

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

بختیــاری روز فوریتهــای پزشــكی و اورژانــس ۱۱۵ و چهــل و دومیــن ســال تاســیس اورژانــس 

ــه تمامــی تــالش گــران ایــن عرصــه تبریــك گفــت. را ب

بــه گــزارش وب دا؛ دكتــر ارســالن خالــدی فــر بــا اشــاره بــه نقــش مهــم تكنســینهای فوریــت 

پزشــكی در ارائــه خدمــات اولیــه بــه مصدومیــن حــوادث جــاده ای و غیــر جــاده ای و نجــات 

جــان بیمــاران و بازگشــت عالئــم حیاتــی و ارمغــان زندگــی دوبــاره بــه بیمــاران اظهــار كــرد: 

توفیــق خدمــت بــه خلــق و نجــات جــان انســان هــا موهبتــی بــزرگ و خــدادادی اســت.

ــو و  ــك س ــروز حــوادث جــاده ای از ی ــل و ب ــل و نق ــش وســایل حم ــرد: افزای ــح ك وی تصری

افزایــش بــار بیماریهــای مزمــن و غیــر واگیــر و ســكته هــای قلبــی و مغــزی از ســویی دیگــر 

نیــاز بــه خدمــات رســانی در حــوزه پیــش بیمارســتانی را صــد چنــدان و بــر اهمیــت و ارزش 

خدمــات اورژانــس افــزوده اســت.

دكتــر خالــدی فــر گفــت: فرصــت را غنیمــت شــمرده و از زحمــات تــك تــك تالشــگران عرصــه 

فوریــت هــای پزشــكی تقدیــر مــی نمایــم.

وی افــزود: شــما تالشــگران عرصــه فوریتهــای پزشــكی در بیشــتر مواقــع نخســتین كســانی 

هســتید كــه بــر بالیــن مصدومــان و نیازمنــدان دریافــت خدمــات درمانــی اورژانســی حاضــر 

ــر عهــده مــی گیریــد كــه ایــن امــر نشــان از اهمیــت  ــان را ب مــی شــوید و حفــظ حیــات آن

ــگاه ارزشــمند اورژانــس ۱۱۵ دارد.  ــان و جای واالی خدمتت

ــدگان خدمــت ،  ــه گیرن ــه خدمــت شایســته ب ــرای ارائ ــرو الزم اســت ب ــرد: از این ــان ك وی بی

ــا احســاس  همــواره خــود را بــه دانــش روز ، مهارتهــای فنــی و اخــالق حرفــه ای آراســته و ب

مســئولیت و رســیدن بــر بالیــن بیمــاران در ســریعترین زمــان ممكــن بعنــوان فرشــتگان نجات 

، حــالوت نجــات جــان انســانها را بــا عمــق وجودتــان احســاس نمــوده و زندگــی دوبــاره را بــه 

ارمغــان آوریــد .دكتــر خالــدی فــر افزود:اینجانــب فرارســیدن ۲۶ شــهریور مــاه، روز فوریتهــای 

ــك عــرض نمــوده و از درگاه  ــواده محترمتــان تبری ــه شــما و خان پزشــكی و اورژانــس ۱۱۵ را ب

احدیــت توفیــق ، ســعادت و ســالمت را برایتــان مســالت مــی نمایــم.

وب دا، مســئول روابــط عمومــی اورژانــس۱۱۵ اســتان از نجــات جــان مــرد ۶۸ ســاله ای كــه دچــار ایســت 

قلبــی شــده بــود بــا اقــدام بــه موقــع تكنســینهای اوِرژانــس خبــرداد. 

بــه گــزارش وب دا، محســن ابراهیمــی  بــا اعــالم ایــن خبــر افــزود: در ســاعت ۰۵:۲۱ دقیقــه  ۲۷ شــهریور۹۶ 

عــدم پاســخگویی آقــای ۶۸ســاله جونقانــی توســط همراهــان بــه اورژانــس ۱۱۵ اطــالع داده شــد و بالفاصلــه 

ــه  ــه موقعیــت حادث ــراه ۲ كارشــناس فوریتهــای پزشــكی ب ــه هم ــس۱۱۵ ب ــس اورژان ــك دســتگاه آمبوالن ی

ــی ــار٬ بررس ــن بیم ــر بالی ــكی ب ــای پزش ــان فوریته ــیدن كارشناس ــس از رس ــد..ابراهیمی افزود:پ ــزام ش اع

حاكــی از ایســت قلبــی بیمــار بــود بنابرایــن بــدون فــوت وقــت عملیــات احیــای قلبــی و ریــوی پیشــرفته را 

آغــاز كــرده و بیمــار را بــه بیمارســتان ســینای جونقــان منتقــل مــی كننــد.

وی  بیــان كــرد: بــا تــالش بــی وقفــه پرســنل اورژانــس۱۱۵ و كادر درمانــی بیمارســتان، بیمــار از مــرگ نجــات 

ــان  ــهدای فارس ــتان سیدالش ــه بیمارس ــس ۱۱۵ ب ــط اورژان ــتر توس ــای بیش ــت مراقبته ــرای دریاف ــه و ب یافت

ــان قاســمی و  ــای پزشــكی آقای ــق توســط كارشناســان فوریته ــای موف ــن احی ــل شــد.گفتنی اســت ای منتق

امامــی انجــام شــد.

وب دا، مســئول روابــط عمومــی اورژانــس ۱۱۵ اســتان از نجــات جــان یــك مــردی ۸۰ ســاله در شــهركرد توســط 

كارشناســان اورژانــس ۱۱۵ خبرداد. 

بــه گــزارش وب دا، محســن ابراهیمــی این خبــر افــزود: ســاعت ۱۴:۱۸ دقیقه 

ــان  ــس ۱۱۵ همراه ــام اورژان ــز پی ــا مرك ــی ب ــاس تلفن ــنبه در تم روز دوش

بیمــار و اعــالم اینكــه مــردی۸۰ ســاله دچــار گیــر افتــادن جســم خارجــی 

ــان  ــه كارشناس ــت داده بالفاصل ــیاریش را از دس ــده و هوش ــو ش در گل

اورژانــس ۱۱۵ (حیــدری و حســینی ) بــر بالیــن بیمــار حاضــر شــده و 

هنــد.  اقدامــات درمانــی را بــرای بیمــار انجــام می

ــن  ــار ای ــی بیم ــت قلب ــه ایس ــه ب ــا توج ــرد: ب ــان ك وی بی

ریــوی  و  قلبــی  احیــای  عملیــات  ســریعا  كارشناســان 

ــه  ــار ب ــد و بیم ــی دهن ــام م ــار انج ــرای بیم ــرفته را ب پیش

ــر  ــتان هاج ــه بیمارس ــردد و ب ــی گ ــاز م ــاره ب ــی دوب زندگ

ــود.  ــی ش ــل م ــهركرد منتق ش
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تابستان ٩٦ و حکایت اهدای اعضای هشت بیمار مرگ مغزی در چهارمحال 
و بختیاری

مســئول واحــد فراهــم آوری عضــو پیونــدی در 

چهارمحــال و بختیــاری گفــت: در تابســتان ۹۶ 

ــرگ  ــار م ــت بیم ــرم هش ــای محت ــواده ه خان

ــای  ــدای اعض ــا اه ــتان ب ــن اس ــزی در ای مغ

عزیزانشــان بــه چندیــن بیمــار نیازمنــد پیونــد 

ــیدند. ــاره بخش ــات دوب عضــو حی

زهــرا ســیاح افــزود: دهمیــن اهــدای عضــو در 

ــار مــرگ  ــا اهــدای اعضــای بیم ســال جــاری ب

مغــزی فاطمــه حســن زاده در ایــن اســتان 

ــد. انجــام ش

وی افــزود: فاطمــه حســن زاده، ۴۷ ســاله در 

دوازدهمیــن روز از تیرمــاه جــاری بــا تشــخیص 

خونریــزی مغــزی (آنوریســم مغــزی ) در بخــش 

ICU بیمارســتان آیــت اهللا كاشــانی شــهركرد 

ــرش شــد. پذی

در  كــرد: مــرگ مغــزی بیمــار  وی تصریــح 

ــخیص و پــس از  پانزدهــم همیــن مــاه تش

تا�ــد مــرگ مغــزی و اعــالم رضایــت خانــواده 

محتــرم بیمــار مقدمــات جداســازی اعضــا 

صــورت گرفت.بــه گفتــه وی، كبــد و كلیــه هــای 

بیمــار در تاریــخ هفدهــم تیرمــاه در اتــاق عمــل 

ایــن بیمارســتان جهــت پیونــد بــه ســه بیمــار 

ــه شــیراز  ــد عضــو جداســازی و ب ــد پیون نیازمن

منقل گردید. 

اعضــای  پیونــد  تیــم  كننــده  هماهنــگ 

 ۴۴ مــادر  گفــت:  بختیــاری  و  چهارمحــال 

ســاله باباحیــدری، ســکینه مرتضــوی در تاریــخ 

ــزی مغــزی در بخــش  ــاه بعلــت خونری ۲۸تیرم

ICU بیمارســتان آیــت اهللا كاشــانی شــهركرد 

ــت. ــرار گرف ــژه ق ــت وی ــت مراقب تخ

ــار  ــزی بیم ــرگ مغ ــد م ــا تا� ــه وی، ب ــه گفت ب

ــتان در  ــكی بیمارس ــرب پزش ــم مج ــط تی توس

تاریــخ یكــم مردادمــاه مقدمــات اهــدای عضــو 

ــواده  ــت خان ــالم رضای ــا اع ــام و ب ــار انج بیم

محتــرم وی عمــل جداســازی اعضــا در ســومین 

روز از مــاه جــاری در مركــز آموزشــی و درمانــی 

ــد. ــام گردی ــانی انج هللا كاش ــت آی

ســیاح افــزود: دو كلیــه بیمــار در بخــش پیونــد 

كلیــه ایــن مركــز درمانــی بــه دو بیمــار نیازمنــد 

ــه  ــد ب ــت پیون ــد جه ــدا و كب ــه اه ــد كلی پیون

یــك بیمــار نیازمنــد بــه شــیراز منتقــل شــد.

مغــزی  مــرگ  بیمــار  داشــت:  اظهــار  وی 

ــردگان  ــی ل ــاله از اهال ــی ۳۷ س ــی مالك گنجعل

ــال  ــه دنب ــاری ب ــاه ج ــخ ۱۹ مردادم ــز در تاری نی

خونریــزی مغــزی ناشــی از تصــادف بــا موتــور 

ــردگان  ــتان ل ــش ICU بیمارس ــیكلت در بخ س

ــت. ــرار گرف ــت ق ــت مراقب تح

ــار  ــز بیم ــرگ مغ ــد م ــا تا� ــه وی، ب ــه گفت ب

توســط تیــم مجــرب پزشــكی ایــن بیمارســتان 

ــی و  ــز آموزش ــار در مرك ــرش بیم ــات پذی مقدم

ــه كاشــانی شــهركرد فراهــم و  ــی آیــت ال درمان

ــز  ــن مرك ــاه در ای ــخ ۲۵ مردادم ــار در تاری بیم

ــد. ــرش گردی پذی

ســیاح اظهــار داشــت: عمــل جداســازی اعضــای 

بیمــار ، در شــامگاه روز جمعــه بیســت و هفتــم 

مردادمــاه جــاری بــا كمــك تیــم جراحــی 

اعزامــی از شــیراز انجــام و كبــد بیمــار پــس از 

ــه  ــه هــا ب ــه شــیراز و یكــی از كلی جداســازی ب

ــد. ــل گردی ــان منتق اصفه

اعضــای  پیونــد  تیــم  كننــده  هماهنــگ 

ــه  ــی از كلی ــت: یك ــاری گف ــال و بختی چهارمح

ــی  ــاله لردگان ــزی ۳۷ س ــرگ مغ ــار م هــای بیم

بــه بیمــار نیازمنــد پیونــد كلیــه هــم اســتانی در 

بیمارســتان آیــت الــه كاشــانی پیونــد زده شــد 

ــه  ــز ب و بخشــی از نســوج جداســازی شــده نی

ــد. ــل ش ــران منتق ته

 ، محتــرم مالكــی  خانــواده  افــزود:  ســیاح 

ــال  ــه در س ــد ك ــواده ای بودن ــن خان دوازدهمی

جــاری بــا اعــالم رضایــت بــرای اهــدای اعضــای 

عزیــزان خــود بــه چندیــن بیمــار نیازمنــد پیوند 

ــد. ــیده ان ــاره بخش ــان دوب ــو ج عض

ــا اهــدای كلیــه هــای ایــن بیمــار  وی گفــت: ب

مــرگ مغــزی ،بیســت و پنجمیــن جراحــی 

ــام  ــت انج ــا موفقی ــتان ب ــه در اس ــد كلی پیون

ــد. ش

اعضــای  پیونــد  تیــم  كننــده  هماهنــگ 

چهارمحــال و بختیــاری در ادامــه از انجــام عمــل 

ــر در  ــزی دیگ ــار مــرگ مغ اهــدای عضــو ۲ بیم

اســتان خبــر داد و گفــت: پیونــد اعضــای ایــن 

ــد  ــار نیازمن ــه ۶ بیم ــزی، ب ــرگ مغ ــار م ۲ بیم

ــید. ــاره بخش ــی دوب حیات

ــزی،  ــرگ مغ ــار م ــی از ۲ بیم ــزود: یك ــیاح اف س

ــود  ــی ب ــاله لردگان ــرادی جــوان ۲۱ س ــد م وحی

ــت  ــه عل ــهریورماه ب ــتم ش ــخ هش ــه در تاری ك

تصــادف بــا موتورســیكلت دچــار مــرگ مغــزی 

ــتان  ــه بیمارس ــار ب ــن بیم ــال ای ــا انتق ــد و ب ش

آیــت اهللا كاشــانی شــهركرد ، روز جمعــه زمینــه 

عمــل جداســازی كبــد و كلیــه هــای وی فراهــم 

ــد شــد.  ــه بیمــاران نیازمن و آمــاده اهــدا ب

ــرگ  ــار م ــی بیم ــدون كیان ــه داد: فری وی ادام

مغــزی ۴۶ ســاله هرچگانــی نیــز كــه بــه ســبب 

در  شــهریورماه  از ششــم  مغــزی  خونریــزی 

ــا رضایــت  ــود ب بیمارســتان كاشــانی بســتری ب

ــازی  ــل جداس ــورد عم ــوكار وی م ــواده نیك خان

ــت.  ــرار گرف ــا ق ــه ه ــد و كلی كب

ــن ۲  ــاب ای ــا احتس ــه ب ــان اینك ــا بی ــیاح ب س

عمــل پیونــد، تعــداد عمــل هــای پیونــد عضــو 

ــه ۱۵  ــون ب ــال تاكن ــدای امس ــتان از ابت در اس

مــورد رســیده اســت، گفــت: اعضــای اهدایــی 
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اولین پیوند كلیه از اهدا كننده بیمار مرگ مغزی از خارج استان در بیمارستان كاشانی شهركرد انجام شد

بالفاصلــه بــرای پیونــد بــه ۶ بیمــار نیازمنــد 

ــال  ــی ارس ــز متقاض ك ــه مرا ــو ب ــد عض پیون

شــد. 

ســیاح گفــت: كبــد، كلیــه هــا و نســوج زهــرا 

گل پــرور بانــوی فــداكار شــهركردی نیــز بــرای 

ــتان  ــد در بیمارس ــاران نیازمن ــه بیم ــدا ب اه

آیــت الــه كاشــانی شــهركرد جداســازی شــد.

ــر ورنجــوری  ــادر پب ــرد: پدروم ــح ک وی تصری

پــس از یــک هفتــه کــه پشــت درب شیشــه 

ای بخــش مراقبــت ویــژه نظــاره گــر تــالش 

تیــم درمانــی بــرای نجــات جــان جكــر 

ــان  ــی ج ــنج ب ــل تش ــه بدلی ــه خــود ك گوش

روی تخــت بــه دســتگاه هــای مختلــف 

ــه  ــه ب ــا توج ــم ب ــم ک ــود ک ــده ب ــل ش وص

ــان  ــان در جری ــمی ش ــنی وجس ــرایط س ش

ــد و در  ــرار گرفتن ــان ق ــزی فرزندش ــرگ مغ م

ــتگان  ــا و بس ــدان، داماده ــه فرزن ــی ك حال

مراعــات حــال آنــان را مــی كردنــد و از 

ــان  ــه آن ــد ب ــی كردن پزشــكان درخواســت م

امیــد واهــی بدهنــد، دركمــال نابــاوری آقــای 

گل پــرور، پــدری كــه بیــش از هفتــاد خــزان 

ــرم  ــتاد و ف ــم ایس ــوی ومحك ــود، ق ــده ب دی

رضایــت اهــدا را بــا چشــمانی اشــكبار گرفــت 

و ســر بــر روی ســینه ثمــره عمــرش گذاشــت 

و تنهــا یــك جملــه گفــت "راضیــم بــه رضــای 

ــم زهــرا گل  ــا ارزش خان خــدا..." و اعضــای ب

پــرور هدیــه شــد بــه مادرانــی كــه بــه جــای 

تخــت بیمارســتان بایــد ســایه شــان در خانــه 

ــد. ــش باش گرمابخ

هماهنــگ كننــده تیــم پیونــد اعضــا در 

چهارمحــال و بختیــاری، همچنیــن از اهــدای 

ســه عضــو یــك جــوان ۱۸ ســاله لردگانــی در 

ــرداد.  ــاری خب ــه ج ــل هفت اوای

ــزود:  ــر اف ــن خب ــالم ای ــا اع ــیاح ب ــرا س زه

بــرای هجدهمیــن بــار در طــول ســال جــاری 

شــهرمان شــاهد گذشــت وســخاوت خانــواده 

ــه گرچــه خودشــان داغــدار  ــود ك ــی ب مهربان

جگرگوشــه عزیزشــان بودنــد امــا بــا رضایــت 

بــه اهــدای اعضــای نوجــوان رعنایشــان لذت 

ســالمت را بــه جوانــان بیمــار هدیــه كردنــد.

وی اظهــار داشــت: محمــد صــادق محمــدی 

در اثــر تصــادف بــا موتورســیكلت در بیســتم 

مــاه جــاری ضربــه مغــزی شــد و متاســفانه 

تــالش تیــم درمانگــر بیمارســتانهای لــردگان 

ــیاح  ــه بود.س ــی نتیج ــهركرد ب ــانی ش وكاش

ــی  ــود ول ــخت ب ــیار س ــه بس ــر چ گ ــت: ا گف

ــدی  ــگ محم ــا فرهن ــرم و ب ــواده محت خان

ــد ومحمــد  پیشــنهاد اهــدا عضــو را پذیرفتن

جاودانــه شــد.

مســئول واحــد فراهــم آوری عضــو پیونــدی 

ــادر  ــا م ــت: و ام ــاری گف ــال و بختی چهارمح

شــهیدكیانی ســلمی کــه حماســه آفریــن 

ــرد:  ــح ک ــد.وی تصری ــو ش ــدا عض ــه اه قص

ــلم  ــاكن روســتای س ــی س ــادر شــهید كیان م

شهرســتان كیــار، ســالها پیــش فرزنــد دالوری 

ــود  ــران نم ــربلندی ای ــزت و س ــم ع را تقدی

ــرگ  ــالم م ــس از اع ــز پ ــاری نی ــه ج و هفت

مغــزی پســر دیگــرش "منصــور ۳۸ ســاله "كه 

در ســانحه تصــادف بــا موتورســیكلت دچــار 

ــت و  ــا متان ــود را ب ــده ب ــدید ش ــیب ش آس

شــجاعت بــی نظیــر پــس از آنكــه فرزنــدش 

را روی تخــت آی ســی یــو در آغــوش كشــید 

باجگــر ســوخته و آرامشــی عجیــب پیشــنهاد 

ــت. ــو را پذیرف ــدای عض اه

ــده  ــن و فهمی ــواده موم ــت: خان ــیاح گف س

كیانــی ســلمی یكبــار دیگــر در آزمــون الهــی 

ــدن  ــا ارزش ب ــای ب ــدند و اعض ــربلند ش س

عزیزشــان را بــه بیمــاران نیازمنــد عضــو 

هدیــه كردنــد و مرحــوم منصــور كیانــی 

۱۹ شــهریورماه ۹۶ در بیمارســتان آیــت اهللا 

ــن  ــنبه ای ــرش و یكش ــهركرد پذی ــانی ش كاش

هفتــه  بــا اهــدای كبــد و كلیــه هــا در 

ــو در   ــده عض ــدا كنن ــن اه ــف نوزدهمی ردی

چهارمحــال و بختیــاری در ســال جــاری قــرار 

ــت.  گرف

بــر اســاس ایــن گــزارش، ســاالنه بیــن پنــج 

تــا هشــت هــزار نفــر در كشــور دچــار مــرگ 

مغــزی مــی شــوند كــه در ۳۶ درصــد مــوارد، 

ــب  ــه جل ــق ب ــو موف ــد عض ــم هــای پیون تی

ــن  ــوند. ای ــی ش ــا م ــواده ه ــت خان رضای

ــر  ــتانهای نظی ــه در اس ــت ك ــم درحالیس رق

چهارمحــال و بختیــاری تیــم پیونــد اعضــا در 

ــه  ــق ب ــزی موف ــرگ مغ ــوارد م ــد م ۶۵ درص

ــرای اهــدای  ــواده هــا ب ــت خان ــب رضای جل

ــاری  ــال و بختی ــوند. چهارمح ــی ش ــو م عض

ــه و  ــر كهگیلوی ــر نظی ــار اســتانهای دیگ در كن

ــه  ــو ب ــدای عض ــار اه ــر آم ــد از نظ بویراحم

تناســب جمعیــت، در دوره هــای زمانــی 

ــوم  ــا س ــت ت ــای نخس ــه ه ــف در رتب مختل

ــرار دارد. ــور ق كش

وب دا؛ هماهنــگ كننــده تیــم پیونــد اعضــای 

ــم  ــا فراه ــت: ب ــاری گف ــال و بختی چهارمح

ــاران  ــرای بیم ــه ب ــد كلی ــكان پیون ــدن ام ش

ــوار در  ــای همج ــتان ه ــایر اس ــزی از س دیالی

ــای اهدایــی از  ــه ه ــی از كلی شــهركرد ، یك

ــه  ــزدی ب ــاله ی ــزی ۳۳ س ــرگ مغ ــوان م ج

ــد. ــد زده ش ــانی پیون ــاله فارس ــدر ۵۸ س پ

ــا  ــزود: ب ــیاح اف ــرا س ــزارش وب دا؛ زه ــه گ ب

ــد  ــدازی بخــش مجهــز پیون ــه راه ان توجــه ب

كاشــانی  اهللا  آیــت  بیمارســتان  در  كلیــه 

ــی  ــز آموزش ــن مرك ــورداری ای ــهركرد و برخ ش

ــه  ــرب، زمین ــكی مج ــم پزش ــی از تی و درمان

انجــام پیونــد كلیــه بــرای بیمــاران متقاضــی 

اســتان هــا در شــهركرد فراهــم  از ســایر 

ــد. گردی

وی تصریــح كــرد: از ایــن پــس كلیــه 

اهدایــی از بیمــاران مــرگ مغــزی از اســتان 

هــای یــزد و اصفهــان و مركــز درمانــی 

كاشــانی  بیمارســتان  در  یاســوج 

ــد  ــاران متقاضــی پیون پذیــرش و جهــت بیم

ــد  ــور پیون ــز مذك ــا و مراك ــتان ه ــه از اس كلی

ــود. ــی ش ــام م ــه انج كلی

ــك  ــه ی ــار كلی ــن ب ــرای اولی ــزود: ب ــیاح اف س

بیمــار مــرگ مغزی ۳۳ ســاله یــزدی از اســتان 

یــزد بــه شــهركرد منتقــل و بــه پــدر ۵۸ ســاله 

فارســانی پیونــد زده شــد.

اعضــای  پیونــد  تیــم  كننــده  هماهنــگ 

چهارمحــال و بختیــاری بــا اشــاره بــه راه 

ــتان  ــه در بیمارس ــد كلی ــش پیون ــدازی بخ ان

آیــت اهللا كاشــانی شــهركرد، از زمســتان ســال 

۹۴ افــزود: تاكنــون ۲۴ عمــل جراحــی پیونــد 

ــام  ــت انج ــا موفقی ــش ب ــن بخ ــه در ای كلی

ــه در  ــد كلی ــام ۴ پیون ــكان انج ــه ام و ماهیان

ــود دارد. ــش وج ــن بخ ای

ــه  ــد كلی ــی پیون ــل جراح ــداد عم ــیاح، تع س

ــون را ۷ مــورد  ــا كن از ابتــدای ســال جــاری ت

اعــالم كــرد و افــزود: هــم اكنــون بیــش از ۲۰ 

بیمــار نیازمنــد پیونــد كلیــه در لیســت انتظــار 

پیونــد عضــو اســتان قــرار گرفتــه انــد.

ــت كــه ۴۰۰  وی گفــت: ایــن در حالــی اس

ــز  ــه در مراك ــایی كلی ــه نارس ــال ب ــار مبت بیم

ــوند. ــز مــی ش ــتان همودیالی ــی اس درمان

بــه گفتــه وی، در حــال حاضــر عــالوه بــر مركز 

آموزشــی و درمانــی هاجــر(س) شــهركرد، 

 بیمارســتان تامیــن اجتماعــی امــام علــی(ع) 

و مركــز درمانــی غیــر دولتــی دی ، شهرســتان 

هــای لــردگان، فارســان و بروجــن و اردل 

ــتند. ــز هس ــش دیالی ــه بخ ــز ب مجه

اعضــای  پیونــد  تیــم  كننــده  هماهنــگ 

در قالــب  چهارمحــال و بختیــاری گفــت: 

برنامــه تحــول نظــام ســالمت و بمنظــور 

رفــاه حــال بیمــاران دیالیــزی و كاهــش بعــد 

مســافت بــرای ایــن بیمــاران، عملیــات 

ــز در  ــش دیالی ــز بخ ــدازی و تجهی راه ان

ــن، ســامان و شــهر  شهرســتان هــای ب

ــت. ــدام اس ــت اق ــجان در دس هفش
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برپایی كلینیك ۴ روزه دندانپزشكی در منطقه دیناران شهرستان اردل

ارائه خدمات دندانپزشكی رایگان بسیج جامعه پزشكی به مردم حاجی آباد حاشیه شهر لردگان

تجلیل از ۱۰ پزشك فعال درعرصه ارائه خدمات به مردم مناطق محروم استان

جامعــه  بســیج  ســازمان  سرپرســت  دا؛  وب 

حضــور  از  بختیــاری،  و  چهارمحــال  پزشــكی 

ــادی دانشــگاه  ــروه جه ــكی گ ــپ دندانپزش اكی

ــك ۴  ــی كلینی ــكی اصفهــان و برپای ــوم پزش عل

روزه تخصصــی دندانپرشــكی در منطقــه دینــاران 

شهرســتان اردل خبــر داد.

ــاری افــزود:  بــه گــزارش وب دا؛ دكتــر مهیــن غف

ــیج  ــون بس ــت كان ــه هم ــه ب ــك ك ــن كلینی در ای

جامعــه پزشــكی شهرســتان اردل برپــا شــد 

ــیار  ــت س ــتقرار ۱۵ یونی ــا اس ــك ب ۳۰ دندانپزش

ــاز در  ــورد نی ــزات م ــایر تجهی ــكی و س دندانپزش

آموزشــگاه شــبانه روزی قــراب در منطقــه دینــاران 

ــات  ــردم خدم ــه م ــتان ب ــن شهرس ــع ای از تواب

ــد. ین ــه می ــكی ارائ ــی دندانپزش تخصص

ــه،  ــامل: معاین ــات ش ــن خدم ــه وی، ای ــه گفت ب

ترمیــم، كشــیدن، جــرم گیــری و بروســاژ و 

ــر  ــطوح باالت ــه س ــاع ب ــی و ارج ــات آموزش خدم

ــردم  ــه م ــگان ب ــورت رای ــه ص ــه ب ــد ك ــی باش م

ــردد .  ــی گ ــه م ــز ارای عزی

سرپرســت شــبكه بهداشــت و درمــان شهرســتان 

ــه  اردل در ایــن خصــوص اظهــار داشــت:قریب ب

۲۰ هــزار نفــر از مــردم شــامل عشــایر بــرون كــوچ 

مســتقر در منطقــه دینــاران و مــردم روســتاهای 

ــن  ــگان ای ــات رای ــام از خدم ــا دوازده ام ــتر ت لش

تیــم اعزامــی بهــره منــد مــی شــوند.

اســماعیل امیــدی افــزود: متقاضیــان جهــت 

بهــره منــدی از خدمــات ایــن اكیــپ مــی تواننــد 

ــاعت  ــاه از س ــم تیرم ــت نه ــم لغای ــخ شش از تاری

ــراب  ــبانه روزی ق ــگاه ش ــه آموزش ــی ۱۴ ، ب ۸ ال

مراجعــه نماینــد.وی در پایــان از همــكاری بســیج 

جامعــه پزشــكی اســتان ، مركــز بهداشــت اســتان 

، فرمانــداری شهرســتان اردل، بخشــداری مركــزی 

، اداره آمــوزش و پــرورش شهرســتان، ســپاه 

ناحیــه اردل ، نیــروی انتظامــی و اداره امــور 

ــن كلینیــك  ــی ای ــه در برپای عشــایر شهرســتان ك

ــرد. ــی ك ــتند قدردان ــكاری داش هم

وب دا؛ مســئول بســیج جامعــه پزشــكی شــبكه 

بهداشــت و درمــان شهرســتان لــردگان، از ارائــه 

خدمــات دندانپزشــكی رایــگان بســیج جامعــه 

پزشــكی ایــن شــبكه بــه مــردم منطقــه حاجــی آبــاد 

از نقــاط كمتــر توســعه یافتــه حاشــیه شــهر لــردگان 

ــر داد. خب

بــه گــزارش وب دا بــه نقــل از روابــط عمومــی ایــن 

شــبكه؛ اســماعیل فتــاح پــور بــا بیــان اینكــه بســیج 

همــواره درخدمــت بــه مــردم پیشــگام اســت افزود: 

ایــن ســازمان در تــالش اســت بــا ارائــه هرچــه بهتــر 

ــراری  خدمــات در راســتای محرومیــت زدایــی و برق

ــه  ــات ب ــات و خدم ــه امكان ــی ب ــت در دسترس عدال

ــه  ــوب ارائ ــو مطل ــه نح ــالمت ب ــوزه س ــژه در ح وی

ــدام  ــن اق ــرد: در ای ــح ك ــد.وی تصری ــت نمای خدم

تیــم ۸ نفــره متشــكل از دو دندانپزشــك، یــك 

ــدان وكارشناســان بهداشــتی  بهداشــتكار دهــان ودن

بــا حضــور در منطقــه بــه متقاضیــان خدمــات 

پــور  نمودند.فتــاح  ارائــه  دندانپزشــكی  رایــگان 

گفــت: در ایــن اقــدام خداپســندانه ضمــن كشــیدن 

۲۰۰ دنــدان غیــر قابــل ترمیــم، یكصــد مــورد معاینــه 

ــدان انجــام شــد. دهــان و دن

ــكی شــبكه بهداشــت  ــه پزش مســئول بســیج جامع

و درمــان شهرســتان لــردگان، ارزش ریالــی خدمــات 

ارائــه شــده را یكصــد میلیــون ریــال اعــالم كــرد.

جامعــه  بســیج  ســازمان  سرپرســت  دا؛  وب 

ــل از  ــاری، از تجلی ــال و بختی ــكی چهاورمح پزش

ــه  ــه خدمــات ب ۱۰ نفــر از پزشــكان فعــال در ارائ

مــردم مناطــق محــروم اســتان بــا همــكاری ایــن 

ســازمان در مراســم جشــن روز پزشــك خبــر داد.

بــه گــزارش وب دا؛ دكتــر مهیــن غفــاری افــزود: 

ــی  ــا برپای ــه پزشــكی ب ــیج جامع هــر ســاله بس

ــای  ــتگاه ه ــی و ایس ــای صحرای ــتان ه بیمارس

ســالمت و اعــزام تیــم هــای بهداشــتی، درمانــی 

ــر برخــوردار اســتان  ــه مناطــق كمت و آموزشــی ب

در جهــت محرومیــت زدایــی و برقــراری عدالــت 

ــش گام  ــالمت پی ــوزه س ــات ح ــه خدم در ارائ

ــذا در مراســم جشــن روز پزشــك  ــوده اســت ل ب

از پزشــكان فعــال در ایــن عرصــه تجلیــل بعمــل 

آمد.بــه گفتــه وی، دكتــر حشــمت الــه داودپــور ، 

دكتــر مجیــد فاضلــی، دكتــر مجیــد ملــت، دكتــر 

كبــر نــادری، دكتــر محســن آقایــی و دكتــر  علــی ا

ــز در مراســم روز  محســن خســروی فارســانی نی

پزشــك در اولیــن روز از شــهریورماه جــاری در 

ــواده  ــه در جمــع پزشــكان و خان مجتمــع رحمتی

هــای ایــن عزیــزان و مســئولین دانشــگاه مــورد 

ــر  ــرد: دكت ــح ك ــد.وی تصری ــرار گرفتن ــل ق تجلی

ــان،  ــم بابائی ــر مری ــا، دكت ــد نی ــماعیل موح اس

ــان از  ــر ســمیرا مانی ــدی و دكت ــول قائ ــر رس دكت

ــا شــكوه  ــن مراســم ب دیگــر تجلیــل شــدگان ای

ــد. بودن
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برپایی بیمارستان صحرایی شهید حججی در لردگان

وب دا؛ سرپرســت ســازمان بســیج جامعــه 

پزشــكی چهارمحــال و بختیــاری، از برپایی 

بیمارســتان صحرایــی شــهید حججــی 

و  فرماندهــان  و  ســرداران  یادمــان  و 

۲۸۸شــهید شهرســتان لــردگان در روســتای 

'قلعــه ســوخته شــاه نجــف' لــردگان خبــر 

داد.

ــزاری  ــل از خبرگ ــه گــزارش وب دا بــه نق ب

افــزود:  غفــاری  مهیــن  دكتــر  ایرنــا؛ 

و  غدیــر  ســعید  عیــد  مناســبت  بــه 

مقــدس،  دفــاع  هفتــه  گرامیداشــت 

بیمارســتان صحرایــی شــهید محســن 

حججــی و یادمــان ســرداران، فرماندهــان 

و ۲۸۸ شــهید شهرســتان لــردگان بــه 

مــدت ســه روز در روســتای قلعــه ســوخته 

ــد.  ــا ش ــف برپ ــاه نج ش

بیمارســتان  ایــن  برپایــی  هــدف  وی، 

درمانــی،  خدمــات  ارائــه  را  صحرایــی 

بهداشــتی و آموزشــی در مناطــق محــروم 

اســتان، افزایــش روحیــه ایثارگــری، ارتقــاء 

آمادگــی و  تفكــر جهــادی،  فرهنــگ و 

ــكی،  ــراری پزش ــای اضط ــم ه ــی تی چابك

ــات  ــح داد: امكان ــرد. وی توضی ــوان ك عن

و خدمــات ایــن مركــز درمانــی تخصصــی 

ــال،  ــی، اطف ــك داخل ــامل پزش ــیار ش س

زنــان و مامایــی، پوســت، چشــم پزشــكی، 

ــز و  ــدی، مغ ــكی، ارتوپ ــوژی، روانپزش ارول

اعصــاب، گــوش و حلــق و بینــی، قلــب و 

عــروق، جراحــی و اتــاق عمــل ســرپایی از 

ــن بیمارســتان صحرایــی  بخــش هــای ای

ــد.  ــه ش ــر گرفت در نظ

ی  ــرد: بخش ــه ك ــاری، اضاف ــر غف دكت

گفتاردرمانــی،  ســنجی،  شــنوایی 

كاردرمانــی، مشــاوره تغذیــه، ســالمت 

روان، دندانپزشــكی، اورژانــس و داروخانــه 

از قســمت هــای ایــن مركــز درمانــی 

موقتــی اســت و تیــم هــای آمــوزش 

ــی،  ســالمت و مشــاوره فرهنگــی و مذهب

خدمــات آموزشــی درمانــی و مشــاوره ای 

بــه عشــایر و ســاكنان روســتاهای منطقــه 

ــد.  ــه ش ــگان ارائ ــورت رای ــه ص ب

ــی  ــتان صحرای ــرد: بیمارس ــح ك وی تصری

بســیج  كانــون  بــا همــكاری  لــردگان 

جامعــه پزشــكی و شــبكه بهداشــت و 

درمــان ایــن شهرســتان و دانشــگاه علــوم 

ــد.  ــا ش ــهركرد برپ ــكی ش پزش

ایــن گــزارش، شهرســتان  بــر اســاس 

ــت  ــتان پرجمعی ــن شهرس ــردگان دومی ل

چهارمحــال و بختیــاری مــی باشــد كــه در 

۱۶۰ كیلومتــری شــهركرد قــرار دارد. 

ایــن بیمارســتان از ۱۹تــا ۲۳شــهریورماه بــه 

بیــش از ۱۵هــزار و ۱۶۰ نفر از مــردم منطقه 

ــات  ــتی خدم ــی و بهداش ــات درمان خدم

ــات  ــزود: ایــن خدم ارائــه نمــود.وی اف

ــال.  ــی. اطف ــی عموم ــهای جراح در بخش

پوســت. ارولــوژی. زنــان ومامایــی. قلــب. 

داخلــی. چشــم. ارتوپــدی. اعصــاب وروان. 

ــق  ــوش وحل ــاب. گ ــز و اعص ــی مغ جراح

ــه،  ــاوره، تغذی ــی ومش ــی، روانشناس وبین

اتــاق  پزشــك عمومــی،  دندانپزشــكی، 

عمــل ســرپایی، ســالمت خانــواده، فوریت 

وپانســمان،  تزریقــات  پزشــكی،  هــای 

ــی  ــس، بینای ــری، اورژان ــه، غربالگ داروخان

ســنجی، شــنوایی ســنجی، گفتــار درمانــی، 

ــامل،  ــت ش ــگاه. آمــوزش بهداش آزمایش

بهداشــت محیــط، پیشــگیری از بیماریهــا، 

بهداشــت روان، تغذیــه وبهداشــت دهــان 

ــاه  ــتان ش ــردم دهس ــه م ــدان ب ودن

ارائــه شــد.
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سفر مشاور وزیر و دبیر مناطق كمتر توسعه یافته به چهارمحال و بختیاری

بازدید نمایندگان وزارت بهداشت از پروژه های بهداشتی شهرستان بروجن

۲هزارمتر مربع فضای بهداشتی در مناطق محروم كشور آماده بهره برداری است

وب دا؛ چهارمحــال و بختیــاری در بیســت 

ــان  ــاری میزب ــاه ج ــن روز از مردادم و چهارمی

مشــاور وزیــر بهداشــت و دبیــر مناطــق كمتــر 

توســعه یافتــه كشــور و همراهــان وی اســت.

پــور  عبــاس  ســید  دا؛  وب  گــزارش  بــه 

هاشــمی و دكتــر میرزایــی معاونــت مدیریــت 

ی وزارت بهداشــت و درمــان و دكتــر  شــبكه

یوســف زاده بــه نمایندگــی از معــاون محتــرم 

توســعه وزارت بهداشــت جهــت پیگیــری 

ســفر  مصــوب  هــای  پــروژه  پیشــرفت 

ــال گذشــته  ــاه س ــت در خردادم ــر بهداش وزی

ند.گفتنــی اســت،  بــه اســتان ســفر كرده

نماینــدگان وزارت بهداشــت درمــان و آمــوزش 

ــروژه  ــن پ ــد از چندی ــن بازدی ــكی ضم پزش

در دســت احــداث،  همــراه بــا سرپرســت 

ــوم پزشــكی شــهركرد، معاونیــن  دانشــگاه عل

ایــن دانشــگاه و مدیــر عامــل مجمــع خیریــن 

ســالمت اســتان بــا اســتاندار و مقامــات 

ــد  ــو خواهن ــدار و گفــت و گ ــز دی اســتانی نی

ــت. داش

وب دا؛ مدیــر عامــل مجمــع خیریــن ســالمت 

اســتان چهارمحــال و بختیــاری از بازدیــد 

نماینــدگان وزارت بهداشــت، درمــان و آموزش 

پزشــكی از پــروژه هــای بهداشــتی و درمانــی 

ــر داد. ــری شهرســتان بروجــن خب خی

ــزود:  ــادری اف ــاس ق ــزارش وب دا؛ عب ــه گ ب

مردادمــاه  از  روز  چهارمیــن  و  بیســت  در 

ــاور  ــمی مش ــور هاش ــاس پ ــید عب ــاری س ج

ــه  ــعه یافت ــر توس ــق كمت ــر مناط ــر و دبی وزی

ــدگان  ــر از نماین ــن دیگ ــد ت ــراه چن ــه هم ب

ــتان چهارمحــال و  ــه اس وزارت بهداشــت ب

بختیــاری ســفر و بــه منظــور پیگیــری رونــد 

اجــرای پــروژه هــای در دســت احــداث وارد 

ــدند. ــن ش ــتان بروج شهرس

بــه گفتــه وی، مركــز جامــع ســالمت شــهری 

و كلینیــك نخصصــی دندانپزشــكی شــادروان 

ــت  ــی اس ــروژه های ــه پ ــور از جمل ــادی پ ه

ــئولین  ــد مس ــورد بازدی ــفر م ــن س ــه در ای ك

ــروژه  ــن پ ــرد: ای ــح ك ــت.وی تصری ــرار گرف ق

ــع  ــر مرب ــزار و ۲۰۰ مت ــك ه ــای ی ــا زیربن ب

بــا صــرف ۳۰۰ میلیــون � اعتبــار از آورده 

ــادی  ــژگان ه ــادروان م ــرم ش ــواده محت خان

ی  پــور و مابقــی از محــل اعتبــارات پروژه

ــتان  ــه اس ــت ب ــر بهداش ــفر وزی ــوب س مص

ــی  ــرفت فیزیك ــا ۱۰۰ در پیش ــون ب ــم اكن ه

ــت. ــرداری اس ــره ب ــال به درح

مدیــر عامــل مجمــع خیرین ســالمت اســتان 

گفــت: افتتــاح رســمی ایــن پــروژه در آینــده 

نزدیــك انجــام مــی شــود.

ــز  ــزی و مرك ــگاه مرك ــت: آزمایش ــادری گف ق

مشــاوره قبــل از ازدواج بروجــن از جملــه 

ــه  ــود ك ــری ب ــتی خی ــای بهداش ــروژه ه پ

ــرار  ــرداری ق ــره ب ــته مــورد به ســال گذش

ــایان و  ــات ش ــه خدم ــه ب ــا توج ــه و ب گرفت

ــه  ــی ك ــی و كیف ــاظ كم ــه لح ــه ب ــل توج قاب

بــه مــردم شهرســتان هــای بروجــن، لــردگان 

و اردل ارائــه مــی نمایــد ضمــن ارتقــاء 

ــاران  خدمــات، افزایــش رضایــت منــدی بیم

ــت. ــته اس ــال داش ــه دنب را ب

وی، مجموعــه مركــز خدمــات جامع ســالمت، 

كلینیــك بیماریهــای رفتــاری، مركــز مدیریــت 

حــوادث و فوریــت هــای پزشــكی ۱۱۵ و خانــه 

پزشــك امــام ســجاد(ع) بروجــن را از پــروژه 

هــای مــورد بازدیــد نماینــدگان وزارت متبــوع 

و مســئولین اســتانی و شهرســتانی برشــمرد 

كــه هــم اكنــون بــا حــدود ۸۵ درصــد 

پیشــرفت فیزیكــی در دســت اقــدام اســت.

وی اظهــار امیــدواری كــرد: ایــن پــروژه 

ــاز مــازاد  ــورد نی ــارات م ــا تامیــن اعتب ــز ب نی

بــر آورده خیــر ،  طــی ۳ مــاه آینــده بــه 

داری برســد. بهره

وزیربهداشــت،  نماینــده  و  دا؛ مشــاور  وب 

درمــان و آمــوزش پزشــكی در امــور مناطــق 

محــروم و روســتایی گفــت: ۲هــزار مترمربــع 

 ، محــروم  مناطــق  در  بهداشــتی  فضــای 

حاشــیه شــهرها  و  دورافتــاده  روســتایی، 

ــت. ــرداری اس ــره ب ــاده به آم

ــزاری  ــه نقــل از خبرگ ــزارش وب دا ب ــه گ ب

ــرد:  ــار ك ــم اظه ــاس پورهاش ــید عب ــا، س ایرن

وزارت بهداشــت از ســال گذشــته گام بلنــدی 

در راســتای محرومیــت زدایــی از مناطــق 

كمتــر توســعه یافتــه و روســتاها آغــاز كــرده 

كــه طــی آن ســاخت ۶هــزار و ۷۵۰مترمربــع 

بهداشــت  نظیرخانــه  بهداشــتی  فضــای 

ــز ســالمت جامــع شــهری و  ك روســتایی، مرا

ــه اســت.  ــرار گرفت اورژانــس در دســتور كار ق

وی، اعتبــار مــورد نیــاز بــرای ایــن طرحهــا را 

۳۰هــزار میلیــارد ریــال عنــوان كــرد و افــزود: 

۲هــزار مترمربــع از ایــن فضاهــا آمــاده بهــره 

بــرداری اســت كــه پیــش بینــی مــی شــود 

ــرداری شــود.  ــره ب ــاه جــاری به ــان م ــا پای ت

ــق  ــتایی و مناط ــعه روس ــز توس ــس مرك رئی

متــر  داد:۳هــزار  ادامــه  كشــور  محــروم 

ــان  ــت و درم ــوزه بهداش ــا در ح ــع فض مرب

نیــز تــا پایــان امســال بهــره بــرداری و 

ــی  ــرداری م ــره ب ــده به ــا ســال آین ــی ت مابق

شــود. وی بیــان كــرد: در قالــب ایــن طــرح، 

ــر بهداشــت، درمــان  ــن وزی ی بی تفاهمنامــه

ــای  ــتانداران و روس ــكی، اس ــوزش پزش و آم

ــات  ــكی و خدم ــوم پزش ــای عل ــگاه ه دانش

بهداشــتی و درمانــی كشــور منعقــد شــده كــه 

بــه موجــب آن ۵۰ درصــد از هزینــه ســاخت 

ایــن فضاهــا از ســوی وزارت بهداشــت و 

مابقــی از ســوی اســتانداری، خیــران و منابــع 

داخلــی دانشــگاه هــای علــوم پزشــكی 

ــون  ــرد: تاكن ــان ك ــن مــی شــود. وی بی تامی

ــاز و  ۲هــزار میلیــارد ریــال از اعتبــار مــورد نی

ــرای ســاخت  ــن ب ــال زمی ــارد ری ۶هــزار میلی

ــع خیــری تامیــن شــده  ــن فضاهــا از مناب ای

طــرح   ۱۹۰ داد:  ادامــه  پورهاشــم  اســت. 

از تعــداد طرحهــای در دســت ســاخت در 

مناطــق محــروم بــه چهارمحــال و بختیــاری 

اختصــاص یافتــه كــه ۱۴۲تعــداد از ایــن 

ــت.  ــال اجراس ــرح درح ط

وی، میــزان پیشــرفت فیزیكــی ایــن طرحهــا 

در چهارمحــال و بختیــاری را ۴۵درصــد و 

مطلــوب ارزیابــی و اظهــار كرد:ایــن اســتان از 

ــس از اســتانهای  ــی پ ــر پیشــرفت فیزیك نظ

ــدران در  ــرقی و مازن فــارس، آذربایجــان ش

ــاس  ــر اس ــرار دارد. ب ــور ق ــارم كش ــه چه رتب

ایــن گــزارش، مشــاور وزیــر بهداشــت در 

امــور مناطــق محــروم و روســتایی بــرای 

در دســت  بهداشــتی  از طرحهــای  دیــدار 

ــهركرد  ــه ش ــاری ب ــرای چهارمحــال وبختی اج

ــت. ــرده اس ــفر ك س
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دومین جلسه كمیته دیده بانی سالمت استان برگزار شد

دو كلینیك سیار دندانپزشكی در مناطق محروم استان مستقر می شود

چهارمین جلسه شورای بررسی و پذیرش پیشنهادات دانشگاه برگزار شد

وب دا؛ رئیــس دبیــر خانــه سیاســت گــذاری 

ســالمت اســتان چهارمحــال و بختیــاری، از 

برگــزاری دومیــن جلســه كمیتــه دیــده بانی 

ــت  ــر معاون ــتان در دفت ــن اس ــالمت ای س

و  اقتصــادی  امــور  هماهنگــی  محتــرم 

ــر داد. ــتانداری خب ــع اس ــعه مناب توس

محمــودی  فرهــاد  دا؛  وب  گــزارش  بــه 

ــت بررســی  ــا محوری ــن جلســه ب ــزود: ای اف

مصوبــات جلســه گذشــته و ارائــه شــاخص 

هــای بهداشــتی اعضــای كمیتــه دیــده بانی 

ســالمت در ســی و یكمیــن روز از مردادمــاه 

جــاری برگــزار شــد.

وی، بــا تاكیــد بــر ضــرورت اطالع رســانی در 

جهــت اهــداف كمیتــه دیــده بــان ســالمت 

ــی  ــن بخش ــای بی ــكاری ه ــش هم و افزای

بــرای تحقــق ایــن اهــداف افــزود: تشــكیل 

كمیتــه دیــده بــان ســالمت در كارگــروه 

ســالمت و امنیــت غذایــی و در جلســه 

هیئــت رئیســه دانشــگاه در فروردیــن مــاه 

ــا  ــودی ب ــال جــاری مصــوب گردید.محم س

ــات  ــع آوری اطالع ــت جم ــه اهمی ــاره ب اش

ــای  ــاخص ه ــت ش ــق از وضعی ــار دقی و آم

ــع  ــا جم ــه ب ــن كمیت ــزود: ای ــتی اف بهداش

آوری اطالعــات و آمــار دقیــق از منابــع 

ــع جامعــی از  ــه منب ــه تهی ــر نســبت ب معتب

اطالعــات بــرای مبنــا قــرار گرفتــن در برنامــه 

ــرد. ــدام خواهــد ك ــا اق ــزی ه ری

گــذاری  سیاســت  خانــه  دبیــر  رئیــس 

ســالمت اســتان چهارمحــال و بختیــاری بــا 

ــت در  ــاخص عدال ــالغ ۵۲ ش ــه اب ــاره ب اش

ــان  ــت درم ــوی وزارت بهداش ــالمت از س س

و آمــوزش پزشــكی بــه دانشــگاه هــای علوم 

پزشــكی گفــت:  ایــن دانشــگاه بــا تشــكیل 

ــه  ــبت ب ــالمت نس ــان س ــده ب ــه دی كمیت

تشــكیل گــروه هــای مختلــف و مرتبــط بــا 

ــرای  ــرگروه ب ــن س ــالمت و تع� ــوزه س ح

ــت. ــوده اس ــدام نم ــا اق آنه

محمــودی بــا اشــاره بــه وضعیت نامناســب 

ــار داشــت: متاســفانه در شــرایط  ــار اظه آم

ــت  ــوده و قابلی ــل اعتمــاد نب ــی آمارقاب كنون

ــه  ــرای برنام ــدن ب ــا ش ــدی و مبن ــته بن دس

ــد. ــزی هــای كالن را ندارن ری

وی افــزود: بنابرایــن همــكاری بــرای دســت 

یافتــن بــه آمــار دقیــق و قابــل اســتناد بایــد 

بعنــوان یــك اصــل و وظیفــه مهــم از ســوی 

مدیــران دســتگاه هــا مــد نظــر قــرار گرفتــه 

و در ایــن راســتا در اســرع وقــت اقدامــات 

الزم صــورت پذیــرد.

ــرد: مقایســه آمارهــای  وی خاطــر نشــان ك

ــود از وضعیــت بهداشــت و درمــان  موج

ــوری و  ــود كش ــای موج ــا آماره ــتان ب اس

جهانــی مــی تــوان شــاخص مهــم و موثــری 

ــت  ــود وضعی ــا و بهب ــزی ه ــه ری در برنام

ــد. ــالمت باش ــوزه س ــی ح فعل

ــالمت را  ــان س ــده ب ــه دی ــودی، كمیت محم

كمیتــه ای تخصصــی و متشــكل از اعضــای 

توانمنــد و بــا تجربــه بــرای انجــام اقدامــات 

ــالمت در  ــگ س ــج فرهن ــگیرانه و تروی پیش

اســتان معرفــی كــرد و افــزود: برنامــه جامع 

ــاله  ــازه ۵ س ســالمت اســتان در طــول ب

تدویــن و اطالعــات و نتایــج حاصــل از 

فعالیــت هــای كمیتــه دیــده بــان ســالمت 

ــت. ــرار خواهــد گرف ــن برنامــه ق ــای ای مبن

ــوم  ــگاه عل ــتی دانش ــاون بهداش وب دا؛ مع

ــز بهداشــت اســتان  ــس مرك ــكی و رئی پزش

چهــار محــال و بختیــاری از اســتقرار دو 

كلینیــك ســیار دندانپزشــكی در مناطــق 

محــروم ایــن اســتان در آینــده نزدیــك خبــر 

داد.

عبدالمجیــد  دكتــر  دا؛  وب  گــزارش  بــه 

ــیار  ــك س ــداد ۸۰ كلینی ــزود: تع ــی اف فدای

دندانپزشــكی بــا كمــك خیریــن، صبــح 

دوشــنبه نهــم مردادمــاه جــاری در مراســمی 

بــا حضــور وزیــر بهداشــت، رونمایــی و 

ــه از  ــدند ك ــزام ش ــروم اع ــق مح ــه مناط ب

ــه اســتان  ــن تعــداد دو كلینیــك ســیار ب ای

ــدا  ــاص پی ــاری اختص ــال و بختی چهارمح

ــرای  ــاز ب ــورد نی ــار م كــرده اســت.وی، اعتب

خریــد و تجهیــز هــر یــك از كلینیــك هــای 

ســیار دندانپزشــكی را حــدود ۲۵۰ میلیــون 

ــرد. ــالم ك � اع

ایــن  خدمــات  افــزود:  فدایــی  دكتــر 

ی ســیار دندانپزشــكی در ســطح  كلینیك

۲ شــامل: پركــردن، جــرم گیری، بروســاژ، 

ــده و  ــپ زن ــان پال ــد ،  درم ــش فلورای وارنی

ــگان  ــا رای ــه تمام ــی مــی باشــد ك پالیوتوم

ــردد. ــی گ ــه م ــان ارائ ــه متقاضی ب

وی بــا اشــاره بــه وضعیــت نامطلــوب 

ــدان در  ــان و دن ــالمت ده ــت و س بهداش

كشــور و بــه ویــژه مناطــق محــروم و كــم تر 

برخــوردار افــزود: بخشــی از ایــن وضعیــت 

خدمــات  ســنگین  هزینــه  بــه  مربــوط 

خدمــات  ارائــه  و  اســت  دندانپزشــكی 

ــن  ــد ضم ــی توان ــكی م ــگان دندانپزش رای

ــاء ســطح بهداشــت دهــان  ــه ارتق كمــك ب

ی  ــروز مشــكالت و بیماری ــدان از ب و دن

ــد.  ــگیری نمای ــز پیش ــا آن نی ــط ب مرتب

ــر  ــن ب ــرد: همچنی ــح ك ــی تصری ــر فدای دكت

اســاس برنامــه اعــالم شــده از ســوی وزارت 

ــكی، در  ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم بهداش

ــت  ــای بهداش ــاخص ه ــاء  ش ــتای ارتق راس

ــوزه،  ــن ح ــات ای ــدان و خدم ــان و دن ده

ــگاه های  ــدان دانش ــان و دن ــتادهای ده س

علــوم پزشــكی جهــت ســاماندهی خدمــات 

ــز  ــهرها نی ــیه ش ــدان در حاش ــان و دن ده

ــایر  ــه س ــه ب ــود.وی در ادام ــكیل می ش تش

فعالیت هــای مثبــت و خدمــات مؤثــر و 

مهــم انجــام شــده در حــوزه ســالمت دهان 

ــق  ــر در مناط ــای اخی ــاه ه ــدان در م و دن

كــم تــر برخــوردار اســتان اشــاره داشــت و 

افــزود: در ایــام تعطیــالت عیــد ســعید فطــر 

نیــز تعــدادی از تیــم دندانپزشــكی اعزامــی 

از دانشــكده دندانپزشــكی اصفهــان بــا 

ــتان  ــه پزشــكی اس ــیج جامع ــكاری بس هم

و شــبكه بهداشــت و درمــان شهرســتان 

ایــن شهرســتان مســتقر و بــه  در  اردل 

ــات  ــتا خدم ــن روس ــردم چندی ــایر و م عش

ــد. ــه نمودن ــگان ارائ ــكی رای دندانپزش

ــت  ــن خدم ــر اصلی تری ــال حاض وی در ح

ــته،  ــال گذش ــه س ــی س ــده در ط ــام ش انج

را مربــوط بــه موضــوع پیشــگیری از ایجــاد 

پوســیدگی بــا اســتفاده از وارنیــش فلورایــد 

ــوان  ــوزان عن ــدف دانش آم ــروه ه ــرای گ ب

كــرد و افــزود: طــی طــرح تحــول ســالمت 

ــوزش و  ــئولین آم ــكاری مس ــا هم ــان ب ده

ــد در  ــش فلورای ــتفاده از وارنی ــرورش، اس پ

ــه  ــوزان ب ــش آم ــرای دان ــت ب ــن نوب چندی

ــده اســت. ــرا درآم اج

ــرش  ــی و پذی ــورای بررس ــر ش وب دا؛ دبی

پزشــكی  علــوم  دانشــگاه  پیشــنهادات 

شــهركرد ، از برگــزاری چهارمیــن جلســه 

ایــن شــورا در روز چهارشــنبه مــورخ 

بیســت و هشــتم تیرمــاه جــاری 

خبــر داد.

ــا اعــالم  ــه گــزارش وب دا؛ زهــرا ایــازی ب ب

ایــن خبــر افــزود: در ایــن جلســه از ۵۱ 

ــه دبیرخانــه شــورا، ۴۵  پیشــنهاد رســیده ب

ــرم  ــای محت ــط اعض ــه توس ــنهاد را ك پیش

ــه هــای تخصصــی معاونتهــا بررســی  كمیت

و امتیــاز داده دهــی شــده بودنــد؛ تع�ــن 

ــد. ــف گردی تكلی

وی تصریــح كــرد: همچنیــن در ایــن 
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تحول وضعیت بهداشت و درمان در پی اقدامات دولت یازدهم در برنامه تحول نظام سالمت

مراسم بزرگ تجلیل از خبرنگاران فعال حوزه سالمت در دانشگاه علوم پزشكی شهركرد برگزار شد

بختیاری نشست مشترك سرپرست ومعاونین دانشگاه علوم پزشكی با مدیر كل و مدیران صدا و سیمای چهارمحال

جلســه، از دبیــران كمیتــه هــا 

ــون  ــه در آزم ــورا ك ــای ش و اعض

پیشــنهادات"  آموزشــی  "دوره 

ــرات را  ــن نم در دی مــاه ۹۵ باالتری

كســب نمودنــد، تقدیــر گردیــد.

دبیر شــورای بررســی و پذیرش پیشــنهادات 

ــر  ــهركرد خاط ــكی ش ــوم پزش ــگاه عل دانش

ــرش  ــی و پذی ــورای بررس ــرد: ش ــان ك نش

پیشــنهادات دانشــگاه بــا" اســتقرار ســامانه 

الكترونیــك پیشــنهادات" از بهمــن مــاه 

ســال ۱۳۹۵ توانســت پذیــرای پیشــنهادات 

ــد. ــگاه باش ــان دانش ــده كاركن ارزن

اننــد  وی اظهــار داشــت: همــكاران می

بــا مراجعــه بــه وب ســایت دانشــگاه؛ زیــر 

-قســمت  ریاســت  حــوزه  مجموعــه 

مطالعــه"  ضمــن  پیشــنهادات؛  شــورای 

آ�ــن نامــه نظــام بررســی و پذیــرش 

پیشــنهادات"مصوبه هیئــت رئیســه محتــرم 

دانشــگاه ، بــا اهــداف ایــن شــورا نیــز آشــنا 

گردنــد.

ارائــه  بــرای  همــكاران  افــزود:  ایــازی 

بــا  تواننــد  مــی  خــود،  پیشــنهادات 

خدمــات  "ســامانه  بــه  مراجعــه 

قســمت  كاركنــان"  الكترونیــك 

بــه  نســبت  پیشــنهادات"  "سیســتم 

ــدام  ــود اق ــازنده خ ــنهادات س ــال پیش ارس

نماینــد تــا پــس از بررســی در كمیتــه هــای 

ــاز  ــب امتی مربوطــه در هــر معاونــت و كس

ــدی از" مالكیــت  ــوب ضمــن" بهــره من مطل

از "پــاداش مــادی و  فكــری پیشــنهاد"، 

معنــوی" بهــره منــد و در جهــت "دســتیابی 

بــه اهــداف ســازمانی وتعالــی سیســتم 

ســالمت" گامــی مثبــت بردارنــد.

ــنهادات  ــت پیش ــرای دریاف ــان ب وی در پای

ــود. ــی نم ــالم آمادگ ــكاران اع ــمند هم ارزش

و  چهارمحــال  ســابق  اســتاندار  دا؛  وب 

روز  نخســتین  بــا  همزمــان  بختیــاری، 

هفتــه دولــت در بازدیــد ســرزده از كلینیــك 

امــام  تخصصــی  فــوق  و  تخصصــی 

ــم  ــت یازده ــت: دول ــهركرد گف ــی(ع) ش عل

ــا اجــرای طــرح  ــت خــود ب در مــدت فعالی

نظــام تحــول ســالمت وضعیــت بهداشــت 

ــاری  ــان كشــور و چهارمحــال و بختی و درم

ــرد. ــول ك را متح

ســلیمانی  قاســم  دا؛  وب  گــزارش  بــه 

ــه هــای  ــه برنام ــرد: البت ــد ك دشــتكی تأكی

ارتقــای  هــدف  ای مهمــی بــا  توســعه 

ــه  ــف ب ــی و كیفــی بخــش هــای مختل كم

ویــژه حــوزه بهداشــت و درمــان در دولــت 

ــد. ــد ش ــی خواه ــم اجرای دوازده

ــال و  ــرد: مســئوالن چهارمح ــح ك وی تصری

بختیــاری در دولــت یازدهــم بــرای ارتقــای 

اســتان  درمــان  و  بهداشــت  وضعیــت 

ــارات ملــی و اســتانی بســیار مطلوبــی  اعتب

ــهركرد  ــكی ش ــوم پزش ــگاه عل ــه دانش را ب

ــد. ــاص دادن اختص

ــتان  ــعه بیمارس ــرح توس ــه وی، ط ــه گفت ب

ــرای  ــالش ب ــهركرد، ت ــانی ش ــت اهللا كاش آی

تكمیــل بیمارســتان بروجــن، بهــره بــرداری 

ــه،  ــرد و مالخلیف ــای چلگ ــتان ه از بیمارس

ــز  ــت، تجهی ــای بهداش ــاخت خانــه ه س

ــایل و  ــه وس ــی ب ــتی و درمان ــز بهداش مراك

ــای  ــك ه ــعه كلینی ــن، توس ــزات نوی تجهی

درمانــی و پیگیــری احــداث بیمارســتان 

ــال  ــز چهارمح ــی در مرك ــت خواب ۵۳۰ تخ

و بختیــاری از مهمتریــن فعالیــت هــای 

صــورت گرفتــه مســئوالن اســتان در دولــت 

ــود. ــی ش ــوب م ــم محس یازده

وب دا؛ سرپرســت مدیریــت روابــط عمومــی 

علــوم  دانشــگاه  الملــل  بیــن  امــور  و 

پزشــكی شــهركرد، از برگــزاری مراســم بــزرگ 

تجلیــل از خبرنــگاران فعــال حــوزه ســالمت 

ــاری در  ــاه ج ــن روز از مردادم در هجدهمی

ــر داد. ــان خب ــگاه فرهنگی ــل باش مح

ــان  ــی درخش ــید عل ــزارش وب دا؛ س ــه گ ب

افــزود: در ایــن مراســم كــه بــه مناســبت ۱۷ 

مــرداد، روز خبرنــگار بــا حضــور سرپرســت و 

معاونیــن دانشــگاه علــوم پزشــكی، مدیــران 

مســئول روزنامــه هــای سراســری و محلــی، 

خبرگــزاری هــا و پایــگاه هــای خبــری برگــزار 

ــوزه  ــال ح ــگار فع ــدود ۷۰ خبرن ــد، از ح ش

ــوح ســپاس، شــاخه  ــا اهــدای ل ســالمت ب

ــه  ــل ب ــدی تجلی ــای نق ــای گل و هدای ه

عمــل آمــد.

وی گفــت: همچنیــن در ایــن مراســم ضمن 

گرامیداشــت یــاد و خاطــره شــهدا بــه ویــژه 

ــه اهمیــت  ــگار و پرداختــن ب شــهدای خبرن

ــگار  ــالت خبرن ــانی و رس ــالع رس ــر و اط خب

بیــان  و  دانشــگاه  سرپرســت  توســط 

ــت  ــه در جه ــن مجموع ــی ای ــات آت اقدام

توســعه خدمــات بهداشــتی و درمانــی، 

ــا توجــه  ــی ب ــاون دانشــجویی و فرهنگ مع

ــاد  ــیزدهمین المپی ــودن س ــش ب ــه در پی ب

ــوم  ــای عل ــگاه ه ــران دانش ــی دخت ورزش

پزشــكی سراســر كشــور بــه تشــریح برنامــه 

ــت. ــاد پرداخ ــن المپی ــای ای ه

درخشــان، برگــزاری موســیقی هــای شــاد و 

ی  محلــی و صــرف ناهــار را از دیگــر برنامه

جانبــی ایــن مراســم عنــوان كــرد و افــزود: 

تــالش شــد تــا بــا فراهــم نمــودن محیطــی 

شــاد و صمیمــی دقایقــی بــه یادماندنــی را 

ــه  ــاالن عرص ــگار و فع ــرای دوســتان خبرن ب

خبــر و اطــالع رســانی ایجــاد نمائیــم.

روابــط عمومــی و  سرپرســت مدیریــت 

امــور بیــن الملــل دانشــگاه علــوم پزشــكی 

ــدد  ــك مج ــن تبری ــان ضم شــهركرد، در پای

ــن  ــن ای ــی فعالی ــرای تمام ــگار ب روز خبرن

ــود. ــربلندی نم ــق و س ــه آرزوی توفی عرص

وب دا؛ در هفدهمیــن روز از مردادمــاه جاری 

سرپرســت دانشــگاه علوم پزشــكی شــهركرد 

و معاونیــن و مســئول دفتــر نهــاد نمایندگی 

ــور در  ــا حض ــگاه ب ــن دانش ــه ای ــی فقی ول

ــا  ــز اســتان ب ســازمان صــدا و ســیمای مرك

مدیــركل و مدیــران واحدهــای صــدا، ســیما 

و خبــر پیرامــون مســائل مشــترك دیــدار و 

گفــت و گــو كردنــد.

ــن  ــدار ضم ــن دی ــزارش وب دا؛ در ای ــه گ ب

 ، خبرنــگار  روز  مــرداد،   ۱۷ گرامیداشــت 

ارگان  دو  هــر  مشــترك  هــای  دغدغــه 

در  كالن  اهــداف  تشــریح  بــا  و  مطــرح 

حــوزه ســالمت و رســانه ملــی، ســه تفاهــم 

ــه و  ــكاری مشــترك در تهی ــرای هم ــه ب نام

تولیــدات صــدا و ســیما و كمــك بــه ارتقــاء 

ــد. ــد گردی ــه منعق ــالمت جامع ــواد س س
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رسانه در تبدیل رعایت بهداشت و پیشگیری از بیماری به فرهنگ عمومی، نقش آفرینی می كند 

اولویت های حوزه سالمت در استان باید تعریف و بر اساس آن تولیدات رسانه ای تهیه شود

ــكی،  ــوم پزش ــگاه عل ــت دانش وب دا؛ سرپرس

خدمــات بهداشــتی و درمانــی چهارمحــال 

خبرنــگار  روز  تبریــك  ضمــن  بختیــاری،  و 

ــت  ــل رعای ــانه در تبدی ــر رس ــش موث ــر نق ب

بهداشــت و پیشــگیری از بیمــاری هــا بــه 

فرهنــگ عمومــی تاكیــد كــرد.

بــه گــزارش وب دا؛ دكتــر ارســالن خالــدی فــر 

ــدار بــا مدیــر كل و مدیــران ســازمان  در دی

صــدا و ســیمای مركــز اســتان، اطــالع رســانی 

را از اصلــی تریــن رســالت هــای صــدا و ســیما 

برشــمرد و از ایــن مركــز بعنــوان قابــل اعتمــاد 

تریــن مرجــع اطــالع رســانی یــاد كــرد.

و  پزشــكی  علــوم  دانشــگاه  تعامــل   ، وی 

ــران  ــتان و مدی ــیمای اس ــدا و س ــازمان ص س

ــرد  ــی ك ــوب ارزیاب ــه را مطل ــن دو مجموع ای

ــرای  ــالت بیشــتر ، ب ــر تعام ــد ب ــن تاكی و ضم

انجــام هرگونــه فعالیــت مشــترك در راســتای 

ــان  ــت و درم ــوزه بهداش ــت در ح ــول مثب تح

ــرد. ــی ك ــالم آمادگ اع

دكتــر خالــدی فــر بــا بیــان اینكه، حیطــه 

وظایــف دانشــگاه علوم پزشــكی بســیار وســیع 

اســت و ضمــن تربیــت دانــش آموختــگان در 

رشــته هــای علوم پزشــكی در راســتای توســعه 

زیرســاختهای بهداشــتی و درمانــی و ارائــه 

ــد  ــی نمای ــت م ــز فعالی ــالمت نی ــات س خدم

افــزود: بــدون شــك تعامــل و همــكاری ســایر 

ــداف  ــق اه ــت و تحق ــا در موفقی ــازمان ه س

ــود. ــر خواهــد ب ــن دانشــگاه موث ای

وی، حفــظ جــان انســان هــا را از خطیرتریــن 

مســئولیت هایــی برشــمرد كــه دانشــگاه علــوم 

ــا تربیــت نیــروی انســانی و فراهــم  پزشــكی ب

نمــودن تجهیــزات و امكانــات و ارائــه خدمــات 

ــر  ــئولیت را ب ــن مس ــی ای ــتی و درمان بهداش

عهــده دارد.

ــهركرد  ــكی ش ــوم پزش ــگاه عل ــت دانش سرپرس

بــا اشــاره بــه اعتمــاد بــاالی مــردم بــه 

ــیع  ــی و مخاطبــان وس ــانه مل ــدات رس تولی

اطــالع رســانی و  افــزود:  اســتانی  شــبكه 

آگاهــی بخشــی در پیشــگیری از بــروز و شــیوع 

بیمــاری هــا و كاهــش هزینــه هــای ســنگین 

ــد. ــی نمای ــا م ــی را ایف ــش اصل ــان نق درم

ــه  ــراد را نســبت ب ــه اف ــر، هم ــدی ف ــر خال دكت

ســالمت خودشــان و جامعــه مســئول دانســت 

ــكی،  ــوم پزش ــگاه عل ــت: دانش ــار داش و اظه

بعنــوان اصلــی تریــن متولــی تامیــن و حفــظ 

از هرگونــه همــكاری، همراهــی ،  ســالمت 

ــد. ــی نمای ــتقبال م ــری اس ــل و همفك تعام

ی  ــم نامه ــاد تفاه ــه انعق ــاره ب ــا اش وی ب

مشــترك فــی مابیــن دانشــگاه علــوم پزشــكی 

و صــدا و ســیمای مركــز اســتان ابــراز امیدواری 

ــا شــروع  ــه ه ــن تفاهــم نام ــاد ای ــرد : انعق ك

مباركــی بــرای تعامــل و همراهــی بیشــتر ایــن 

ــان در جامعــه  ــن اصلــی خدمــت رس دو رك

شــود.

اســتان  مركــز  ســیمای  صــداو  كل  مدیــر 

ــن  ــه ای ــز در ادام ــاری نی ــال و بختی چهارمح

دیــدار روز خبرنــگار را بــه تمامــی فعالیــن ایــن 

ــه تعامــل  ــا اشــاره ب عرصــه تبریــك گفــت و ب

خــوب ایــن ســازمان بــا دانشــگاه علــوم 

پزشــكی ابــراز امیــدواری كــرد در آینــده شــاهد 

ــیم. ــالت باش ــن تعام ــعه ای توس

ــی  ــانی ، آگاه ــالع رس ــی، اط ــدس عظیم مهن

ــا  ــالت ه ــازی را از رس ــگ س ــی و فرهن بخش

ــتگاه  ــن دو دس ــترك ای ــای مش ــه ه و دغدغ

ــی  ــتر م ــكاری بیش ــا هم ــزود: ب ــمرد و اف برش

تــوان تولیــدات صــدا و ســیما و اخبــار را 

ــش داده و در راســتای اهــداف مشــترك  افزای

گام برداشــت.

 ۴۰ داشــت  بــزرگ  مراســم  برگــزاری  از  وی 

ســالگی انقــالب بــه میزبانــی صــدا و ســیمای 

مركــز چهارمحــال و بختیــاری خبــر داد و اظهــار 

ــگاه علــوم پزشــكی شــهركرد  داشــت: دانش

مــی توانــد بــا توجــه بــه حضــور شــبكه هــای 

ــن  ــتان از ای ــور در اس ــر كش ــتانی از سراس اس

ــت  ــات و ظرفی ــی خدم ــرای معرف ــت ب فرص

هــای حــوزه بهداشــت و درمــان اســتفاده 

ــد. نمای

ــدی  ــره من ــن به ــت ضم ــن نشس ــه ای در ادام

ــر صولتــی معاونــت  ــن از ســخنان دكت حاضری

ــاون  ــی مع ــر فدای ــاوری ، دكت ــات و فن تحقیق

بهداشــتی و دكتــر محمــدی معــاون غــذا و دارو 

ــه  ــكاری ب ــه هم ــم نام ــد تفاه ــگاه چن دانش

ــدی  ــر خال ــی و دكت ــدس عظیم ــای مهن امض

فــر رســید و از زحمــات ایشــان و چنــد تــن از 

مدیــران واحــد خبــر و روابــط عمومــی ســازمان 

ــوح تقدیــر بعمــل  ــا اهــدای ل صــدا و ســیما ب

آمــد.

ــاد  ــئول دفتــر نه ــت، مس همچنیــن سرپرس

ــگاه  ــن دانش ــه و معاونی ــی فقی ــی ول نمایندگ

ــد  ــا حضــور در واح ــكی شــهركرد ب ــوم پزش عل

ــدای  ــا اه ــه ب ــد تحریری ــار و واح ــه اخب تهی

ــگار  ــگاران، روز خبرن ــه خبرن شــاخه هــای گل ب

ــتند. را گرامــی داش

وب دا؛ معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم 

درمانــی  و  بهداشــتی  خدمــات  پزشــكی، 

ــاری ،  بــر لــزوم تع�ــن  چهارمحــال و بختی

ــان و  ــت و درم ــوزه بهداش ــای ح ــت ه اولوی

ــر  ــانه ای ب ــدات رس ــه تولی ــرای تهی ــدام ب اق

ــرد. ــد ك ــا تاكی ــت ه ــن اولوی ــاس ای اس

ــی  ــد فدای ــر عبدالمجی ــزارش وب دا؛ دكت ــه گ ب

ــز  ــر كل صــدا و ســیمای مرك ــا مدی ــدار ب در دی

گفــت:  ســازمان  ایــن  مدیــران  و  اســتان 

ــد ســالمت  ــدات صــدا و ســیما مــی توان تولی

ــردم  ــالمت م ــده س ــد كنن ــا تهدی ــور و ی مح

ــد. باش

ی  وی تصریــح كــرد: تبلیغاتــی كــه از شــبكه

ــد  ــی توان ــود م ــی ش ــش م ــی پخ تلویزیون

ــرف  ــگرانه، مص ــار پرخاش ــده رفت ــج دهن تروی

مــواد مضــر و یــا در جهــت ارتقــاء ســالمت و 

ــد. ــی باش ــی بخش آگاه

دكتــر فدایــی اضافــه كــرد: اگــر چــه در برخــی 

ــات  ــدات و تبلیغ ــی تولی ــانه مل ــدات رس تولی

مــواد مضــر همچــون چیبــس و پفــك و برخی 

ــته  ــش گذاش ــه نمای ــه ای ب ــط تغذی آداب غل

مــی شــود ولــی خوشــبختانه تولیــدات صــدا و 

ســیمای مركــز اســتان چهارمحــال و بختیــاری 

ــوده اســت. ســالمت محــور ب

ــكی  ــوم پزش ــگاه عل ــتی دانش ــاون بهداش مع

ــاره  ــا اش ــتان ب ــت اس ــز بهداش ــس مرك و رئی

ــواد  ــاء س ــانی در ارتق ــالع رس ــش اط ــه نق ب

ســالمت جامعــه و ترویــج فرهنــگ خــود 

ــزود:  ــا اف ــاری ه ــار بیم ــش ب ــی و كاه مراقبت

رســانه ملــی مــی توانــد در ایــن راســتا بعنــوان 

یــك حامــی بــزرگ در كنــار سیســتم بهداشــت 

ــرد. ــرار بگی ــان ق و درم

ــای  ــت ه ــایی ظرفی ــرد: شناس ــح ك وی تصری

ــت  ــری آن در جه ــه كار گی ــیما و ب ــدا و س ص

حفــظ و ارتقــاء ســالمت و اهــداف كالن نظــام 

ســالمت از وظایــف دو دســتگاه دانشــگاه 

علــوم پزشــكی و ســازمان صــدا و ســیما اســت.

ــه شــیوع برخــی بیمــاری هــا  ــا اشــاره ب وی ب

ــد  ــل تهدی ــا در راس عوام ــن آنه ــرار گرفت و ق

كننــده ســالمت افــراد افــزود: تع�ــن اولویــت 

ــالت و  ــل معض ــتای ح ــت در راس ــا و حرك ه

ــد بــرای بهبــود  مشــكالت ریشــه ای مــی توان

وضعیــت ســالمت جامعــه موثــر واقــع شــود.

ــار  ــه آم ــاره ای ب ــه اش ــی در ادام ــر فدای دكت

ــی و  ــر ناشــی از بیمــاری هــای قلب مــرگ و می

ــاالنه  ــزود: س ــت و اف ــتان داش ــی در اس عروق

ــی  ــزارش م ــتان گ ــرگ در اس ــزار م حــدود ۴ه

شــود كــه ایــن تعــداد حــدود ۵۰ درصــد آن بــر 

ــی و عروقــی  ــاری هــای قلب ــه بیم ــال ب ــر ابت اث

اســت.وی، بــا بیــان اینكــه مــردم بــرای مصرف 

مــواد غذایــی ســالم دچــار بالتكلیفــی هســتند 

ــت  ــی را از اولوی ــط غذای ــادات غل ــالح ع ،اص

ــزود:  ــرد و اف ــوان ك ــالمت عن ــوزه س ــای ح ه

ــا  ــب ب ــد متناس ــیما بای ــدا و س ــدات ص تولی

ــد. ــوع باش ــن موض ای

ــاه،  ــرداد م ــه ۱۷ م ــاره ب ــا اش ــی ب ــر فدای دكت

روز خبرنــگار ضمــن تبریــك ایــن روز گفــت: بــا 

ــئولین  ــگاران و مس ــن خبرن ــاد بی ــاد اعتم ایج

مــی تــوان بــا اطــالع دقیــق از نیازهــای مــردم 

ــی بــه آن در قالــب تولیــدات  و پاســخ گوی

ــواد  ــطح س ــری س ــی و خب ــی، تلویزیون رادیوی

ــاال  ــردم را ب ــی م ــات عموم ــالمت و اطالع س

ــرد. ب
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وی گفــت: تامیــن ســالمت مــردم شــامل ســه 

ــه  ــته ب ــد آن وابس ــه ۳۰ درص ــت ك ــش اس بخ

ــرد  ــه عملك ــته ب ــد وابس ــردم، ۴۵ درص ــار م رفت

ــا  ــد آن ب ــا ۲۵ درص ــا و تنه ــازمان ه ــایر س س

حــوزه فعالیــت دانشــگاه علــوم پزشــكی مرتبــط 

اســت.

معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــكی 

ی  شــهركرد گفــت: بــدون شــك پخــش برنامه

ــی  ــی م ــح زندگ ــج آداب صحی ــی و تروی آموزش

ــار مــردم در جــذب  ــر رفت ــر ب ــد ضمــن تاثی توان

مشــاركت هــای ســایر ســازمان هــا بــرای تامین 

ســالمت موثــر باشــد.

وی ادامــه داد: بررســی هــای بعمــل آمــده 

در ســال ۹۳ در ســطح كشــور و روســتاها در 

خصــوص ســطح ســواد ســالمت مــردم نشــان 

مــی دهــد مــردم اطالعــات بهداشــتی خــود را 

در درجــه اول از طریــق تولیــدات صــدا و ســیما 

و بعــد از آن توســط كارشناســان بهداشــتی 

ــد. ــی كنن ــت م دریاف

ی  وی گفــت: اعتمــاد بــاالی مــردم بــه برنامه

صــدا و ســیما و الگــو پذیــری از شــخصیت 

هــای معرفــی شــده در برنامــه هــای تلویزیونــی 

می بعنــوان یــك فرصــت بــرای آمــوزش و 

ترویــج فرهنــگ ســالمت و خــود مراقبتــی بــكار 

گرفتــه شــود.

ــوم پزشــكی  ــذا و داروی دانشــگاه عل معــاون غ

شــهركرد نیــز در ادامــه ایــن نشســت بــا بیــان 

ــغ كاالهــای آســیب رســان در  ــدم تبلی اینكــه ع

ــوع  ــن ن ــه مصــرف ای ــردم ب ــل م كاهــش تمای

از مــواد غذایــی تاثیــر گــذار اســت افــزود: 

انتظــار مــی رود رســانه ملــی بــا توجــه بــه ایــن 

موضــوع در تولیــدات خــود دقــت و توجــه الزم 

ــل آورد.  را بعم

دكتــر رضــا محمــدی تصریــح كــرد: همچنیــن با 

توجــه بــه گرایــش مــردم بــه طــب ســنتی بایــد 

خاطــر نشــان كــرد: طــب ســنتی ماننــد شمشــیر 

دولبــه اســت كــه در كنــار فوایــد آن مــی توانــد 

ــكات ظریــف  در صــورت عــدم رعایــت برخــی ن

امــا مهــم، بســیار آســیب رســان باشــد.

ــل از  ــی رود قب ــار م ــن رو انتظ ــت: از ای وی گف

ارائــه مباحــث آموزشــی در ایــن خصــوص 

ــه  ــا توج ــنتی ب ــب س ــان ط ــط كارشناس توس

بــه تســلط دانشــگاه، تا�ــد موضوعــات و 

ــوم پزشــكی  كارشــناس مربوطــه از دانشــگاه عل

ــود. ــه ش گرفت

دكتــر محمــدی درادامــه خواســتار بــكار گیــری 

ظرفیــت زیرنویــس هــا در تولیــدات تلویزیونــی 

مباحــث  آمــوزش  و  رســانی  اطــالع  بــرای 

ــد. ــتی ش بهداش
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تقدیر استاندار سابق از سرپرست شبكه بهداشت و 

درمان شهرستان اردل

اقدام به موقع پزشك و تیم سالمت مركز دشتك منجر به نجات جان بیمار 

عشایری شد

برپایی بیمارستان صحرایی قراب شهرستان اردل 

ی مردم شهرستان اردل كنترل  مشكل مسمومیت

شد 

ــدای  ــا اه ــاری ب ــال و بختی ــتاندار چهارمح وب دا؛ اس

ــان  ــت و درم ــوح ســپاس از سرپرســت شــبكه بهداش ل

ــرد. ــر ك ــتان اردل تقدی شهرس

بــه گــزارش وب دا؛ قاســم ســلیمانی دشــتكی در متــن 

ــدی آورده  ــماعیل امی ــه اس ــاب ب ــه خط ــن تقدیرنام ای

اســت؛ بــی تردیــد برنامــه ریــزی كارشناســی و اصولــی 

بهداشــتی  واحدهــای  ارتقــاء  و  توســعه  در جهــت 

ــه  ــر مــردم ب ــه دسترســی بهت ــی اســتان منجــر ب درمان

دریافــت خدمــات كیفــی و كمــی حــوزه ســالمت مــی 

شــود كــه ایــن اقــدام امــری ســتودنی و آینــده نگرانــه 

است.بدینوســیله از تــالش هــای مجدانــه جنابعالــی در 

ی  تدویــن و تصویــب طــرح بازنگری گســترش شــبكه

بهداشــت و درمــان اســتان و همچنیــن اجــرای كیفــی 

برنامــه هــای طــرح تحــول ســالمت در حــوزه بهداشــت 

و بویــژه برنامــه پزشــك خانــواده و بیمــه روســتایی كــه 

ــتائیان و  ــص روس ــردم و باالخ ــدی م ــث رضایتمن باع

عشــایر عزیــز شــده اســت صمیمانــه قدردانــی می 

از درگاه خداونــد متعــال  را  و تــداوم توفیــق شــما 

ــئلت دارم. مس

ــال در  ــد متع ــه اراده خداون ــان ب ــه ایم ــت ب ــد اس امی

جهــت كســب رضایــت حضــرت دوســت در ارائــه 

خدمــات آموزشــی، بهداشــتی و درمانــی بــه مــردم عزیــز 

ــید. ــور باش ــد و منص موی

وب دا؛ سرپرســت شــبكه بهداشــت و درمــان شهرســتان اردل گفــت: اقــدام بــه موقــع پزشــك 

و تیــم ســالمت مركــز دشــتك در درمــان و اعــزام یــك بیمــار عشــایری، منجــر بــه نجــات جــان 

ایــن بیمــار شــد.

ــا مراجعــه  ــه نقــل از روابــط عمومــی شــبكه، اســماعیل امیــدی افــزود: ب ــه گــزارش وب دا ب ب

 chest painپزشــك و تیــم ســالمت مركــز دشــتك بــه منطقــه عشــایری ، آقایــی ۵۷ ســاله بــا

آتیپیــك مراجعــه كــرد كــه در معاینــه فشــار۱۴۰/۲۲۰ داشــت . 

بــه گفتــه وی، بــا تــالش تیــم ســالمت مركــز و بــا داروهــای موجــود فشــار بیمــار كمــی پا�ــن 

آمــد ولــی بــه دلیــل داشــتن عالئــم و جهــت گرفتــن EKG بیمــار بــا آمبوالنــس مركــز از منطقــه 

 Mi عشــایری بــه مركــز دشــتك منتقــل شــد كــه بــه دلیــل تغ�ــرات در نــوار قلبــی بــا شــك بــه

بیمــار ســریعًا بــه بیمارســتان امــام رضــا(ع) اردل اعــزام شــد.

ــع از ســوی پزشــك و تیــم ســالمت موجــب  ــا بیــان اینكــه همــواره اقــدام بــه موق امیــدی ب

مــی گــردد تــا بیمــاران و حادثــه دیــدگان از مخاطــرات جــدی و حتــی مــرگ نجــات پیــدا كننــد 

گفــت: حضــور پزشــك محتــرم دشــتك و ســایر پزشــكان پرتالشــی كــه بــا اســتقرار در مناطــق 

عشــایری نســبت بــه معاینــه و درمــان عشــایر عزیــز اقــدام مــی نماینــد قابــل تقدیــر اســت.

وب دا بیمارســتان صحرایــی قــرآب بــا حضــور سرپرســت دانشــگاه علــوم پزشــكی و خدمــات 

بهداشــتی و درمانــی ،فرماندهــی ســپاه قمــر بنــی هاشــم و فرمانــدار اردل در شهرســتان اردل 

افتتــاح شــد.

ــی  ــتی و درمان ــات بهداش ــكی و خدم ــوم پزش ــگاه عل ــت دانش ــزارش وب دا،سرپرس ــه گ ب

اســتان در ایــن آ�ــن اظهــار كــرد تیــم پزشــكی ایــن بیمارســتان متشــكل از ۶متخصص،چهــار 

دندانپزشــك و پزشــك عمومــی و بیــش از ۱۰۰پرســتار،ماما و پیراپزشــك بــه مــدت ســه روز در 

ــد. ــه خدمــات رســانی مــی كنن ــاران منطق ــه بیم ب تاریخ

ــاكنان  ــر از س ــزار نف ــش از ۲ه ــی شــود بی ــی م ــش بین ــزود پی ــر اف ــدی ف ــالن خال ــر ارس دكت

ــی بیمارســتان  ــتی و درمان ــراب و عشــایر منطقــه دینــاران از خدمــات بهداش روســتای ق

ــوند. ــد ش ــره من ــی به صحرای

وی  ادامــه داد: در ایــن بیمارســتان تمامــی خدمــات درمانــی بــه صــورت رایــگان در 

ــی، دندانپزشــكی و پزشــك  ــان، داخل ــان و زایم ــال، زن ــی جراحــی، اطف درمانگاه هــای تخصص

ــود. ــه می ش ــردم ارائ ــه م ــی ب عموم

ــات آموزشــی و بهداشــتی  ــی، خدم ــات درمان ــر خدم ــالوه ب ــرد: ع ــان ك ــر بی ــدی ف ــر خال دكت

همچــون غربالگــری و بیماریابــی، ترویــج زایمــان طبیعــی، ســالمت روان، آمــوزش بهداشــت، 

ــه مراجعیــن  ــگان ب ــه صــورت رای ــن بیمارســتان صحرایــی ب ــه و تــن ســنجی نیــز در ای تغذی

ارائــه مــی شــود.

  بــر اســاس ایــن گــزارش ایــن بیمارســتان  كــه بــه همــت بســبج جامعــه پزشــكی برپاشــده 

بــه مــدت ســه روز آمــاده ارائــه خدمــات بهداشــتی و درمانــی بــه بیمــاران نیازمنــد اســت.

شهرستان اردل در ۹۰كیلومتری مركز چهارمحال و بختیاری واقع شده است.

و  پزشــكی  علــوم  دانشــگاه  بهداشــتی  وبدٰا،معــاون 

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

ــتان اردل  ــردم شهرس ــمومیتهای م ــكل مس ــت: مش گف

ــت ــده اس ــزارش نش ــدی گ ــورد جدی ــده و م ــرل ش كنت

بــه گــزارش وبدٰا،دكتــر عبدالمجیــد فدایــی روز چهارشــنبه 

ــاری  ــاه ج ــارم م ــد:از چه ــر یادآورش ــن خب ــالم ای ــا اع ب

بــه مــدت ســه روز ۱۸۰مــورد مســمومیت در روســتاهای 

ارجــل و آبســرده شهرســتان اردل گــزارش شــده اســت.

ــدند   ــتری ش ــداد بس ــن تع ــر از ای ــه داد: ۲۰نف وی ادام

كــه در ایــن مــدت ۹نفــر آنــان ترخیــص شــدند و حــال 

ــزودی  ــت و ب ــده اس ــالم ش ــاعد  اع ــز مس مابقــی نی

ــد.  ــد ش ــص خواهن ترخی

و  فرســودگی  ازجملــه  عوامــل مختلفــی  افــزود  وی 

شكســتگی لولــه هــای آب و...مــی توانــد در آلودگــی آب 

نقــش داشــته باشــد كــه موضــوع در حــال بررســی مــی 

باشــد . 

فدایــی تصریــح كــرد: ایــن بیمــاری بطــور كلــی كنتــرل 

ــن  ــی آب ای ــر زن ــدارد و كل ــود ن ــی وج ــكل خاص ومش

ــرایط  ــام و ش ــال انج ــته در ح ــق روال گذش ــه طب منطق

ــت.  ــرل اس ــت كنت تح
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وب دا؛ سرپرســت شــبكه بهداشت و درمان 

برگــزاری مســابقات  از  اردل،  شهرســتان 

ــه  ــبت هفت ــه مناس ــور ب ــی و كاریكات نقاش

ــات  ــز خدم ــات در مرك ــدون دخانی ــی ب مل

ســالمت شــهر كاج در پانزدهمیــن روز از 

ــر داد. ــاری خب ــاه ج تیرم

بــه گــزارش وب دا بــه نقــل از روابــط 

عمومــی شــبكه؛ اســماعیل امیــدی افــزود: 

بــا توجــه بــه در پیــش بــودن هفتــه ملــی 

ــی  ــم اندیش ــه ه ــات، جلس ــدون دخانی ب

هفتــه ملــی بــدون دخانیــات مــورخ دهــم 

ــد. ــزار گردی تیرمــاه برگ

وی بــا اشــاره بــه مــرگ ســاالنه ۷ میلیــون 

نفــر بــر اثــر اســتعمال دخانیــات در جهــان 

و مــرگ ۹۰۰ هــزار نفــر بــر اثــر مواجهــه بــا 

ــزوم  ــر ل ــتقیم ب ــت دوم و غیرمس دود دس

رســانی در خصــوص مضــرات  اطــالع 

ــرد. ــد ك ــات تاكی مصــرف دخانی

وی در تشــریح فعالیــت هــای صــورت 

گرفتــه از ۱۰ الــی ۱۶ تیــر مــاه هفتــه ملــی 

بــدون دخانیــات افــزود: جلســه آموزشــی 

ــور  ــات باحض ــوص هفتــه دخانی در خص

روســتای  اهالــی  و  ســالمت  ســفیران 

ــد. ــزار ش ــوه برگ آلیك

بــه گفتــه وی، كلیــه واحدهــای تابعــه ایــن 

ــه  ــژه برنام ــزاری وی ــه برگ ــدام ب ــبكه اق ش

هــای آموزشــی و فرهنگــی بــا هــدف 

ی  گروه آمــوزش  و  رســانی  اطــالع 

ــات  ــدون دخانی ــی ب ــه مل ــدف در هفت ه

ــد. نمودن

وب دا؛ سرپرســت ســازمان بســیج جامعــه 

ــه  ــاری، ازارائ ــال و بختی ــكی چهارمح پزش

۵۶۵ مــورد خدمــات دندانپزشــكی بــا 

ــون  ــر ۲۵۰ میلی ــغ ب ــاری بال ــرف اعتب ص

ریــال بــه عشــایر و اهالــی روســتاهای 

منطقــه دینــاران از توابــع شهرســتان اردل 

ــر داد. خب

ــاری  ــن غف ــر مهی ــزارش وب دا؛ دكت ــه گ ب

ــت  ــاران از پنجــم لغای ــه دین ــزود: منطق اف

هشــتم تیرمــاه ســال جــاری میزبــان 

دندانپزشــكی  دانشــكده  ســیار  گــروه 

ــد  ــوم پزشــكی اصفهــان بودن دانشــگاه عل

ــا همــكاری بســیج جامعــه پزشــكی  كــه ب

ــبانه روزی  ــتان اردل در مدرســه ش شهرس

رایــگان  تخصصــی  خدمــات  قــراب 

ــد. ــی نمودن ــه م ــكی ارائ دندانپزش

بــه گفتــه وی، بــا برپایی كلینیــك تخصصی 

دندانپزشــكی، عشــایر و اهالــی روســتاهای 

ــیالنت،  ــات فیشورس ــه از خدم ــن منطق ای

ــم،  ــی و ترمی  ترمیــم، كشــیدن،  پالپوتوم

كــف بنــدی ،  فلورایــد تراپــی ، درمــان 

ریشــه، جــرم گیــری،  گرافــی بصــورت 

ــدند. ــد ش ــره من ــگان به رای

ــرات  ــداد نف ــوع تع ــاری، در مجم دكترغف

معالجــه شــده طــی ســه روز ارائــه خدمات 

دندانپزشــكی ایــن تیــم در منطقــه را بیش 

ــزود: خدمــات  ــر اعــالم كــرد و اف از ۲۰۰ نف

یــك روز پــس از اســتقرار كامــل تیــم طــی 

ــنبه  ــم، چهارش ــنبه شش ــه ش ــای س روزه

و  تیرمــاه  پنجشــنبه هشــتم  و  هفتــم 

مصــادف بــا تعطیــالت عیــد ســعید فطــر 

ــد. ــه گردی ارائ

و  بهداشــت  شــبكه  سرپرســت  دا؛  وب 

درمــان شهرســتان اردل از اعــزام گــروه 

هــای تخصصــی دندانپزشــكی بــه مناطــق 

ــر داد. ــوه خب ــوم میانك مرح

بــه گــزارش وب دا؛ اســماعیل امیــدی 

كرامــت  هفتــه  مناســبت  بــه  افــزود: 

بــا همــكاری بســیج جامعــه پزشــكی 

شــبكه بهداشــت و درمــان شهرســتان 

ی  ــدس رضــوی، گروه ــتان ق اردل و آس

ــتاهای  ــه روس ــكی ب ــی دندانپزش تخصص

لنــدی، گوزلــك، دورك قنبری از روســتاهای 

كمتــر برخــوردار منطقــه میانكــوه از توابــع 

ــدند. ــزام ش شهرســتان اردل اع

بــه گفتــه وی، ایــن گــروه هــا از شــانزدهم 

لغایــت هجدهــم مردادمــاه جــاری در 

ــوزش  ــه آم ــن ارائ ــتقر و ضم ــه مس منطق

بهداشــت دهــان و دنــدان بــه گــروه هدف 

نســبت بــه ویزیــت و ارائــه خدمــات 

اهالــی  از  نفــر   ۱۵۰ بــه  دندانپزشــكی 

ــد. ــدام نمودن ــه اق منطق

امیــدی، همچنیــن از برگــزاری جلســه 

شــیر  مزایــای  آموزشــی 

ــه  ــبت هفت ــه مناس ــادر ب م

جهانــی شــیر مــادر در خانــه 

بهداشــت ضمیمــه مركــز 

لیرابــی خبــر داد.

سرپرســت شــبكه بهداشــت 

و درمــان شهرســتان اردل 

ی  ــه فعالیت ــا اشــاره ب ب

آموزشــی ایــن شــبكه در 

راســتای آگاهــی بخشــی 

هــای هــدف  بــه گــروه 

اظهــار داشــت: بــرای انتقال 

ــی  ــه تمام ــا ب ــوزش ه آم

بكارگیــری  و  ســطوح 

ظرفیــت ســفیران ســالمت، 

بــا  آموزشــی  جلســه 

ــالمت  ــفیران س ــور س حض

شهرســتان در مركــز لیرابــی در هجدهمیــن 

روز از مردادمــاه جــاری برگــزار شــد.

ــه  ــت رســانی ب ــز از خدم ــان نی وی در پای

ــم  ــك و تی ــط پزش ــه توس ــایر منطق عش

ــع ســالمت  ــات جام ــز خدم ســالمت مرك

ــر داد. ــی خب لیراب

برگزاری مسابقات نقاشی و كاریكاتور به مناسبت هفته ملی بدون دخانیات در مركز خدمات سالمت شهر كاج 

ارائه بیش از ۵۶۰ خدمت دندانپزشكی با صرف اعتباری بالغ بر ۲۵۰ میلیون ریال در منطقه دیناران اردل

اعزام گروه های تخصصی دندانپزشكی به مناطق میانكوه شهرستان اردل
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ــتانداری،  ــی اس ــرم بازرس ــركل محت ــور مدی ــا حض ب

معاونــت محتــرم   ، ریاســت محتــرم دانشــگاه 

ــرم ــه محت ــام جمع ــان و ام درم

ــتانداری ،  ــی اس ــرم بازرس ــركل محت ــور مدی ــا حض ب

ریاســت محتــرم دانشــگاه ، معاونــت محتــرم درمان 

و امــام جمعــه محتــرم، مشــكالت بیمارســتان اردل 

بررســی و در خصــوص ارتقــاء و بهبــود وضعیــت آن 

و تامیــن متخصــص تصمیماتــی اتخــاذ گردیــد. 

ــوم پزشــكی،  وب دا؛ سرپرســت دانشــگاه عل

ــال  ــی چهارمح ــتی و درمان ــات بهداش خدم

ــی  ــك تخصص ــاح كلینی ــاری از افتت و بختی

ــام رضــا(ع) اردل در ســومین  بیمارســتان ام

ــر داد. ــت خب ــه دول روز از هفت

ــدی  ــالن خال ــر ارس ــزارش وب دا؛ دكت ــه گ ب

ــا  ــز ب ــن مرك ــاح ای ــن افتت ــزود: آئی ــر اف ف

و  سیاســی  مقامــات  اســتاندار،  حضــور 

ــتان اردل  ــدار شهرس ــتان، فرمان ــی اس امنیت

و مســئولین مربوطــه ، روز شــنبه مــورخ 

ــد. ــزار ش ــهریورماه برگ ــارم ش چه

ــزود: عملیــات احــداث كلینیــك  ــع اعــالم كــرد و اف ــر مرب ــای ایــن پــروژه را ۷۵۰ مت وی، زیربن

در ســال ۹۵ آغــاز و همزمــان بــا هفتــه دولــت ســال جــاری ایــن پــروژه بــا صــرف اعتبــاری 

ــزود:  ــر اف ــدی ف ــر خال ــرار گرفت.دكت ــرداری ق ــره ب ــال رســمًا مــورد به ــارد ری ــر ۱۵ میلی ــغ ب بال

ــات  ــان و خدم ــان و زایم ــی، زن ــی، جراح ــال، داخل ــای اطف ــش ه ــامل بخ ــك ش ــن كلینی ای

دندانپزشــكی اســت و ظرفیــت ارائــه خدمــت بــه جمعیــت بیــش از ۵۰هــزار نفــری شهرســتان 

ــوار را دارد. ــق همج ــن از مناط و مراجعی

ــای  ــب ه ــه از مط ــورت گرفت ــای ص ــی ه در بازرس

خصوصــی وضعیــت پســماند هــای عفونــی بررســی 

شــد.

ــماندهای  ــتی پس ــع بهداش ــت دف ــل اهمی ــه دلی ب

عفونــی و جلوگیــری از اشــاعه ی بیمــاری هــا بازدیــد 

ــكی  ــكی و دندانپزش ــای پزش ــب ه ــه ی مط از كلی

شهرســتان انجــام گرفــت كــه در ایــن بازدیدهــا بــه 

ــر بهداشــتی  ــه دفــع غی ــه اقــدام ب ــی ك مطــب های

پســماند هــای پزشــكی خــود نمــوده انــد اخطاریه 

بهداشــتی  صــادر  شــد.

بازدید از بیمارستان اردل و بررسی و 

مشكالت این بیمارستان

كلینیك تخصصی بیمارستان امام 

رضا(ع) اردل همزمان با سومین روز 

از هفته دولت افتتاح شد

نظارت و تاكید بر دفع پسماند های عفونی 

در شهرستان اردل
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بازدید سرپرست دانشگاه از بیمارستان امام 

رضا(ع) اردل

شروع عملیات احداث ساختمان جدید مرکز 

خدمات جامع سالمت شهری روستایی اردل

استقرار ۱۵ یونیت سیار و فعالیت ۲۵ دندانپزشک 

از گروه جهادی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در 

کلینیک تخصصی دندانپزشکی دیناران

آ�ن افتتاحیه بیمارستان صحرایی اردل

حضور سرپرست دانشگاه 

در آ�ن افتتاحیه بیمارستان 

صحرایی اردل
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همزمان با چهارمین روز از هفته دولت دو پروژه 

بهداشتی در شهرستان بن افتتاح شد

تشریح عملكرد شبكه بهداشت و درمان شهرستان بن در 

برنامه رادیویی» ارمغان سالمت»

وب دا؛ سرپرســت دانشــگاه علــوم پزشــكی، خدمــات بهداشــتی و 

درمانــی چهارمحــال و بختیــاری، از افتتــاح دو پــروژه بهداشــتی همزمــان 

ــر داد. ــن خب ــتان ب ــت در شهرس ــه دول ــن روز از هفت ــا چهارمی ب

ــه بهداشــت  ــزود: خان ــر اف ــدی ف ــه گــزارش وب دا؛ دكتــر ارســالن خال ب

شــیخ شــبان و خانــه پزشــك حیــدری روز یكشــنبه مــورخ پنجــم 

ــی  ــی و اجتماع ــت سیاســی امنیت ــور معاون ــا حض شــهریورماه جــاری ب

اســتانداری و مقامــات سیاســی و امنیتــی شهرســتان رســمًا مــورد بهــره 

ــت. ــرار گرف ــرداری ق ب

وی تصریــح كــرد: عملیــات احــداث خانــه بهداشــت شــیخ شــبان بــا زیــر 

ــا  ــان ب ــاز و همزم ــته آغ ــال گذش ــفندماه س ــع از اس ــر مرب ــای ۱۰۵ مت بن

هفتــه دولــت بــه بهــره بــرداری رســید.

ــار هزینــه شــده جهــت بهــره بــرداری و تجهیــز  ــدی فــر، اعتب دكتــر خال

ــرد. ــر ۱۲۰ میلیــون � اعــالم ك ــغ ب ــروژه را بال ایــن پ

بــه گفتــه وی ، حــدود دو هــزار ۳۰۰ نفــر از جمعیــت منطقــه از خدمــات 

ایــن خانــه بهداشــت بهــره منــد مــی شــوند.

ــك  ــه پزش ــت: خان ــهركرد گف ــكی ش ــوم پزش ــگاه عل ــت دانش سرپرس

مركــز خدمــات جامــع ســالمت روســتای حیــدری از دیگــر پــروژه هــای 

ــد. ــاح گردی ــت افتت ــه دول بهداشــتی شهرســتان بــن اســت كــه در هفت

دكتــر خالــدی فــر افــزود: ایــن پــروژه بــا زیربنــای ۷۰ متــر مربــع و صــرف 

اعتبــاری بالــغ بــر یكصــد میلیــون � آمــاده بهــره بــرداری اســت.

ــی  ــی تمام ــهیل دسترس ــرای تس ــئولین ب ــد مس ــه تاكی ــاره ب ــا اش وی ب

ــتی و  ــات بهداش ــه خدم ــور ب ــق كش ــن مناط ــاده تری ــراد در دور افت اف

ــه خدمــات حــوزه ســالمت  ــت در دسترســی ب ــراری عدال ــی و برق درمان

و لــزوم برخــورداری روســتاها از پزشــك مقیــم افــزود: بــا بهــره بــرداری 

از ایــن پــروژه پزشــك مركــز بصــورت دائــم در منطقــه بیتوتــه و در تمــام 

ســاعات شــبانه روز بــرای ارائــه خدمــت بــه بیمــاران در دســترس مــردم 

ــه  ــن ارائ ــز ضم ــن مرك ــتقر در ای ــك مس ــه وی، پزش ــد.به گفت ــی باش م

خدمــت بــه جمعیتــی بیــش از یــك هــزار و پانصــد و ســی نفــری تحــت 

ــه  ــا و آزادگان ب ــه بهداشــت هــای پهن ــا حضــور در خان پوشــش مركــز ب

مــدت دو روز در هفتــه جمعیــت ایــن دو خانــه بهداشــت را هــم پوشــش 

مــی دهــد.

وب دا؛ سرپرســت شــبكه بهداشــت و درمــان شهرســتان بــن گفــت: بــر 

مــه بیــن دانشــگاه علــوم پزشــكی، خدمــات بهداشــتی  اســاس تفاهم

و درمانــی چهارمحــال و بختیــاری و ســازمان صــدا و ســیمای مركــز ایــن 

اســتان، در قالــب برنامــه رادیویــی "ارمغــان ســالمت" عملكــرد شــبكه و 

. برنامــه هــای آتــی آن بــه ســمع هــم اســتانیان عزیــز می

بــه گــزارش وب دا؛ دكتــر علــی اكبــر نــادری افــزود: شــبكه بهداشــت و 

ــه  ــان تهی ــی شــهریورماه میزب ــن در روزهــای پایان ــتان ب ــان شهرس درم

ــت  ــریح وضعی ــن تش ــه ضم ــود ك ــی ب ــه رادیوی ــن برنام ــدگان ای كنن

بهداشــت و درمــان شهرســتان، دســتاوردهای جدیــد در حــوزه بهداشــت 

و درمــان اطــالع رســانی شــد.

ــری دارای  ــزار نف ــت ۳۰ ه ــا جمعی ــن ب ــرد: شهرســتان ب ــح ك وی تصری

ــك  ــات پزش ــه خدم ــت ك ــالمت اس ــع س ــات جام ــز خدم ــت مرك هف

خانــواده را بــه جمعیــت زیــر پوشــش و واجــد شــرایط ارائــه مــی كنــد..

وی گفــت: همچنیــن هــم اكنــون ۶ خانه بهداشــت در ســطح شهرســتان 

ــن فعال اســت. ب

دكتــر نــادری، در ادامــه از افــزوده شــدن خدمــات دارویی، دندانپزشــكی، 

ســالمت روان و تغذیــه بــا اجــرای برنامــه تحول نظــام ســالمت در حوزه 

ــتای یانچشــمه و  ــی روس ــبكه هــای بهداشــتی و درمان ــت در ش بهداش

كــز خبــر داد. مركــز شــماره ۲ بــن بــا كمــك پزشــكان مســتقر در ایــن مرا

ــت:  ــار داش ــن اظه ــتان ب ــان شهرس ــت و درم ــبكه بهداش سرپرســت ش

ــت  ــوزه بهداش ــالمت در ح ــام س ــول نظ ــه تح ــرای برنام ــس از اج پ

امــكان ارائــه خدمــات دندانپزشــكی و دارویــی در مركــز جامــع خدمــات 

ــع  ــز جام ــیفت در مرك ــات در ۲ش ــه خدم ــن و ارائ ــماره ۲ ب ــالمت ش س

ــد. ــن فراهــم ش ــك ب ــات ســالمت شــماره ی خدم

دكتــر نــادری خاطــر نشــان كــرد: پیــش از اجــرای برنامــه تحــول نظــام 

ســالمت خدمــات دندانپزشــكی بــه كشــیدن محــدود مــی شــد كــه بــا 

اجــرای ایــن برنامــه ســایر خدمــات ترمیمــی از جملــه پــر كــردن نیــز بــه 

مجمــوع خدمــات پیشــین افــزوده شــد.

وی، راه انــدازی مركــز جامــع خدمات ســالمت در روســتای یانچشــمه را از 

دیگــر اقدامــات حــوزه بهداشــت در شهرســتان بــن عنــوان كــرد و افــزود: 

در كنــار ایــن مركــز، مركــز خدمــات شــبانه روزی بــن در ســه شــیفت و 

ــه مــردم شهرســتان خدمــت  ــای پزشــكی و اورژانــس ۱۱۵ ب مركزفوریته

رســانی مــی كنــد.

كــز بهداشــتی و درمانــی  وی، بــا بیــان اینكــه هــم اكنــون در تمامــی مرا

ــت:  ــی شــود گف ــه م ــات آزمایشــگاهی ارائ ــه خدم ــی از هفت در روزهای

كــز بهداشــتی و درمانــی شــماره ۱و۲همــه  خدمــات آزمایشــگاهی در مرا

روزه ارائــه مــی شــود.

دكتــر نــادری، از اســتقرار پزشــك عمومــی و خدماترســانی تــا ســاعت۲۰ 

در مركــز بهداشــتی و درمانــی شــماره ۲ بــن خبــر داد و افــزود: در تمامــی 

خانــه هــای بهداشــت ســطح شهرســتان خدمــات پیشــگیری و مراقبتــی 

توســط كارشناســان مربوطــه ارائــه و نظارتهــای مســتمر و منظــم توســط 

كــز تهیــه و توزیــع مــواد غذایــی،  كارشناســان بهداشــت محیــط بــر مرا

اماكــن بــن راهــی و نظــارت بــر بهداشــت آب انجــام مــی شــود.
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برگزاری دو همایش بزرگ به مناسبت هفته بدون دخانیات در شهرستان بروجن

ساختمان جدید شبكه بهداشت و درمان شهرستان بروجن تحویل موقت شد

اختصاص ۵۰۰ میلیون ریال جهت خرید دستگاه سونوگرافی مركز خدمات جامع سالمت 

حضرت سجاد(ع) بروجن

ــت  ــبكه بهداش ــت ش وب دا؛ سرپرس

ودرمــان شهرســتان بروجــن از برگــزاری 

ــش  ــزرگ پیــاده روی و همای ــش ب همای

صیانــت و اجتماعــی شــدن در امــر مبــارزه 

ــر  ــن شهرســتان خب ــواد مخــدر در ای ــا م ب

داد

بــه گــزارش وب دا بــه نقــل از روابــط 

ــی  ــن كرم ــد حس ــبكه،  محم ــی ش عموم

افــزود: همایــش بــزرگ پیــاده روی روز 

جمعــه شــانزدهم تیرمــاه جــاری از ســاعت 

۷ صبــح در مــكان ابتــدای جــاده سیاســرد 

ــد. ــزار ش برگ

وی تصریــح كــرد: همایــش صیانــت و 

ــا مــواد  ــارزه ب اجتماعــی شــدن در امــر مب

مخــدر نیــز روز شــنبه مــورخ هفدهــم 

تیرمــاه 

جــاری در محــل فرهنگســرای بروجــن و بــا 

هــدف مبــارزه بــا مــواد مخــدر برگــزار شــد.

سرپرســت شــبكه بهداشــت و درمــان 

شهرســتان بروجــن، برگــزاری مســابقه 

نقاشــی ویــژه كــودكان و نمایــش نقاشــی 

همــت  بــه  شــده  آوری  جمــع  هــای 

ــه  ــالمت فاطمی ــات س ــع خدم ــز جام مرك

شهرســتان بروجــن و نمایــش نقاشــی 

آمــوزش  و  شــده  آوری  جمــع  و  هــا 

ــه  ــدف ب ــای ه ــروه ه ــازی گ وتوانمندس

كــز جامــع  همــت تیــم پزشــك خانــواده مرا

ــه و سفیددشــت  خدمــات ســالمت فرادنب

ــیگار را از  ــرك س ــش و ت ــتای كاه در راس

ــه  ــده ب ــزار ش ــای برگ ــت ه ــر فعالی دیگ

مناســبت هفتــه ملــی بــدون دخانیــات در 

ــتان بروجــن برشــمرد. شهرس

وب دا؛ سرپرســت شــبكه بهداشــت و درمــان شهرســتان بروجــن، از 

ــر داد. ــبكه خب ــن ش ــد ای ــاختمان جدی ــت س ــل موق تحوی

ــاور  ــور مش ــا حض ــزود: ب ــی اف ــن كرم ــد حس ــزارش وب دا؛ محم ــه گ ب

ــین  ــگاه و مهندس ــی دانش ــی مهندس ــروه فن ــئول گ ــروژه مس ــرم پ محت

ــگاه،  ــع دانش ــت مناب ــعه و مدیری ــت توس ــتانی،نماینده معاون ــر اس ناظ

ــد. ــت گردی ــل موق ــبكه تحوی ــد ش ــاختمان جدی ــروژه س ــكار پ پیمان

بــه گفتــه وی، ایــن ســاختمان در زمینــی بــه مســاحت ۲ هــزار متــر مربــع 

در ســه طبقــه و زیربنایــی بالــغ بــر ۳ هــزار متــر مربــع احداث شــده اســت 

ــد: ســالن آمفــی تئاتــر  و دارای كلیــه فضاهــای فیزیكــی مــورد نیــاز مانن

ــد.كرمی  ــی باش ــاز م ــورد نی ــات م ــن امكان ــس و همچنی ــالن كنفران و س

افــزود: ظــرف یــك مــاه آینــده و بــه مــرور نقــل مــكان بــه ایــن ســاختمان 

ــتان  ــان شهرس ــت و درم ــبكه بهداش ــت ش ــد شد.سرپرس ــام خواه انج

بروجــن، در ادامــه از حضــور و بازدیــد مدیر و كارشناســان بودجه دانشــگاه 

كــز خیــری در دســت ســاخت شهرســتان بروجــن خبــر داد و افــزود:  از مرا

مركــز حضــرت ســجاد(ع)، مركــز نقنــه، كلینیــك تخصصــی دندانپزشــكی 

ــئولین قــرار گرفتنــد و  ــد ایــن مس ــورد بازدی ــزی م ــگاه مرك و آزمایش

درآمدهــای آزمایشــگاه مركــزی و داروخانــه شــهدا نیــز بررســی شــد.

و  بهداشــت  شــبكه  سرپرســت  دا؛  وب 

ــاص  ــن، از اختص ــتان بروج ــان شهرس درم

ــد و  ــت خری ــال جه ــون ری ــغ ۵۰۰ میلی مبل

ــص  ــونوگرافی تخصی ــتگاه س ــتقرار دس اس

ــت. یاف

بــه گــزارش وب دا بــه نقــل از روابــط 

عمومــی شــبكه؛ محمــد حســن كرمــی 

ــای حــاج حســین  ــوار آق ــزود: خیــر بزرگ اف

میلیــارد   ۳ مشــاركت  از  پــس  اخــوان 

ــع  ــات جام ــز خدم ــداث مرك ــی در اح ریال

ــالمت حضــرت ســجاد(ع) در جلســه  س

چگونگــی  و  بررســی  بمنظــور  كــه  ای 

ــد از  ــكیل ش ــور تش ــروژه مذك ــرفت پ پیش

ــه  ــدون وقف تــالش هــای شــبانه روزی و ب

ــر و  ــز تقدی در خصــوص آمــاده شــدن مرك

تشــكر نمود.بــه گفتــه وی، ایــن خیــر نیــك 

اندیــش اظهــار امیــدواری نمود، مســئولین 

اســتانی و شهرســتانی تهیــه تجهیــزات بــه 

روز و پیشــرفته را تــا زمــان بهــره بــرداری، 

بمنظــور اســتفاده نیازمنــدان در دســتور كار 

ــه  ــزود: در ادام ــی اف ــرار دهند.كرم ــود ق خ

ــون  ــد ۵۰۰ میلی ــالم ش ــه ، اع ــن جلس ای

ریــال جهــت خریــد دســتگاه ســونوگرافی و 

ــع  ــات جام ــز خدم ــودن در مرك مســتفر نم

ــالمت حضــرت ســجاد(ع) در اختیــار  س

ــت. ــد گرف ــرار خواه ــن ق ــورای خیری ش

ــن ســالمت بروجــن  رئیــس شــورای خیری

اقــدام  از  وتشــكر  تقدیــر  ضمــن  نیــز 

ارزشــمند جنــاب آقــای اخــوان اظهــار 

ــالمت  ــع س ــات جام ــز خدم ــت: مرك داش

ــك  ــا زیربنایــی ی ــجاد(س) ب ــرت س حض

مراكــز  از  یكــی  مترمربــع   ۳۰۰ و  هــزار 

نمونــه، زیبــا و بــزرگ در ســطح كشــور مــی 

ــزود:  ــان اف ــی برجی ــد تق ــد.دكتر محم باش

پیــش بینــی مــی شــود ایــن مركــز ظــرف 

مــدت دو مــاه آینــده تكمیــل و آمــاده بهــره 

ــات  ــه خدم ــب ارائ ــده و موج ــرداری ش ب

ــه  ــر ب ــب ت ــی مناس ــر در فضای ــوب ت مطل

ــد. ــد ش ــز خواه ــهریان عزی همش

ســونوگرافی  انجــام  كــرد:  تصریــح  وی 

ــن  ــط متخصصی ــی توس ــه دولت ــا تعرف ب

پیــش كــش و  بعنــوان  نیــز  مربوطــه 

شــیرینی ســاخت مركــز بــرای مــردم فهیــم 

ــه  ــر گرفت ــتان در نظ ــگ شهرس ــا فرهن و ب

ــت. ــده اس ش
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مانور تمرینی سالمت در 

بالیا

همایش مبارزه با مواد مخدر

واگذاری دو دستگاه آمبوالنس به شهرستان بروجن با پیگیری
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وب دا؛ معــاون بهداشــتی مركــز بهداشــت 

شهرســتان شــهركرد گفــت: فشــارخون 

مهم تریــن عامــل بیماری هــای قلبــی و 

ــت. ــی اس عروق

ــزاری  ــل از خبرگ ــه نق ــزارش وب دا ب ــه گ ب

فــارس؛ دكتــر نرگــس عســگری، بــا اشــاره 

بــه میــزان شــیوع ۷ درصــدی فشــارخون 

ــور  ــتایی در كش ــهری و روس ــع ش در جوام

كلیه هــا و  افــزود: اختــالل در عملكــرد 

ــمت  ــود در قس ــای موج ــی مویرگ ه پارگ

مغــز و چشــم از دیگــر عــوارض ایــن 

ــت. ــاری اس بیم

وی ادامــه داد: دیابــت نیــز یكــی از دیگــر 

بیماری هایــی اســت كــه بــا میــزان شــیوع 

۶ درصــدی در جوامــع شــهری و روســتایی 

ــد از ۳۰  ــالی و بع كشــور در دوران میانس

ــود. ــادث می ش ــال ح س

دكترعســگری اضافــه كــرد: دیابــت یــا 

ــل  ــن عام ــوان اولی ــوش به عن ــل خام قات

ــی و  ــه، نابینای ــایی كلی ــای نارس بیماری ه

ــان شــناخته  قطــع عضــو ترومایــی در جه

می شــود.

وی گفــت: دیابــت و فشــار خون در زمــان 

شــیوع عالیــم خاصــی ندارنــد و هنگامــی 

فــرد متوجــه ابتــال می شــود كــه عــوارض 

ارگان هــای  از  یكــی  بیمــاری  دو  ایــن 

ــد. ــرده باش ــر ك ــدن را درگی ــف ب مختل

بهداشــت  مركــز  بهداشــتی  معــاون 

عوامــل  افــزود:  شــهركرد  شهرســتان 

ــی،  ــبك زندگ ــرل س ــد كنت ــی مانن محیط

افزایــش  غذایــی،  رژیــم  اصــالح 

تــرك  و  ورزش  و  بدنــی  فعالیت هــای 

ایــن  در  می توانــد  الــكل  و  ســیگار 

بیماری هــا نقــش پیشــگیری و درمــان 

باشــد. داشــته 

ــایی  ــه شناس ــاره ب ــا اش ــگری، ب دكترعس

ــور  ــی در كش ــاران دیابت ــدی بیم ۵۰ درص

درصــد   ۵۰ تعــداد  ایــن  از  داد:  ادامــه 

ــد  ــد و ۵۰ درص ــان می كنن ــه درم ــدام ب اق

تحــت درمــان مؤثــر قــرار می گیــرد كــه در 

مجمــوع میتــوان گفــت كســر یك هشــتم 

ــان  ــت درم ــط تح ــاران فق ــداد بیم از تع

ــرد:  ــه ك ــرار می گیرنــد.وی اضاف ــر ق موث

غربالگــری  برنامه هــای  در  مراجعــه  بــا 

ــخص  ــاری و مش ــن دو بیم ــخصی ای تش

ــوان  ــوارض میت ــم و ع ــزان عالی ــدن می ش

ــش داد. ــان را افزای ــرعت درم س

شهرســتان  بهداشــت  شــبكه  معــاون 

ــت  ــه اهمی ــه ب ــا توج ــت: ب ــهركرد گف ش

دیابــت،  و  فشــارخون  بیمــاری  بــاالی 

ــاری  ــن دو بیم ــد بــاالی شــیوع ای درص

ــال شــدن افــراد جامعــه كارگاه  و میانس

ــاران در  ــتاران و بهی ــژه پرس ــی وی آموزش

ــد. ــزار ش ــهركرد برگ ــبكه بهداشــت ش ش

وب دا؛ معاون شــبكه بهداشــت شهرســتان 

ــخ  ــارد ن ــاالنه ۶۰ میلی ــت: س ــهركرد گف ش

ــود. ــرف می ش ــور مص ــیگار در كش س

بــه گــزارش وب دا بــه نقــل از روابــط 

ــگری  ــس عس ــر نرگ ــبكه؛ دكت ــی ش عموم

در  فــارس  خبرنــگار  بــا  گفت و گــو  در 

ــه اینكــه ســاالنه ۶۰  ــا اشــاره ب شــهركرد، ب

ــرف  ــور مص ــیگار در كش ــخ س ــارد ن میلی

ــود  ــنیك موج ــرد: آرس ــار ك ــود اظه می ش

ــارد  ــك میلی ــخ ســیگار ی ــن تعــداد ن در ای

مترمكعــب آب را آلــوده می كنــد كــه ایــن 

میــزان آب مصــرف ســاالنه ۱۴ میلیــون 

انســان بــه حســاب می آیــد.

ــزار  ــخ ســیگار ۴ ه وی افــزود: در هــر ن

 ۵۰ بــا  كــه  دارد  ســمی وجــود  مــاده 

ســرطان بــه صــورت مســتقیم رابطــه 

ســینه،  ماننــد  ســرطان هایی  دارنــد، 

پروســتات، روده و غیــره ازجملــه ایــن 

هســتند. بیماری هــا 

شهرســتان  بهداشــت  شــبكه  معــاون 

شــهركرد ادامــه داد: مــواد ســمی موجــود 

در ســیگار بــه عنــوان یكــی از عوامــل 

ــن،  ــی مزم ــی تنفس ــاری اصل ــر ۴ بیم خط

ســرطان ها، قلبــی و ریــوی بــه شــمار 

ونــد. می ر

دكترعســگری اضافــه كــرد: طــی چنــد 

ســال گذشــته مصــرف دخانیــات از ســمت 

ــه  ــاالن ب ــنی بزرگس ــروه س ــا گ ــان ب آقای

ــوان  ــر و گــروه بان ســمت ســنین پا�ن ت

ــت. ــرده اس ــت ك حرك

وی بــا اشــاره بــه شــیوع مصــرف بــاالی 

ــزود: مصــرف  ــه اف قلیــان در جامع

ــرر  ــیگار ض ــب از س ــه مرات ــان ب قلی

ــتری بــرای ســالمتی دارد بــه  بیش

ــادل  ــان مع ــك قلی ــر پ ــه ه صورتیك

تدخیــن ۸۰ تــا ۱۰۰ نخ ســیگار اســت.

ــتان  ــت شهرس ــبكه بهداش ــاون ش مع

عــالوه  اینكــه  بیــان  بــا  شــهركرد 

ــیگار  ــال س ــدگان فع ــرف كنن ــر مص ب

ــز در  ــواده نی ــای خان ــان و اعض اطرافی

معــرض خطــر قــرار دارنــد ادامــه داد: 

ــرد  ــط ف ــیگار توس ــر ۱۰ س ــرف ه مص

ــخ  ــك ن ــادل مصــرف ی ــال مع فع

ــان  ســیگار توســط اطرافی

ــت. اس

بــه  اشــاره  بــا  وی 

تجزیــه  بــاالی  زمــان 

شــده  رهــا  ســیگار های  تــه 

در طبیعــت اضافــه كــرد: تجزیــه هــر 

ــال و در آب  ــا ۵ س ــیگار در آب دری ــه س ت

می كشــد. طــول  كمتــر  شــیرین 

شهرســتان  بهداشــت  شــبكه  معــاون 

ــود  ــیگار های موج ــه س ــت: ت ــهركرد گف ش

ــس شــدن ۴  ــار خی ــر ب ــا ه در طبیعــت ب

ر  ا هــز

ــت  ــط زیس ــمی را در محی ــاده س ــوع م ن

می كننــد. منتشــر 

ــن  ــرف ای ــه داد: مص ــگری ادام ــر عس دكت

تــه ســیگار ها توســط حیوانــات، پرنــدگان 

حیــات  آلودگــی  بــر  عــالوه  آبزیــان  و 

ــه  ــه چرخ ــمی را ب ــواد س ــه م وحــش هم

ــد. ــی انســان بــاز  می گردان غذای

فشارخون مهم ترین عامل بیماری های قلبی و عروقی است

ساالنه ۶۰ میلیارد نخ سیگار در كشور مصرف می شود 
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ــدگاه  ــاف از دی ــاب و عف وب دا؛ كارگاه حج

قــرآن در ســالن اجتماعــات مركــز بهداشــت 

شهرســتان شــهركرد برگــزار شــد.

بــه گــزارش وب دا بــه نقــل از روابــط 

االســالم  حجــت  شــبكه؛  عمومــی 

والمســلمین نــور محمــدی در ابتــدای 

ــاره  ــا اش ــروزه ب ــی یك ــن كارگاه آموزش ای

ــر  ــا ذك ــان ب ــت و درم ــت بهداش ــه اهمی ب

روایــت از معصومیــن(ع)، بهتریــن درمــان 

را پرهیــز و مواظبــت دانســت.

در  اســتراتژی  ایــن  كــرد:  تصریــح  وی 

كاربــرد  نیــز  معنــوی  ســالمت  حفــظ 

داشــته و دانشــمندان ایــن رشــته معتقــد 

ــند . ــی باش ــرل م ــه كنت ب

ــه وی، حجــاب و عفــاف در مــورد  ــه گفت ب

زنــان و مــردان در برخــورد بــا جنــس 

ــت شــود و بحــث  ــف بایســتی رعای مخال

حجــاب و عفــاف مربــوط بــه یــك جنبــش 

ــد. ــی باش خــاص نم

حجــت االســالم والمســلمین نورمحمــدی 

ــب  ــك مكت ــوان ی ــه عن ــالم ب ــزود: اس اف

ــه  ــژه ای ب ــه وی ــادی توج ــی و بنی اساس

ــق  ــاف داشــته و طب مســئله حجــاب و عف

آمــوزه هــای اســالم كنتــرل چشــم باعــث 

د. ــا می ــی ه ــظ دل از آلودگ حف

وی در ادامــه بــا اشــاره بــه جایــگاه و نقش 

زنــان از دیــدگاه اســالم بیــان داشــت: 

ــخص  ــك ش ــوان ی ــه عن ــه زن ب ــالم ب اس

ــرد و برخــالف  ــگاه ك ــازنده جامعــه ن س

ــیتی  ــای جنس ــی ه ــی ویژگ ــع غرب جوام

ــد  ــه نبای ــر حضــور فعــال در جامع وی براب

ــد. ــه باش ــورد توج ــل م ــك اص ــوان ی بعن

مكتبــی  بهتریــن  را  اســالم  دیــن  وی، 

ــزت  ــت و ع ــه كرام ــه ب ــود ك ــی نم معرف

زن پرداختــه از منظــر اســالم زن همچــون 

ــرای زن حــق  ریحانــه بــوده و اســالم ب

قــرارداده  مالكیــت  قــدرت  و  انتخــاب 

ــت. اس

وب دا؛ كارشــناس مســئول پیشــگیری 

هــای مركــز  بیمــاری  بــا  مبــارزه  و 

ــت:  ــهركرد گف ــتان ش ــت شهرس بهداش

ــال  ــر ابت ــردی خط ــت ف ــت بهداش رعای

بــه بیمــاری وبــا و شــبه  وبــا را ۸۰ 

كاهــش می دهــد. درصــد 

بــه گــزارش وب دا بــه نقــل از خبرگزاری 

فــارس؛ احمــد رئیســی افــزود: باكتــری 

ــا و شــبه   ویبریو كلــرا عامــل بیمــاری وب

وبــا اســت كــه در فصــل گرمــا و از 

ــود. ــل می ش ــوده منتق ــق آب آل طری

وی افــزود: میــوه، ســبزی آلــوده و 

غــذای طبــخ شــده كــه در محیــط 

نامناســب نگهــداری شــده اســت از 

ایــن  فعالیــت  محیط هــای  دیگــر 

بیمــاری اســت كــه با فصــل تابســتان و 

حضــور گردشــگران و مســافران در حاشــیه 

ــوت  ــق آزاد ق ــزارع و مناط ــا، م رودخانه ه

ــگیری  ــئول پیش ــناس مس ــرد. كارش می گی

و مبــارزه بــا بیمــاری هــای مركــز بهداشــت 

شهرســتان شــهركرد ادامــه داد: رعایــت 

دســت ها  شســتن  فــردی،  بهداشــت 

در هنــگام غذا خــوردن تــا ۸۰ درصــد از 

ــا و شــبه وبا جلوگیــری  انتشــار بیمــاری وب

ــتفاده از  ــرد: اس ــه ك ــی اضاف می كند.رئیس

آب آشــامیدنی ســالم، شســتن میــوه و 

ــده و  ــا مــواد ضدعفونی كنن ســبزیجات ب

ــده در  ــی طبخ ش ــواد غذای ــداری از م نگه

یخچــال احتمــال مبتــال بــه اســهال، وبــا و 

كاهــش می دهــد. را  شــبه وبا 

وی گفــت: تــب، دل درد، دل پیچــه و حالت 

ــه  ــاری اســت ك ــن بیم ــم ای ــوع از عالئ ته

ــك  ــه پزش ــع ب ــه به موق ــورت مراجع در ص

ــاندن آب و  ــا نوش ــر پایی و ب ــورت س به ص

ــا  ــا ب ــان و ی ــار درم ــه بیم ــا ب الكترولیت ه

ــود. ــتری می ش ــاری بس ــرفت بیم پیش

كارشــناس مســئول پیشــگیری و مبــارزه بــا 

بیمــاری هــای مركــز بهداشــت شهرســتان 

ــورت  ــاری در ص ــن بیم ــزود: ای شــهركرد اف

عــدم مراجعــه به پزشــك بــا از دســت دادن 

آب بــدن بــه مــرگ نزدیــك می شــود.

رئیســی افــزود: به منظــور جلوگیــری از 

ــی  ــه هماهنگ ــاری جلس ــن بیم ــال ای انتق

ــاری منتقلــه از آب  ــه بیم ــب كمیت در غال

و هــوا در شــبكه بهداشــت شهرســتان 

ــد. ــزار ش شــهركرد برگ

ــد  ــا، ۲۵ درص ــاری وب ــه داد: بیم وی ادام

ــت و ۷۵  ــبكه بهداش ــات ش ــط اقدام توس

دســتگاه های  و  مــردم  توســط  درصــد 

اجرایــی در دو بخــش آموزشــی و اجرایــی، 

كنتــرل و پیشــگیری می شــود.

وب دا؛ معــاون بهداشــتی مركز بهداشــت شهرســتان شــهركرد، 

بــا اشــاره بــه برگــزاری طــرح خودمراقبتــی بــرای زنــان شــاغل 

در چهارمحــال و بختیــاری گفــت: خدمــات ایــن طــرح شــامل 

ــگیری  ــنجی و پیش ــر، خطرس ــد، وزن، دوركم ــری ق اندازه گی

از بیماری هــای قلبــی و عروقــی، غربالگــری و تشــخیص 

زودهنــگام ســرطان های شــایع، كنتــرل قندخــون و ... اســت.

ــه نقــل از خبرگــزاری فــارس؛ دكتــر  بــه گــزارش وب دا ب

نرگــس عســگری در كارگاه  آمــوزش خودمراقبتــی و ارائــه 

ــت:  ــار داش ــاغل، اظه ــان ش ــه زن ــالمت ب ــن س ــات نوی خدم

مســئولیت آمــوزش در ایــن دوره بــر عهــده دانشــگاه 

ــن كارگاه  ــده در ای ــوان شــركت كنن ــت و بان علوم پزشــكی اس

ــگیری  ــوص پیش ــا در خص ــن آموزش ه ــت ای ــس از دریاف پ

ــا  ــایع ب ــرطان های ش ــارخون و س ــت، فش ــا دیاب ــه ب و مقابل

كــز خدمــات جامــع ســالمت غربالگــری بــرای  مراجعــه بــه مرا

ــالمت  ــز س ــك مرك ــط پزش ــه آن توس ــام و نتیج ــا انج آن ه

بررســی می شــود.

ــراد  ــا اف ــود ت ــی ش ــب م ــر موج ــن ام ــرد: ای ــح ك وی تصری

بــا اطــالع از وضعیــت ســالمت خــود، در صــورت دارا بــودن 

ــه  ــاز ب ــورت نی ــه و در ص ــك مراجع ــه پزش ــاری ب ــم بیم عالی

ــاع داده شــوند. ــر ارج ــطوح باالت س

ــا  ــهركرد، ب ــتان ش ــت شهرس ــز بهداش ــتی مرك ــاون بهداش مع

اشــاره بــه وجــود كم تحركــی، چاقــی، مصــرف بیــش از انــدازه 

ــوان  ــه  عن ــتان ب ــور و اس ــا درآب كش ــكر و چربی ه ــك، ش نم

مهم تریــن عوامــل دیابــت و فشــارخون افــزود: ورزش منظــم، 

مصــرف ۵ واحــد میــوه و ســبزیجات در رژیــم غذایــی روزانــه، 

ــرف  ــش مص ــز و كاه ــای آب و بخارپ ــتفاده از غذاه اس

روغــن از عوامــل مهــم در كاهــش و كنتــرل بســیاری از 

ــت اســت. ــژه دیاب ــا به وی بیماری ه

در ادامه كارشــناس ســتاد گســترش مركز بهداشــت شهرســتان 

شــهركرد، بــا اشــاره بــه اینكــه طــرح آموزشــی خودمراقبتــی در 

ــرد: خــود مراقبتــی  ــار ك سراســر كشــور برگــزار می شــود اظه

زنــان شــاغل بــرای بانــوان در ادارات مختلــف اســتان انجــام 

می شــود.

دكترســپیوند رســتم پور، هــدف از برگــزاری ایــن دوره را، 

آشــنایی اقشــار مختلــف مــردم به ویــژه بانــوان شــاغل عنــوان 

ــزود: ایــن اشــنایی موجــب افزایــش خودمراقبتــی  كــرد و اف

در راســتای توانمندســازی ایــن قشــر به منظــور افزایــش 

ــود. ــخصی می ش ــت ش ــالمتی و بهداش ــت از س مراقب

ــهركرد  ــتان ش ــت شهرس ــز بهداش ــترش مرك ــناس گس كارش

بــه  آموزشــی  دوره  ایــن  پایــان  در  كــرد:  خاطرنشــان 

شــركت كنندگان گواهــی اعطــا می شــود كــه افــراد بــا 

مركــز  نزدیك تریــن  بــه  می تواننــد  آن  دست داشــتن  در 

بهداشــت محــل ســكونت خــود مراجعــه و از خدمــات طــرح 

ــد. ــتفاده كنن اس

ــری  ــامل اندازه گی ــرح ش ــن ط ــات ای ــت: خدم ــتم پور گف رس

از  پیشــگیری  و  خطرســنجی  دوركمــر،  و  وزن  و  قــد 

تشــخیص  و  غربالگــری  عروقــی،  و  قلبــی  بیماری هــای 

زودهنــگام ســرطان های شــایع، كنتــرل قندخــون، فشــارخون 

و چربی خــون و در صــورت نیــاز ارجــاع بــه كارشناســان 

ــای الزم  ــه آموزش ه ــن ارائ ــالمت روان و همچنی ــه و س تغذی

ــت. اس

الزم گفتنــی اســت، كارگاه  آمــوزش خودمراقبتــی و ارائــه 

ــی  ــه میزبان ــاغل، ب ــان ش ــه زن ــالمت ب ــن س ــات نوی خدم

گردشــگری  و  فرهنگــی  میــراث  صنایع دســتی،  ســازمان 

اســتان چهارمحــال و بختیــاری برگــزار گردیــد.

كارگاه حجاب و عفاف از دیدگاه قرآن در مركز بهداشت شهرستان شهركرد 

برگزار شد 
اجرای طرح خود مراقبتی برای زنان شاغل

رعایت بهداشت فردی خطر ابتال به بیماری وبا و شبه  وبا را كاهش می دهد
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شبكه بهداشت و درمان شهرستان فارسان هفته ای پر خبر را پشت سر 

گذاشت

تجهیز دستگاه اتوكالو بی خطر ساز پسماندهای پزشكی بیمارستان سیدالشهداء(ع) فارسان به حافظه وپرینتر 

وقتی كه دستان توانمند جراحان یك شهر كوچك بیمار ناامید از بزرگترین متخصصان را نجات میدهد!

و  بهداشــت  شــبكه  سرپرســت  دا؛  وب 

درمــان شهرســتان فارســان گفــت: بــا توجه 

بــه مناســبت هــای مختلــف و برنامــه های 

پیــش بینــی شــده بــر اســاس جــدل زمان 

ــر را  ــر خب ــه ای پ ــن شــبكه هفت ــدی، ای بن

پشــت ســر گذاشــت.

بــه گــزارش وب دا بــه نقــل از روابــط 

عمومــی شــبكه؛ دكتــر مجیــد فاضلــی 

ــه مناســبت  ــی ب ــاده روی عموم ــزود: پی اف

ــبكه  ــنل ش ــور پرس ــا حض ــدون ب ــه ب هفت

ــه منظــور اطــالع  ــه ب در اولیــن روز از هفت

ــازی  ــنل و الگوس ــاركت پرس ــانی و مش رس

برنامــه و كنتــرل دخانیــات بــا شــعار 

تهدیــدی علیــه ســالمت و  "دخانیــات 

توســعه " از محــل مركــز آمــوزش بهــورزی 

ــا  ــهر فارســان ب ــتان ش ــارك قلمس ــا پ ت

صــرف صبحانــه ســالم و اهــدای جوایــز بــه 

رســم بــه شــركت كننــدگان از جملــه برنامــه 

هــای اجــرا شــده در ایــن شهرســتان بــود.

وی، همچنیــن از برگــزاری جلســه آموزشــی 

ســفیران ســالمت 

ــبكه در  ــت مســئول آمــوزش ش ــه هم ب

ــور  ــا حض ــان ب ــه جونق ــر ضمیم ــز غی مرك

حــدود ۸۰ نفــر از ســفیران ســالمت در 

هجدهمیــن روز روز از تیرمــاه جــاری خبــر 

داد.

دكتــر فاضلــی افــزود: برگــزاری جلســه 

ــاد باحضــور  كمیتــه ســالمت روانــی واعتی

ــر  ــن روز از دیگ ــدگان ادارات در همی نماین

ــالمت شهرســتان  اخبــار حــوزه س

ــه  ــته ب ــه گذش ــی هفت ــان ط فارس

ــی رود. ــمار م ش

و  بهداشــت  شــبكه  سرپرســت 

درمــان شهرســتان فارســان گفــت: از 

دیگــر برنامــه هــای خبرســاز شــبكه 

ــه  ــوان ب ــی ت ــته م ــه گذش در هفت

برگــزاری جلســه كمیتــه جامعــه 

ایمــن باحضــور نماینــدگان ادارات 

ســالن  در  شــبكه  كارشناســان  و 

جلســات شــبكه اشــاره داشــت.

اهــم  افــزود:  فاضلــی  دكتــر 

موضوعــات مطــرح شــده در ایــن جلســه 

شــامل: جلوگیــری از كشــتار غیــر بهداشــتی 

در ســطح شــهر و روســتاها ، حــل مشــكل 

ترافیــك جــاده هــا ، نصــب پــل هوایــی در 

نقــاط حادثــه خیــز، هماهنگــی بــا اداره راه 

ــا در ســطح  ــی جــاده ه ــط كش ــت خ جه

شــهر و روســتاها ، جمــع آوری ســگ هــای 

ــی باشــد.  ولگــرد م

مصــرف  كنتــرل  جلســه  گفــت:  وی 

ــهر  ــع ش ــات جام ــز خدم ــات در مرك دخانی

ــدود ۲۰ نفــر از پرســنل و  بــا حضــور ح

ــوارض  ــر ع ــد ب ــدگان و تاكی ــه كنن مراجع

قلبــی  مصــرف دخانیــات و بیماریهــای 

هــای  برنامــه  دیگــر  از   ... و  عروقــی  و 

ــر ســاز شهرســتان فارســان  آموزشــی و خب

بشــمار مــی رود.

ــه  ــی هفت ــن ط ــرد: همچنی ــح ك وی تصری

ــت  ــرح ضرب ــی ط ــت بازرس ــته، گش گذش

كارشناســان  توســط  تیرمــاه  بیســتم 

مربوطــه در ســطح شهرســتان اجــرا و ســه 

ــی  ــرات حكومت ــه تعزی ــن ب ــر از متخلفی نف

ــد. ــی گردی معرف

ــاب  ــه حج ــزاری جلس ــه داد: برگ وی ادام

و عفــاف در ســالن آموزشــگاه بهــورزی 

و  فارســان  درمــان  و  بهداشــت  شــبكه 

ــل اطالعــات  ــه پن ــزاری نشســت توجی برگ

ــامانه  ــگری س ــالمت و گزارش ــت س مدیری

ــاه جــاری  ــیب در بیســتمین روز از تیرم س

در محــل ســالن جلســات بهــورزی بــا 

دانشــگاه  بهداشــتی  معاونــت  حضــور 

علــوم پزشــكی اســتان، كارشناســان شــبكه، 

پزشــكان و مراقبیــن ســالمت شــبكه و 

ــار شهرســتان  ــه را از دیگــر اخب ــز تابع ك مرا

ــمرد. ــته برش ــه گذش ــان در هفت فارس

وب دا؛ سرپرســت بیمارســتان سیدالشهداء 

فارســان گفــت: بــه منظــور ارتقــاء دســتگاه 

ــردن  ــوكالو پســماندهای پزشــكی و باالب ات

قابلیــت هــا و بــه روز رســانی و بــاال بــردن 

ضریــب اطمینــان نســبت بــه عملكــرد 

دســتگاه از طریق شــركت ســازنده دســتگاه 

) ایــن دســتگاه مجهــز بــه  (شــركت ســازگر

حافظــه وپرینتــر مــی شــود.

ــوی  ــادی تق ــر ه ــزارش وب دا؛ دكت ــه گ ب

نــژاد، خاطــر نشــان كــرد: نصــب حافظــه 

ــا  ــد ت ــكان را مــی ده ــن ام ــر ای وپرینت

ــر  ــی خط ــای ب ــیكل ه ــار وس ــا وفش دم

ســازی در طــول یــك زمــان معیــن مــورد 

ارزیابــی وتجزیــه تحلیــل قرارگرفتــه وحجــم 

و كاركــرد دســتگاه ودسترســی بــه نمــودار 

پســماندهای  استرلیزاســیون  مراحــل 

پزشــكی در مــدت زمانــی مشــخص فراهــم 

ــردد. گ

ــهدا  ــید الش ــتان س ــس بیمارس وب دا؛ رئی

ــا تــوده  فارســان گفــت: خانــم ۵۴ ســاله ب

بســیار بــزرگ و بدخیــم كــه طــی عملهــای 

ــته  ــالهای گذش ــق در س ــا موف ــی ن جراح

ناامیدانــه بــه متخصصــان نــام آور در 

ــت  ــرده و بعل ــه ك ــزرگ مراجع شــهرهای ب

ــواری  ــاری و دش ــم بیم ــد خی ــت ب ماهی

عمــل جراحــی دســت رد بــه ســینه وی زده 

شــده بــود توســط پزشــك متخصــص این 

ــت. ــرار گرف ــان ق ــز تحــت درم مرك

ــادی  ــر ه ــزارش وب دا؛ دكت ــه گ ب

ــار  ــن بیم ــزود: ای ــژاد اف ــوی ن تق

ــی  ــوارض ناش ــار ع ــان دچ ــد از درم ناامی

ــداد روده  ــا انس ــده و ب ــوده Huge ش از ت

ــورت  ــكمی بص ــم ش ــوده بدخی ــی از ت ناش

اورژانســی بــه بیمارســتان سیدالشــهدا 

فارســان مراجعــه نمــود كــه مراحــل اولیــه 

ــز انجــام شــد. ــخیصی در همیــن مرك تش

بــه 

ــامل  ــان ش ــی از متخصص ــه وی، تیم گفت

جــراح  زنــان،  جــراح  جــراح عمومــی، 

ــوژی تشــكیل  ــوژی، بیهوشــی و رادیول ارول

شــد و ایــن شــورای پزشــكی تصمیــم بــه 

عمــل جراحــی گرفتنــد.

دكتــر تقــوی نــژاد افــزود: در تاریــخ دهــم 

ــل  ــك عم ــی ی ــش ط ــود و ش ــاه ن تیرم

جراحــی ۵ ســاعته بــا حضــور جــراح 

ــوژی  ــراح ارول ــی و ج ــراح عموم ــان ،ج زن

ــا وجــود  عمــل خــروج تــوده ۱۰ كیلویــی ب

ــه،  ــه روده، مثان ــدید ب ی ش ــبندگی چس

حالــب و لگــن، بطــور كامــل و بصــورت 
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curative انجام شد.

وی تصریــح كــرد: بــا وجــود رادیوتراپیهــای 

ــای شــكمی،  ــه بافته ــدد ب ــیبهای متع ــی وآس قبل

خوشــبختانه ایــن تیــم جراحــی توانســتند تــوده 

ــارج  ــدی خ ــیب ج ــدون آس ــل و ب ــور كام را بط

ــد. نماین

رئیــس بیمارســتان ســید الشــهداء فارســان 

ــد و  ــل ش ــش ICU منتق ــه بخ ــار ب ــت: بیم گف

مراقبتهــای اولیــه انجــام گردیــد و در حــال حاضــر 

بیمــار بــا حــال عمومــی خــوب در ریــكاوری بســر 

ــرد. مــی ب

ــم ۶۳  ــن خان ــزود: همچنی ــژاد اف ــوی ن ــر تق دكت

ــا  ــه ب ــت و فشــار خــون ك ــا ســابقه دیاب ســاله ب

شــكایت درد پهلــوی چــپ از چندیــن ســال قبــل 

ــده  ــام ش ــای انج ــی ه ــود. در بررس ــه نم مراجع

ــوده  ــونوگرافی ت ــكن و س ــی اس ــی ت ــط س توس

ــال  ــا احتم ــخص و ب ــا مش ــدون منش ــزرگ ب ب

ــرد:  ــح ك ــد. وی تصری ــرح ش ــور GIST مط توم

بیمــار تحــت الپاراتومــی قــرار گرفــت و بــا 

تشــخیص تــوده بــزرگ و ســفت دم پانكــراس در 

ــهدا  ــتان سیدالش ــاه در بیمارس ــر م ــخ ۲۹ تی تاری

دیســتال  جراحــی  عمــل  تحــت  فارســان 

ــت و  ــرار گرف ــال ق ــظ طح ــا حف ــی ب پانكراتكتوم

ــد. ــص ش ــوب مرخ ــی خ ــال عموم ــا ح ب

ــا  ــاله ب ــم ۳۴ س ــزود: خان ــژاد اف ــوی ن ــر تق دكت

شــكایت تــوده قــدام گــوش چــپ از دیگــر 

مراجعیــن ایــن مركــز درمانــی بــود كــه در 

بررســی هــای انجــام شــده توســط ســونوگرافی 

ــد  ــخیص داده ش ــد تش ــور پاروتی و ام ار ای توم

ــی  ــد پاروتیدكتوم ــام FNA كاندی ــس از انج و پ

ــرداد  ــخ ۲۲ خ ــار در تاری ــه وی، بیم ــد.به گفت ش

در بیمارســتان سیدالشــهدا فارســان تحــت عمــل 

جراحــی پاروتیدكتومــی ســطحی بــا حفــظ 

عصــب فاشــیال قــرار گرفــت و بــا حــال عمومــی 

خــوب و بــدون هیچگونــه عارضــه مرخــص شــد. 

ــد  ــده پاروتی ــت غ ــرد: اهمی ــان ك ــر نش وی خاط

ــب  ــت عص ــرار دارد بعل ــوش ق ــدام گ ــه در ق ك

فاشــیال مــی باشــد كــه ایــن عصــب بــا عبــور از 

داخــل غــده پاروتیــد آنــرا بــه دو لــوب ســطحی 

و عمقــی تبدیــل مــی كنــد.وی ادامــه داد در 

ــه عصــب فاشــیال یــا شــاخه  صــورت، آســیب ب

ــه اینكــه عضــالت صــورت  ــا توجــه ب هــای آن ب

ــت اســت. ــز اهمی ــج مــی شــود بســیار حائ فل

رئیــس بیمارســتان سیدالشــهداء فارســان گفــت: 

ضمــن قدردانــی از زحمــات دكتر مهــدی كریمیان، 

ــان  ــی و سایرهمكارانش ــراح عموم ــص ج متخص

ــان  ــژه در زن ــرای بیمــاران بوی افــزود: ایــن امــر ب

جــوان كــه چهــره آنهــا را تحــت تاثیــر قــرار مــی 

دهــد بســیار حائــز اهمیــت اســت و بــه همیــن 

ــی ســعی مــی  ــه جراحــان عموم ــت اســت ك عل

ــا در  ــد و ی ــام ندهن ــی را انج ــن اعمال ــد چنی كنن

كــز آموزشــی و ریفــرال انجــام دهنــد. مرا

رئیــس بیمارســتان سیدالشــهداء فارســان، از 

ــده  ــام ش ــاخص انج ــی ش ــال جراح ــر اعم دیگ

توســط دكتــر كریمیــان متخصــص جراحــی 

ــی،  ــتان بــا عمــل جراح ــی ایــن بیمارس عموم

خانــم ۵۴ ســاله اشــاره كــرد كــه بــا شــكایت درد 

فالنــك چــپ از چنــد ســال قبــل مراجعــه نمــوده 

بــود كــه پــس از انجــام ســی تــی اســكن تــوده 

پانكــراس تشــخیص داده شــد و پــس از انجــام 

اقدامــات الزم قبــل از عمــل و رزرو آی ســیو عمــل 

ــتان  ــی در بیمارس ــتال پانكراتكتوم ــی دیس جراح

ــت  ــخ ۲۰ اردیبهش ــان در تاری ــهدا فارس سیدالش

جهــت بیمــار انجــام شــد و بیمــار بــا حــال 

عمومــی خــوب ترخیــص شــد. دكتــر تقــوی نــژاد 

ــاده شــدن جــواب  ــن پــس از آم ــزود: همچنی اف

ــود  ــن ب ــای نوراندوكری ــه از توموره ــوژی ك پاتول

جهــت درمــان تكمیلــی كموتراپــی بــه ســرویس 

ــد. ــاع ش ــوژی ارج هماتول

ــراس  ــی پانك ــل جراح ــان كرد:عم ــر نش وی خاط

بعلت دسترســی مشــكل و قــرار داشــتن پانكراس 

ــیار  ــی بس ــای جراح ــزو عمله ــن ج در رتروپریتوئ

مشــكل محســوب مــی شــود و بعلــت پرعــروق 

ــزرگ و  ــروق ب ــه ع ــی ب ــراس و نزدیك ــودن پانك ب

نیــز قرابــت بــا طحــال، احتمــال خونریزی وســیع 

ــه  ــود دارد. ب ــل وج ــد از عم ــا بع ــل ی ــن عم حی

همیــن علــل معمــوالً عملهــای جراحــی پانكــراس 

ــی و  ــز آموزشــی درمان ــورت تیمــی و در مراك بص

توســط جراحــان باتجربــه انجــام مــی شــود.

چاپ مقاله كيست هيداتيد عضله تراپزيوس (دکتر مهدی 

کریمیان متخصص جراح عمومی) در کشور نیوزلند

حضور خانم دکتر صباغیان مدیر تعالی خدمات بیمارستانی در 

وزارت بهداشت در بیمارستان فارسان

حضور کارشناسان استانداری در بخش اورژانس

 بیمارستان فارسان

مصاحبه خبری رئیس بیمارستان(دکتر  هادی تقوی نژاد ) با 

برنامه ارمغان سالمت شبکه استانی جهان بین
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برگزاری كارگاه آموزشی به مناسبت هفته ملی بدون دخانیات در شهرستان كوهرنگ

شهرستان كوهرنگ برای دومین بار طی سال های اخیر میزبان سپید جامگان بسیج 

جامعه پزشكی می شود

و  بهداشــت  شــبكه  سرپرســت  دا؛  وب 

ــزاری  ــگ، از برگ ــتان كوهرن ــان شهرس درم

كارگاه آموزشــی بــه مناســبت هفتــه ملــی 

بــدون دخانیــات همزمــان بــا ســیزدهمین 

ــر داد. ــاری خب ــاه ج روز از تیرم

بــه گــزارش وب دا بــه نقــل از روابــط 

ــا  ــور ب ــی پ ــبكه؛ ســیاوش غیب ــی ش عموم

ــات  ــه "دخانی ــن هفت ــعار ای ــه ش ــاره ب اش

تهدیــدی بــرای توســعه و ســالمت " و 

ــه  ــوع ب ــیت موض ــه حساس ــه ب ــا توج ب

ــر  ــا ۱۶ تی ــه از ۱۰ ت ــای هفت ــن روزه عناوی

ــود. ــاره نم ــاه اش م

ــای  ــت ه ــریح فعالی ــه تش ــپس ب وی،  س

ــت  ــه پرداخ ــن هفت ــه در ای ــام گرفت انج

و افــزود: اســتمرار نظــارت و بازرســی و 

ــات در  ــغ دخانی ــه و تبلی ــت عرض ممنوعی

كــز تهیــه و توزیــع و اماكــن عمومــی از  مرا

ــی رود. ــمار م ــات بش ــن اقدام ــه ای جمل

غیبــی پــور، از معرفــی چندیــن نفــر از 

ــدور  ــی و ص ــع قضای ــه مراج ــن ب متخلفی

ــرای ســایر متخلفیــن در ســال  ــه ب اخطاری

گذشــته خبــر داد و افــزود: از شــاخص ترین 

فعالیــت هــای انجــام گرفتــه در ایــن 

ــه برگــزاری مســابقات  هفتــه مــی تــوان ب

و  تهیــه  ادارت،  همــكاری  بــا  ورزشــی 

توزیــع پوســتر ، پمفلــت، تراكــت و چــاپ 

ــای  ــب بنره و نص

اطــالع رســانی در 

ســطح شهرســتان 

بخصــوص  و 

كــز عمومــی بــا  مرا

موضــوع مبــارزه با 

مصــرف دخانیــات و تاكیــد بــر شــعار ســال 

و آمــوزش متصدیــان و كارگــران كارگاه ها و 

برگــزاری كارگاه آموزشــی بــا حضــور پرســنل 

شــبكه بهداشــت درمــان شهرســتان و 

ــت. ــاره داش ــط اش ــدگان ادارات ذیرب نماین

وب دا؛ سرپرســت ســازمان بســیج جامعــه 

پزشــكی اســتان چهارمحــال و بختیــاری از 

ــتان  ــی در شهرس ــتان صحرای ــتقرار بیمارس اس

ــگ خبــر داد. كوهرن

بــه گــزارش وب دا؛ دكتــر مهیــن غفــاری 

افــزود: بیمارســتان صحرایــی بــه همــت كانــون 

ــت و  ــبكه بهداش ــكی ش ــه پزش ــیج جامع بس

درمــان شهرســتان كوهرنــگ،  ســازمان بســیج 

جامعــه پزشــكی اســتان و همــكاری دانشــگاه 

ــوم پزشــكی شــهركرد، در روزهــای ۲۴ و ۲۵  عل

ــع  ــه از تواب ــه دیم ــاری در منطق ــاه ج مردادم

ــود. ــی ش ــا م ــگ برپ ــتان كوهرن شهرس

ــدود ۱۰  ــز ود: ح ــر اف ــن خب ــالم ای ــا اع وی ب

پزشــك متخصــص شــامل: جــراح، متخصــص 

بیمــاری هــای عفونــی، اطفــال، زنــان و زایمان،  

داخلــی،  دندانپزشــكی بــه همــراه چندیــن 

پرســتار و كارشــناس بهداشــت و پیشــگیری از 

بیمــاری هــا بــا حضــور در منطقــه بــه جمعیت 

ســاكن و جمعیــت عشــایری منطقــه خدمــات 

ــد. ــه مــی نماین عمومــی و تخصصــی ارائ

ــات  ــه خدم ــن ارائ ــزود: ضم ــاری اف ــر غف دكت

بهداشــتی و درمانــی،  غربالگــری چنــد ســرطان 

شــایع از جملــه دهانــه رحــم و ارائــه خدمــات 

جهــت  روانشناســی  و  بهداشــتی  مشــاوره 

ــود. ــی ش ــام م ــان انج متقاضی

ــود  ــی ش ــی م ــش بین ــرد: پی ــح ك وی تصری

قریــب بــه ۳۰ هــزار نفــر از جمعیت عشــایری و 

ســاكن در منطقــه از خدمــات ایــن بیمارســتان 

بهــره منــد مــی شــوند.

دكتــر غفــاری گفــت: جهــت تســهیل در رونــد 

ــه خدمــات، بیمارســتان  دسترســی جمعیــت ب

ــم در  ــد و قدی ــت جدی ــه بهداش ــل خان در مح

ــه خدمــات  ــا و ضمــن ارائ ــه برپ روســتای دیم

ــگان اقــالم  ــی و آموزشــی رای بهداشــتی،  درمان

ــورت  ــز بص ــاران نی ــاز بیم ــورد نی ــی م داروی

ــت. ــد گرف ــرار خواه ــان ق ــگان در اختیارش رای

درمــان  و  بهداشــت  شــبكه  سرپرســت 

ــندی  ــراز خرس ــن اب ــگ ضم ــتان كوهرن شهرس

از فراهــم شــدن فرصــت بــرای ارائــه خدمــات 

بهداشــتی و درمانــی بــه مــردم منطقــه افــزود: 

روســتای دیمــه در ۸ كیلومتــری چلگــرد،  مركــز 

ــرار دارد. ــگ ق ــتان كوهرن شهرس

ــال  ــرد: در س ــح ك ــور تصری ــی پ ــیاوش غیب س

ــی  ــی و ط ــتان صحرای ــن بیمارس ــاری اولی ج

ــتان  ــن بیمارس ــن دومی ــر ای ــای اخی ــال ه س

ــگ  ــتان كوهرن ــه در شهرس ــی اســت ك صحرای

بمنظــور ارائــه خدمــات تخصصــی بــه مــردم در 

ــت. ــده اس ــا ش ــگ برپ ــتان كوهرن شهرس

ــگ  ــتان كوهرن ــرد: شهرس ــان ك ــر نش وی خاط

بــا توجــه بــه اقلیــم جغرافیایــی و برخــورداری 

از موهبــت هــای الهــی و آب و هــوای مطلــوب 

هــر ســاله میزبــان خیــل عظیمــی از گردشــگران 

و عشــایر از اســتان هــای سراســر كشــور مــی 

باشــد.وی ادامــه داد : از نیمــه اول اردیبهشــت 

تــا نیمــه دوم شــهریورماه ایــن شهرســتان 

میزبــان حــدود ۱۵هــزار عشــایر از اســتان هــای 

هــم جــوار بــه ویــژه اســتان خوزســتان 

مــی باشــد كــه تمامــی ایــن جمعیــت تحــت 

پوشــش خدمــات مراكــز فعــال در ســطح 

ــور افــزود:  ــی پ ــرار مــی گیرد.غیب شهرســتان ق

ــان  ــه از شهرســتان هــر ســاله میزب ــن منطق ای

ــد .وی،  ــی باش ــایر م ــادی از عش ــت زی جمعی

تعــداد خانــه بهداشــت هــای شهرســتان 

كوهرنــگ را ۵۱ بــاب اعــالم كــرد و افــزود: 

ــالمت  ــع س ــات جام ــز خدم ــن ۹ مرك همچنی

شــهری و روســتایی و دو مركــز تســهیالت 

زایمانــی و ۴ پایــگاه اورژانــس بیــن جــاده ای 

ــد.وی  ــی باش ــال م ــطح شهرســتان فع در س

جمعیــت تحــت پوشــش خدمــات بهداشــتی 

ــزار  ــر ۳۵ه ــغ ب ــز را بال ك ــن مرا ــی ای و درمان

نفــر اعــالم كــرد و افــزود: عــالوه بــر جمعیــت 

از  ای  عمــده  ســاكن در شهرســتان بخــش 

ــال و  ــه اســتان چهارمح ــایری ك ــت عش جمعی

ــا  ــد ب ــی گزینن ــر م ــوچ ب ــرای ك ــاری را ب بختی

ــات  ــگ از خدم ــتان كوهرن ــتقرار در شهرس اس

مراكــز بهداشــتی و درمانــی شهرســتان منتفــع 

ــد. ــی گردن م

غیبــی پــور بــا اشــاره بــه حجــم بــاالی 

گردشــگران در فصــول گــرم ســال در شهرســتان 

مــدت  گردشــگران  ایــن  از  برخــی  گفــت: 

ــه  ــن منطق ــاه در ای ــا دو م ــی و بعضــًا ت طوالن

ــه  ــوند ك ــی ش ــتقر م ــوا مس ــوش آب و ه خ

ــز  ــش مراك ــت پوش ــت تح ــه جمعی ــی ب همگ

ــود. ــزوده مــی ش ــتان اف فعــال شهرس
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جشن بزرگداشت روز بهورز در شهرستان كوهرنگ

جلسه آموزشی برنامه ملی خود مراقبتی در شهرستان كوهرنگ تشكیل شد

و  بهداشــت  شــبكه  سرپرســت  دا؛  وب 

گفــت:  كوهرنــگ  شهرســتان  درمــان 

ملــی خــود  برنامــه  آموزشــی  جلســه 

ــاء  ــوزش وارتق ــی توســط واحــد آم مراقبت

ســالمت شــبكه برگــزار شــد.

 بــه گــزارش وب دا بــه نقــل از روابــط 

عمومــی شــبكه؛ ســیاوش غیبــی پــور 

افــزود: برنامــه ملــی خــود مراقبتــی جهــت 

آمــوزش كاركنــان اداره بهزیســتی در محــل 

بهزیســتی شهرســتان كوهرنــگ برگــزار 

شــد. 

وی در خصــوص جزئیــات ایــن برنامــه 

ــنبه  ــه روز دوش ــن برنام ــت: ای ــار داش اظه

مدیــران  حضــور  بــا   ۹۶/۰۴/۱۹ مــورخ 

بهزیســتی  اداره  در  كــودك  مهدهــای 

شهرســتان برگــزار گردیــد.

ــن جلســه جهــت  ــه ای ــزود: در ادام وی اف

اجــرای برنامــه خودمراقبتــی ســازمانی 

ــای  ــرایط، فرمه ــد ش ــای واج در مهدكودكه

تدویــن برنامــه عملیاتــی بــه مدیــران مهــد 

تحویــل شــد و در خصــوص نحوه تشــكیل 

ــل كار و  ــالمت در مح ــای س ــورای ارتق ش

ــوزش الزم  ــرای آن آم ــه واج ــن برنام تدوی

ــد. ــه گردی ارائ

آقــای  همچنیــن  گفــت:  پــور  غیبــی 

واحــد  مســئول  كارشــناس  محمــدی 

آمــوزش و ارتقــای ســالمت شــبكه مطالبی 

را در خصــوص رعایــت موازیــن بهداشــتی 

و اجــرای آ�ــن نامــه هــای بهداشــتی 

ــای  ــد ه ــا در مه ــتورالعمل ه ــق دس مطاب

ــه  ــه گفت ــه نمود.ب ــان ارائ ــه مربی ــودك ب ك

وی،جلســه بــا پرســش و پاســخ مدعویــن 

ــید. ــان رس ــه پای ب

وب دا، بــه مناســبت روز ملــی بهــورز و 

ــه  ــش عرص ــت ك ــورزان زحم ــر از به تقدی

ســالمت؛ جشــن تقدیــر از ایــن قشــر 

ــه در شــبكه بهداشــت شهرســتان  فرهیخت

ــد . ــزار ش ــگ برگ كوهرن

ــه  ــورزی ب ــن به ــزارش وب دا، جش ــه گ ب

مناســبت روز ملــی بهــورز روز ســه شــنبه در 

ــی(ره)  ــام خمین محــل اردوگاه فرهنگــی ام

ــورزان  ــا حضــور به ــگ ب ــتان كوهرن شهرس

و  مدیــران  از  جمعــی  و  شهرســتانی 

ــت و  ــبكه بهداش ــتادی ش كارشناســان س

ــد.  ــزار ش ــتان  برگ ــن شهرس ــان  ای درم

ــر  اســاس ایــن گــزارش در ایــن جشــن  ب

ــبكه،  ــترش ش ــتاد گس ــس  س ــروزه رئی یك

از  تقدیــر  ضمــن  خــدادادی  مهنــدس 

زحمــات بهــورزان شهرســتان كوهرنــگ؛ 

ــه  ــیدن ب ــتی و رس ــداف بهداش ــق اه تحق

اســتانداردهای از پیــش تع�ــن شــده 

بــی  وتالشــهای  زحمــات  مرهــون  را 

ــه  ــرد ودر ادام ــداد ك ــورزان قلم ــائبه به ش

ــا  ــورزان ب ــات به ــزد زحم ــر وم ــزود: اج اف

ــران نیســت  ی مــادی قابــل جب پاداش

وان شــا اهللا زحمــات بهــورزان در دفتــر 

اعمــال آنــان در نــزد خداونــد متعــال 

ــد.  محفــوظ خواهــد مان

 ایــن جشــن بــا شــعر وشــاهنامه خوانــی 

ــرای  ــا اج ــن ب ــورزان و همچنی ــط به توس

ــورزان در  ــات به ــوع خدم ــا موض ــر ب تئات

ــت.  ــه یاف ــت ادام ــای بهداش ــه ه خان

در پایــان بهورزانــی كــه خاطــرات شــیرینی 

از دوران خدمــت خــود داشــتند بیــان 

ــد. كردن

ــی  ــز پذیرای ــن جشــن نی ــام ای حســن خت

دیمــه  چشــمه  منطقــه  در  بهــورزان  از 

شهرســتان كوهرنــگ بــود.

ــارن  ــاله مق ــه هرس ــت ك ــر اس ــه ذك الزم ب

بــا دوازدهــم شــهریورماه  آ�ــن نكوداشــت 

بهــورزان در سراســر كشــور برگــزار مــی  

شــود كــه ســتاد گســترش شهرســتان 

كوهرنــگ بــا توجــه بــه برنامــه ریــزی ایــن 

جشــن و آ�ــن بزرگداشــت روز بهــورزی را 

ــرد .  ــزار ك ســه شــنبه برگ
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كارگاه آموزشی اهمیت بیماری ایدز در 

لردگان برگزار شد

وب دا؛ سرپرســت شــبكه بهداشــت و درمــان شهرســتان لــردگان از 

برگــزاری كارگاه آشــنایی بــا بیمــاری ایــدز و راه هــای پیشــگیری و 

انتقــال ایــن بیمــاری خبــر داد.

ــد  ــبكه؛ محم ــی ش ــط عموم ــل از رواب ــه نق ــزارش وب دا ب ــه گ ب

ــاری  ــت بیم ــی اهمی ــزود: كارگاه آموزش ــران اف ــل پی ــان جلی ج

ــان  ــز وكارشناس ــكان مراك ــه پزش ــور كلی ــا حض ــاوره ب ــدز ومش ای

ســتادی بــه همــت واحــد پیشــگیری ومراقبــت از بیماریهــا درمحل 

ــه وی، درایــن كارگاه  ــه گفت مركــز آمــوزش بهــورزی برگــزار شــد. ب

ــر شــهرجردی كارشــناس مســئول واحــد پیشــگیری و  ــم دكت خان

ــدس  ــتان ومهن ــت اس ــز بهداش ــر مرك ــای واگی ــا بیماریه ــارزه ب مب

ــور معــاون بهداشــتی  جلیــل پ

روش  درخصــوص  شــبكه 

هــای نویــن شناســایی و راه 

هــای پیشــگیری از بیماریهــای 

آمیزشــی بــا تاكیــد بــر بیمــاری 

شناســایی  اهمیــت  و  ایــدز 

بیمــاران مبتــال بــه ایــدز و 

ی كنتــرل و پیشــگیری از ســرایت ایــن بیمــاری  آمــوزش شــیوه

ــد. ــه نمودن ــاران ارای ــن بیم ــه ای ــران ب ــه دیگ ب

كارگاه آموزشی كنترل استرس ویژه مبتالیان به 

تاالسمی در لردگان برگزارشد

اعزام تیم های بهداشتی، درمانی وآموزشی بسیج جامعه 

پزشكی لردگان به مناطق عشایر نشین كوه ریگ

ــالمت روان  ــئول س ــناس مس وب دا؛ كارش

شهرســتان  ودرمــان  بهداشــت  شــبكه 

آموزشــی  كارگاه  برگــزاری  از  لــردگان، 

ــی  ــن آگاه ــاروش ذه ــترس ب ــرل اس كنت

ــوزش  ــز آم ــژه بیمــاران تاالســمی درمرك وی

بهــورزی خبــر داد

بــه گــزارش وب دا بــه نقــل از روابــط 

عمومــی شــبكه، دكتــر فریبــرز جبــاری 

یكــروزه  آموزشــی  كارگاه  ایــن  افــزود: 

هــدف ارتقــای ســطح تــاب آوری وكاهــش 

ــد. ــزار ش ــمی برگ ــاران تاالس ــترس بیم اس

ــتان  ــفانه شهرس ــرد: متاس ــح ك وی تصری

بیش,از۱۹۰بیمــار  دارابــودن  بــا  لــردگان 

شــیوع  پــر  نقــاط  از  یكــی  تاالســمی، 

تاالســمی دركشــور محســوب مــی گرددكــه 

الزم اســت بــه منظــور پیشــگیری از تولــد 

ــل  ــای قب ــاوره ه ــمی مش ــدان تاالس فرزن

ــود  ــال ش ــام دنب ــت تم ــا جدی از ازدواج ب

در  شهرســتانی  و  اســتانی  ومســئوالن 

جهــت كاهــش آمــار مبتالیــان جدیــد بــه 

ــد. ــك نماین ــاری كم ــن بیم ای

بــه گفتــه وی، ۳۰ نفــر از بیمــاران تاالســمی 

بــا حضــور در ایــن كارگاه آموزشــی یكــروزه 

ــاری  ــون بیم ــف پیرام ــث مختل ــا مباح ب

تاالســمی بیشــتر آشــنا شــدند.

وب دا؛ مســئول كانــون بســیج جامعــه 

درمــان  و  بهداشــت  شــبكه  پزشــكی 

ــای  ــم ه ــزام تی ــردگان،از اع شهرســتان ل

بهداشــتی،درمانی و آموزشــی ایــن كانــون 

بــه منطقــه عشــایر نشــین ریــگ خبــر داد. 

بــه گــزارش وب دا بــه نقــل از روابــط 

پــور  فتــاح  شبكه؛اســماعیل  عمومــی 

بــارزی بــا اعــالم ایــن خبــر افــزود: در ایــن 

برنامــه ارائــه خدمــات آموزشــی، پزشــكی، 

ــوه  ــایر ك ــه عش ــی، ب ــكی، مامای دندانپزش

ریــگ بــا حضــور بیــش از۱۵ نفــر از اعضــاء 

ی،  بســیج جامعــه پزشــكی در قالــب تیم

پزشــكی، دندانپزشــكی، مامایــی، بهداشــت 

و  پرســتاری  واكسینایســون،  عمومــی، 

بهیــاری، دارویــی بصــورت رایــگان بــه 

ــار  ــد.وی، اعتب ــه گردی ــه ارائ ــردم منطق م

ــور را  ــات مذك ــت خدم ــده جه ــه ش هزین

ــرد.  ــالم ك ــال اع ــون ری ــر ۶۰ میلی ــغ ب بال

بــه گفتــه وی، طــی ایــن اعــزام ۲۰ نفــر از 

خدمت كشــیدن دنــدان، ۷۰ نفــر از ویزیت 

پزشــك عمومــی بهــره منــد وداروی رایــگان 

گرفت.فتــاح  قــرار  بیمــاران  اختیــار  در 

ــز  ــاردار نی ــادران ب ــر از م ــزود:۱۵ نف ــور اف پ

خدمــت ویزیــت مامایــی دریافــت كردنــد.

ــكی  ــه پزش ــیج جامع ــون بس ــئول كان مس

شــبكه شهرســتان لــردگان تعــداد كــودكان 

واكسیناســیون شــده را ۱۰ نفــر اعــالم كــرد 

و افــزود: بیــش از ۳۰ نفــر مــورد غربالگــری 

ــد  ــرار گرفتن ــون ق ــار خ ــون و فش ــد خ قن

ــور  ــر انجــام شــد.فتاح پ ــات ۲۰ نف و تزریق

خاطــر نشــان كــرد: ایــن اعــزام بــه همــت 

ایــن كانــون بســیج جامعــه پزشــكی 

وشــبكه بهداشــت ودرمــان شهرســتان 

ــیج  ــازمان بس ــاعدت س ــا مس ــردگان و ب ل

جامعــه پزشــكی ودانشــگاه علــوم پزشــكی 

ــن  ــاس ای ــر اس ــت. ب ــتان صــورت گرف اس

گــزارش، عشــایر كــوه ریــگ در فاصلــه ۱۱۰ 

ــردگان در  ــتان ل ــز شهرس ــری از مرك كیلومت

ــوچ خــود  ــی ك ــدن دوره �الق حــال گذران

ــی باشــند. م
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نجات جان مادر باردار لردگانی به دست پزشك و مامای مركز جامع خدمات 

سالمت آلونی

دیدار سرپرست وكاركنان شبكه بهداشت ودرمان شهرستان لردگان با 

خانواده معظم شهید پاك بین

برپایی بیمارستان صحرایی شهید مظلوم مدافع حرم محسن حججی و یادمان 

سرداران، فرماندهان و ۲۸۸ شهید گرانقدر شهرستان لردگان 

وب دا؛ سرپرســت شــبكه بهداشــت و درمان 

شهرســتان لــردگان گفــت: زایمــان مــادر ۳۷ 

ــش  ــات بخ ــتان نج ــك دس ــه كم ــاله ب س

پزشــك ومامــای مركــز جامــع خدمــات 

ــه ســالمت انجــام شــد. ــی ب ســالمت آلون

بــه گــزارش وب دا بــه نقــل از روابــط 

عمومــی شــبكه؛  محمــد جــان جلیــل پیــران 

افــزود: ســاعت ۲۴ شــامگاه گذشــته خانمــی 

ــع  ــز جام ــه مرك ــان ب ــا درد زایم ــاله ب ۳۷س

خدمــات ســالمت شــبانه روزی شــهر آلونــی 

ــرد. ــه ك مراجع

ــر  ــم دكت ــك خان ــا كم ــرد: ب ــح ك وی تصری

بختیــاری پزشــك و خانــم اســما محمــودی 

ــی در اســرع  ــز، اقدامــات مامای مامــای مرك

ــدون  ــك ب ــان فیزیولوژی ــاز و زایم ــت آغ وق

ــد  ــا تول ــول اكســی توســین و ب تزریــق آمپ

فرزنــد دختــر ایــن مــادر بــاردار عملیــات بــا 

موفقیــت و ســالمت كامــل انجــام شــد.

بــه گفتــه وی، بــا انجــام اقدامــات مراقبتــی 

ــگاه  ــه زایش ــالمت ب ــه س ــادر ب ــوزاد و م ن

بیمارســتان شــهدای لــردگان منتقــل گردیــد 

و هــم اكنــون حــال عمومــی هــر دو طبیعی 

گــزارش شــده اســت.

و  بهداشــت  شــبكه  سرپرســت  دا؛  وب 

درمــان شهرســتان لــردگان گفــت: بــه 

ســعادت حضــرت  بــا  والدت  مناســبت 

فاطمــه معصومــه(س) و آغــاز دهــه كرامــت 

ــبكه  ــن ش ــان ای ــران وكاركن ــی از مدی جمع

ازخانــواده معظــم شــهید قدرت اهللا حســین 

پور(پــاك بیــن) دیــدار و یــاد و خاطــره آن 

ــتند. ــی داش ــدر را گرام ــهید گرانق ش

بــه گــزارش وب دا بــه نقــل از روابــط 

عمومــی شــبكه؛ محمــد جــان جلیــل پیــران 

افــزود: در ایــن دیــدار از زحمــات و خدمــات 

ارزشــمند آقــای فیــض اهللا پــاك بیــن بــرادر 

ــی  ــبكه م ــان ش ــه ازكاركن ــهید ك ــز ش عزی

ــد. ــل آم ــر بعم باشــند تقدی

ودرمــان  بهداشــت  شــبكه  سرپرســت 

بعنــوان  ازشــهدا   ، لــردگان  شهرســتان 

حافظــان اصلــی نظــام و انقــالب یادكــرد و 

ــواده هــای معظــم شــهدا بایــد  افــزود: خان

ــه  ك ــد چرا ــم قرارگیرن ــورد تكری ــه م همیش

ــزان از  ــن عزی ــای ای ــهدا و خانــواده ه ش

ــاع  ــت دف ــم والی ــالب وحری ــالم و انق اس

ــد. كردن

وی تصریــح كــرد: شــهدا همــواره چــراغ راه 

و موجــب هدایــت بشــر هســتند و امــروزه 

ــم رهبــری  ــوده مقــام معظ بــه بنــا فرم

ــر از  ــهدا كمت ــاد ش ــتن ی ــه داش ــده نگ "زن

ــت". ــهادت نیس ش

بهداشــت  شــبكه  سرپرســت  دا؛  وب 

ودرمــان شهرســتان لــردگان، از برپایــی 

مظلــوم  شــهید  صحرایــی  بیمارســتان 

ــان  ــی یادم ــن حجج ــرم محس ــع ح مداف

شــهید   ۲۸۸ و  فرماندهــان  ســرداران، 

ــتكوه  ــردگان در پش ــدر شهرســتان ل گرانق

فــالرد و روســتای شــاه نجــف در نیمــه دوم 

شــهریوماه ســال جــاری خبــرداد.

بــه گــزارش وب دا بــه نقــل از روابــط 

عمومــی شــبكه؛ محمــد جــان جلیــل پیــران 

بیمارســتان  ســتادی  جلســه  اولیــن  در 

صحرایــی لــردگان گفــت: بــه همــت كانــون 

ــت  ــبكه بهداش ــكی ش ــه پزش ــیج جامع بس

كلیــه  همــكاری  و  درمــان شهرســتان  و 

واحدهــای شــبكه ، ســازمان بســیج جامعــه 

پزشــكی و دانشــگاه علوم پزشــكی اســتان و 

مشــاركت ادارات بخــش فــالرد، بیمارســتان 

صحرایــی شــهید مظلــوم مدافــع حــرم 

محســن حججــی و یادمــان ســرداران، 

فرماندهــان و ۲۸۸ شــهید شهرســتان لردگان 

در پشــتكوه فــالرد روســتای شــاه نجــف از 

ــاه  ــهریور م ــم ش ــت و یك ــا بیس ــم ت نوزده

ــی شــود. ــا م ســال جــاری برپ

بــه گفتــه وی، در ایــن بیمارســتان خدمــات 

رایــگان پزشــكی اعــم از عمومــی وتخصصی 

وآمــوزش هــای الزم بصــورت رایــگان ارائــه 

مــی گــردد.

ایــن  برپایــی  از  پیــران، هــدف  جلیــل 

بیمارســتان در منطقــه محــروم شــاه نجــف 

ــت زدایــی،  و پشــتكوه فــالرد را محرومی

ــج  ــی وتروی ــود مراقبت ــگ خ ــای فرهن ارتق

فرهنــگ ایثــار وشــهادت وتمریــن مدیریــت 

ــرد  ــوان ك بحــران در شــرایط اضطــراری عن

ســتادی  واحدهــای  تمامــی  افــزود:  و 

شــبكه بهداشــت ودرمــان وحــوزه مدیریــت 

بیمارســتان شــهدای لــردگان درطــول مــدت 

خواهنــد  همــكاری  و  فعالیــت  مذكــور 

ــت. داش
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بازدید سرپرست دانشگاه علوم پزشكی و مسئولین شهرستان لردگان از مركز خدمات 

جامع سالمت روستایی برآفتاب میالس

اردوی جهادی دانشجویان علوم پزشكی استان اصفهان در سرقلعه لردگان 

بازدید سرپرست دانشگاه از مراكز بهداشتی و درمانی شهرستان لردگان

وب دا؛ سرپرســت دانشــگاه علــوم پزشــكی 

مردادمــاه  از  روز  امیــن  ســی  در  شــهركرد 

ــاز  ــعه ف ــروژه توس ــد از پ ــن بازدی ــاری ضم ج

دوم بیمارســتان شــهداء لــردگان از مركــز قابــل 

ــع ســالمت  ــات جام ــز خدم ــرداری مرك ــره ب به

روســتایی برآفتــاب میــالس بازدیــد بعمــل 

ــد. آورن

بــه گــزارش وب دا؛ دكتــر ارســالن خالــدی 

ــات  ــز خدم ــداث مرك ــات اح ــزود: عملی ــر اف ف

جامــع ســالمت روســتایی برآفتــاب میــالس بــا 

ــع مســاحت  ــر مرب ــزار و ۲۲۰ مت مســاحت یكه

ــال  ــاه س ــع از مردادم ــر مرب ــای ۶۵۰ مت و زیربن

ــاز و اردیبهشــت مــاه ســال جــاری  گذشــته آغ

ــد. ــرداری گردی ــره ب ــاده به آم

وی، اعتبــار هزینــه شــده جهــت بهــره بــرداری 

ــون  ــزار و ۲۵۰ میلی ــت ه ــروژه را هف ــن پ از ای

علــوم  دانشــگاه  اعتبــارات  محــل  از  ریــال 

ــرد. ــالم ك ــتان اع ــكی اس پزش

ــز  ــن مرك ــت: ای ــار داش ــر اظه ــدی ف ــر خال دكت

دارای پانســیون محــل اقامــت پزشــك، پزشــك 

محــل  اتــاق  خانــواده،  مامــای  خانــواده، 

ــالمت و  ــن س ــكی ،  مراقبی ــتقرار دندانپزش اس

ــد. ــی باش ــه م داروخان

شــبكه  عمومــی  روابــط  مســئول  دا؛  وب 

ــت:  ــردگان گف ــتان ل ــان شهرس بهداشــت ودرم

تعــدادی از دانشــجویان بســیجی دانشــگاه 

ــكاری  ــا هم ــان ب ــتان اصفه ــكی اس ــوم پزش عل

دانشــگاه علــوم پزشــكی شــهركرد وشــبكه 

میــالس  ســرقلعه  روســتاهای  در  لــردگان 

حضوریافتنــد. 

بــه گــزارش وب دا؛ مرتضــی محمــدی بردبــری 

افــزود: براســاس هماهنگــی هــای صــورت 

گرفتــه معاونــت محتــرم دانشــجویی فرهنگــی 

ــوم پزشــكی اســتان، بیــش از ۵۲  دانشــگاه عل

دانشــجوی بســیجی عضــو بســیج دانشــجویی 

دانشــگاه علــوم پزشــكی اســتان اصفهــان 

ــاط  ــه از نق ــالس ك ــرقلعه می ــتاهای س در روس

ــی  ــردگان م ــاده شهرســتان ل محــروم ودور افت

باشــد حضــور یافتــه و تــا یكــم شــهریور مــاه در 

ــد داشــت.  ــه حضــور خواهن روســتاهای منطق

ــنبه  ــی كــه روز ســه ش وی افــزود: در سركش

۲۴مردادمــاه جــاری از گروههــای جهــادی مذكور 

ــجویان در  ــن دانش ــدادی از ای ــد، تع ــل آم بعم

ــات  ــتند و خدم ــور داش ــت حض ــه بهداش خان

رایــگان بیمــاران ،  ویزیــت و توزیــع داروی 

ــت  ــات مامایــی و فیزیوتراپــی و بهداش خدم

وتعــدادی  دادنــد  مــی  انجــام  را  محیــط 

ــالم و  ــت االس ــور حج ــا حض ــجد ب ــزدر مس نی

المســلمین حســینی روحانــی محتــرم در برنامه 

ــت و...  ــاز جماع ــی ، نم ــی، ورزش ــای فرهنگ ه

جوانــان ونــو جوانــان را همراهــی مــی كردنــد.

محمــدی اظهــار داشــت: همچنین در حســینیه 

ــی  ــات بینای ــز خدم ــرت زینــب (س) نی حض

ســنجی اهالــی بویــژه كــودكان انجــام گردیــد.

ــروه  ــده گ ــی، نماین ــای كمال ــه وی، آق ــه گفت ب

اعزامــی هــدف از ایــن اردوی جهــادی را ترویــج 

ــان  ــه محروم ــت ب ــگ بســیجی وخدم فرهن

ــع  ــوم مداف ــهید مظل ــت و از ش ــه دانس جامع

بعنــوان  حججــی  محســن  شــهید  حــرم 

ــان  ــان ونوجوان ــوی جوان ــن الگ ــی از بهتری یك

ــه  ــا تكی ــادی ب ــجویان در اردوهــای جه ودانش

بــر محرومیــت زدایــی وخدمــت بــه محرومــان 

دانســت و از همــكاری دانشــگاه علــوم پزشــكی 

ــرد. ــر ك ــردگان تقدی ــبكه ل ــهركرد وش ش

ــاری  ــاه ج ــن روز از مردادم ــی امی وب دا؛ در س

ــت  ــت سرپرس ــه دول ــتانه آغــاز هفت و در آس

ــتی  ــات بهداش ــكی، خدم ــوم پزش ــگاه عل دانش

ــور  ــا حض ــاری ب ــال و بختی ــی چهارمح و درمان

در شهرســتان لــردگان از مراكــز بهداشــتی و 

ــل آورد. ــد بعم ــتان بازدی ــن شهرس ــی ای درمان

بــه گــزارش وب دا؛ دكتــر ارســالن خالــدی 

ــه  ــدای ورود ب ــراه وی در ابت ــت هم ــر و هیئ ف

ایــن شهرســتان، از پــروژه تكمیــل توســعه 

بیمارســتان ۹۶ تختخوابــی لــردگان بازدیــد 

ــد. ــل آوردن بعم

وی، پیشــرفت فیزیكــی ایــن پــروژه را ۱۰۰ 

درصــدی اعــالم كــرد و افــزود: تكمیــل توســعه 

ــه  ــردگان از جمل ــی ل ــتان ۹۶ تختخواب بیمارس

پــروژه هایــی اســت كــه در هفتــه دولــت بــه 

ــید. ــد رس ــرداری خواه ــره ب به

دكتــر خالــدی فــر، اعتبــار هزینــه شــده جهــت 

اجــرای ایــن پــروژه را بالــغ بــر ۱۲۰ هــزار 

ــرد. ــالم ك ــال اع ــون ری میلی

ــزارش، بیمارســتان شــهداء  ــن گ ــاس ای ــر اس ب

ــروی  ــش از ۴۰۰ نی ــا بی ــون ب ــم اكن ــردگان ه ل

ــای  ــش ه ــال در بخ ــت فع ــانی و ۱۱۲ تخ انس

مختلــف از جملــه اورژانــس، اطفــال، تاالســمی، 

ــان ، ســی  ــان، جراحــی زن ــی زن مــردان - داخل

 ، NICU بخــش نــوزادان و ،ICU ،ســی یــو

ــز و بخــش هــای  ــاق عمــل، دیالی زایشــگاه، ات

فعــال پاراكلینیكــی شامل:آزمایشــگاه،رادیولژی، 

داروخانــه، ســونوگرافی، اكوكاردیوگرافــی و ســی 

تــی اســكن بــه مراجعیــن ارائــه خدمــت مــی 

ــد. نمای
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تشدید اجرای برنامه آموزش پیشگیری از بیماریهای منتقله از آب غذا در شهرستان كیار

پزشكان شهرستان كیار با خدمات نوین سالمت سالمندان و میانساالن آشنا شدند

برگزاری مراسم گرامی داشت روز بهورزدر شبكه بهداشت ودرمان شهرستان كیار 

شــبكه  سرپرســت  دا؛  وب 

ــار  بهداشــت و درمــان شهرســتان كی

گفــت: بــا ادامــه روندگرمــای هــوا، تشــدید 

ی آموزشــی پیشــگیری از بیمــاری  برنامه

ــز  ــه مراك ــه از آب وغــذا در كلی هــای منتقل

ی بهداشــت  شــهری و روســتایی و خانه

ــد.  ــی گردی ــه اجرای تابع

بــه گــزارش وب دا به نقل از روابــط عمومی؛ 

ــزود: هرســاله براســاس  ــید طاهــری اف رش

ــا  ــار ب ــل به ــاز فص ــی از آغ ــه عملیات برنام

ی  آب شــدن بــرف هــا و رهــا شــدن آب

ــطحی  س

آمــوزش پیشــگیری از بیماریهــای منتقلــه از 

آب وغــذا برگــزار مــی گــردد امــا امســال بــا 

توجــه بــه رونــد افزایشــی گرمــا و قطعــی 

ــت  ــتاها، جه ــی روس ــاعتی آب در بعض س

ــی  ــان احتمال ــا طغی ــه ب ــگیری ومقابل پیش

ــر و مســتمر  ــوزش هــا منســجم ت ــن آم ای

در حــال ارائــه مــی باشــد.

كلــر  تهیــه  آب،  ســازی  ســالم  وی، 

التــور ودیگــر  بــا عالیــم  مادر،آشــنایی 

بیماریهــای گاســتروانتریت بــه زبــان ســاده 

وجوشــانیدن آب و تهیــه صحیــح او آر اس 

ــوه و  ــوی می ــح شستش ــها ی صحی و روش

ســبزیجات و... را از مباحــث مطــرح شــده 

ــرد  ــوان ك ــی عن ــای آموزش ــن دوره ه در ای

كــه مجــددًا بــاز آمــوزی واز طریــق رابطیــن 

ــال  ــای اننق ــه خانواره ــه كلی ــفیران ب وس

ــد. ــی یاب م

از  كیــار  شهرســتان  سرپرســت  دا؛  وب 

برگــزاری كارگاه خدمــات نویــن ســالمت 

ســالمندان و میانســاالن ویــژه پزشــكان 

شــاغل در مراكــز بهداشــتی و درمانــی ایــن 

شهرســتان خبــر داد.

بــه گــزارش وب دا بــه نقــل از روابــط 

ــزود:  ــری اف ــید طاه ــبكه؛ رش ــی ش عموم

مختلــف  مباحــث  بــا  پزشــكان  ایــن 

آموزشــی از جملــه؛ نحــوه پایــش خدمــات 

ی  ــالم و عفونت ــاروری س ــاالن، ب میانس

آمیزشــی، غربالگــری تشــخیص زود هنــگام 

ســرطان برســت و ســرویكس، ارزیابــی 

ــی و  ــوادث قلب ــاله ح ــر ۱۲ س ــزان خط می

ــی،  ــای آمیزش ــاری ه ــدز و بیم ــی، ای عروق

ســرطان كلوركتــال و تســت fit بــا همــكاری 

ارزیابــی  خانــواده،  ســالمت  واحدهــای 

ــی و  ــوادث قلب ــاله ح ــر ۱۲ س ــزان خط می

ــی  ــای آمیزش ــاری ه ــدز و بیم ــی، ای عروق

ــدند. ــنا ش ــتر آش بیش

بــه گفتــه وی، ایــن كارگاه آموزشــی یكــروزه 

بــا همــكاری واحدهــای ســالمت خانــواده، 

و ســتاد  پیشــگیری و مبــارزه بــا بیماری

گســترش در شــبكه بهداشــت و درمــان 

ــان  ــد و در پای ــزار گردی ــار برگ شهرســتان كی

نویــن  خدمــات  مطالــب  حــاوی   CD

ســالمت ســالمندان و میانســاالن در اختیــار 

ــد. ــرار داده ش ــكان ق ــه پزش كلی

ایــن مراســم در تاریــخ ۲۷شــهریور مــاه 

ــد  ــزار گردی ــلمزار برگ ــه ش ــاحل دریاچ در س

در  شــاغل  بهــورزان  كلیــه  بــر  وعــالوه 

كیــار  شهرســتان  بهداشــتی  سیســتم 

شــبكه  سرپرســت  طاهــری  مهنــدس 

ــی  ــهریار نداف ــای ش ــان، آق ــت ودرم بهداش

ســتاد  ومســئول  بهداشــتی  معاونــت 

گســترس وكلیــه كارشناســان ســتادی و 

بهداشــتی حضــور داشــتند. واحدهــای 

ــز  ــتادی مرك ــناس س ــاهرخ كارش ــم ش وخان

بهداشــت اســتان بــه نمایندگــی از معاونــت 

ــر  ــم حاض ــن مراس ــتان در ای ــتی اس بهداش

اهدایــی  هــای  نامــه  وتقدیــر  بودنــد 

معاونــت بهداشــتی اســتان را بــه بهــورزان 

ارایــه كردنــد.در مراســم خاطــره انگیــز 

ــامدگویی  ــن خوش ــری ضم ــدس طاه مهن

بــه بهــورزان وخانــم شــاهرخ نماینــده 

معاونــت بهداشــتی اســتان در ایــن مراســم.

بــه پرسشــهای بهــورزان در زمینــه مســایل 

ــد. وســپس  ــخ گفتن ــی پاس ــغلی  ورفاه ش

حاضــران بــه نهــار فراخوانــده شــدند.وبعد 

ــه  ــر نام ــدا تقدی ــار مراســم اه ــرف نه از ص

هــا وگرفتــن عكــس هــای دســته جمعــی 

ــد.  ــام گردی انج
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ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به بیش از یكصد نفر از گردشگران در محل پل تاریخی زمانخان 

همزمان با ایام عید سعید فطر

ی بهداشتی و درمانی كانون بسیج جامعه پزشكی شبكه شهرستان سامان در پل زمانخان استقرار اكیپ

عملكرد مراكز خدمات جامع سالمت شهرستان سامان بررسی شد

ارائــه خدمــات بهداشــتی و درمانــی بــه بیــش از یكصــد نفــر از گردشــگران 

در محل پل تاریخی زمانخان همزمان با ایام عید سعید فطر  

ــت:  ــامان گف ــتان س ــان شهرس ــت و درم ــبكه بهداش ــت ش وب دا؛ سرپرس

بــه مناســبت عیــد ســعید فطــر كانــون بســیج جامعــه پزشــكی شــبكه بــا 

ــه بیــش از  حضــور دو روزه در محــل پــل تاریخــی و تفریحــی زمانخــان ب

ــی و آموزشــی رایــگان  یكصــد نفــر گردشــگران خدمــات بهداشــتی، درمان

ارائــه نمودنــد.

بــه گــزارش وب دا؛ مهنــدس مرتضــی خلیلــی افــزود: ایــن اكیــپ متشــكل 

ــا حضــور  ــه ب ــود ك از پزشــك عمومــی، پرســتار و كارشناســان بهداشــتی ب

در پــل زمــان خــان ضمــن ارائــه خدمــات معاینــه، ویزیــت و توزیــع اقــالم 

دارویــی نســبت بــه ارائــه خدمــات مشــاوره ای ، آمــوزش و اطــالع رســانی 

ــق آب و  ــه از طری ــای منتقل ــوص بیماریه ــژه در خص ــت بوی ــع پمفل و توزی

غــذا و cchf بــه گردشــگران اقــدام نمودنــد.

خلیلــی افــزود: بــا توجــه بــه برگــزاری نمــاز باشــكوه عیــد ســعید فطــر ایــن 

اكیــپ در پنجمیــن روز از تیرمــاه از بعــداز ظهــر و روز بعــد از آن از ســاعات 

ابتدایــی صبــح در محــل اســتقرار پیــدا كــرده و بــه ترتیــب طــی روزهــای 

اول و دوم بــه ۳۵ و ۷۵ نفــر از متقاضیــان خدمــات رایــگان ارائــه نمودنــد.

ــدام  ــن اق ــامان، ای ــتان س ــان شهرس ــت و درم ــبكه بهداش ــت ش سرپرس

را پنجمیــن فعالیــت كانــون بســیج 

بــرای  شهرســتان  پزشــكی  جامعــه 

ــه  ــردم ب ــه م ــگان ب ــات رای ــه خدم ارائ

ویــژه ســاكنین مناطــق محــروم و كمتــر 

برخــودار شهرســتان در ســال جــاری 

ــرد. ــوان ك عن

ــی  ــپ هــای اعزام ــه وی، اكی ــه گفت ب

پیــش از ایــن در روســتاهای محمــد 

آبــاد، چــم نــار، چــم جنــگل و قراقــوش 

خدمــات بهداشــتی، درمانــی و آموزشــی 

در  بودنــد.وی  نمــوده  ارائــه  رایــگان 

تشــریح وضعیــت بهداشــتی و مراكــز بهداشــتی و درمانــی فعال شهرســتان 

ســامان اظهــار داشــت: بــه طــور كلــی ۳۷هــزار و ۵۷۷ نفــر تحــت پوشــش 

ــد. ــرار دارن ــامان ق ــتان س ــان شهرس ــت و درم ــبكه بهداش ــات ش خدم

ــزود: تعــداد خانــوار تحــت پوشــش خدمــات شــبكه  مهنــدس خلیلــی اف

۱۱هــزار و ۹۲۱ مــورد مــی باشــد.

بــه گفتــه وی، در حــال حاضــر ۲۳ واحــد ارائــه دهنــده خدمــات بهداشــتی 

و درمانــی در شهرســتان ســامان فعــال مــی باشــد.

ــت:  ــامان گف ــتان س ــان شهرس ــت و درم ــبكه بهداش ــت ش وب دا؛ سرپرس

بــه مناســبت عیــد ســعید فطــر كانــون بســیج جامعــه پزشــكی شــبكه بــا 

حضــور در محــل پــل تاریخــی زمــان خــان بــه گردشــگران خدمــات ارائــه 

مــی نماینــد.

بــه گــزارش وب دا؛ مرتضــی خلیلــی افــزود: ایــن اكیــپ متشــكل از پزشــك 

عمومــی، پرســتار و كارشناســان بهداشــتی مــی باشــد كــه بــا حضــور در پــل 

زمــان خــان ضمــن ارائــه خدمــات معاینــه، ویزیــت و توزیــع اقــالم دارویــی 

نســبت بــه ارائــه خدمــات مشــاوره ای ، آمــوزش و اطــالع رســانی و توزیــع 

پمفلــت بــه گردشــگران اقــدام خواهنــد نمــود.

خلیلــی افــزود: بــا توجــه بــه برگــزاری نمــاز باشــكوه عیــد ســعید فطــر ایــن 

اكیــپ در پنجمیــن روز از تیرمــاه از بعــداز ظهــر و روز بعــد از آن از ســاعات 

ابتدایــی صبــح در محــل اســتقرار پیــدا مــی كنــد.

ــدام را  ــن اق ــامان، ای ــتان س ــان شهرس ــت و درم ــبكه بهداش سرپرســت ش

پنجمیــن فعالیــت كانــون بســیج جامعــه پزشــكی شهرســتان بــرای ارائــه 

ــر  ــژه ســاكنین مناطــق محــروم و كمت ــه وی ــردم ب ــه م ــگان ب ــات رای خدم

برخــوردار شهرســتان مــی باشــد.

بــه گفتــه وی، اكیــپ هــای اعزامــی پیــش از ایــن در روســتاهای محمــد 

ــی و  ــتی، درمان ــات بهداش ــوش خدم ــگل و قراق ــم جن ــار، چ ــم ن ــاد، چ آب

ــد. ــه نمــوده ان ــگان ارائ آموزشــی رای

وی، از اعــزام اكیــپ هــای دندانپزشــكی شــبكه بــه مناطــق كمتــر برخــودار 

شهرســتان پــس از پایــان تعطیــالت عیــد ســعید فطــر خبــر داد و افــزود: 

ضمــن ارائــه خدمــات دندانپزشــكی در مراكــز بهداشــت و درمانــی منتخــب 

ی هدف،  شهرســتان بصــورت مســتمر در تمامــی ایــام ســال جهــت گروه

ایــن اكیــپ بــرای ارائــه خدمــات دندانپزشــكی رایــگان بــه مناطــق مختلف 

اعــزام مــی گــردد.

خلیلــی خدمــات تیــم دندانپزشــكی را شــامل: معاینــه، ترمیــم، كشــیدن و 

جــرم گیــری برشــمرد و افــزود: عــالوه بــر ایــن، توزیــع پمفلــت و خدمــات 

آموزشــی نیــز ارائــه مــی گــردد.

وب دا؛ سرپرســت شــبكه بهداشــت و درمــان شهرســتان ســامان از تشــكیل 

ــا حضــور كارشناســان بیمــه  ــی شهرســتان ب جلســه مشــترك ســتاد اجرای

ســالمت اســتان خبــر داد.

ــی  ــی خلیل ــبكه؛ مرتض ــی ش ــط عموم ــل از رواب ــه نق ــزارش وب دا ب ــه گ ب

افــزود: ایــن جلســه در یازدهمیــن روز از تیرمــاه جــاری برگــزار و پیرامــون 

ــزات  ــتم ارجــاع و تجهی ــات جامــع ســالمت و سیس ــز خدم ك ــرد مرا عملك

كــز و خدمــات ســطوح ۱ تبــادل نظــر و گــزارش اقدامــات صــورت گرفتــه  مرا

ارائــه گردیــد.

كــز و تهیــه لــوازم و تجهیــزات  وی، بــا اشــاره بــه نحــوه ارائــه خدمــات مرا

مــورد نیــاز در مراكــز از راه انــدازی مركــز خدمــات جامــع ســالمت روســتای 

چــم جنــگ و پایــگاه ســالمت شــهرك ابــوذر ســامان خبــر داد.

سرپرســت شــبكه بهداشــت و درمــان شهرســتان ســامان، در رابطــه بــا مركز 

خدمــات جامــع ســالمت روســتای ماركــده اظهــار داشــت: بــه دلیــل نبــود 

فضــای فیزیكــی جهــت اتــاق دندانپزشــكی از طریــق یونیــت دندانپزشــكی 

ســیار ارائــه خدمــات میســر مــی باشــد.

خلیلــی در ادامــه بــه اســتقرار دو پزشــك در مركــز خدمــات جامــع ســالمت 

روســتای هــوره اشــاره داشــت و افــزود: بــه محــض تكمیــل زیــر ســاخت 

دندانپزشــكی مركــز هــوره هفتــه ای ســه روز خدمــات دندانپزشــكی در ایــن 

مركــز ارائــه مــی گــردد.
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ارائه خدمات رایگان پزشكی به مردم مناطق كم تر برخوردار روستای چم جنگل شهرستان سامان

همزمان با هفته دولت بخش همودیالیز مركز بهداشتی درمانی شبانه روزی سامان افتتاح می شود

وب دا؛ سرپرســت شــبكه بهداشــت و درمــان شهرســتان ســامان، از اعــزام 

تیــم گــروه جهــاد دانشــگاه افســری و تربیــت پاســداری امــام حســین(ع) 

بــا همــكاری بســیج جامعــه پزشــكی ایــن شــبكه بــه مناطــق كــم برخــوردار 

روســتای چــم جنــگل و ویزیــت رایــگان بیمــاران در بیســت و نهمیــن روز از 

مردادمــاه جــاری خبــر داد.

ــی  ــی خلیل ــبكه؛ مرتض ــی ش ــط عموم ــل از رواب ــه نق ــزارش وب دا ب ــه گ ب

افــزود: بــا اعــزام ایــن تیــم، ۱۵۰ نفــر از بیمــاران ویزیــت و داروهایشــان را 

ــد. ــگان دریافــت نمودن ــه صــورت رای ب

ــوزش  ــان و آم ــر از متقاضی ــت ۳۵ نف ــون و دیاب ــار خ ــری فش وی، غربالگ

ــت در خصــوص بیمــاری هــای مشــترك  ــع پمفل ــره و توزی ــه چه ــره ب چه

بیــن انســان و دام و بیمــاری هپاتیــت و ایــدز و آثــار مخــرب اعتیــاد را از 

ــن منطقــه برشــمرد. دیگــر اقدامــات تیــم اعزامــی در ای

وب دا؛ سرپرســت مركــز بهداشــت و درمــان شهرســتان ســامان، از افتتــاح 

رســمی بخــش همودیالیــز مركــز بهداشــتی درمانــی شــبانه روزی ســامان در 

هفتــه دولــت خبــر داد.

بــه گــزارش وب دا؛ مرتضــی خلیلــی در جمــع خبرنــگاران و اصحــاب رســانه 

اســتان افــزود: ایــن بخــش بــا توجــه بــه تعــداد بــاالی بیمــاران كلیــوی و 

مراجعــات متعــدد ایــن عزیــزان بــه مركــز آموزشــی و درمانــی هاجــر (س) 

شــهركرد و بعــد مســافت، صــرف هزینــه ســنگین رفــت و آمــد بــه همــت 

ــتی و  ــات بهداش ــكی، خدم ــوم پزش ــگاه عل ــئولین دانش ــاعدت مس و مس

درمانــی اســتان راه انــدازی گردیــد.

ــل  ــام عم ــاالی انج ــك ب ــه ریس ــه ب ــا توج ــن ب ــرد: همچنی ــح ك وی تصری

پیونــد كلیــه و طوالنــی تــر بــودن عمــر افــرادی كــه تحــت درمــان دیالیــز 

ــم  ــتی و رژی ــائل بهداش ــی مس ــت برخ ــورت رعای ــد در ص ــی گیرن ــرار م ق

غذایــی و انجــام بــه موقــع دیالیــز نســبت بــه افــرادی كــه از عمــل جراحــی 

پیونــد كلیــه بــرای درمــان اســتفاده كــرده انــد و از همــه مهمتــر محدودیت 

هــای موجــود بــرای پیونــد و لیســت طویــل افــراد در انتظــار پیونــد ایــن 

بخــش علــی رغــم هزینــه ســنگین و محدودیــت هــای شــدید بــا پیگیــری 

مجدانــه مســئولین دانشــگاه علــوم پزشــكی اســتان آمــاده بهــره بــرداری 

اســت. 

وی اعتبــار هزینــه شــده جهــت اصــالح سیســتم و تجهیــز ایــن بخــش را 

۵۰۰ میلیــون � اعــالم كــرد و افــزود: ایــن بخــش ظرفیــت اســتقرار ۸ 

تخــت را داراســت.

سرپرســت شــبكه بهداشــت و درمــان شهرســتان ســامان گفــت: در حــال 

حاضــر ۶ تخــت در ایــن بخــش راه انــدازی و بــا تجهیــز ۴ دســتگاه در هــر 

شــیفت ۴ بیمــار دیالیــز مــی شــوند.

وی تعــداد بیمــاران نیازمنــد دیالیــز در شهرســتان ســامان را در حــال حاضــر 

ــا راه انــدازی ایــن بخــش دیگــر نیــازی بــه  ۹ نفــر اعــالم كــرد و افــزود: ب

مراجعــه ایــن افــراد بــه مراكــز درمانــی مركــز اســتان نیســت.

ــیفت كاری در  ــر ش ــرای ه ــاز ب ــورد نی ــانی م ــروی انس ــداد نی ــی تع خلیل

ــك  ــامل پزش ــر ش ــن ۸ نف ــور میانگی ــز را بط ــن مرك ــز ای ــش همودیالی بخ

متخصــص داخلــی، پرســتار و ... اعــالم كــرد و افــزود: در حــال حاضــر بــا 

توجــه بــه راه انــدازی غیــر رســمی ایــن بخــش از ۲۰ روز پیــش، كارشناســان 

تحــت نظــر پرســتاران بــا تجربــه بخــش دیالیــز بیمارســتان هاجــر شــهركرد 

آمــوزش مــی بیننــد.

ــه  ــی ب ــات درمان ــه خدم ــز و ارائ ــاالی دیالی ــه ب ــه هزین ــاره ب ــا اش وی ب

بیمــاران دیالیــزی و رنــج بســیار ایــن بیمــاران بــر ضــرورت اطــالع رســانی 

ــرد. ــد ك ــگیری تاكی و پیش

ــول نظــام ســالمت  ــه تح ــب برنام ــت در قال ــرد: دول ــان ك وی خاطــر نش

در حــوزه بهداشــت اقدامــات خوبــی در مرحلــه پیشــگیری انجــام و 

ی موثــری بــرای كاهــش بــار بیمــاری هــا در دســت اقــدام دارد. برنامه

ــانی و  ــالع رس ــر اط ــد در ام ــازوی توانمن ــوان ب ــا بعن ــانه ه ــی، از رس خلیل

ــا  ــانه ب ــاب رس ــزود: اصح ــرد و اف ــاد ك ــی ی ــود مراقبت ــگ خ ــج فرهن تروی

ــت و  ــتم بهداش ــك سیس ــه كم ــد ب ــازی بای ــیه س ــه حاش ــز از هرگون پرهی

ــتابند. ــالمت بش ــر س ــان ام ــان و متولی درم

ــادی در  ــات زی ــات و زحم ــا اقدام ــه تنگناه ــم هم ــی رغ ــه داد: عل وی ادام

سیســتم بهداشــت و درمــان در حــال انجــام اســت كــه اطــالع رســانی از 

ایــن فعالیــت هــا مــی توانــد در حــل بســیاری از مشــكالت راه گشــا باشــد.

وی در پایــان بــر لــزوم بهــره گیــری از امكانــات و قابلیــت هــای رســانه هــا 

در فضــای مجــازی بــرای انعــكاس درســت خدمــات و اخبــار تاكیــد كــرد.

ــورخ دوم  ــنبه م ــتان روز پنجش ــگاران اس ــی از خبرن ــت، جمع ــی اس گفتن

ــای  ــروژه ه ــت از پ ــه دول ــن روز از هفت ــا اولی ــادف ب ــهریورماه و مص ش

ــد. ــل آوردن ــد بعم ــامان بازدی ــتان س ــی شهرس ــتی و درمان بهداش

دو طرح بهداشتی در شهرستان سامان افتتاح شد

ــتی در  ــرح بهداش ــت ۲ط ــه دول ــن روز از هفت ــا پنجمی ــان ب همزم وب

ــد. ــرداری ش ــره ب ــتانی به ــئوالن اس ــور مس ــا حض ــامان ب ــتان س شهرس

بــه گــزارش وبدٰاسرپرســت دانشــگاه علــوم پزشــكی و خدمــات بهداشــتی 

و درمانــی چهارمحــال و بختیــاری در ایــن آ�ــن اظهــار كــرد: طــرح مركــز 

خدمــات جامــع ســالمت روســتایی شــوراب صغیــر و بخــش دیالیــز مركــز 

ــش  ــده بخ ــرداری ش ــره ب ــای به ــامان از طرحه ــی س ــتی و درمان بهداش

بهداشــتی ایــن اســتان اســت. 

ارســالن خالــدی فــر بیــان كــرد: مركــز ســامان نخســتین مركــز بهداشــتی 

ــه بخــش دیالیــز تجهیــز  درمانــی در چهارمحــال و بختیــاری اســت كــه ب

شــده اســت. 

ــج  ــش را پن ــن بخ ــدازی ای ــرای راه ان ــده ب ــه ش ــار هزین ــزان اعتب وی می

ــرد.  ــوان ك ــال عن ــارد ری میلی

ــای مركــز خدمــات جامــع ســالمت روســتایی شــوراب  ــه  زیربن وی درادام

ــرداری از ایــن  ــرای بهــره ب ــع بیــان كــرد و افــزود: ب ــر مرب ــر را ۷۰۰مت صغی

ــه شــده اســت.  ــال اعتبــار هزین ــز آن  ۹میلیــارد ری مركــز و تجهی

خالــدی فــر افزود:خدمــات ایــن مركــز را بهداشــت محیــط، مبــارزه 

ــواده،  ــك خان ــات، پزش ــی، تزریق ــواده، مامای ــالمت خان ــا، س ــا بیماریه ب

آزمایشــگاه، دهــان و دنــدان و داروخانــه شــامل مــی شــود و بــزودی واحــد 

ــود. ــی ش ــدازی م ــز راه ان ــن مرك ــز در ای ــت روان نی ــه و بهداش تغذی

وی جمعیــت زیــر پوشــش ایــن مركــز را بیــش از۶هــزار و ۲۹۶ نفــر و یكهــزار 

و ۲۴۸ خانــوار اعــالم كرد.

ــع  ــاری واق ــال و بختی ــز چهارمح ــری مرك ــامان در ۲۰كیلومت ــتان س شهرس

شــده اســت. 
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فاز دوم بیمارستان آیت اهللا كاشانی آماده بهره برداری است

تولد ۴ قلو و ۳ قلوهای دو مادر جوان چهارمحالی در بیمارستان هاجر(س) شهركرد

مركــز  سرپرســت  دا؛  وب 

بهداشــت و درمــان شهرســتان 

رســمی  افتتــاح  از  ســامان، 

بخــش همودیالیــز مركــز بهداشــتی درمانــی 

شــبانه روزی ســامان در هفتــه دولــت خبــر 

داد.

بــه گــزارش وب دا؛ مرتضــی خلیلــی در 

جمــع خبرنــگاران و اصحــاب رســانه اســتان 

ــه تعــداد  ــا توجــه ب ــن بخــش ب ــزود: ای اف

بــاالی بیمــاران كلیــوی و مراجعــات متعــدد 

ایــن عزیــزان بــه مركــز آموزشــی و درمانــی 

هاجــر (س) شــهركرد و بعــد مســافت، 

ــه  ــد ب ــت و آم ــنگین رف ــه س ــرف هزین ص

ــئولین دانشــگاه  ــاعدت مس ــت و مس هم

و  بهداشــتی  خدمــات  پزشــكی،  علــوم 

ــد. ــدازی گردی ــتان راه ان ــی اس درمان

ــا توجــه بــه  وی تصریــح كــرد: همچنیــن ب

ریســك بــاالی انجــام عمــل پیونــد كلیــه و 

طوالنــی تــر بــودن عمــر افــرادی كــه تحــت 

درمــان دیالیــز قــرار مــی گیرنــد در صــورت 

ــم  ــتی و رژی ــائل بهداش ــی مس ــت برخ رعای

غذایــی و انجــام بــه موقــع دیالیــز نســبت 

ــد  ــی پیون ــل جراح ــه از عم ــرادی ك ــه اف ب

ــد و  ــرده ان ــان اســتفاده ك ــرای درم ــه ب كلی

از همــه مهمتــر محدودیــت هــای موجــود 

ــراد در  ــل اف ــت طوی ــد و لیس ــرای پیون ب

ــم  ــد ایــن بخــش علــی رغ انتظــار پیون

هزینــه ســنگین و محدودیــت هــای شــدید 

ــگاه  ــئولین دانش ــه مس ــری مجدان ــا پیگی ب

علــوم پزشــكی اســتان آمــاده بهــره بــرداری 

اســت. 

ــالح  ــت اص ــده جه ــه ش ــار هزین وی اعتب

ــتم  سیس

و تجهیــز ایــن بخــش را ۵۰۰ میلیــون � 

اعــالم كــرد و افــزود: ایــن بخــش ظرفیــت 

ــت. ــت را داراس ــتقرار ۸ تخ اس

درمــان  و  بهداشــت  شــبكه  سرپرســت 

شهرســتان ســامان گفــت: در حــال حاضــر 

ــا  ــدازی و ب ــش راه ان ــن بخ ــت در ای ۶ تخ

تجهیــز ۴ دســتگاه در هــر شــیفت ۴ بیمــار 

ــوند. ــی ش ــز م دیالی

دیالیــز در  وی تعــداد بیمــاران نیازمنــد 

شهرســتان ســامان را در حــال حاضــر ۹ نفــر 

ــن  ــدازی ای ــا راه ان ــزود: ب ــرد و اف ــالم ك اع

ــن  ــه ای ــه مراجع ــازی ب ــر نی ــش دیگ بخ

ــتان  ــز اس ــی مرك ــز درمان ــه مراك ــراد ب اف

ــت. نیس

خلیلــی تعــداد نیــروی انســانی مــورد 

ــش  ــیفت كاری در بخ ــر ش ــرای ه ــاز ب نی

ــن  ــور میانگی ــز را بط ــن مرك ــز ای همودیالی

ــی،  ۸ نفــر شــامل پزشــك متخصــص داخل

پرســتار و ... اعــالم كــرد و افــزود: در حــال 

حاضــر بــا توجــه بــه راه انــدازی غیر رســمی 

ــان  ــش، كارشناس ــش از ۲۰ روز پی ــن بخ ای

ــه بخــش  ــا تجرب ــر پرســتاران ب ــت نظ تح

دیالیــز بیمارســتان هاجــر شــهركرد آمــوزش 

ــد. مــی بینن

ــز  ــاالی دیالی ــه ب ــه هزین ــاره ب ــا اش وی ب

و ارائــه خدمــات درمانــی بــه بیمــاران 

دیالیــزی و رنــج بســیار ایــن بیمــاران 

و  رســانی  اطــالع  ضــرورت  بــر 

كــرد. تاكیــد  پیشــگیری 

وی خاطــر نشــان كــرد: دولــت در قالــب 

ــوزه  ــالمت در ح ــام س ــول نظ ــه تح برنام

مرحلــه  در  خوبــی  اقدامــات  بهداشــت 

ــری  پیشــگیری انجــام و برنامــه هــای موث

ــا در دســت  ــاری ه ــار بیم ــرای كاهــش ب ب

ــدام دارد. اق

خلیلــی، از رســانه هــا بعنــوان بــازوی 

ــج  ــانی و تروی ــالع رس ــر اط ــد در ام توانمن

فرهنــگ خــود مراقبتــی یــاد كــرد و افــزود: 

اصحــاب رســانه بــا پرهیــز از هرگونــه 

ــتم  ــك سیس ــه كم ــد ب ــازی بای ــیه س حاش

بهداشــت و درمــان و متولیــان امر ســالمت 

ــتابند. بش

ــا  ــه تنگناه ــم هم ــی رغ ــه داد: عل وی ادام

اقدامــات و زحمــات زیــادی در سیســتم 

بهداشــت و درمــان در حــال انجــام اســت 

ــا  ــت ه ــن فعالی ــانی از ای ــالع رس ــه اط ك

ــكالت  ــد در حــل بســیاری از مش ــی توان م

ــد. ــا باش راه گش

وی در پایــان بــر لــزوم بهــره گیــری از 

ــا در  ــانه ه ــای رس ــت ه ــات و قابلی امكان

ــت  ــكاس درس ــرای انع ــازی ب ــای مج فض

ــرد. ــد ك ــات و اخبــار تاكی خدم

گفتنــی اســت، جمعــی از خبرنگاران اســتان 

مــورخ دوم شــهریورماه و  پنجشــنبه  روز 

ــت  ــه دول ــن روز از هفت ــا اولی ــادف ب مص

درمانــی  و  بهداشــتی  هــای  پــروژه  از 

ــد. ــد بعمــل آوردن شهرســتان ســامان بازدی

وب دا؛ سرپرســت مركــز آموزشــی و درمانــی 

هاجــر(س) شــهركرد از تولــد نــوزادان ۴ قلــو 

و ۳ قلــو در مردادمــاه جــاری در ایــن مركــز 

خبــر داد.

بــه گــزارش وب دا؛ دكتــر پانتــه آ رمضانــی 

ــو در شــكم دوم  ــوزادان ۴ قل ــزود: ن ــژاد اف ن

یــك مــادر ۲۹ ســاله و دو مــاه و نیــم پیــش 

از موعــد متولــد شــده انــد.

وی تصریــح كــرد: ایــن مــادر ۲۹ ســاله 

ــه  ــب س ــود صاح ــارداری خ ــن ب در دومی

ــه  ــه ب ــد ك ــر ش ــك دخت ــر و ی ــد پس فرزن

علــت زایمــان پیــش از موعــد و وزن كــم از 

 NICU ــاه در بخــش ــخ ســیزدهم تیرم تاری

بیمارســتان هاجــر (س) شــهركرد تحــت 

ــد. ــرار گرفتن ــت ق مراقب

بــه گفتــه وی، بــا توجــه بــه بهبــود وضعیت 

دختــر و یكــی از پســرها ایــن دو نــوزاد بــه 

ــوزاد دیگــر  ــل و دو ن ــوزادان منتق بخــش ن

ــای  ــت ه ــش مراقب ــان در بخ ــر همچن پس

ویــژه نــوزادان تحــت مراقبــت قــرار دارنــد 

ــود مشــكالت تنفســی  ــه بهب ــا توجــه ب و ب

ــه  ــه محــض رســیدن وزنشــان ب ایــن دو ب

ــه بخــش منتقــل مــی  ــول ب ــل قب حــد قاب

شــوند.

دكتــر رمضانــی نــژاد گفــت: ســه قلوهــا نیــز 

متعلــق بــه مــادر ۲۵ ســاله ای اســت كــه در 

ــر و  ــب دو پس ــود صاح ــارداری خ ــن ب اولی

یــك دختــر شــده اســت.

وی، وضعیــت عمومــی ایــن نــوزادان را نیــز 

ــن  ــزود: ای ــرد و اف ــالم ك ــود اع ــه بهب رو ب

ــاری در  ــاه ج ــوم مردادم ــز از س ــوزادان نی ن

ــتند.  ــت هس ــت مراقب ــتان تح بیمارس

سرپرســت بیمارســتان هاجــر(س) شــهركرد 

در  نــوزاد دوقلــو   ۲۶ تولــد  از  پایــان  در 

ــر داد و  ــی خب ــز آموزشــی و درمان ــن مرك ای

ــن  ــا در فروردی ــد ه ــورد از تول ــزود: ۵ م اف

مــاه، ۶ مــورد در اردیبهشــت مــاه، ۹ مــورد در 

خــرداد مــاه انجــام شــده و در مــاه جــاری 

ــم. ــی داشــته ای ــو زای ــورد دوقل ــز ۶ م نی
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جلسه هم اندیشی و بررسی مشكالت مركز آموزشی، درمانی هاجر(س) شهركرد برگزار شد

وب دا؛ جلســه هــم اندیشــی و بررســی 

درمانــی  آموزشــی،  مركــز  مشــكالت 

ــا حضــور سرپرســت،  هاجــر(س) شــهركرد ب

معاونیــن درمــان و آموزشــی دانشــگاه، 

منابــع   ، تشــكیالت  درمــان،  مدیــران 

ومســولین  عمومــی  روابــط  انســانی، 

از  در بیســت و ســومین روز  بیمارســتان 

مردادمــاه جــاری در ســالن اجتماعــات ایــن 

ــد ــزار ش ــز برگ مرك

گفتنــی اســت، ایــن جلســه پــس از بازدیــد 

ــراه وی از  ــت هم ــر و هیئ ــدی ف ــر خال دكت

بخــش هــای مختلــف از جملــه: اورژانــس، 

ــار  ــه،  انب ــال ، داروخان ــرش اطف ــاژ، پذی تری

ــداث  ــال اح ــاختمان در ح ــزی دارو،  س مرك

ــی  ــكی و بایگان ــدارك پزش ــوز،  م ــه س زبال

اســناد،  بخــش هــای عفونــی و روانپزشــكی،  

نــوزادان C و دیالیــز تشــكیل و ضمــن بیــان 

مشــكالت، برنامــه هــای توســعه ای مربــوط 

بــه ایــن بیمارســتان مطــرح گردیــد.

پزشــكی،  علــوم  دانشــگاه  سرپرســت 

ــال  ــی چهارمح ــتی و درمان ــات بهداش خدم

ــن جلســه، ضمــن تقدیــر  و بختیــاری در ای

فــراوان از تــالش هــای شــبانه روزی پرســنل 

خــدوم مركــز آموزشــی و درمانــی هاجر(س) 

ــئوالن  ــران و مس ــاتید و مدی ــهركرد و اس ش

ــه  ــود هم ــا وج ــزود: ب ــه اف ــن مجموع ای

كمبودهــای فیزیكــی و نیــروی انســانی ایــن 

ــه  ــی ب ــل قبول ــی و قاب ــات كیف ــز خدم مرك

حجــم قابــل توجهــی از مراجعیــن از نقــاط 

ــی  ــه م ــتان ارائ ــت اس ــف و دور دس مختل

ــد. نمای

دكتــر ارســالن خالــدی فــر خاطر نشــان كرد: 

ــه سرپرســتی دانشــگاه  از زمــان انتصــاب ب

ــی  ــا، رایزن ــت ه ــم همــه محدودی ــی رغ عل

هــای خوبــی بــرای تامیــن نیروی انســانی و 

تجهیــز مراكــز صــورت گرفتــه اســت.

ــتان  ــدازی بیمارس ــوز راه ان ــذ مج وی، از اخ

ــر  ــز اســتان خب ــی در مرك ــت خواب ۵۳۰ تخ

داد و اظهــار امیــدواری كــرد: بــا تخصیــص 

اعتبــارات الزم بــه زودی ایــن پــروژه در 

ــود. ــی ش ــتان اجرای اس

دكتــر خالــدی فــر بــا بیــان اینكــه ضعــف در 

زیرســاخت هــا نحــوه رونــد ارائــه خدمــت 

را بــا مشــكل جــدی مواجــه نمــوده اســت 

ــا در نظــر داشــتن همــه  ــزود: بایــد ب اف

ــه كار  ــت ب ــع دس ــا و موان ــت ه محدودی

كارشناســی شــده  اقدامــات  بــا  شــد و 

ــت. ــت گرف ــور را در دس ــت ام مدیری

وی، تشــكیل جلســات مشــترك بــا حضــور 

هــای  بخــش  كارشناســان  و  مســئولین 

مختلــف را در طــرح مشــكالت و ارائــه 

راهــكار عملــی موثــر دانســت و اظهــار 

داشــت: ســرمایه اصلــی دانشــگاه، نیــروی 

ــب  ــه صاح ــت ك ــی اس ــانی و همكاران انس

ــتند. ــه هس ــه و اندیش تجرب

پزشــكی  علــوم  دانشــگاه  سرپرســت 

ــا  شــهركرد گفــت: پرســنل ایــن مجموعــه ب

صبــر و تحمــل و در نظــر گرفتــن مصلحــت 

ــع را  ــت و موان ــائل را مدیری ــه مس مجموع

رفــع مــی نماینــد و ایــن بعنــوان بزرگتریــن 

ــی  ــوب م ــگاه محس ــرای دانش ــرمایه ب س

ــود. ش

ــرورت  ــه ض ــاره ب ــا اش ــر ب ــدی ف ــر خال دكت

ــر  ــا ب ــش ه ــی از بخ ــازی برخ ــام بهس انج

لــزوم تســریع رونــد ســاخت و ســازها 

تاكیــد كــرد و افــزود: بخشــی از نارضایتــی 

ــاخت  ــن س ــی از همی ــی ناش ــای مردم ه

ــه  ــد ب ــه بای ــت ك ــروری اس ــازهای ض و س

ــام  ــت انج ــرع وق ــیوه و در اس ــن ش بهتری

ــود. ش

ــكی  ــوم پزش ــگاه عل ــان دانش ــاون درم مع

صــدور  از  جلســه،  ایــن  در  شــهركرد، 

ــتان  ــای بیمارس ــت ه ــش تخ ــوز افزای مج

هاجــر(س) بــه ۶۰۰ تخــت خبــر داد.

دكتــر محســن درخشــان افــزود: بــا توجــه 

ــداد تخــت ،  اصــالح  ــن تع ــش ای ــه افزای ب

چــارت ســازمانی ضــروری اســت.

كنونــی  شــرایط  در  كــرد:  تصریــح  وی 

بیشــترین نارضایتــی هــای واصلــه بــه 

بیمارســتان  و  دانشــگاه  ریاســت  دفتــر 

ــت. ــانی اس ــروی انس ــود نی ــی از كمب ناش

ــز  ــر بیمارســتان هاجــر(س) شــهركرد نی مدی

در ایــن جلســه، تعــداد تخــت هــای فعــال 

ایــن مركــز آموزشــی و درمانــی را ۳۹۳ مورد 

اعــالم كــرد و افــزود: بــا توجــه بــه ضریــب 

ــال  ــای فع ــت ه ــه تخ ــتار ب ــبت پرس نس

ــناس  ــر كمبــود كارش ــون ۲۶۰ نف ــم اكن ه

ــم. پرســتاری داری

رمضانــی افــزود: بــر اســاس ضریب نســبت 

پرســتار بــه تخــت هــای فعــال بیمارســتان 

ــناس  ــد ۷۰۷ كارش ــهركرد بای ــر(س) ش هاج

ــی  ــن درحال ــد و ای ــته باش ــتاری داش پرس

اســت كــه هــم اكنــون ۴۴۷ پرســتار در 

ــغول  ــی مش ــی و آموزش ــز درمان ــن مرك ای

بــه ارائــه خدمــت مــی باشــد و ایــن كمبــود 

ــه  ــوه ارائ ــد در نح ــی توان ــدیدًا م ــرو ش نی

ــد. ــته باش ــی داش ــر منف ــت تاثی خدم

كلینیــك  انــدازی  راه  كــرد:  تصریــح  وی 

ــدون در نظــر  ــاروی ب تخصصــی درمــان ناب

گرفتــن نیــروی انســانی آن، در كمبــود نیــرو 

ــوده اســت.  ــر نب ــی تاثی ب

ــروی  ــود ۵۰ نی ــه از كمب ــی، در ادام رمضان

خدماتــی در بیمارســتان هاجــر(س) خبر داد 

ــی  ــل توجه ــداد قاب ــه زودی تع ــزود: ب و اف

ــای اداری  ــاغل در بخــش ه ــای ش از نیروه

ــوند. ــی ش ــته م ــتان بازنشس بیمارس

شــهركرد،  هاجــر(س)  بیمارســتان  مدیــر 

كمبــود فضــای فیزیكــی را از دیگر مشــكالت 

ــرد . ــوان ك ــز عن ــن مرك ــده ای عم
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بازدید سرزده سرپرست و معاون درمان دانشگاه علوم پزشكی از كلینیك و بیمارستان امام جواد«ع» ناغان

نوسازی و بازسازی بخش اورژانس بیمارستان ولی عصر(عج) بروجن

ســومین  بــا  همزمــان  دا؛  وب 

دولت،سرپرســت  هفتــه  از  روز 

علــوم  درمــان دانشــگاه  معــاون  و 

درمانــی  و  بهداشــتی  پزشــكی،خدمات 

چهارمحــال و بختیــاری بطــور ســرزده از 

كلینیــك تخصصــی و بیمارســتان امــام 

ــد. ــل آوردن ــد بعم ــان بازدی ــواد«ع» ناغ ج

ــر در  ــدی ف ــر خال ــزارش وب دا؛ دكت ــه گ ب

ــا توجــه بــه رونــد بهســازی  ایــن بازدیــد ب

و تعمیــر، بخــش اورژانــس این بیمارســتان 

ــی  ــك تخصص ــه كلینی ــص ب ــت تخصی جه

ــرد.وی  ــد ك ــات تاكی ــن عملی ــر تســریع ای ب

اظهــار داشــت:تعمیر ایــن بخــش از اواخــر 

اســفندماه 

ســال گذشــته آغــاز و هــم اكنــون بیــش از 

۸۰درصــد پیشــرفت فیزیكی داشــته اســت.

ــغ  ــون را بال ــا كن ــه شــده ت ــار هزین وی،اعتب

بــر ۲۷۰ میلیــون � اعــالم كــرد و افــزود: 

تكمیــل آن نیازمنــد حــدود ۷۰ میلیــون 

دانشــگاه  است.سرپرســت  اعتبــار   �

ــوم پزشــكی اســتان،تعداد تخــت هــای  عل

ــان  ــام جــواد«ع» ناغ ــتان ام ــال بیمارس فع

را هــم اكنــون ،۳۲ مــورد اعــالم كــرد و 

ــی  ــك تخصص ــره از كلینی ــا به افزود:ب

۱۵تخــت بــه مجمــوع تخــت هــای 

ــد.به  ــد ش ــه خواه ــز اضاف ــن مرك ــال ای فع

ــون  ــان هــم اكن ــتان ناغ ــه وی، بیمارس گفت

بــا حــدود ۱۱۵پرســنل شــامل ۱۰ متخصــص 

و ۵ پزشــك عمومــی و ضریــب اشــغال 

ــه بطــور میانگیــن  تخــت ۸۰ درصــد ماهان

ــه یكهــزار و ۵۰۰ مراجعــه كننــده خدمــت  ب

ارائــه مــی نماید.دكتــر خالــدی فــر، خدمات 

ایــن كلینیــك تخصصــی را شــامل: اطفــال، 

داخلی،زنــان و زایمان،اورلــوژی، جراحــی 

ــمرد. ــاب و روان برش ــی و اعص عموم

ــج)  ــی عصر(ع ــتان ول ــر بیمارس وب دا؛ مدی

بروجــن گفــت: بــا تعمیــرات اصولی حــدودًا 

هــه اخیــر بخــش فوریــت و اورژانــس  یك

ــازی  ــازی و زیباس ــی نوس ــز درمان ــن مرك ای

شــد.

بــه گــزارش وب دا بــه نقــل از روابــط 

عمومــی بیمارســتان؛ علیرضــا قربانــی افزود: 

در ایــن تعمیــرات سیســتم بــرق و روشــنایی 

آب و فاضــالب و ســرویس بهداشــتی، حذف 

دیــوار بیــن اتاقهــا و ایجــاد دو ســالن بــزرگ 

در فوریتهــا ، پــرده كشــی بیــن تختهــا ،كــف 

ســازی و زیباســازی دیــوار ها و ســقف كاذب 

از جملــه اقداماتــی بــوده اســت كــه در ایــن 

بخشــها انجــام شــده اســت.

بــه گفتــه وی، بدنبــال ایــن تع�ــرات 

تختهــای فوریــت از هشــت بــه دوازده 

تخــت ســتاره دار افزایــش پیــدا كــرد.

ــك  ــتقرار پزش ــه اس ــاره ب ــا اش ــی، ب قربان

ــای  ــت ه ــش تخ ــس و افزای ــب اورژان ط

ــروی  ــود نی ــع كمب ــرای رف ــش ب ــن بخ ای

انســانی، مكاتبــات و پیگیــری از ســوی 

ــوم پزشــكی شــهركرد در حــال  دانشــگاه عل

ــت. ــام اس انج

نوسازی بخش ان ای سی یو 

و نوزادان بیمارستان 

ولیعصر(عج) بروجن

سخنرانی سرپرست بیمارستان ولیعصر(عج)در 

جمع روسای ادارات شهرستان بروجن

توزبع غذای گرم در ظروف آرکوپال ویژه 

بیماران بستری بیمارستان بروجن

بازدید نماینده وزارتخانه از روند بی خطر 

سازی و پسماندهای بیمارستان بروجن
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انجام ورزش های هوازی از روش های 

درمان فشار خون است
ضرورت رعایت بهداشت در سفر برای جلوگیری از بروز اسهال مسافرتی 

ــه و  ــص كلی ــی و فــوق تخص وب دا؛ متخصــص داخل

پیونــد و دیالیــز در چهارمحــال و بختیــاری گفــت: یكــی 

ــام  ــون، انج ــار خ ــان فش ــای درم ــن روش ه از مهم تری

ــت.  ــواری اس ــون دوچرخه س ــوازی همچ ــای ه ورزش ه

ــر  ــزاری ایســنا؛ دكت ــل از خبرگ ــه نق ــزارش وب دا ب ــه گ ب

لیــال محمودی نیــا، بــا اشــاره بــه شــیوع فشــار خــون در 

جامعــه، اظهــار كــرد: بهتریــن روش درمــان فشــار خــون 

درمــان دارویــی و تغ�ــر شــیوه زندگــی همچــون كنتــرل 

چاقــی، كــم كــردن نمــك در غذاهــا و داشــتن زندگــی پــر 

تحــرك اســت. 

درمــان  روش هــای  مهم تریــن  از  یكــی  افــزود:  وی 

فشــار خــون، انجــام ورزش هــای هــوازی همچــون 

اســت.  دوچرخه ســواری 

دكتــر محموی نیــا بــا بیــان اینكــه بهتریــن روش درمــان 

ــرف  ــار مص ــالم در كن ــی س ــم غذای ــتن رژی ــی، داش خانگ

غذاهــای كم  چــرب و كم نمــك اســت، گفــت: گاهــی 

فشــار خــون منشــا ژنتیكــی و گاهــی زمینــه غیــر 

ــود و  ــه در هــر دو مــورد امــكان بهب ژنتیكــی داشــته، ك

ــود دارد.  ــالمتی وج س

ــار  ــاره و اظه ــز اش ــت نی ــاری دیاب ــه بیم ــه ب وی در ادام

ــون  ــری همچ ــل موث ــت عوام ــه دیاب ــال ب ــرد: در ابت ك

ــت.  ــر اس ــی موث ــی و چاقــی و بی تحرك ــه ژنتیك زمین

ــد و  ــه و پیون ــص كلی ــوق تخص ــی و ف ــص داخل متخص

دیالیــز در اســتان گفــت: بــا كاهــش وزن و تغ�ــر شــیوه 

زندگــی و مصــرف كمتــر شــیرینی و غذاهــای پركالــری و 

ــه  ــال ب ــوان از ابت ــاب از مصــرف فســت فودها، می ت اجتن

ایــن بیمــاری خطرنــاك پیشــگیری كــرد. 

ــح  ــت، تصری ــوع اس ــت دو ن ــه دیاب ــان اینك ــا بی وی ب

كــرد: نــوع اول كــه بــه دلیــل شــروع غیرمنتظــره نیازمنــد 

ــاز  ــا انســولین اســت و از ســن ۳۰ ســالگی آغ ــان ب درم

می شــود و نــوع دوم شــروع خامــوش و اتفاقــی داشــته 

و در ســنین بــاالی ۳۰ ســال آغــاز شــده كــه بــرای درمــان 

ــرد.  ــتفاده ك ــولین اس ــوان از دارو و انس آن می ت

ــد  ــودكان می توان ــت ك ــت: دیاب ــا گف ــر محمودی نی دكت

ــدن  ــاد ش ــا زی ــته و ی ــت و ژنتیكــی داش ــه وراث زمین

ــن  ــروز ای ــث ب ــودكان باع ــی در ك ــی تحرك ــی و ب چاق

می شــود.  بیمــاری 

وی در پایــان گفــت: امــروزه بیمــاری دیابــت در كــودكان 

ــه  ــت ك ــرده اس ــدا ك ــش پی ــته افزای ــه گذش ــبت ب نس

ــات  ــتن تفریح ــردن و داش ــودكان ورزش ك ــن ك ــرای ای ب

ــود. ــه می ش ــاط توصی ــر نش پ

وب دا؛ بــا توجــه بــه افزایــش مســافرت در فصــل تابســتان و بــاال رفتــن آمــار بــروز اســهال 

ــر ضــرورت رعایــت مســائل بهداشــتی  ــت غــذا و دارو ب مســافرتی كارشــناس دارویــی معاون

تاكیــد كــرد.

بــه گــزارش وب دا بــه نقــل از روابــط عمومــی معاونــت غــذا و داروی دانشــگاه علــوم پزشــكی 

ــافرتی شــایعترین  ــه، اســهال مس ــان اینك ــا بی ــت ب ــن معاون ــی ای شــهركرد؛ كارشــناس داروی

ــتم  ــراد باسیس ــوان، اف ــن ج ــزود: بالغی ــد اف ــر می كن ــافرین را درگی ــه مس ــت ك ــاری اس بیم

ایمنــی ضعیــف و بیمــاران مبتــال بــه دیابــت یــا بیماریهــای التهابــی روده و كســانیكه از آنتــی 

ــر بیشــتری هســتند. ــرض خط ــد در مع ــتفاده می كنن  اســیدها اس

دكتــر عطیــه علــی یــار تصریــح كــرد: اســتفاده از آب یــا غــذای آلــوده، عامــل اصلــی عفونــت 

ــی  ــود و در ط ــروع می ش ــی ش ــور ناگهان ــافرتی بط ــهال مس ــوارد اس ــر م ــد و در اكث می باش

بیمــاری، دفعــات، حجــم و وزن مدفــوع افزایــش  می یابــد و تغ�ــر قــوام مدفــوع نیــز بســیار 

ــا ۵ مرتبــه،  ــه وی، بطــور معمــول، مســافر در طــی روز، حــدود ۴ ت ــه گفت شــایع می باشــد. ب

دفــع آبكــی یــا  شــلی را تجربــه می كنــد.وی، تهــوع، اســتفراغ، دل درد، نفــخ، تــب، تكــرر ادرار 

و ضعــف را از ســایر عالئــم  اســهال مســافرتی عنــوان كــرد و افــزود: اســهال مســافرتی در اكثــر 

مــوارد خــوش خیــم بــوده و در طــی ۲-۱ روز بــدون درمــان بهبــود می یابــد و بنــدرت مخاطــره 

ــه نمــود،  ــه اســهال مســافرتی توصی ــال ب ــرای پیشــگیری از ابت ــار ب ــی ی ــز اســت.دكتر عل آمی

زمانیكــه بــه مناطقــی مســافرت می كنیــد كــه احتمــال آلودگــی آب آشــامیدنی وجــود دارد در 

طــی مســافرت خــود از آب لولــه كشــی شــهری جهــت آشــامیدن و یــا مســواك زدن اســتفاده 

نكنیــد  و  اگــر در بطــری آب آشــامیدنی قبــالً بــاز شــده اســت از آن اســتفاده نكنیــد  .

ــفناج  ــر اس ــر نظی ــبزیجات دیگ ــام س ــرگ خ ــا ب ــو و ی ــرف كاه ــز از مص ــن پرهی  وی، همچنی

ــز و پرهیــز از خریــد و مصــرف  ــا ماهــی خــام و یــا نیــم پ و خــودداری  از مصــرف گوشــت ی

ــود. ــه نم ــافرین توصی ــه مس ــند را ب ــان می فروش ــرد در خیاب ــراد دوره گ ــه اف ــی ك غذاهای

 دكتــر علــی یــار خاطــر نشــان كــرد: در مــدت ســفر مصــرف نوشــابه هــای گاز دار بســته بنــدی، 

چــای و قهــوه گــرم، آب جوشــیده و یــا آب كلــردار و یــا یــددار توصیــه مــی شــود و جوشــاندن 

ــامید.وی  ــد از آن بیاش ــده و می توانی ــهال ش ــبب اس ــل مس ــن عوام ــن رفت ــث از بی آب باع

ــای  ــدن در دم ــرد ش ــس از س ــانده و پ ــی  جوش ــه  خوب ــه ب ــدت ۱ دقیق ــه م ــزود: آب را ب اف

معمولــی اتــاق بــدون اضافــه كــردن یــخ اســتفاده نما�ــد و در صــورت مســافرت بــه ارتفاعــات 

بــاال آب را بــه مــدت ۳ دقیقــه بجوشــانید.

ــت:  ــار داش ــز اظه ــاران نی ــت بیم ــی الزم جه ــات درمان ــوص اقدام ــار در خص ــی ی ــر عل دكت

ــدون درمــان  ــب ب ــاری خودبخــود محــدود شــوند ه اســت و اغل اســهال مســافرتی یــك بیم

خاصــی بهبــود می یابــد. بــا ایــن وجــود،  مایــع درمــان خوراكــی جهــت جایگزینــی مایعــات و 

ــد.  ــودمند می باش ــه س ــت رفت ــای از دس الكترولیت ه

وی گفــت: بــرای بالغیــن بطــور  معمــول مایعــات شــفاف ماننــد آب میــوه تــازه، دوغ،محلــول 

ــوع شــل در طــی ۸  ــع مدف ــش از ســه مــورد دف ــه بی ــافرینی ك ــه می شــود و مس ors توصی

ــا  دل درد، تــب یــا خــون در  ســاعت داشــته  انــد خصوصــًا اگــر تــوام بــا تهــوع، اســتفراغ، ب

مدفــوع باشــند می تواننــد از آنتــی بیوتیــك درمانــی بهــره  منــد شــوند و معمــوالً بــه مــدت 

ــك  ــه، اســهال ی ــان اینك ــا بی ــز می شــود.وی ب ــك تجوی ــك توســط پزش ــی  بیوتی ۵-۳ روز آنت

مكانیســم دفاعــی بــدن جهــت بــه حداقــل رســاندن زمــان تمــاس بیــن میكــروب و مخــاط 

ــا كاهــش حــركات روده ای  ــد، دیفنوكســیالت ب ــی  نظیرلوپرامی ــزود: داروهای روده می باشــد اف

باعــث بهبــودی اســهال می شــود امــا در عیــن حــال زمــان  بیشــتری بــرای بــاز جــذب فراهــم 

ــا  ــب ی ــا ت ــافرین ب ــد در مس ــا نبای ــن  داروه ــه ای ــت ك ــه داش ــد توج ــن بای ــد بنابرای می كنن

اســهال خونــی اســتفاده شــود زیــرا در ایــن صــورت بــا بــه تأخیــر انداختــن پاكســازی دســتگاه 

ــد. ــش می یاب ــاری افزای ــوژن، شــدت بیم  گــوارش ازعامــل پات
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تغذیه با شیر مادر، مناسب ترین تغذیه برای نوزادان

اختالل مرتبط با مواد، بیماری 

فراگیر در جامعه

دا؛  یــك كارشــناس مامایــی در چهارمحــال و بختیــاری گفــت: وب 

بــا  شــیر مــادر، مناســب ترین تغذیــه بــرای نــوزادان تــا تغذیــه 

ــی  ــش ماهگ است.مناســب ترین تغذیــه بــرای شــیر خواران، تغذیــه ش

مــادر در شــش مــاه اول زندگــی و ادامــه آن تــا دوســال و انحصــاری بــا شــیر 

ــا بیشــتر بــه همــراه اســتفاده از غذا هــای كمكــی مناســب بــا ســن كــودك  ی

اســت.وی افــزود: بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف و جلوگیــری از بــروز عوامــل 

ــا  ــد در تمــاس مســتقیم ب ــس از تول ــه پ ــوزاد بالفاصل ــت ن ــده الزم اس بازدارن

پوســت مــادر قــرار گیــرد و تغذیــه مســتقیمًا از شــیر مــادر شــروع شــود.این 

كارشــناس مامایــی ادامــه داد: در غیــر اینصــورت چنانچــه شــیر خوار از تغذیــه 

مناســب و كافــی بــا شــیر مــادر بهره منــد نشــود، در معــرض خطــر ابتــال بــه 

ــای  ــرطان ها، بیماری ه ــی از س ــت، بعض ــی، دیاب ــی، گوارش ــای عفون بیماری ه

قلبی-عروقــی و چاقــی قــرار خواهــد گرفــت.

ــه  ــال ب ــر ابت ــادران خط ــوزاد در م ــه ن ــه شــیر دادن ب ــان اینك ــا بی ــم زاده ب كری

ــا  ــه نــوزاد ب ــه كــرد: در صــورت عــدم تغذی آلزایمــر را كاهــش می دهــد، اضاف

شــیر مــادر، مــادر نیــز بــا احتمــال بیشــتری دچــار ســرطان پســتان، تخمــدان 

و دیابــت خواهــد شــد و پــس از زایمــان نیــز بــه علــت تأخیــر در جمع شــدن 

ــررًا  ــزود: مك ــت.وی اف ــد داش ــب آن را خواه ــتر و عواق ــزی بیش ــم، خونری رح

ــی كــه در مناطــق  ــا چتــر محافظتــی بــرای كودكان یــادآوری می شــود كــه تنه

محــروم و فقیــر متولــد می شــوند تغذیــه بــا شــیر مــادر اســت. ایــن كارشــناس 

ــده مســاوات و  ــادر برقراركنن ــا شــیر م ــه ب ــه اینكــه تغذی ــا اشــاره ب ــی ب مامای

عدالــت مــا  بیــن بچه هــا اســت، گفــت: ایــن روش تغذیــه ای موجــب می شــود 

ــادی،  ــی، اقتص ــی، اجتماع ــه فرهنگ ــر زمین ــا ه ــان ب ــودكان جه ــه ك ــه هم ك

ــه مناســب  ــه داد: شــروع تغذی ــم زاده ادام ــی ســالمی را شــروع كنند.كری زندگ

ــل و  ــد، تكام ــن رش ــودكان، تأمی ــای ك ــی در بق ــیر خواری و كودك در دوران ش

ــادر  ــا شــیر م ــه ب ــرد: تغذی ــه ك ــی دارد.وی اضاف ــا نقــش حیات ســالمتی آن ه

ــین  ــدون جانش ــر و ب ــه ای بی نظی ــت، تغذی ــه اس ــیوه تغذی ــبت ترین ش مناس

ــود. ــی می ش ــالی متجل ــت آن در بزرگس ــرات مثب ــه اث ك

ایــن كارشــناس مامایــی افــزود: تغذیــه بــا شــیر مــادر یكــی از اســتراتژی های 

مهــم كاهــش مــرگ و میــر كــودكان و تأمیــن امنیــت غذایــی كــودكان زیــر دو 

ــی و طبیعــی قلمــداد می شــود كــه ســالمت جســم و  ســال در شــرایط بحران

ــواده و جامعــه را ارتقــا می بخشــد. روان مــادر، كــودك، خان

وب دا؛ یــك روانشــناس گفــت: اختــالل مرتبــط بــا مــواد، بیمــاری 

فراگیــر در جامعــه اســت.

ــعود  ــر مس ــارس؛ دكت ــزاری ف ــل از خبرگ ــه نق ــزارش وب دا ب ــه گ ب

نیك فرجــام اظهــار كــرد: اختــالل مرتبــط بــا مــواد، بیمــاری فراگیــر 

ــواد  ــن، م ــكل، كافئی ــه ال ــاد ب ــامل اعتی ــه ش ــت ك ــه اس در جامع

توهــم زا، استنشــاقی، محــرك، توتــون، افیونــی، رغبــت زا و غیــره و 

بــه تازگــی قماربــازی، شــبكه های اجتماعــی و فضــای مجــازی نیــز 

ــه آن افــزوده شــده اســت. ب

ــه  ــاداش مغــز را ب ــه اینكــه ایــن مــواد سیســتم پ ــا اشــاره ب وی ب

عصبــی  ســلول های  افــزود:  می كنــد  تحریــك  افراطــی  طــور 

تولیدكننــده دوپامیــن در كانــون دســتگاه پــاداش مغــز قــرار دارنــد 

ــه  ــی از تصمیم گیــری، خطــر كــردن و قماربــازی گرفت ــر رفتارهای و ب

ــد. ــر می گذارن ــكیزوفرنی تأثی ــدر و اس ــواد مخ ــه م ــاد ب ــا اعتی ت

ایــن روانشــناس ادامــه داد: ایــن سیســتم بــه طــور طبیعــی توســط 

رفتار هــا و تجربه هــای خوش آینــد ماننــد ورزش، گرفتــن نمــره 

ــداوم  ــه ت ــود و ب ــك می ش ــرح تحری ــفر مف ــك س ــا ی ــی و ی عال

ــالش دارد. ــت ت ــن حال ــه ای تجرب

دكتــر نیك فرجــام اضافــه كــرد: بــا تحریــك مصنوعــی ایــن سیســتم 

ــه و  ــرل از بیــن رفت ــج كنت ــدر به تدری ــواد مخ ــتفاده از م ــا اس ب

ــورت می گیــرد. تخریــب ســلول ها ص

وی ادامــه داد: تحریــك مصنوعــی ایــن سیســتم باعــث اختــالالت 

مصــرف مــواد و ولــع افزایــش مصــرف هــر روزه مــواد و اختــالالت 

ناشــی از مصــرف مــواد ماننــد اختــالالت روانــی، آســیب های 

اجتماعــی می شــود.

ایــن روانشــناس بــا بیــان اینكــه بــرای تــرك افــراد بایــد ایــن ولــع 

را كنتــرل و در مــدت زمانــی نه چنــدان كوتــاه كاهــش داد و كنتــرل 

كــرد گفــت: درمــان روانشــناختی از طریــق كمپ هــای معتبــر 

موجــود در قالــب جلســات هم اندیشــی و تجویــز شــربت های 

ــد در  ــخه می توان ــق نس ــرف طب ــك و مص ــط پزش ــادون توس مت

ــرد. ــه تدریــج از بیــن بب ــع را كاهــش دهــد و ب بلند مــدت ایــن ول

ــا  ــوالً ب ــدر معم ــواد مخ ــه م ــاد ب ــزود: اعتی ــام اف ــر نیك فرج دكت

مصــرف ســیگار آغــاز می شــود و بــا قــرار گرفتــن در جــو دوســتانه 

ــكان  ــدت ام ــرف در بلند م ــد و مص ــدا می كن ــترش پی ــال گس مبت

تــرك آن را ســخت تر می كنــد.

وی پیشــگیری را مهم تــر از درمــان اعتیــاد عنــوان كــرد و ادامــه داد: 

خانواده هــا و پــدر و مــادر بــا ایجــاد فضــای آرام و بــه دور از تنــش 

و نــا آرامــی و نظــارت بــر تعامــل نوجوانــان و جوانــان می تواننــد از 

شــیوع مصــرف مــواد مخــدر در جامعــه جلوگیــری كننــد.
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1460 در برخورد با مسمومیت ها با مركز پاسخگویی ۱۴۹۰ تماس بگیرید 

وب دا؛ كارشــناس داروهــا و ســموم معاونــت غــذا و دارو دانشــگاه 

علــوم پزشــكی شــهركرد، میــزان آگاهــی عمــوم مــردم از خدمــات 

ارزشــمند ســامانه پاســخگوئی ۱۴۹۰ را ناكافــی دانســت و بــر لــزوم 

اطــالع رســانی بیشــتر در ایــن زمینــه تاكیــد كــرد. 

ــذا و  ــت غ ــی معاون ــط عموم ــل از رواب ــه نق ــزارش وب دا ب ــه گ ب

دارو؛ دكتــر عطیــه علیــار افــزود: افــراد مــی تواننــد در صورتــی كــه 

اطالعــی از اقدامــات اولیــه ضــروری بــرای فــرد مســموم در دســت 

ندارنــد از طریــق تمــاس بــا مركــز اطــالع رســانی داروهــا و ســموم 

بــه شــماره تلفــن ۱۴۹۰ اطالعــات اولیــه الزم را كســب نماینــد.

ــی و  ــای داروی ــمومیت ه ــه در مس ــان اینك ــا بی ــار ب ــر علی دكت

ــه  ــاده ای، چ ــوع م ــموم چــه ن ــرد مس ــم ف ــد بدانی ــیمیایی بای ش

ــرده اســت افــزود:  ــدار، چــه موقــع و از چــه  راهــی مصــرف ك مق

گــر بیمــار هوشــیار بــود بــا مركــز اطــالع رســانی داروهــا و ســموم  ا

بــه شــماره ۱۴۹۰ و یــا اورژانــس ۱۱۵، تمــاس گرفتــه و  در خصــوص 

اقدامــات بعــدی ســوال نمــوده و اگــر فــرد مســموم هوشــیار نبــود 

و یــا مــواد اســیدی، قلیایــی و یــا نفتــی را بلعیــده بــود، از ایجــاد 

اســتفراغ در فــرد مســموم  خــودداری نمــوده و ســریعًا نســبت بــه 

انتقــال مســموم بــه نزدیكتریــن مركــز درمانــی اقــدام شــود. دكتــر 

ــش از  ــمومیت، پی ــروز مس ــورت ب ــرد: در ص ــح ك ــار تصری ــی ی عل

ــه ای را  ــات اولی ــت اقدام ــی بایس ــی م ــز درمان ــه مرك ــیدن ب رس

انجــام داد كــه بــه تفكیــك نــوع مســمومیت متفــاوت مــی باشــد.

ــا  ــد مســمومیت ب ــت: در مســمومیت هــای تنفســی مانن وی گف

ــواد  ــالط م ــی از اخت ــالب، گاز ناش ــاه فاض ــیدكربن، گاز چ منوكس

 ســفیدكننده و جــرم بــر مــی بایســت، هرچــه ســریعتر فــرد 

مســموم را بــه هــوای آزاد بــرد و از تنفــس دود و گازهــای تولیــد 

شــده پرهیــز كــرد.وی افــزود: همچنیــن بازكــردن درهــا و پنجره 

ــرد مســموم نفــس  ــه ف ــی ك ، شــروع تنفــس مصنوعــی در صورت

ــار  ــت.دكتر علی ــموم الزم اس ــرد مس ــود ف ــرای بهب ــد ب ــی كش نم

ــواد  ــا بعضــی از م ــه، مســمومیت هــای تنفســی ب ــان اینك ــا بی ب

ــد  ــه  بای ــی دارد ك ــه عالئم ــا اینك ــد و ی ــی باش ــنده م ــدیدًا كش ش

حتمــًا در یــك مركــز اورژانــس درمــان شــود افــزود: در مرحلــه بعــد 

ــد.  ــا اورژانــس تمــاس بگیری ــد ب ــًا بای حتم

كارشــناس داروهــا و ســموم معاونــت غــذا و دارو دانشــگاه علــوم 

ــد  ــتی مانن ــای پوس ــمومیت ه ــت: در مس ــهركرد گف ــكی ش پزش

ــید و  ــیمیایی، اس ــواد ش ــش، م ــت ك ــموم آف ــا س ــمومیت ب مس

قلیــا، مــواد شــوینده لــك  بــر، جــرم نیــز بــر مــی بایســت، لباســها 

و پوشــش آلــوده را درآورد، پوســت را بــا آب جــاری بــه مــدت ۱۰ 

ــرد. ــی آبكشــی ك ــه خوب ــون شستشــو داد و ب ــا صاب دقیقــه ب

دكتــر علیــار ادامــه داد: از آنجا�كــه بعضــی از مــواد بســیار 

هســتند  قــوی 

تواننــد  مــی  و 

ــت  ســبب ســوختگی پوس

ــا اورژانــس تمــاس  شــوند ب

ــت:  ــار داش ــد. وی اظه  بگیری

چشــم  مســمومیت  در 

ماننــد تمــاس بــا انــواع 

ــع  ــواد شــوینده، ســموم دف گاز، اســید و قلیــا، م

ــد  ــی و گاز متصاع ــوینده خانگ ــواد  ش ــیمیایی، م ــواد ش ــات، م آف

شــده از آنهــا، تمــاس چشــمی اشــتباه بــا برخــی داروهــا و ســموم 

ــو داد.وی  ــرم شستش ــاری ول ــا آب ج ــدوم را ب ــم مص ــد، چش بای

در خصــوص روش انجــام ایــن كار گفــت: توصیــه مــی شــود بــه 

مــدت ۱۵ دقیقــه، فــرد زیــر دوش آب حمــام بایســتد و اجــازه دهــد 

جریــان آب روی پیشــانی  ریختــه و ســپس به ســمت هر دو چشــم 

ــار افــزود: در ایــن روش  رفتــه، هــر دو را شستشــو دهد.دكتــر علی

فــرد مســموم بایــد در حیــن شستشــوی چشــم بــا آب جــاری، تــا 

جــای ممكــن مرتبــًا چشــمها را (ماننــد چشــمك  زدن) بــاز و بســته 

ــد. ــته باش ــا نداش ــم ه ــتن چش ــاز نگهداش ــه ب ــراری ب ــد و اص كن

وی خاطــر نشــان كــرد:  از آنجا�كــه بعضــی از مــواد بســیار قــوی 

ــم  ــی در چش ــات دائم ــروز صدم ــبب ب ــد س ــی توانن ــتند و م هس

ــس بیمارســتان  ــش اورژان ــد در بخ ــود، بقیــه  اقدامــات بای ش

ــرد. ــورت گی ص

وی در مســمومیت هــای خوراكــی ماننــد مصــرف اشــتباه داروهــا، 

ــردان و  ــواد روانگ ــی، م ــات نفت ــیدی، تركیب ــی و اس ــواد قلیای م

ــوری،  ــا مینیات ــری دیســكی ی  مخــدر، مــواد شــوینده خانگــی، بات

ســموم دفــع آفــات، شــربت تــرك اعتیــاد متــادون گفــت: اگــر فــرد 

مســموم نفــس نمــی كشــد، تنفــس مصنوعــی را بــرای وی شــروع 

ــا  ــرل كــرد آی ــد كنت ــد و در صورتــی كــه هوشــیار اســت، بای نمائی

مــی توانــد چیــزی را ببلعــد یــا خیــر و قبــل از هماهنــگ نمــودن 

ــموم  ــن ۱۴۹۰) مس ــماره تلف ــا (ش ــمومیت ه ــرل مس ــز كنت ــا مرك ب

ــرا در برخــی مــوارد اســتفراغ  ــه اســتفراغ كــرد زی ــد وادار ب را نبای

ســبب بــروز صدمــات بیشــتر خواهــد شــد. وی در پایــان توصیــه 

كــرد: بعضــی از مــواد در صــورت خــورده شــدن، شــدیدًا كشــنده 

هســتند و مقادیــر بــاالی داروهــا، خصوصــًا در كــودكان مــی  توانند 

تهدیدكننــده ســالمت باشــند از ایــن رو ســریعًا بایــد بــا اورژانــس 

ــا آن مســموم  ــرد  ب ــه ف ــی ك ــه ای از تركیب ــد و نمون ــاس بگیری تم

شــده اســت را همــراه بیمــار بــه بیمارســتان ببریــد.

وب دا، مدیــر گــروه مبــارزه و پیشــگیری از بیماریهــای مركــز 

ــع  ــه موق ــق ب ــوص تزری ــاری در خص بهداشــت چهارمحــال وبختی

ــاردار،  ــادران ب ــر م ــای پرخط ــروه ه ــرای گ ــزا ب ــن آنفلوان واكس

ســالمندان، بیمــاران مبتــال بــه دیابــت، بیماریهــای قلبــی، تنفســی 

ــدار داد. ــوی هش و كلی

بــه گــزارش وب دا بــه نقــل از ایرنــا، محســن آذری پــور روز شــنبه 

بــا اعــالم ایــن خبــر افــزود: بــرای تزریــق واكســن آنفلوانــزا، كاركنان 

ــه  ــان ب ــاردار، مبتالی ــادران ب ــالمندان، م ــان، س ــت و درم بهداش

دیابــت، بیماریهــای قلبــی، تنفســی و كلیــوی و 

اولویــت  در  هــا  درمانــی  شــیمی 

تزریــق هســتند. وی ســهمیه 

را  بختیــاری  و  چهارمحــال 

ــن  ــزار واكس ــار ه ــدود چه ح

ــان  ــق واكســن كاركن ــه تزری ــرد: از آنجــا ك ــان ك ــی و بی پیــش بین

ــوم پزشــكی و  ــده ور دانشــگاه عل بهداشــتی توســط نیروهــای دی

خدمــات بهداشــتی و درمانــی انجــام مــی شــود و ســهمیه واكســن 

هــای وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــكی نیــز جوابگــوی 

نیــاز نیســت بــه گــروه هــای در اولویــت توصیــه مــی شــود بــرای 

تهیــه ایــن واكســن از طریــق بخــش خصوصــی اقــدام كننــد. آذری 

ــی  ــوارض جانب ــاد ع ــر ایج ــی ب ــارات مبن ــی اظه ــا رد برخ ــور ب پ

ــن  ــرد: ممك ــح ك ــزا تصری ــن آنفلوان ــق واكس ــر تزری ــدید در اث ش

اســت پــس از تزریــق عــوارض خفیــف ایــن بیمــاری نظیــر تب 

و بــدن درد ظاهــر شــود كــه قابل چشــم پوشــی 

اســت. وی ادامــه داد: تزریــق ایــن واكســن 

ــه  ــه ب ــرادی ك ــر در اف ــدارد مگ ــی ن منع

تخــم مــرغ حساســیت داشــته باشــند. 

توصیه مركز بهداشت برای تزریق واكسن آنفلوآنزا
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ــتی  ــی و بهداش ــواد غذای ــرل م ــگاه كنت ــناس آزمایش وب دا؛ كارش

معاونــت غــذا و دارو دانشــگاه علــوم پزشــكی شــهركرد و كارشــناس 

ــرف  ــار مص ــك ب ــروف ی ــدگان ظ ــرف كنن ــیمی، از مص ــد ش ارش

پلیمــری خواســت، در انتخــاب ایــن ظــروف دقــت الزم را داشــته 

باشــند.

بــه گــزارش وب دا بــه نقــل از روابــط عمومــی معاونــت، منصــوره 

معمــارزاده در برنامــه رادیویــی" زندگــی جاریســت " كــه بــه صــورت 

زنــده از رادیــو جهانبیــن پخــش شــد ضمــن تشــریح كاربــرد انــواع 

پلیمرهــا در صنایــع غذایــی در خصــوص خطــرات ناشــی از مصــرف 

نوشــیدنی هــای داغ در لیوانهــای یــك بــار صــرف شــفاف هشــدار 

داد.

ــتردگی  ــه گس ــه ب ــا توج ــی ب ــوی تلفن ــن گفتگ ــار زاده در ای معم

اســتفاده از ظــروف پلیمــری در جامعــه بــر لــزوم افزایــش آگاهــی 

مــردم در خصــوص نحــوه اســتفاده از ظــروف پلیمــری و بایــد هــا 

ــرد. و نبایدهــای اســتفاده از آنهــا تاكیــد ك

وی افــزود: آنچــه مســلم اســت همگــی پلیمــر هــای مــورد 

اســتفاده در صنایــع غذایــی بایــد FOOD GRADE باشــند بــه ایــن 

معنــا كــه اســتفاده از آنهــا بــرای بســته بنــدی مــواد غذایــی مجــاز 

ــده آســیب نرســاند . ــه ســالمت مصــرف كنن باشــد و ب

ــه  معمــارزاده خاطرنشــان كــرد: پلیمرهــای مــورد اســتفاده هــم ب

لحــاظ ایمنــی و هــم بــه لحــاظ حفــظ كیفیــت مــواد غذایــی بایــد 

از انــواع پلیمــر متناســب بــا مــاده غذایــی تهیــه شــوند چــرا كــه در 

صــورت اســتفاده از پلیمرهــای نامناســب پدیــده مهاجــرت آالینــده 

هــای شــیمیایی ماننــد مونومرهــای مضــر، فلــزات ســنگین، بیــس 

ــه  ــاد ك ــد افت ــاق خواه ــی اتف ــاده غذای ــه داخــل م ــل A و ... ب فن

خطــرات بالقــوه ای را بــرای ســالمت مصــرف كننــده ایجــاد 

خواهــد كــرد ضمــن اینكــه باعــث ایجــاد بــو و طعــم نامطلــوب در 

مــاده غذایــی خواهــد شــد.

وی تصریــح كــرد: در كشــور مــا معمــوالً از ظــروف پروپیلــن و پلــی 

اســتایرن اســتفاده مــی شــود كــه ظــروف از جنــس پلــی پروپیلــن 

معمــوال مقــاوم تــر هســتند و شــكنندگی كمتــری دارنــد.

وی گفــت: ظــروف پلــی اســتایرن بــه ســه دســته ظــروف و لیــوان 

ــی  ــات و پل ــتایرنی م ــی اس ــروف پل ــكننده، ظ ــفاف و ش ــای ش ه

اســتایرن هــای فــوم تقســیم مــی شــوند.

ــت  ــد جه ــًا بای ــكننده صرف ــفاف و ش ــای ش ــوان ه ــزود: لی وی اف

مصــرف نوشــیدنی هــای ســرد اســتفاده شــوند در غیر ایــن صورت 

بــا خطــر مهاجــرت مــواد شــیمیایی از محــل شكســتگی بــه داخــل 

نوشــیدنی و آســیب بــه ســالمتی مصــرف كننــده مواجــه هســتیم 

ــرای مصــرف  ــوان ب ــی اســتایرنی مــات نیــز مــی ت و از ظــروف پل

نوشــیدنی هــای تــا دمــای زیــر ۷۰ درجــه سانتیگراداســتفاده كــرد 

و در نهایــت پلــی اســتایرن هــای فــوم هــا كــه بــه دلیــل دمیــده 

شــدن گاز هگــزان داخــل آنهــا حالــت پــف كردگــی پیــدا كــرده انــد 

ــدی در  ــوس شــده از بســته بن و خطــر مهاجــرت گاز هگــزان محب

مــواد غذایــی بــا دمــای حــدود ۲۰۰ درجــه در ایــن ظــروف وجــود 

دارد. 

معمــارزاده در ادامــه چنــد نكتــه از جملــه عــدم اســتفاده از ظــروف 

ــای داغ و  ــا و غذاه ــیدنی ه ــرای نوش ــفاف ب ــتایرن ش ــی اس پل

اســتفاده از ظــروف یكبــار مصــرف كاغــذی صرفــًا جهــت نگهــداری 

ــنوندگان  ــه ش ــدت را ب ــاه م ــی داغ در كوت ــواد غذای ــرف م و مص

ــرد. گوشــزد ك

وی اضافــه كــرد: همچنیــن توصیــه مــی شــود، از نگهــداری 

ــه مــدت طوالنــی  ظــروف پلیمــری حــاوی مــواد غذایــی چــرب ب

در معــرض نــور خورشــید و دمــای بــاال خــودداری شــود چــرا كــه 

پدیــده مهاجــرت مــواد شــیمیایی بــه داخــل مــاده غذایــی تســریع 

د. می

كارشــناس آزمایشــگاه كنتــرل مــواد غذایــی و بهداشــتی معاونــت 

ــزود: ظــروف آب  ــكی شــهركرد اف ــوم پزش غــذا و دارو دانشــگاه عل

معدنــی، نوشــابه هــا از جنــس پلــی اتیلــن ترفتــاالت هســتند كــه 

در ســاختمان خــود اســتالدئید محبــوس دارنــد و یــك بــار مصــرف 

هســتند و بایــد پــس از اســتفاده دور انداختــه شــوند.

ــا  ــی كشــد ت ــل ۲۰۰ ســال طــول م ــرد: حداق وی خاطــر نشــان ك

ــت  ــر اس ــس بهت ــوند پ ــه ش ــت تجزی ــری در طبیع ــروف پلیم ظ

ــر  ــه پذی ــی تجزی ــروف گیاه ــت ظ ــط زیس ــظ محی ــت حف جه

ــوند  ــی ش ــه م ــت تجزی ــاه در طبیع ــر از ۲ م ــه در كمت ــب ك مناس

ــد. ــری گردن ــروف پلیم ــن ظ جایگزی

وی در پایــان ایــن گفــت و گــوی تلفنــی گفــت: بهتریــن ظــروف 

بــرای نگهــداری آب داخــل یخچــال ظــروف شیشــه ای هســتند و 

نبایــد از ظــروف پالســتیكی بــرای ایــن كار اســتفاده كــرد.

وی اظهــار كــرد: در مــواردی نیــز 

تزریــق واكســن آنفلوانــزا منجــر 

ــی  ــكالت عصب ــاد مش ــه ایج ب

ــه یــك مــورد در هــر  مــی شــود ك

ــم قابــل  یــك میلیــون تزریــق اســت و رق

ــر  ــرای اث ــان ب ــن زم ــور بهتری ــت. آذری پ ــی نیس توجه

ــاه  ــدای مهرم ــا ابت ــن واكســن را نیمــه دوم شــهریور ت ــی ای بخش

ــن  ــق واكس ــه تزری ــل ب ــه مای ــرادی ك ــزود: اف ــرد و اف ــوان ك عن

كــز بهداشــتی از تزریــق رایــگان بهــره  هســتند، بــا مراجعــه بــه مرا

منــد شــوند. بر اســاس ایــن گــزارش، آنفلوانــزا بیمــاری واگیــرداری 

اســت كــه ویــروس آن در پرنــدگان 

و پســتانداران اثــر می گــذارد و باعــث 

ــده  ــی ش ــتگاه تنفس ــاد دس ــت ح عفون

ــب  ــی، درد ماهیچــه، ت ــا ســردرد ناگهان و ب

ــود.  ــان می ش ــدید نمای ــی ش ــف و بی حال و ضع

ایــن بیمــاری ســاالنه در مــوارد حــاد بیــن ۲۵۰ تــا ۵۰۰ هــزار 

ــن اســاس،  ــر ای ــه كام مــرگ مــی كشــاند. ب ــان را ب نفــر را در جه

ــال و  ــاری در چهارمح ــال ج ــی س ــاد ط ــزای ح ــوردی از آنفلوان م

ــزارش نشــده اســت.  ــاری گ بختی

در انتخاب ظروف یك بار مصرف پلیمری دقت نماید
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ــع  ــت مناب ــد مدیری ــت جدی سرپرس

انســانی دانشــگاه طــی حكمــی از 

ــت و  ــت توســعه مدیری ســوی معاون

ــد ــوب ش ــع منص مناب

ســوی  از  حكمــی  طــی  دا؛  وب 

ــع  ــت و مناب معاونــت توســعه مدیری

دانشــگاه علــوم پزشــكی شــهركرد، 

بــه  حســینی  ا...  هدایــت  ســید 

ــت  ــد مدیری ــت جدی ــوان  سرپرس عن

دانشــگاه  ایــن  انســانی  منابــع 

منصــوب شــد.

ــه  ــوم پای ــكده عل ــت پژوهش سرپرس

ــد ــوب ش ــگاه منص ــالمت دانش س

ســوی  از  حمكــی  طــی  دا؛  وب 

ــوم پزشــكی،  ــگاه عل ــت دانش سرپرس

درمانــی  و  بهداشــتی  خدمــات 

سرپرســت  وبختیــاری  چهارمحــال 

پایــه  علــوم  پژوهشــكده  جدیــد 

شــد. منصــوب  ســالمت 

ــفندیار  ــر اس ــزارش وب دا؛ دكت ــه گ ب

سرپرســت  بعنــوان  حیدریــان 

پژوهشــكده علــوم پایــه ســالمت 

شــد. منصــوب  دانشــگاه 

مســئولیت هــای سرپرســت معاونــت 

آموزشــی دانشــگاه بــه سرپرســت 

ــد ــذار ش ــكی واگ ــكده پزش دانش

ســوی  از  ابالغــی  طــی  دا؛  وب 

ــوم پزشــكی،  ــگاه عل ــت دانش سرپرس

درمانــی  و  بهداشــتی  خدمــات 

ــئولیت  ــاری، مس ــال و بختی چهارمح

ــی و  ــارات مال ــن اختی ــا و همچنی ه

ــی  ــت آموزش ــت معاون اداری سرپرس

ــا  ــا حفــظ ســمت ت ــگاه ب ــن دانش ای

ــر  ــه دكت ــد ب ــت جدی ــن سرپرس تع�

ــد ــذار گردی ــی واگ ــده داراب فری

فناوریهــای  دانشــكده  سرپرســت 

پزشــكی  علــوم  دانشــگاه  نویــن 

شــد منصــوب  شــهركرد 

ســوی  از  ابالغــی  طــی  دا؛  وب 

ــوم پزشــكی،  ــگاه عل ــت دانش سرپرس

درمانــی  و  بهداشــتی  خدمــات 

چهارمحــال و بختیــاری، دكتــر شــهرام 

هیــات  اعضــای  از  طهماســبیان 

ــوان سرپرســت دانشــكده  ــی بعن علم

فناوریهــای نویــن منصــوب شــد.

تخصصــی  كلینیــك  سرپرســت 

شــهركرد  صــدف  دندانپزشــكی 

شــد منصــوب 

ســوی  از  حكمــی  طــی  دا؛  وب 

معــاون دانشــگاه علــوم پزشــكی، 

درمانــی  و  بهداشــتی  خدمــات 

ــرا  ــر میت ــاری دكت ــال و بختی چهارمح

ــك  ــت كلینی ــوان سرپرس ــی بعن یداله

صــدف  دندانپزشــكی  تخصصــی 

منصــوب شــد. شــهركرد 

ــات ســرطان  ــز تحقیق ــت مرك سرپرس

دانشــگاه علــوم پزشــكی شــهركرد 

ــد ــوب ش منص

ســوی  از  حكمــی  طــی  دا؛  وب 

ــوم پزشــكی،  ــگاه عل ــت دانش سرپرس

درمانــی  و  بهداشــتی  خدمــات 

چهارمحــال و بختیــاری دكتــر كیاوش 

مركــز  سرپرســت  بعنــوان  فكــری 

ــن دانشــگاه  ــرطان ای ــات س تحقیق

منصــوب شــد.

ــع  ــت مناب ــد مدیری ــت جدی سرپرس

انســانی دانشــگاه طــی حكمــی از 

ــت و  ــت توســعه مدیری ســوی معاون

ــد ــوب ش ــع منص مناب

ســوی  از  حكمــی  طــی  دا؛  وب 

ــع  ــت و مناب معاونــت توســعه مدیری

دانشــگاه علــوم پزشــكی شــهركرد، 

بــه  حســینی  ا...  هدایــت  ســید 

ــت  ــد مدیری ــت جدی ــوان  سرپرس عن

دانشــگاه  ایــن  انســانی  منابــع 

منصــوب شــد.

مشــاور سرپرســت دانشــگاه در امــور 

بانــوان و خانــواده منصــوب شــد

ســوی  از  حكمــی  طــی  دا؛  وب 

ــوم پزشــكی،  ــگاه عل ــت دانش سرپرس

درمانــی  و  بهداشــتی  خدمــات 

چهارمحــال و بختیــاری دكتــر پروانــه 

ــان در  ــاور ایش ــوان مش ــی بعن فتاح

امــور بانــوان و خانــواده منصــوب 

ــد. ش

بــا حكــم معــاون توســعه وزارت؛ 

دكتــر حمیــد ر�ســی بــه عنــوان 

ــروه  عضــو شــورای هماهنگــی كارگ

توســعه  معاونیــن  تخصصــی 

شــد منصــوب 

ر�ســی،  حمیــد  دكتــر  دا،  وب 

ــع  ــت و مناب ــعه مدیری ــاون توس مع

دانشــگاه علــوم پزشــكی شــهركرد 

بــه عنــوان عضــو شــورای هماهنگــی 

كارگــروه تخصصــی معاونــان توســعه 

دانشــگاه هــای علــوم پزشــكی كشــور 

ــد.  ــوب ش منص

مدیــر گــروه قلــب دانشــكده پزشــكی 

معرفــی شــد

وب دا؛ دكتــر رضــوان نورمنــد بــه 

ــكده  ــب دانش ــروه قل ــوان مدیرگ عن

ــد. ــی ش ــكی معرف پزش

ــی از  ــی حكم ــزارش وب دا؛ ط ــه گ ب

ســوی سرپرســت دانشــگاه علــوم 

و  بهداشــتی  خدمــات  پزشــكی، 

درمانــی چهارمحــال و بختیــاری دكتــر 

رضــوان نورمنــد عضــو هیــات علمــی 

ــروه  ــگاه بــه ســمت مدیــر گ دانش

ــد. ــوب گردی ــب منص قل

دانشــكده  جدیــد  سرپرســت 

شــد منصــوب  دندانپزشــكی 

ســوی  از  حكمــی  طــی  دا؛  وب 

ــوم پزشــكی،  ــگاه عل ــت دانش سرپرس

درمانــی  و  بهداشــتی  خدمــات 

ــاری، دكتــر میتــرا  چهارمحــال و بختی

ــن  ــی ای ــات علم ــو هی ــی عض یداله

سرپرســت  ســمت  بــه  دانشــگاه 

منصــوب  دندانپزشــكی  دانشــكده 

ــد. ش
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مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل 

داشگاه علوم پزشکی شهرکرد


