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سخن سردبیر

ــه  ــار نتیج ــا، به ــکوفه ه ــبزه ها و ش ــش س ــل روی ــار فص به

رنــج زمســتان و مقدمــه محصــول تابســتان، فصــل زایــش 

و جوشــش چشــمه ســاران را در حالــی بــه پایــان رســاندیم 

و وارد فصــل گــرم و دوســت داشــتنی تابســتان شــدیم کــه 

ــان  ــم وطنانم ــری از ه ــع کثی ــر جم ــار عم ــزان به شــاهد خ

بودیــم.

ــیدی را در  ــرن خورش ــال ق ــن س ــال ۹۹، آخری ــتان س تابس

ــه پایــان رســاندیم کــه بــه واســطه شــیوع  حالــی آغــاز و ب

ــتم  ــر سیس ــماری ب ــی ش ــج ب ــا رن ــوس کرون ــاری منح بیم

ــد. ــل ش ــان تحمی ــت و درم بهداش

ویــروس کرونــا در حالــی کــه تعطیــالت نــوروز، نشــاط بهاری 

ــوروزی متفــاوت  ــو امســال را گرفــت و ن و همدلــی ســال ن

ــه  ــتان ب ــم زد در تابس ــگان رق ــرای هم ــی را ب و هولناک

واســطه تجمعــات فــراوان، رفــت و آمدهــای بی جهــت 

و البتــه گرمــی هــوا، برداشــتن ماســک ها و دور شــدن از 

 ، فضــای ضدعفونــی مرســوم و شست وشــوی دســت

دوبــاره فرصــت را غنیمــت شــمرد و رمــق کادر بهداشــت 

و درمــان را گرفــت.

در ایــن میــان درایــت و تعهــد مســئولین امــر، گذشــت 

ــار کادر درمــان و همراهــی خــوب مــردم موجــب  و ایث

ــا  ــه کرون ــال ب ــاران مبت ــان بیم ــد درم ــا رون ــد ت گردی

ــی  ــه خوب ــالمت ب ــوزه س ــات ح ــایر خدم ــار س در کن

انجــام و دانشــگاه علــوم پزشــکی چهارمحــال و 

بختیــاری در مقایســه بــا ســایر نقــاط کشــور کارنامــه 

ــد ۱۹  ــرل کووی ــه و کنت ــر مقابل ــانی در ام درخش

ــذا ضمــن آرزوی توفیــق هرچــه  ــه نمایــد، ل ارائ

ــدرکاران و ســکان داران  ــرای دســت ان بیشــتر ب

کشــتی ســالمت اســتان و دعــوت از مــردم برای 

توجــه هرچــه بیشــتر بــه رعایــت پروتــکل هــای 

بهداشــتی، امیــد اســت بــا همدلــی و همراهــی 

ــوزش و اطــالع رســانی  و  ــه عزیــزان، آم هم

ترویــج فرهنــگ خــود مراقبتــی، هرچــه زودتــر 

شــاهد ریشــه کنــی بیمــاری منحــوس کرونــا در 

ــتان  ــران و اس ــان ای ــور عزیزم ــای کش ــای ج ج

ــاری  ــال و بختی ــرافرازمان چهارمح ــه س همیش

باشــیم.

سید علی درخشان 

مدیر روابط عمومی و اطالع رسانی

 دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
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تاکید وزیر بهداشت
 بر رفع نگرانی مردم برای مراجعه 

به مراکز درمانی

وبــدا؛ وزیــر بهداشــت، درمــان و آمــوزش 

روســای  از  درخواســت  ضمــن  پزشــکی 

ــش  ــرای افزای ــکی ب ــوم پزش ی عل ــگاه دانش

مراکــز ســرپایی ۱۶ ســاعته بــرای شناســایی 

ــه  ــکوک ب ــاران مش ــه بیم ــات ب ــه خدم و ارائ

ــه  ــز ارائ ــك مراك ــر تفكی ــد ۱۹ ب ــاری کووی بیم

خدمــات بــه بیمــاران كرونایــی از ســایر مراكــز 

بهداشــتی و درمانــی تاكیــد كــرد.

بــه گــزارش وبــدا؛ دکتــر ســعید نمکــی در 

ســی امیــن روز از تیرمــاه ۹۹ در جلســه ویدئــو 

ــا حضــور روســای دانشــگاه هــای  ــس ب کنفران

ــاید  ــه ش ــان اینک ــا بی ــور ب ــکی کش ــوم پزش عل

برخــی از بیمــاران غیــر كرونایــی از تــرس ابتــال 

بــه ایــن بیمــاری از مراجعــه بــه مراكــز درمانــی 

ــات  ــه خدم ــزود: ارائ ــد اف ــی كنن ــودداری م خ

مشــترك بــه بیمــاران كرونایــی و غیــر كرونایــی 

احتمــال شــیوع بیمــاری كوویــد ۱۹ را افزایــش 

ــد داد. خواه

ی  وی بــا بیــان اینکه جــدا کــردن بیمارســتان

اســت  ممکــن  کرونایــی  غیــر  از  کرونایــی 

درآمدهــای اختصاصــی برخــی بیمارســتان هــا 

ــرد: در  ــح ك ــه شــدت کاهــش دهــد تصری را ب

ایــن راســتا نیــز برنامــه هــای موثــر پیش 

شــده اســت. 

ــر  ــه تاثی ــاره ب ــا اش ــه ب ــی در ادام ــر نمک دکت

بســزای اجــرای طــرح مراکــز ســرپایی 

ــوان اولیــن گام بســیج  ۱۶ ســاعته بعن

ــا  ــا کرون ــه ب ــی مقابل مل

کاهــش  در 

ــیوع  ــزان ش می

ســرایت  و 

ی  ر بیمــا

کرونــا 

افــزود: هرچقــدر در درمــان ســرپایی و فیلتــر و 

ــگ  ــج فرهن ــاران، تروی ــردن بیم ــیون ك ایزوالس

اســتفاده از ماســك، ارتقــاء آمــوزش هــا، رعایت 

ــت اصــول  فاصلــه گــذاری اجتماعــی و رعای

و پروتــكل هــای بهداشــتی از ســوی مــردم 

موفق عمــل نمائیــم در كنتــرل بیمــاری 

توفیقــات بیشــتری حاصــل خواهــد شــد.

وی همچنیــن بــر اطــالع رســانی توســط 

ســامانه هــای اطــالع رســانی موجــود، نظــارت 

بــر اجــرای پروتــکل هــای بهداشــتی بــا همدلی 

اســتانداران، دادســتان هــا و مقامــات انتظامــی 

ــرد. ــد ک و نظامــی تاکی

ــه و  ــای ایزول ــه کرون ــال ب ــراد مبت ــوزش اف آم

ــرای قطــع  تعریــف مکانیــزم هایــی آموزشــی ب

زنجیــره انتقــال ویــروس کرونــا، شناســایی 

بــه موقــع گــروه هــای هــدف شــامل بیمــاران 

ــب  ــراد چــاق و ترتی ــه ای، ســالمندان و اف زمین

ــرای کاهــش  برنامــه هــای آموزشــی مفصــل ب

ــا و کاهــش خطــر  ــی هــای ناشــی از کرون فوت

بــرای گــروه هــای آســیب پذیــر ، ارائــه خدمــت 

ــت از راه دور و برنامــه ریــزی  دارویــی و طباب

بــرای كاهــش مراجعــات گــروه هــای پــر 

ــه توســعه  ــه ب ــی، توج ــز درمان ــه مراك ــر ب خط

زیرســاخت هــا و تســهیل دسترســی مــردم بــه 

ــث  ــر مباح ــی از دیگ ــات پزشــكی و درمان خدم

ــه  ــن جلس ــت در ای ــر بهداش ــد وزی ــورد تاكی م

ــود. ب

ی  دکتــر نمکــی همچنیــن از روســای دانشــگاه

علــوم پزشــکی خواســت قابلیــت هــای اســتان 

ــات و  ــار دیگــر بازنگــری و امکان و دانشــگاه را ب

تجهیــزات موجــود را مجــددًا ارزیابــی نماینــد.

ــای  ــانی کاره ــروی انس ــه نی ــان اینک ــا بی وی ب

ــد ۱۹ را  ــاری کووی ــیوع بیم ــی در دوران ش بزرگ

ســاماندهی نمودنــد بــر تکریــم کادر بهداشــتی، 

و  بهــورزان  پرســتاران،  پزشــکان،  درمانــی، 

ارائــه  مراكــز  خدماتــی  و  اداری  نیروهــای 

خدمــات حــوزه ســالمت تاكیــد و خاطــر نشــان 

ــا  ــی رغــم معوقــات ۱۰ ت ــزان عل ــن عزی ــرد: ای ك

۱۵ ماهــه، لحظــه ای بیمــاران را تنهــا نگذاشــتند 

ــه  ــانی ب ــت رس ــغول خدم ــغ مش ــی دری و ب

ــد. ــاران بودن بیم

وزیــر بهداشــت در ادامــه بــه اهمیــت محافظت 

پرســنل اشــاره و اظهــار داشــت: هــر آنچــه برای 

محافظــت ایــن عزیــزان الزم بــود فراهــم شــده 

اســت لــذا ضمــن لــزوم همــکاری پرســنل بــرای 

اســتفاده از وســایل حفاظــت فــردی و رعایــت 

ــای الزم  ــوزش ه ــتی، آم ــای بهداش ــکل ه پروت

همچنــان بایــد تــداوم داشــته باشــد.

دکتــر نمکــی گفــت: همچنیــن تدابیــر الزم برای 

ــگان  ــش آموخت ــکی از دان ــروی پزش ــن نی تامی

دوره رزیدنتــی و دعــوت بــه کار از پرســتاران تــرم 

آخــر در آینــده نزدیــک اتخــاذ شــده اســت.وی 

ــه  ــای نیم ــروژه ه ــه پ ــان اینک ــا بی ــه ب در ادام

ــن ۱۰  ــود، از تامی ــه ش ــدی گرفت ــد ج ــام بای تم

هــزار تخــت بــرای جبــران کمبــود تخــت هــای 

بیمارســتانی خبــر داد و افــزود: حداکثــر تختــی 

ــورد  ــود ۴۵۰۰ م ــده ب ــن ش ــون تامی ــه تاکن ک

ــوده اســت. ب

وی ادامــه داد: راه انــدازی ایــن تخــت هــا 

بــرای اینکــه بــه دنیــا بگوئیــم کشــور هــم بــه 

ــد  ــد ۱۹ توانمن ــاری کووی ــت بیم ــاظ مدیری لح

بــوده و هــم از توســعه زیرســاخت هــا بــه دلیل 

ــز  ــده اســت حائ ــل نمان ــم غاف مشــکالت تحری

ــت. ــت اس اهمی

وی در خصــوص تامیــن داروهــای موثــر در 

درمــان بیمــاری کوویــد ۱۹ اظهــار داشــت: 

بایــد مواظــب بــود در دام تلــه هــای بازاریابــی 

ــم. ــی نیفتی ــد ملیت ــای چن ــرکت ه ش

ــز  ــز دارو در مراک ــزوم تجوی ــر ل ــن ب وی همچنی

درمانــی توســط پزشــکان متخصــص و بــا 

نظــارت کافــی بــر ایــن امــر تاکیــد و گفــت: دارو 

بــه شــکل مناســب و علمــی تامیــن و در اختیــار 

ــرد. ــی گی ــرار م دانشــگاه هــا ق

وزیــر بهداشــت، درمــان و آموزش پزشــکی برای 

رســیدگی بــه بیمــاران غیــر کرونایــی اولیــن گام 

را انتصــاب قائــم مقــام شایســته بــرای مدیریت 

ــه  ــائل ب ــایر مس ــذاری س ــی و واگ ــور کرونای ام

ــزود:  ــت و اف ــگاه دانس ــر دانش ــن دیگ معاونی

ــا نبایــد از ســایر  در دوران شــیوع بیمــاری کرون

مســائل از جملــه اجــرای طــرح واکسیناســیون، 

ــواده،  ــک خان ــاردار، پزش ــادران ب ــت از م مراقب

سیســتم ارجــاع ، هــر خانــه یــك پایــگاه 

ســالمت ، نســخه نویســی الكترونیــك و ســایر 

ــی  ــتی و درمان ــای بهداش ــكل ه ــه و پروت برنام

غافــل مانــد.

گفتنــی اســت، مشــکل سیســتم IT، کامپیوتــر و 

اطــالع رســانی در برخــی از دانشــگاه هــا از دیگر 

مباحــث مطــرح شــده توســط وزیــر بهداشــت 

در ایــن جلســه ویدئــو کنفرانســی بــود.
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آمادگی کادر بهداشت و درمان چهارمحال و بختیاری 

برای مبارزه با بیماری کرونا در فصل پاییز

حدود ۷۰ درصد استانداردها برای پیشگیری از شیوع کرونا در مدارس چهارمحال و بختیاری رعایت می شود

بهداشــت  فوریت هــای  وبــدا؛ مســؤول ســتاد 

محیــط مرکــز ســالمت محیــط کار وزارت بهداشــت، 

درمــان و آمــوزش پزشــکی گفــت: طبق بررســی های 

انجــام گرفتــه کادر بهداشــت و درمــان چهارمحــال و 

بختیــاری بــرای مبــارزه بــا بیمــاری کرونــا در فصــل 

پاییــز آمادگــی الزم را دارنــد.

بــه گــزارش وبــدا؛ مهنــدس آقــازاده در برنامــه زنــده 

شــب های بــام ایــران صــدا و ســیمای مرکــز اســتان 

ــهریورماه ۹۹  ــورخ ۲۵ ش ــاری م ــال و بختی چهارمح

ــنل  ــه، پرس ــام گرفت ــی های انج ــق بررس ــزود: طب اف

ــی الزم  ــتان آمادگ ــن اس ــان در ای ــت و درم بهداش

ــا در  ــاری کرون ــا بیم ــارزه ب ــرل و مب ــرای کنت ب

را  زمســتان  پاییــز و  فصــول 

ــد. دارن

فوریت هــای  ســتاد  مســؤول 

ــز ســالمت محیــط  ــط مرک بهداشــت محی

کار وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی 

ادامــه داد: مــردم بایــد اســتفاده از ماســک، رعایــت 

ــت ها را  ــوی دس ــی و شستش ــذاری اجتماع فاصله گ

ــد. ــرار دهن مــالک زندگــی خــود ق

در  کــه  ارزیابی هایــی  در  کــرد:  عنــوان  وی 

ــاری صــورت گرفــت، مشــخص  چهارمحــال و بختی

ــامانه های  ــتان در س ــن اس ــاف ای ــر اصن ــد اکث ش

م کرده انــد، بــرای هــر صنفــی  مربوطــه ثبت

دســتورالعمل های مجــزا تعریــف شــده اســت و 

ــوف  ــوی صن ــتی از س ــای بهداش ــت پروتکل ه رعای

ــد. ــته باش ــه داش ــد ادام ــان بای همچن

ــه  ــدی در هم ــه کلی ــرد: نکت ــان ک ــازاداه خاطرنش آق

اســتفاده  مــورد  ســه  بهداشــتی  پروتکل هــای 

و  اجتماعــی  فاصله گــذاری  رعایــت  ماســک،  از 

اســت. شستشــوی مرتــب دســت ها 

مســؤول ســتاد فوریت هــای بهداشــت محیــط 

مرکــز ســالمت محیــط کار وزارت بهداشــت، درمــان 

و آمــوزش پزشــکی بــه مــردم توصیــه کــرد: از 

حضــور در تجمعــات مثــل بازارهــا خــودداری کننــد، 

دســتورالعمل های بهداشــتی را رعایــت کننــد و... 

ــه  ــواده ای ب ــر خان ــادران در ه ــرد: م ــه ک وی اضاف

ــن  ــنگینی در ای ــه س ــی وظیف ــتون اصل ــوان س عن

ــکات بهداشــتی را  ــا ن خصــوص دارنــد و بایــد مرتب

ــوند. ــر ش ــواده متذک ــای خان ــه اعض ب

ــواده  ــت، خان ــالمت، جمعی ــر کل س ــدا؛ مدی وب

ــوزش  ــان و آم ــت، درم ــدارس وزارت بهداش و م

پزشــکی گفــت: وضعیــت مــدارس چهارمحــال 

ــکل هــای  ــت پروت ــه لحــاظ رعای ــاری ب و بختی

بــر اســاس دســتورالعمل هــای  بهداشــتی 

ــد  ــدود ۷۰ درص ــا ح ــی کرون ــتاد مل ــی س ابالغ

منطبــق بــر اســتاندارد هــای تعریــف شــده و در 

خصــوص مســائل جزئــی تــر کامــال مطابــق بــا 

ــت. ــا اس دســتورالعمل ه

بــه گــزارش وبــدا؛ دکتــر ســید حامــد برکاتــی در 

گفــت و گــوی بخــش خبــری ۲۰ صــداو ســیمای 

روز،از  پنجمیــن  اســتان در بیســت و  مرکــز 

ــت  ــن وضعی ــه تشــریح آخری شــهریورماه ۹۹، ب

بیمــاری کرونــا در کشــور ، رعایــت پروتکل هــای 

بهداشــتی در مــدارس اســتان، طــرح ســنجش 

ســالمت مــدارس و تغییــرات نــرخ جمعیتــی در 

کشــور و اســتان پرداخــت. 

ــت  ــزان رعای ــه روز می ــرد: روز ب ــح ک وی تصری

پروتــکل هــای بهداشــتی بــا توجــه بــه کســب 

تجربــه مــدارس و آمــوزش و پــرورش و انجــام 

ــد. نظــارت هــا در مــدارس بهبــود مــی یاب

اســتان  در  موالیــد  آمــار  در خصــوص  وی، 

ــت  ــی جمعی ــاخص جایگزین ــت: ش ــار داش اظه

ــژه در ۳ســال گذشــته  ــر و بوی ی اخی در ســال

ــال و  ــتان چهارمح ــور و اس ــای کش ــه ج در هم

ــت. ــته اس ــش داش ــاری کاه بختی

وی بــا بیــان اینکــه، مــادران بعنــوان رکــن 

اساســی خانــواده بایــد در رعایــت پروتــکل های 

بهداشــتی دقــت بیشــتر داشــته باشــند افــزود: 

ــه  ــت فاصل ــک، رعای ــتفاده از ماس ــل اس ۳اص

حــدود ۱:۵۰ تــا ۲متــری و شســت و شــوی 

ــط  ــد توس ــا بای ــت ه ــح دس ــب و صحی مرت

ــود. ــه ش ــدی گرفت ــواده ج ــای خان اعض

و  خانــواده  جمعیــت،  ســالمت،  کل  مدیــر 

ــوزش  ــت، درمــان و آم ــدارس وزارت بهداش م

ــای  ــهادت مام ــف از ش ــراز تاس ــا اب ــکی ب پزش

ــه  ــال ب ــر ابت ــن در اث ــتان بروج ــوان شهرس ج

کرونــا و تســلیت ایــن ضایعــه ناگــوار، از مــردم 

خواســت خطــر شــیوع این بیمــاری منحــوس را 

ــد. ــدی بگیرن ج

ــرد:  ــان ک ــر نش ــن خاط ــی همچنی ــر برکات دکت

ــال و بختیــاری بــا توجــه بــه هــم  چهارمح

ــاالی  ــیوع ب ــا ش ــای ب ــتان ه ــا اس ــواری ب ج

ــردد  ــیر ت ــن در مس ــرار گرفت ــا و ق ــاری کرون بیم

ی  اســتان هــای جنوبــی بایــد رعایــت پروتکل

ــه شــکل جــدی تــری دنبــال  ــتی را ب بهداش

ــد. نماین

وی از ســالمندان بعنــوان ســرمایه هــای معنــوی 

ــا  ــت ب ــا خواس ــر ه ــرد و از جوانت ــور یادک کش

ــظ  ــه حف ــتی ب ــای بهداش ــکل ه ــت پروت رعای

ــد. ــک کنن ــان کم ــود و اطرافیانش ــالمت خ س
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مجموعه بهداشت و درمان در مبارزه با کرونا خوش درخشیدند

وبــدا; نماینــده ولی فقیــه در چهارمحــال و بختیــاری 

گفــت: سیســتم بهداشــت و درمــان در کشــور و در 

ایــن اســتان بــه معنــای واقعــی کلمــه در مبــارزه بــا 

کرونــا خــوش درخشــیدند.

بــه گــزارش وبــدا; حجت االســالم و المســلمین 

ــا رئیــس دانشــگاه  ــدار ب ــام در دی ــی نکون محمدعل

ــوم پزشــکی شــهرکرد، مســئول نهــاد نمایندگــی  عل

مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاه، جمعــی از 

ــز  ــالمت مرک ــان س ــدگان مدافع ــؤوالن و نماین مس

آموزشــی_درمانی هاجــر (س) کــه بــه مناســبت عید 

ــه  ــر صــورت گرفــت، گفــت: خداونــد ب ســعید غدی

مجموعــه بهداشــت و درمــان ایــن توفیــق را اعطــا 

کــرده تــا بتواننــد از موقعیتــی كــه كســب كرده انــد 

ــكر  ــداق ش ــن مص ــد، ای ــتفاده كنن ــتی اس ــه درس ب

ــت. ــت اس نعم

ــا  ــاری ب ــال و بختی ــه در چهارمح ــده ولی فقی نماین

اشــاره بــه اینکــه اگــر عرصــه کرونــا پیــش نیامــده 

ــودن کادر  ــاکر ب ــد ش ــه بای ــه ک ــه آنگون ــود جامع ب

بهداشــت و درمــان را درک نمی كــرد، ادامــه داد: 

ــث  ــب باع ــوس و متقل ــروس منح ــن وی ــی ای ول

در كشــور  بــركات  و  خیــرات  از  شــد بســیاری 

ــتاران و  ــكان، پرس ــه پزش ــت مجموع ــه ظرفی ازجمل

خدمت گــزاران در راه خدمــت و همچنیــن ایثارگــری 

ــد. ــان ده ــود را نش خ

ــا،  ــن بالندگی ه ــه ای ــه هم ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب

محســن بــودن، ایثارگــر بــودن، خــادم مــردم بــودن 

و... از بــرکات مکتــب ائمــه اطهــار (ع) اســت، عنــوان 

کــرد: مســئله مکتــب اهــل بیــت (ع) بســیار مهــم 

اســت و ایــن نعمــت خداونــد باعــث شــده تــا در 

ــای  ــه معن ــد ب ــیم، بای ــده باش ــتی بالن ــان هس جه

واقعــی زیــر چتــر والیــت حركــت كنیــم.

ــام تاکیــد کــرد: نبایــد اجــازه دهیــم هیچــگاه  نکون

چتــر والیــت از ســرمان کنــار رود، ایــن را بایــد رمــز 

ســعادت ابــدی، جاودانگــی و عامــل پایــداری خــود 

بدانیــم.

ــز  ــه رم ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــهرکرد ب ــه ش ــام جمع ام

مانــدگاری، حرکــت در خــط والیــت و غدیــر اســت، 

یــادآور شــد: همانگونــه 

کــه تغذیــه ســالم بــرای 

داشــتن جســم ســالم 

ــز  ــالم نی ــت، روح س اس

ــالم  ــه س ــد تغذی نیازمن

ــد  ــم بای ــت، روح ه اس

ــودش  ــا خ ــب ب متناس

تــا  شــود  تغذیــه 

ــالمت بمانــد. س

داشــت:  اظهــار  وی 

باورهــای توحیــدی در 

ــم  ــت مه ــئله طباب مس

اگــر  اینکــه  اســت، 

ــان  نســخه پزشــک درم

ــه اذن  ــت ب ــده اس کنن

خداونــد متعــال اســت، 

ــش  ــا در بخ ــن باوره ای

بهداشــت و درمــان باید 

شــوند. تقویــت 

ــان  ــت: ایم ــام گف نکون

و بــاور بایــد در جــای 

خــود باشــد افــراط و 

تفریــط نبایــد در ایــن مــوارد وجود داشــته باشــد.

نماینــده ولی فقیــه در چهارمحــال و بختیــاری بــا 

اشــاره بــه اینکــه اگــر پیــرو غدیــر هســتیم بایــد 

ــم و  ــار عل ــی را در کن ــدی و ایمان ــای توحی باوره

ــام  ــرد: نظ ــح ک ــم، تصری ــه کار گیری ــص ب تخص

جمهــوری اســالمی از غدیــر شــکل گرفتــه و 

ــدن  ــف ش ــال ضعی ــه روز در ح ــمنانش روز ب دش

ــتند. هس

ــوری  ــدس جمه ــام مق ــمنان نظ ــزود: دش وی اف

اســالمی درصــدد هســتند تــا دســتاوردهای 

دانشــمندان و پزشــکان کشــور را بــه گونــه ای دیگر 

ــن دسیســه ها  ــه ای ــد ک ــد امــا بدانی نشــان دهن

ــت. ــورده اس ــت خ شکس

ــای  ــت: حمایت ه ــهرکرد گف ــکی ش ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش ــدا; رئی وب

ــهرکرد  ــه ش ــام جمع ــاری و ام ــه در چهارمحــال و بختی ــده ولی فقی نماین

ــا همــه زیرمجموعه هــای  ــا باعــث شــد ت ــام شــیوع بیمــاری کرون در ای

ــتوانه  ــك پش ــه ی ــد ك ــاس كنن ــهرکرد احس ــکی ش ــوم پزش ــگاه عل دانش

ــد. بســیار قــوی دارن

بــه گــزارش وبــدا; دکتــر مجیــد شــیرانی در دیــدار بــا نماینــده ولی فقیــه 

ــور  ــا حض ــه ب ــهرکرد ک ــه ش ــام جمع ــاری و ام ــال و بختی در چهارمح

ــوم  ــگاه عل ــری در دانش ــم رهب ــام معظ ــی مق ــاد نمایندگ ــئول نه مس

پزشــکی شــهرکرد، جمعــی از مســؤوالن و نماینــدگان مدافعــان ســالمت 

مرکــز آموزشــی_درمانی هاجــر (س) و بــه مناســبت عیــد ســعید غدیــر 

ــه در  ــن جمعــی ك ــزود: ای ــخ ۱۵ مردادمــاه ۹۹، انجــام گرفــت، اف در تاری

ایــن مــكان حاضرنــد نماینــده تك تــك پرســنل دانشــگاه علــوم پزشــكی 

شــهركرد هســتند.

رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد در ابتــدای ایــن دیــدار از همــه 

در  ولی فقیــه  نماینــده  راهنمایی هــای  و  حمایت هــا  همراهی هــا، 

ــرد. ــر و تشــکر ک ــان اســتان تقدی شــهرکرد از کادر بهداشــت و درم

وی بــا اشــاره بــه اینکــه حمایــت، هم دلــی و نهضــت کمــک خیرخواهانه 

کــه از ســوی امــام جمعه شــهرکرد در مــردم چهارمحــال و بختیــاری ایجاد 

ــرد،  ــت ك ــان تقوی ــن آن ــران را در بی ــه دیگ شــد، حساســیت و کمــك ب

ــام ســخت شــیوع بیمــاری  ــن ای ــردم در ای ــوان داشــت: دل هــای م عن

كرونــا بــه یكدیگــر نزدیك تــر شــد.

دکتــر شــیرانی خاطرنشــان کــرد: نیروهــای بســیجی در همــه احــوال بــه 

ــد ماســک و... کمــک حــال دانشــگاه  ــر، تولی ــی معاب ــژه در ضدعفون وی

بودنــد، اینگونــه اقدامــات جــای بســی تقدیــر و تشــکر دارد.

حمایت های نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری، پشتوانه 

کادر بهداشت و درمان استان در ایام شیوع کرونا
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وبــدا؛ رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی، خدمات 

ــه راه انــدازی  ــا اشــاره ب بهداشــتی و درمانــی ب

ــن  ــک ضم ــی از ماس ــتفاده همگان ــش اس پوی

دعــوت از مــردم شــریف اســتان بــرای پیوســتن 

بــه ایــن پویــش ابــراز امیــدواری کــرد: اســتان 

ــاهد  ــوده و ش ــگام ب ــز پیش ــه نی ــن زمین در ای

ــه  ــت ایــن منطق ــری جمعی ــتفاده حداکث اس

کشــور از ماســک باشــیم.

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

ــردم از  ــی م ــتفاده همگان ــر اس ــه تاثی ــاره ب اش

ماســک در موفقیــت برخــی کشــورهای در 

کنتــرل میــزان شــیوع بیمــاری کوویــد ۱۹ افــزود: 

ــی  ــن، عمل ــاده تری ــوان س ــه عن ــک زدن ب ماس

تریــن و موثرتریــن راه مقابلــه بــا ایــن بیمــاری 

ــد. ــی آی نوپدیــد بشــمار م

ــات  ــی مالحظ ــه برخ ــه ب ــا توج ــت: ب وی گف

ــکل  ــه ش ــا ب ــت ه ــت محدودی ــاید بازگش ش

روزهــای اول شــیوع بیمــاری کوویــد ۱۹ ، رویایی 

و عمــًال امــکان پذیــر نباشــد لــذا رعایــت نــکات 

بهداشــتی بویــژه اســتفاده از ماســک و رعایــت 

فاصلــه اجتماعــی از ســوی مــردم بســیار موثر و 

حائــز اهمیــت اســت.

امــروز  خوشــبختانه  اینکــه،  بیــان  بــا  وی 

ی اســتاندارد به وفــور در بــازار موجود  ماســک

مــی باشــد افــزود: حتــی اگــر خانــواده هایــی 

ــد و  ــی ندارن ــه ماســک دسترس ــه ب ــتند ک هس

ــان  ــازار برایش ــک از ب ــه ماس ــکان تهی ــا ام ی

ــه  ــك را ب ــد ماس ــی توانن ــت، م ــم نیس فراه

شــكل خانگــی و بــا اســتفاده از پارچــه و حتــی 

ــد.  ــه نماین ــذی تهی ــتمال كاغ دس

پیوســتن  کــرد:  تصریــح  شــیرانی  دکتــر 

حداکثــری مــردم بــه پویــش اســتفاده همگانــی 

ــت  ــر موفقی ــالوه ب ــد ع ــی توان ــک م از ماس

ــه  ــرل شــیوع بیمــاری نســبت ب اســتان در کنت

ســایر اســتان هــای کشــور، افتخــار پیشــگامی 

ــك  ــت از ماس ــدی جمعی ــتفاده ۱۰۰ درص در اس

ــد ۱۹ را در  ــاری كووی ــرل بیم ــه كنت ــك ب و كم

كارنامــه درخشــان عملكــرد دانشــگاه در مقابلــه 

ــد. ــت نمای ــا ثب ــا كرون ب

اســتان،  پزشــکی  رئیــس دانشــگاه علــوم 

اتخــاذ سیاســت هــای تشــویقی و تنبیهــی بــه 

ترتیــب بــرای افــرادی کــه نســبت بــه رعایــت 

نــکات بهداشــتی و اســتفاده از ماســک متعهــد 

هســتند و کســانی کــه بــه تعهــدات اجتماعــی 

پایبنــد نیســتند را از دیگــر اقدامــات موثــر 

ــی از ماســك برشــمرد و  ــرای اســتفاده همگان ب

افــزود: بایــد ترتیبــی اتخــاذ شــود كــه افــرادی 

ــت  ــد از دریاف ــی كنن ــتفاده نم ــك اس ــه ماس ك

خدمــات از ســوی واحدهــای خدماتــی، اداری و 

ــوند. ــروم ش ــی مح ــتی و درمان بهداش

وی، در کنــار رعایــت فاصلــه اجتماعــی اســتفاده 

ــد،  ــر ش ــت و متذک ــی دانس ــک را الزام از ماس

ــردن  ــت ک ــن صبح ــک حی ــن آوردن ماس پایی

افــراد موجــب از بیــن رفتــن اثــر حفاظتــی آن و 

بــاال رفتــن احتمــال پرتــاب ویــروس در فاصلــه 

ــان  ــط و اطرافی ــودن محی ــوده نم ــتر و آل بیش

فــرد مــی شــود.

ــوم پزشــکی چهارمحــال و  رئیــس دانشــگاه عل

بختیــاری در تشــریح اخریــن وضعیــت شــیوع 

ــاه  ــن روز از تیرم ــد ۱۹ در هفتمی ــاری کووی بیم

ــی ۲۴  ــت: ط ــار داش ــتان اظه ــن اس ۹۹ در ای

ــدود ۱۱۰ نفــر بــا عالیــم  ســاعت گذشــته ح

بالینــی مشــکوک بــه بیمــاری کرونــا بــه مراکــز 

بهداشــتی و درمانــی ســرپایی اســتان مراجعــه 

ــكوك  ــم مش ــا عالی ــار ب ــد و ۳۵ بیم ــته ان داش

ــتری  ــی بس ــز درمان ــاری در مراك ــن بیم ــه ای ب

ند. ــده ش

بــه گفتــه وی، طــی ۲۴ ســاعت گذشــته عــالوه 

ــده  ــر مــوارد ســرپایی، تســت ۳ مراجعــه کنن ب

ــه  ــکوک ب ــی مش ــم بالین ــا عالی ــتانی ب بیمارس

بیمــاری کوویــد ۱۹ کــه در مراکــز درمانی بســتری 

شــده بودنــد مثبــت قطعــی اعــالم شــد.

ــار  ــون ۶۲ بیم ــم اکن ــزود: ه ــیرانی اف ــر ش دکت

مثبــت قطعــی و مشــکوک بــه بیمــاری کرونا در 

مراکــز درمانــی اســتان تحــت مراقبــت و درمان 

ــت  ــر مثب ــداد ۳۷ نف ــن تع ــه از ای ــتند ك هس

قطعــی و مابقــی در انتظــار پاســخ نتایــج 

آزمایشــات بــرای رد یــا تاییــد بیماریشــان 

ــتند. هس

ــراز تاســف از اینکــه، طــی ۲۴ســاعت  ــا اب وی ب

ــاری  ــه بیم ــان ب ــر از مبتالی گذشــته، یکــی دیگ

کرونــا جــان خــود را از دســت داد گفــت: 

مجمــوع فوتــی هــای ناشــی از ابتــال بــه کرونــا 

ــیوع  ــدای ش ــاری از ابت ــال و بختی در چهارمح

ــد. ــی باش ــر م ــاری ۴۵ نف بیم

ــی و حــال  ــا شــرایط بحران ــار ب ــداد بیم وی تع

ی  عمومــی نســبتًا بد تحــت درمــان در بخش

مراقبــت ویــژه مراکــز درمانــی اســتان را ۱۰ نفــر 

اعــالم کــرد.

ــت  ــر رعای ــددًا ب ــان مج ــیرانی در پای ــر ش دکت

فاصلــه گــذاری فیزیکــی و هوشــمند بــا جدیــت 

بیشــتر و اســتفاده از ماســک، بعنــوان ضــرورت 

ــر ایــن روزهــا و روزهــای آینــده  اجتنــاب ناپذی

تاکیــد نمــود.

پویش استفاده همگانی از ماسک
گامی موثر در جهت کنترل 

بیماری کووید ۱۹

بعد از استفاده همگانی از ماسک، طرز 

صحیح استفاده از آن حائز اهمیت است

ــی  ــوم پزشــکی، خدمــات بهداشــتی و درمان ــدا؛ رئیــس دانشــگاه عل وب

ــتفاده از  ــت در اس ــز اهمی ــه حائ ــت: نکت ــاری گف ــال و بختی چهارمح

ماســک، اســتفاده صحیــح و رعایــت اصــول اســتفاده از آن مــی باشــد 

ــت. ــاره شــده اس ــه آن اش ــپ هــای آموزشــی ب ــه بارهــا در کلی ک

بــه گــزارش وبــدا؛ دکتــر مجیــد شــیرانی افــزود: از نــکات مرتبــط بــه ایــن 

مســئله اشــتباه رایــج توســط برخــی از مســئولین و مــردم، پاییــن آوردن 

ماســک حیــن صحبــت در جمــع مــی باشــد و ایــن در حالــی اســت کــه 

از بهتریــن کارایــی هــای ماســک حیــن صحبــت كــردن اســت.

وی تصریــح کــرد: بــا رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی بویــژه اســتفاده 

همگانــی و صحیــح از ماســک مــی تــوان از وارد شــدن بــه فــاز بحرانــی 

شــیوع بیمــاری کوویــد ۱۹ پیشــگیری کــرد.
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ماسک نزدن نشانه شجاعت نیست، 
نشانه سهل انگاری است

رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد گفت: 

ــه  ــم در جامع ــرایط حاک ــن ش ــه در ای کســی ک

ــت،  ــجاعی نیس ــان ش ــد انس ــک نمی زن ماس

ــگاری  ــهل ان ــه  و س ــی مالحظ ــان ب ــه انس بلك

اســت كــه ممكــن اســت ناقــل و انتقــال دهنده 

بیمــاری بــه دیگــران باشــد.

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

برنامــه چشــم انداز مرکــز صــدا و ســیما اســتان 

ــاه ۹۹،  ــورخ ۱۹ تیرم ــاری م ــال و بختی چهارمح

افــزود: زمانــی کــه دنیــا گرفتــار بیمــاری کرونــا 

ــا در  ــاری کرون ــوص بیم ــترها درخص ــد، بس ش

ــن  ــود، ای ــاوت ب ــان متف ــف جه ــاط مختل نق

بســترها شــامل ظرفیت هــای جغرافیایــی، 

ــد. ــان و... بودن ــت و درم ــادی، بهداش اقتص

ــا  ــهرکرد ب ــکی ش ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش رئی

اشــاره بــه اینکــه پاســخ بــه بحران هــای 

ــه  ــت و روی هم ــر اس ــه همه گی ــتی ک بهداش

ــذارد  ــر می گ ــاد اجتماعــی و اقتصــادی تاثی ابع

مشــترک اســت، ادامــه داد: مــا وارد یــک 

ــروس شــدیم كــه  ــك وی ــا ی ــاك ب ــارزه هولن مب

در ایــن مبــارزه محكــوم بــه پیــروزی هســتیم.

وی بــا بیــان اینکــه جنبه هــای پاســخ بــه 

ــج مــورد خالصــه  بحران هــا در پن

 ، د می شــو

ــج  ــن پن ــرد: ای ــوان ک عن

پاســخ  شــامل  پاســخ 

براســاس درک و  ســریع 

شــناخت روشــن از تهدیــد 

هماهنگــی  کوویــد-۱۹، 

ــن  ــطح بی ــب در س مناس

رویکــرد  دســتگاه ها، 

شــواهد،  بــر  مبتنــی 

ــا  ــاد ب ــل اعتم ــاط قاب ارتب

عمــوم جامعه و مشــارکت 

طلبــی هســتند.

شــیرانی بــا تاکیــد بــر 

ــه  ــک دوگان ــا ی ــاری کرون ــث بیم ــه در بح اینک

ــم، خاطرنشــان  ــی داری و یــک ســه گانــه طالی

و  دوگانــه ســالمت  دوگانــه شــامل  کــرد: 

ــاری  ــث گرفت ــه باع ــه ك ــت، آنچ ــت اس معیش

شــد توجــه بــه معیشــت مــردم بــود و چــون 

مجبــور بودیــم بــه معیشــت مــردم توجــه كنیم 

ــد. ــه دار ش ــا خدش ــالمت آن ه س

رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد اضافه 

کــرد: چهــار مــاه اســت از شــیوع بیمــاری کرونــا 

ــتی  ــز بهداش ــن در مراک ــکاران م ــذرد، هم می گ

و درمانــی بســیار خســته و فرســوده شــده اند، 

ــار  ــدت گرفت ــی م ــا در طوالن ــیاری از آن ه بس

بیمــاری می شــوند، لــذا از مــردم تقاضــا داریــم 

ــند،  ــته باش ــتی را داش ــول بهداش ــت اص رعای

ــد ایــن  ــی آســیب ببینن ــر كادر درمان ــه اگ چراك

ــه متضــرر می شــوند. ــردم هســتند ك م

ــاه  ــت م ــار در اردیبهش ــرد: آم ــح ک وی تصری

تقریبــا رو بــه کاهــش بــود، بعــد از آن بواســطه 

برداشــته شــدن محدودیت هــا و حضــور در 

ــاالی ۷۰  ــی رفــت، ب ــه فزون تجمعــات آمــار روب

درصــد مــوارد ابتــال در چهارمحــال و بختیــاری 

ــاق  ــود، اتف ــس ب ــور در مجال ــل حض ــه دلی ب

بعــدی کــه رخ داد ایــن بــود کــه ویــروس وارد 

چرخــه خانــواده هــا شــد، یعنــی یــک فــرد کــه 

ــا  ــال شــده ی در تجمعــات شــركت داشــت مبت

ناقــل بــوده و ایــن ویــروس را وارد خانــواده 

ــرده اســت. ك

ــا  ــروس کرون ــد: وی ــادآور ش ــیرانی ی ش

ــدارد  ــری ن ــن و داروی موث واکس

تنهــا ابــزار مقابلــه بــا ایــن 

ویــروس ســه گانــه طالیــی 

رعایــت بهداشــت تنفــس 

ماســک،  از  اســتفاده  و 

و  دســت ها  بهداشــت 

ــی  ــه فیزیک ــت فاصل رعای

مناســب ۱.۵ تــا ۲ متــر 

در  بایــد  کــه  اســت 

خانواده هــا نیــز رعایــت 

ــود. ش

وی بــا اشــاره بــه اینکه 

یکــی از آســان ترین، 

و  عملی تریــن 

مؤثرتریــن روش هــای 

جلوگیــری از شــیوع 

از  اســتفاده  کرونــا 

ماســک اســت، گفــت: 

انــواع  ماســک ها 

مختلفــی دارنــد ازجملــه ماســک های ســه 

ــردم  ــار عمــوم م ــه در اختی ــا جراحــی ك ــه ی الی

ــك های  ــه ماس ــك های N۹۵ ك ــرار دارد، ماس ق

ــرار  ــان ق ــوده و در اختیــار كادر درم ــاص ب خ

ــتفاده  ــه اس ــوپاپ دار ك ــك های س دارد و ماس

از آن بــرای بیمــاران كامــال غدغــن اســت چــون 

هــوای بــازدم را بــه راحتــی بــه خــارج منتقــل 

. می كننــد

رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد 

خاطرنشــان کــرد: جنــس ماســک در درجــه دوم 

اهمیــت اســت، مهم تریــن مطلــب ایــن اســت 

ــك  ــه ماس ــر هم ــد، اگ ــک بزنن ــه ماس ــه هم ک

بزننــد انتقــال ویــروس بــاالی ۹۰ درصــد متوقف 

می شــود.

وی بــا بیــان اینکــه کســی کــه مســافرت 

مــی رود هــم خــود و هــم دیگــران را در معــرض 

خطــر قــرار می دهــد، چراکــه در مســافرت 

امــکان رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی وجــود 

ــتان  ــا اس ــتاد كرون ــرد: در س ــد ك ــدارد، تاكی ن

ــد  ــه ش ــم گرفت ــاری تصمی ــال و بختی چهارمح

همــه تفرجگاه هــا، هتل هــا، مهمان پذیرهــا 

ــوند. ــل ش ــتان تعطی و... در اس

شــیرانی بــا اشــاره بــه اینکــه ماســک های ســه 

ــار مصــرف هســتند کــه  ــه ماســک های یکب الی

ــد،  ــت دارن ــت محافظ ــاعت قابلی ــدود ۸ س ح

ــل از ۸  ــد قب ــس ش ــک خی ــر ماس ــت: اگ گف

ــض شــود. ســاعت بایــد تعوی

رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد 

و   N۹۵ اینکــه ماســک های بــر  تاکیــد  بــا 

ماســک های ســوپاپدار را می تــوان حــرارت 

ادامــه داد:  كــرد،  اســتفاده  و مجــددا  داده 

ماســك های پارچــه ای قابلیــت شستشــو و 

ــت  ــر آنكــه خاصی ــد، مگ اســتفاده مجــدد دارن

الیافــی خــود را از دســت بدهنــد.

ــه  ــد هم ــرایط بای ــن ش ــرد: در ای ــد ک وی تاکی

افــراد را مشــکوک بــه بیمــاری بــه شــمار آوریــم، 

و مــوارد بهداشــتی را در برخــورد بــا هر شــخص 

رعایــت کنیــم، زمانــی تعــداد بیمــاران محــدود 

ــاران را  ــت بیم ــرپ وضعی ــا پیگی ــود و تیم ه ب

رصــد می کردنــد امــا اكنــون ایــن امــكان وجــود 

نــدارد، لــذا توصیــه می شــود بیمــاران یــا افــراد 

ــه بیمــاری ایــن دســتورالعمل هایی  مشــكوك ب

ــت  ــا جدی ــود را ب ــا داده می ش ــه آن ه ــه ب ك

رعایــت كننــد.

ــه  ــال ب ــاران مبت ــواده بیم ــزود: خان ــیرانی اف ش

کرونــا بایــد رعایــت مــوارد بهداشــتی را داشــته 

باشــند، نبایــد بــا ایــن بیمــاران احساســی رفتار 

کــرد.

رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد 

ــاره و  ــی اش ــاران کرونای ــه بیم ــی ب ــه َانگ زن ب

ــار  ــه ای رفت ــه گون ــد ب ــرد: نبای ــان ک خاطرنش

کنیــم کــه فــرد مبتــال بــه بیمــاری كرونــا از اینكه 

بیمــاری خــود را بیــان كنــد شرمســار و خجالــت 

ــث  ــت باع ــن اس ــر ممك ــن ام ــد، ای زده باش

تكذیــب و مخفــی ســازی بیمــاری از ســوی وی 

شــود.

وی یــادآور شــد: عالئــم بیمــاری کرونــا در ابتــدا 

ــرر،  ــک مک ــرفه های خش ــی، س ــتر تنفس بیش

ــا  ــود، ام دیســترس تنفســی و تنگــی نفــس ب
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حــاال عالئــم ایــن بیمــاری بــه تــب و لرزهــای 

خفیــف، بــدن درد، اســهال و اســتفراغ تغییــر 

یافتــه اســت و هــر کســی ایــن عالئــم را دارد 

ــا  ــر کرون ــود را ب ــخیص خ ــن تش ــد اولی بای

ــذارد. بگ

ــن  ــردی ای ــر ف ــرد: اگ ــان ک ــیرانی خاطرنش ش

عالئــم را در خــود مشــاهده کــرد اولیــن 

اقدامــی کــه انجــام می دهــد ایــن اســت کــه 

ــد، ماســک  ــران جــدا کن ــدا خــود را از دیگ ابت

ــد. ــه كن ــك مراجع ــه پزش ــپس ب ــد و س بزن

وبــدا؛ رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی، خدمات 

ــاری،  ــال و بختی ــی چهارمح ــتی و درمان بهداش

ــر  ــتان در ام ــن اس ــای ای ــانه ه ــکاری رس هم

ــا  ــه ب ــرای مقابل ــانی ب ــالع رس ــوزش و اط آم

ــی  ــوب ارزیاب ــا را مطل ــوس کرون ــاری منح بیم

ــد،  ــانه، جرای ــاب رس ــوب اصح ــل خ و از تعام

مطبوعــات ، مدیــران کانــال هــای فضــای 

مجــازی و صــدا و ســیمای مرکــز اســتان تقدیــر 

ــود.  نم

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

ــران  ــروس بح ــا وی ــیوع کرون ــه ش ــان اینک بی

ــا طــی  ــرای دنی ــی ب ــی همگان جــدی و مصیبت

ــر محســوب مــی شــود کــه  یکصــد ســال اخی

همــه ابعــاد بویــژه ابعــاد سیاســی و اقتصــادی 

زندگــی مــردم جهــان را تحــت تاثیــر قــرار داده 

ــر را  ــالمت بش ــاری س ــن بیم ــزود: ای ــت اف اس

ــد. ــد مــی کن بشــدت تهدی

بــه گفتــه وی، بــا بــروز بیمــاری در چیــن وزارت 

بهداشــت در کشــور اعــالم آمــاده بــاش کــرد و 

اســتان نیــز امیــدوار بــود کــه واقعیــت علمــی 

یعنــی ســرایت بیمــاری بــه تمــام نقــط جهــان 

محقــق نشــود.

وی یــادآور شــد، اســتان چهارمحــال و بختیــاری 

در حــال حاضــر تنهــا دارای ۵۵ تخــت ICU فعال 

مــی باشــد کــه افزایــش مــوارد بســتری مبتــال 

ــرای  ــدی ب ــدی ج ــد تهدی ــی توان ــا م ــه کرون ب

تکمیــل ظرفیــت هــا و چالشــی جــدی در ارائــه 

خدمــات بــه بیمــاران باشــد.

رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان، ضعف 

ــک  ــه ت ــانی از جمل ــای انس ــاخت ه در زیرس

تخصصــی بــودن برخــی رشــته هــا را از دیگــر 

ــمرد و  ــتان برش ــالمت اس ــوزه س ــکالت ح مش

افــزود: مثــال در برخــی از نقــاط اســتان تنها یک 

پزشــک متخصــص عفونی مشــغول بــه فعالیت 

ــه  ــرد ب ــن ف ــالی ای ــر ابت ــه خط ــد ک ــی باش م

بیمــاری و عــدم ادامــه همــكاری وی می 

مشــكلی جــدی را در آن منطقــه در پــی داشــته 

باشــد.

وی افــزود: اســتان چهارمحــال و بختیــاری اگــر 

ــی  ــمار م ــر بش ــای پرخط ــتان ه ــز اس ــه ج چ

ــزاری دارای  ــخت اف ــاظ س ــه لح ــی ب ــد ول رون

ــت. ــادی اس ــای زی ــف ه ضع

ــال و  ــه، چهارمح ــان اینک ــا بی ــر شــیرانی ب دکت

ــاری از نیروهــای علمــی و مــردم فهیمــی  بختی

برخــوردار اســت کــه در موضــوع رعایــت 

پروتــکل هــای بهداشــتی در مــدت شــیوع 

بیمــاری کرونــا نیــز همــکاری خوبــی با سیســتم 

ــد. ــته ان ــان داش ــت و درم بهداش

بــه گفتــه وی، بیــش از ۷۰ درصــد مــردم اســتان 

همــکاری خوبــی در اجــرای توصیــه هــای 

ــی  ــا ب ــی ب ــده کم ــا ع بهداشــتی داشــته و تنه

توجهــی بــه اصــول بهداشــتی زحمــات اکثریــت 

ــاری  ــیوع بیم ــه ش ــدر داده و ب ــه ه ــردم را ب م

ــد. کرونــا دامــن مــی زنن

وی بــا بیــان اینکــه مدیــران اســتانی عــالوه بــر 

ــای رســانه  ــوزی ه ــدی و دلس ــه من درک دغدغ

اســتان بــرای حفــظ ســالمت مــردم و کمــک به 

رفــع نیازهــای آنهــا بایــد بــا دیــد همــه جانبــه 

ــد  ــری نماین ــم گی ــگاه و تصمی ــائل ن ــه مس ب

افــزود: اعمــال مجــدد محدودیــت هــا بــا توجه 

ــدور  ــًال مق ــردم عم ــت م ــکالت معیش ــه مش ب

ــی  ــود مراقبت ــه خ ــه ب ــذا توج ــد ل ــی باش نم

ــرورت  ــتی ض ــای بهداش ــکل ه ــت پروت و رعای

ــت. ــن روزهاس ــر ای ــاب ناپذی اجتن

ــش اســتفاده از  ــدازی پوی ــر شــیرانی راه ان دکت

ماســک را اقــدام موثــر دانشــگاه بــرای نهادینــه 

کــردن فرهنــگ اســتفاده از ماســک عنــوان کــرد 

و از اعضــای انجمــن خبرنــگاران خواســت بــرای 

اطــالع رســانی و تشــویق مــردم بــرای پیوســتن 

بــه ایــن پویــش بــا دانشــگاه همــکاری داشــته 

. شند با

وبــدا؛ رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی، خدمات 

ــاری  ــال و بختی ــی چهارمح ــتی و درمان بهداش

ی  گفــت: افــراد و صنوفــی کــه پروتکل

ــاری  ــیوع بیم ــرل ش ــا کنت ــط ب ــتی مرتب بهداش

ایجــاد  بــا  نکننــد  رعایــت  را   ۱۹ کوویــد 

محدودیــت و ممنوعیــت از اشــتغال، ملــزم بــه 

ــوند. ــی ش ــتی م ــن بهداش ــرای موازی اج

بــه گــزارش وبــدا؛ دکتــر مجیــد شــیرانی افــزود: 

ــاری  ــرل بیم ــیر کنت ــزرگ در مس ــکالت ب از مش

ــه  ــوف ب ــی از صن ــه برخ ــدم توج ــد ۱۹، ع کووی

ــکل هــای بهداشــتی اســت. رعایــت پروت

وی تصریــح کــرد: ۱۰۳ پروتــکل بهداشــتی بــرای 

بهداشــت  از ســوی وزارت  ادارات  و  اصنــاف 

ابــالغ شــده اســت کــه حداقــل انتظــار سیســتم 

بهداشــت و درمــان، رعایــت ایــن پروتــکل ها و 

نظــارت جــدی ســرصنف هــا و مدیــران مربوطه 

بــر اجــرای موازیــن بهداشــتی اســت.

وی در ادامــه از برگــزاری جلســه آموزشــی 

ــوم  ــگاه عل ــتی دانش ــت بهداش ــط معاون توس

ــرای آمــوزش مســائل مهــم  پزشــکی اســتان ب

مربــوط بــه اجــرای پروتــکل هــای بــه بازرســین 

کرونــا خبــر داد و افــزود: از امروز عصــر و فردا 

ــژه بازرســی  ــم هــای وی در اســتان تی

کرونــا برقــرار خواهــد شــد و نســبت 

بــه نظــارت بــر رعایــت پروتــکل های 

بهداشــتی در تمامــی صنــوف، مراکــز 

ــی ، ادارات و  ــات عموم ــه خدم ارائ

ــد  ــه عمــل خواهن ... ســخت گیران

كــرد .

رعایــت  عــدم  شــیرانی،  دکتــر 

موجــب  را  بهداشــتی  ی  پروتکل

طوالنــی تــر شــدن مــدت مانــدگاری کرونا 

ویــروس و افزایــش احتمــال شــیوع بیمــاری 

ــرد. ــوان ک عن

رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان گفــت: 

مســئولین ارگان هــای حاکمیتــی، وظیفــه 

صیانــت از افــرادی کــه پروتــکل های بهداشــتی 

ــل از  ــدم توجــه عــده ای قلی ــا ع ــت و ب را رعای

مــردم بــه پروتکل هــای بهداشــتی سالمتشــان 

بــه خطــر مــی افتــد را بــر عهــده دارنــد.

کــه  صنوفــی  متصدیــان  بــا  افــزود:  وی 

ــد  ی بهداشــتی را رعایــت نمــی کنن پروتکل

برخــورد 

باشــد  الزم  اگــر  و 

بــا محدودیــت و ممنوعیــت بــرای اشتغالشــان 

. ملــزم بــه رعایــت موازین بهداشــتی می

تقدیر ریاست دانشگاه علوم پزشکی استان از همکاری خوب رسانه ای

 استان در امر آموزش و اطالع رسانی

با ایجاد محدودیت و ممنوعیت از اشتغال، افراد و صنوف متخلف ملزم به 

اجرای پروتکل های بهداشتی می شوند
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وبــدا; رئیس دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد از برخوردهای 

ســخت گیرانه تری بــرای برگــزاری مراســم های عــزا و 

عروســی طــی روزهــای آینــده خبــر داد.

ــزود: از  ــیرانی اف ــد ش ــر مجی ــدا; دکت ــزارش وب ــه گ ب

ــم ها  ــه مراس ــدارک اینگون ــود ت ــا می ش ــردم تقاض م

ــکی  ــوم پزش ــگاه  عل ــه تیم هــای دانش ــد چراک را نبینن

شــهرکرد و تیم هــای نظارتــی مخصــوص کرونــا از فــردا گشــت زنی 

ــرد. ــد ك ــاز خواهن خــود را آغ

ــای  ــن تیم ه ــه داد: ای ــهرکرد ادام ــکی ش ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش رئی

نظــارت اگــر بــا تجمــع بــاالی انســانی مواجه شــوند یــا متوجه برگــزاری 

مهمانــی، جشــن، یــا مراســم عــزا بــا تجمــع بــاال شــوند کــه با بهداشــت 

عمومــی منافــات دارد بــا کمــک و همــکاری مســؤوالن قضایــی و نیــروی 

انتظامــی اقــدام بــه تعطیلــی ایــن مراســمات می كننــد.

وی عنــوان کــرد: عــالوه بــر ایــن پــس از برگــزاری مراســمات بــا تجمعات 

بــاال نیــز اگــر فــردی مبتــال شــود، سیســتم بهداشــت و درمــان به عنــوان 

مدعی العمــوم از برگزارکننــدگان مراســم شــکایت خواهــد کــرد، بــا توجــه 

بــه عزمــی کــه در دســتگاه قضــا در ایــن زمینــه وجــود دارد ممکن اســت 

تبعــات زیــادی بــرای برگزاركننــدگان جشــن ها بــه دنبــال داشــته باشــد.

دکتــر شــیرانی خاطرنشــان کــرد: بارهــا تاکیــد شــد اســتفاده از ماســک 

تنهــا بــرای حفاظــت از خودمــان نیســت، اســتفاده از ماســک در درجــه 

اول بــرای محافظــت از دیگــران اســت و در بســیاری از کشــورها قوانیــن 

ــه  ــد جریم ــك نمی زن ــه ماس ــی ك ــده و كس ــع ش ــخت گیرانه ای وض س

می شــود.

رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد اضافــه کــرد: امیدواریــم مــردم 

در ایــران نیــز بــه خوبــی اســتفاده از ماســک را رعایــت کننــد تــا کار بــه 

جایــی نكشــد كــه بــرای عــدم اســتفاده از ماســك جریمــه شــوند، امــا 

یكــی از انتظاراتــی كــه از قانون گــزاران در كشــور وجــود دارد ایــن اســت 

كــه درصورتــی كــه عــده ای تمكیــن نكننــد، نــزدن ماســك را به عنــوان 

جــرم تلقــی كننــد و فــرد خاطــی جریمــه یــا بازخواســت شــود.

وبــدا؛ رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی، خدمــات بهداشــتی و 

درمانــی چهارمحــال و بختیــاری گفت: خوشــبختانه گســترش 

بیمــاری در تجمعــات بــزرگ تــا حــدودی کنتــرل شــده اســت 

ولــی گالیــه منــدی از کســانی کــه ترتیــب جلســات دورهمــی، 

جشــن عروســی و ترحیــم مــی دهنــد همچنــان باقــی اســت.

وی تصریــح کــرد: گالیــه منــدی دیگــر از کســانی اســت کــه 

دعــوت بــرای شــرکت در مراســم و تجمعــات را مــی پذیرنــد و 

در شــرایطی کــه خــودداری از تشــکیل و شــركت در تجمعــات، 

ــور در  ــا حض ــردد ب ــی گ ــوب م ــی محس ــئولیت اجتماع مس

اجتماعــات خطــر گســترش بیمــاری كرونــا و ابتــالی خــود و 

اطرافیانشــان را افزایــش مــی دهنــد.

ــا  ــی و ب ــتر خانوادگ ــروس بیش ــش وی ــه وی، چرخ ــه گفت ب

انتقــال بیمــاری از یکــی از افــراد خانــواده کــه به نحــوی عمدتًا 

مربــوط بــه مســافرت، شــرکت در مجالــس ختــم و عروســی 

ــرد. مبتــال شــده اســت صــورت مــی گی

دکتــر شــیرانی افــزود: مــردم فهیــم اســتان تابســتان 

امســال فرهنــگ غنــی صلــه رحــم کــه پاشــنه آرشــیل خطــر 

ــا رعایــت  ــار گذاشــته و ب ــا اســت را کن ــاری کرون شــیوع بیم

ی بهداشــتی بــه پیشــگیری از همــه گیــری بیمــاری  پروتکل

ــد. ــك نماین ــد ۱۹ كم کووی

وبــدا؛ رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد گفــت: منضبــط  تریــن و بهتریــن 

آزمایشــگاه ها کشــور در اســتان چهارمحــال و بختیــاری قــرار دارنــد کــه در بحــث 

کرونــا و تشــخیص بــه موقــع بیمــاری در کمتریــن زمــان ممكــن خوش درخشــیدند.

بــه گــزارش وبــدا؛ دکتــر مجیــد شــیرانی در جمــع خانواده ه هــای شــاغلین 

آزمایشــگاهی تشــخیص کرونــا در چهارمحــال و بختیــاری، افــزود: ۴ مــاه اســت کــه 

درگیــر بیمــاری کرونــا هســتیم و همــگان در جریــان ســختی ها و مشــقاتی کــه طــی 

ایــن مــدت بــر دوش دانشــگاه علــوم پزشــکی و مجموعــه بهداشــت و درمــان قــرار 

گرفــت هســتند.

رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد ادامــه داد: اکثریــت مــردم قــدردان ارزش 

کار دانشــگاه و حــوزه درمــان هســتند، بگذریــم کــه عــده ای نــاآگاه در حــق مجموعــه 

ــد. ــی دارن ــان بی انصافی های بهداشــت و درم

ــات  ــا زحم ــاری کرون ــه آزمایشــگاه در بحــث شــیوع بیم ــرد: مجموع ــوان ک وی عن

ــای  ــکاران در بخش ه ــام داد، هم ــذاری انج ــیار تاثیرگ ــید و کار بس ــی کش فراوان

آزمایشــگاه انســان هایی مقیــد و مؤثــری هســتند کــه بــه جامعــه خدمــات فراوانــی 

ــد. ــه می كنن ارائ

با برگزار کنندگان مراسم های عروسی و عزا 

برخورد قضایی خواهد شد

گالیه مندی رئیس دانشگاه علوم پزشکی 

شهرکرد از برگزار کنندگان تجمعات

کادر آزمایشگاهی در چهارمحال و بختیاری 

در تشخیص کرونا خوش درخشیدند
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افتتاح مرکز آموزشی درمانی ولی عصر (عج) بروجن با حضور رئیس 

سازمان برنامه و بودجه کشور

وبــدا; رئیــس دانشــگاه علوم پزشــکی شــهرکرد 

گفــت: مرکــز آموزشــی درمانــی ولی عصــر 

ــروز بــا حضــور معــاون  (عــج) بروجــن ام

ــه و  ــازمان برنام ــس س ــور و رئی ــس جمه رئی

ــد. ــاح ش ــه افتت بودج

بــه گــزارش وبــدا; دکتــر مجیــد شــیرانی افزود: 

مرکــز آموزشــی درمانــی ۲۳۹ تختخوابــی 

ــش  ــامل ۹ بخ ــن ش ــج) بروج ــر (ع ولی عص

ــژه و پاراکلینیــک در  تخصصــی، اورژانــس، وی

عرصــه ۳۹ هــزار مترمربــع و زیربنــای ۱۷ هــزار 

ــد. ــداث ش ــع اح و ۵۰۰ مترمرب

رئیــس دانشــگاه علوم پزشــکی شــهرکرد ادامه 

داد: اعتبــار هزینــه شــده جهــت احــداث، ابنیه 

و تاسیســات ایــن مرکــز آموزشــی ۷۵ میلیــارد 

تومــان و اعتبــار هزینــه شــده جهــت تجهیــز 

آن ۷۰ میلیــارد تومــان بــوده اســت.

وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود، عنوان 

کــرد: حــدود ۴.۵ مــاه اســت همــه همکارانــم 

ــارزه  در بخش هــای بهداشــت  و درمــان در مب

بــا کرونــا ویــروس غوطــه ور هســتیم، ایــن در 

ــیاری در  ــتی های بس ــه کاس ــت ک ــی اس حال

ایــن زمینــه وجــود دارد.

شــیرانی خاطرنشــان کــرد: مجموعه بهداشــت 

و درمــان در کشــور همچــون یک عضو دلســوز 

ــای ســالمت  ــا از خودگذشــتگی پ ــواده، ب خان

خانــواده بــزرگ ایــران ایســتاده اند، امــا کم کــم 

ــه می شــود. رمقشــان گرفت

رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد ابراز 

امیــدواری کــرد ســفر رئیــس ســازمان برنامــه 

ــرای  ــر و برکــت ب و بودجــه کشــور منشــا خی

اســتان چهارمحــال و بختیــاری باشــد.

پزشــکی،  علــوم  دانشــگاه  رئیــس  وبــدا؛ 

خدمــات بهداشــتی و درمانــی چهارمحــال 

ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــت: دانش ــاری گف و بختی

شــهرکرد، مجموعــه ای ســالم و دارای مدیرانــی 

ــی  ــی و فن ــال کار تخصص ــه دنب ــه ب ــت ک اس

هســتند و کامــال بــه ارزش هــای الهــی و 

انســانی مقیــد بــوده و بــرای رضــای خداونــد 

و خدمــات بــه خلــق قبــول مســئولیت كــرده 

ــد. ان

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

ــه  ــم و معارف ــه منظــور تکری ــه ب جلســه ای ک

مســئول نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبری 

ــر  ــزار شــد، ضمــن تقدی ــن دانشــگاه برگ در ای

از تــالش هــا و خدمــات حجــت االســالم 

ــرای  ــنی ب ــم باغش ــر ابراهی ــلمین دکت و المس

حجــت االســالم و المســلمین محمــد حســین 

ــود. ــت نم ــرا آرزوی موفقی صغی

را  دانشــگاه  در  رهبــری  نهــاد  نقــش  وی، 

برگرفتــه از نقــش بــی بدیــل نهــاد رهبــری در 

کشــور در هدایــت امــور برشــمرد و از همراهــی 

ــر و از  ــاد تقدی ــابق نه ــئول س ــی مس و دلگرم

وی بعنــوان انســانی وارســته و دارای ســالمت 

ــرد. نفــس یــاد ک

ــه  ــر شــیرانی در ادام دکت

نشــان کــرد:  خاطــر 

دانشــگاه  مدیــران 

پزشــکی  علــوم 

بــدون  اســتان 

بــه  وابســتگی 

ــخص  ــچ ش هی

و گروهــی اگــر 

ــن  ــه ممک چ

اســت لغزش 

داشته  هایی 

ــم  ــند ه باش

روی  کــج 

نمــی کننــد 

و اگــر چــه 

ممكــن 

ســت  ا

اشــتباه كننــد ولــی نیــت خطــا ندارنــد.

وی بســتر الزم بــرای فعالیــت هــای فرهنگــی 

ــم  ــگاه فراه ــردم را در دانش ــه م ــت ب و خدم

ــت. دانس

رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان 

همچنیــن یــادآور شــد، مدیــران ایــن مجموعه 

ــه از  ــد ک ــول مســئولیت مــی کنن ــی قب در حال

ــکی و  ــه پزش ــاظ جامع ــه لح ــی ب ــار باالی اعتب

درآمــد بــاال و فرصــت کافی بــرای اســتراحت و 

بــودن در کنــار خانــواده برخوردار هســتند، ولی 

ــا پذیــرش مســئولیت بــا توجــه بــه وجــود  ب

ــت و  ــوزه بهداش ــژه در ح ــی بوی ــان های نقص

درمــان و ضوابــط و امكانــات تحــت یكســری 

ــی  ــه حت ــد ك ــی گیرن ــرار م ــی ق ــه های هجم

ــد و از  الزم مــی شــود از اعتبارشــان خــرج كنن

ــواده  ــار خان ــت دركن ــتراحت و فرص ــت اس وق

ــد. ــان بگذرن بودنش

دکتــر شــیرانی ادامــه داد: ایــن مدیــران 

بــدون دلبســتگی بــه پســت مدیریتــی قبــول 

مســئولیت کــرده انــد تــا بــرای جامعــه 

خودشــان مفیــد باشــند لــذا مســئولیت 

پذیریشــان قابــل احتــرام اســت.

گفتنــی اســت، ایــن آئیــن در ســی امیــن روز 

ــر  ــور دفت ــر ام ــور مدی ــا حض ــاه ۹۹ ب از تیرم

معاونــت منابــع انســانی نهــاد نمایندگــی مقام 

ــور در  ــای کش ــگاه ه ــری در دانش ــم رهب معظ

ســالن اجتماعــات شــهید ســپهبد ســردار حــاج 

ــگاه  ــه دانش ــع رحمتی ــلیمانی مجتم ــم س قاس

ــوم پزشــکی اســتان برگــزار شــد. عل

مدیران دانشگاه علوم پزشکی به ارزش های الهی و انسانی مقید هستند و برای رضای خدا

 و خدمت به مردم قبول مسئولیت کرده اند
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ــی  ــتی و درمان ــات بهداش ــکی، خدم ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش ــدا؛ رئی وب

چهارمحــال و بختیــاری بــا بیــان اینکــه تمامــی گــروه هــای ســنی در معرض 

خطــر ابتــال بــه کرونــا قــرار دارنــد گفــت: تصــور اینکــه کرونــا تنها مســن ســاالن 

را تهدیــد مــی کنــد كامــًال اشــتباه اســت.

بــه گــزارش وبــدا؛ دکتــر مجیــد شــیرانی افــزود: طــی روزهــای اخیــر شــاهد بســتری 

ــه ای در  ــان و افــراد بــدون بیمــاری زمین ــد حــال شــدن تعــداد قابــل توجهــی از جوان و ب

ی ویــژه مراکــز درمانــی اســتان هســتیم بــه گونــه ای کــه بخــش ICU مرکــزی مرکــز  بخش

آموزشــی درمانــی آیــت ا... کاشــانی بــا ۲۳ تخــت افتتــاح و بیمــاران بســتری در بخــش هــای ویــژه 

مركــز آموزشــی و درمانــی هاجــر (س) بــه ایــن بخــش جدیــد منتقــل شــده انــد.

بــه گفتــه وی، بــا افتتــاح بخــش جدیــد ICU مرکــز آموزشــی و درمانــی کاشــانی، بیمارســتان هاجــر (س) 

تمامــًا بــرای درمــان بیمــاران بدحــال کرونایــی اختصــاص پیــدا کــرده اســت.

بــر لــزوم رعایــت هرچــه بیشــتر پروتــکل هــای بهداشــتی بویــژه در ایــام پیــش روی مــاه محــرم و 

برگــزاری مراســم هــای عــزاداری و پیشــگام بــودن جوانــان در ایــن امــر ، نســبت بــه خطــر ابتــالی 

ایــن قشــر بــه کرونــا در صــورت عــدم توجــه بــه نــکات بهداشــتی و خودمراقبتــی هشــدار داد.

ی  دکتــر شــیرانی گفــت: ضمــن تاکیــد ســتاد ملــی مقابله بــا کرونا بــرای برگــزاری مراســم

عــزاداری مــاه محــرم در فضاهــای ســرباز و خــودداری افــراد مســن و کــودکان از حضور در 

دســته جــات، از مســئولین هیئــات خواســته شــده اســت از پخــش نــذورات در هیــات هــای عــزاداری خودداری شــود. 

وبــدا؛ رئیــس دانشــگاه علوم پزشــکی شــهرکرد 

گفــت: کرونــا بــار دیگــر ارزش هــای انســانی و 

اخالقــی، علــم و مهــارت و جایــگاه پزشــکان را 

نشــان داد.

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

ویــژه برنامــه مراســم تجلیــل از مدافعــان 

ســالمت مــورخ ۲۹ مردادمــاه ۹۹، گفــت: 

جامعــه پزشــکی ســال های ســال در کنــار آالم، 

دردهــا و تلخی هــای زندگــی مــردم، همــدل و 

بوده انــد. غمخوارشــان 

ــوم پزشــکی شــهرکرد بــا  رئیــس دانشــگاه عل

اشــاره بــه اینکــه پزشــکان در حــوادث مختلف 

ــدون آنکــه  ــه، بیمــاری و... ب مثــل ســیل، زلزل

ــی و  ــق زندگ ــند در عم ــته باش ــوه ای داش جل

ــراد  ــن اف ــزود: ای ــد، اف ــردم بودن ــرم راز م مح

ــان  ــه از دستش ــی ك ــا جای ــد ت ــعی کردن س

برمی آیــد غمخــوار و كمــك حــال مــردم 

ــند. باش

ــا کــه  وی ادامــه داد: بحــث کرون

ــار دیگــر کادر  پیــش آمــد یــک ب

درمــان  و  بهداشــت  پزشــکی، 

ثابــت کردنــد كــه بــه ارزش هــای 

ــد، از  ــی پایدارن ــانی و اخالق انس

علــم و مهــارت كافــی برخوردارنــد 

و جایــگاه پزشــكان تثبیــت شــد.

ــم  ــرد: از صمی ــوان ک ــیرانی عن ش

در  همــکاران  همــه  از  قلــب 

بخــش بهداشــت و درمــان، حوزه 

ســالمت، اداری، خدماتــی و... در مجموعــه 

ــر و  ــهرکرد تقدی ــکی ش ــوم پزش ــگاه عل دانش

ــه  ــم ك ــا می گوی ــه آن ه ــم و ب ــکر می کن تش

ــتم. ــان هس ــات آن منــت دار زحم

رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد 

ضمــن تبریــک روز پزشــک و داروســاز بــه همه 

ــازان،  ــکان و داروس ــژه پزش ــان به وی کادر درم

ــان  ــال ایرانی ــال های س ــرد: س ــان ك خاطرنش

ــد و  ــا بودن ــرای دنی ــت ب ــر و برك ــأ خی منش

ــام روز  ــه ن ــینا ب ــی س ــذاری زادروز ابوعل نامگ

پزشــك نشــان از برجســته بــودن دانشــمندان 

ــان دارد. ــی در جه ــكان ایران و پزش

پزشــکی،  علــوم  دانشــگاه  رئیــس  وبــدا؛ 

ــال و  ــی چهارمح ــتی و درمان ــات بهداش خدم

بختیــاری، ضمــن تبریــک فــرا رســیدن زاد روز 

دانشــمند بــزرگ و طبیــب برجســته و نامــدار 

ایرانــی، شــیخ الرئیس ابوعلــی ســینا و روز 

پزشــک بــه جامعــه پزشــکی به ویــژه اســاتید، 

ــات علمــی و پزشــکان شــاغل  اعضــای هی

ــزان  ــن عزی ــی ای ــه تمام ــگاه ب ــن دانش در ای

ــت. ــید گف ــته نباش ــوت و خس خداق

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

ــه  ــر جامع ــت و موث ــرد مثب ــه عملک ــاره ب اش

پزشــکی در مهــار ویــروس ســرکش کرونــا، روز 

ــرای  ــم و مناســب، ب ــی مغتن پزشــک را فرصت

ــه  ــگاه جامع ــت و جای ــادآوری و درك اهمی ی

ــژه  ــورو بوی ــكان كش ــد پزش ــالش و توانمن پرت

اســتان عنــوان كــرد و افــزود: ایــن روز فرصتــی 

اســت بــرای قدردانــی از پزشــكانی كــه ضامــن 

ــاران و  ــی بیم ــت روح ــه، امنی ــالمت جامع س

ــه درد جســم را  ــی هســتند ك فرشــتگان نجات

بــا روح بلندشــان در ســایه لطــف الهــی التیــام 

مــی بخشــند .

ارزنــده  از تالش هــای  تقدیــر  ضمــن  وی، 

ــش،  ــارت، دان ــطه مه ــه واس ــه ب ــکانی ک پزش

ــات  ــار و اخــالص همــواره نویدبخــش حی ایث

ــدواری  ــار امی و ســالمت مــردم هســتند، اظه

ــزد  ــایه ای ــه در س ــر فرهیخت ــن قش ــرد: ای ک

ــی را  ــی شفابخش ــدف عال ــواره ه ــان، هم من

کــه فطــرت آشــنای تمامــی انســان هاســت، 

ســرلوحه تــالش بــی وقفــه خــود قــرار دهنــد.

ــرد:  ــه خاطــر نشــان ک ــر شــیرانی در ادام دکت

ــون  ــوم پزشــکی اســتان هــم اکن دانشــگاه عل

افتخــار همــکاری و بهــره منــدی از مســاعدت 

ــرای  ــص ، دكت ــی، متخص ــک عموم ۸۴۴ پزش

phd و داروســاز را دارد كــه از ایــن تعــداد ۳۲۷ 

پزشــك عمومــی، ۲۳۷ پزشــك متخصــص و ۲۲ 

داروســاز عمومــی و ۸ داروســاز متخصــص ، ۲ 

فلوشــیپ ، ۴۵ فــوق تخصــص مــی باشــند.

رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان اظهــار 

داشــت: علــی رغــم گســتردگی حــوزه فعالیــت 

ایــن مجموعــه در زمینــه هــای ارائــه خدمــات 

بهداشــتی، درمانــی، آموزشــی، پژوهشــی 

ــن دارو و  ــا، تامی ــاخت ه ــر س ــعه زی و توس

ــالمت  ــر س ــارت ب ــکی و نظ ــزات پزش تجهی

ــت  ــد تربی ــتی، در بع ــی و بهداش ــواد غذای م

و  بهداشــتی  کادر  و  متخصــص  نیروهــای 

ــوم  درمانــی نقــش و جایــگاه دانشــگاه عل

ــت  ــز اهمی ــته و حائ ــیار برجس ــکی بس پزش

اســت. بگونــه ای کــه نیروهــای تربیــت یافتــه 

در ایــن دانشــگاه در آینــده ای نزدیــک در 

خــود مجموعــه مشــغول بــه كار و بــا حســاس 

ــات  ــی حی ــان یعن ــی انس ــد زندگ ــن بع تری

ــا دارای  ــد و بعض ــروكار دارن ــراد س ــان اف و ج

پســت هــای مدیریتــی و ســكان داران كشــتی 

ســالمت محــل ســكونت یــا هــر نقطــه ای از 

ــوند.  ــی ش كشــور م

هشدار رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد نسبت به

 خطر ابتالی تمامی گروه های سنی به کرونا

اثبات ارزش های اخالقی، علم و مهارت پزشکان در بحث کرونا

اشتغال ۸۴۴ پزشک عمومی، متخصص، دکترای phd و داروساز در مجموعه 

بزرگ دانشگاه علوم پزشکی چهارمحال و بختیاری
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ــگاران صــدا و  ــل از خبرن ــن تجلی ــدا; در آیی وب

ــاری  ــال و بختی ــتان چهارمح ــز اس ــیما مرک س

کــه بــه مناســبت روز خبرنــگار صــورت گرفــت، 

بــر نقــش بــی بدیــل رســانه ها در بحــث 

ــد شــد. ــا تاکی ــا کرون ــه ب ــگیری و مقابل پیش

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

ــیما  ــدا و س ــل از خبرنــگاران ص ــن تجلی آیی

مرکــز اســتان چهارمحــال و بختیــاری کــه بــه 

مناســبت روز خبرنــگار صــورت گرفــت، افــزود: 

کرونــا در ابعــاد مختلــف اجتماعــی، خانوادگی، 

اقتصــادی و...، در دنیــا تاثیــر گذاشــته و عمــق 

ــن اســت. فاجعــه بیــش از ای

رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد ادامه 

داد: دانشــگاه و صــدا و ســیمای مرکــز اســتان 

ــن  ــا یکدیگــر داشــته و ای ــاط تنگاتنگــی ب ارتب

موضــوع در بحــث کرونــا نمــود بیشــتری 

ــت. داش

ــیمای  ــدا و س ــه در ص ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب

مرکــز اســتان چهارمحــال و بختیــاری دغدغــه  

ــه وجــود  خوبــی نســبت بــه بیمــاری کرونــا ب

ــر  ــالوه ب ــه ع ــن دغدغ ــرد: ای ــوان ک ــد، عن آم

رســانه ملــی در بیــن دیگــر خبرنــگاران اســتان 

ــد. ــده ش ــازی دی ــای مج و فض

شــیرانی خاطرنشــان کــرد: ســالمت فــردی بــر 

ــی  ــاد و خودمراقبت ــی ایج ــای خودمراقبت مبن

می شــود،  حاصــل  دانــش  براســاس 

خوشــبختانه ایــن موضــوع مهــم در رســانه های 

ــی  ــه خوب ــیما ب ــدا و س ــژه ص ــه وی ــتان ب اس

ــت. ــته اس ــود داش وج

رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد 

ــرل  ــه و کنت ــر در بحــث مقابل ــرد: اگ ــه ک اضاف

بیمــاری کرونــا توفیقــی حاصــل شــده، بخــش 

عمــده آن مرهــون رســانه های مختلــف در 

ــود. ــاری ب ــال و بختی چهارمح

ــز  ــارنیا نی ــف افش ــن یوس ــن آیی ــه ای در ادام

گفــت: صــدا و ســیما در نظــام جمهــوری 

اســالمی ایــران بــه حقیقــت یــک رســانه ملــی 

اســت، رســانه ای کــه نــه دولتــی، نــه حزبــی، 

ــی  ــاح خاص ــدار جن ــه طرف ــی و ن ــه سیاس ن

ــت. اس

مدیــرکل صــدا و ســیما چهارمحــال و بختیــاری 

ــن  ــه بی ــیما در فاصل ــدا و س ــد: ص ــادآور ش ی

ــالش  ــد و ت ــردم و مســؤوالن حرکــت می کن م

دارد نــه تریبــون ۱۰۰ درصــدی مســؤوالن باشــد 

و نــه اینکــه بخواهــد به صــورت جزیــره ای 

عمــل کنــد.

و  آگاهــی  آمــوزش،  کــرد:  تاکیــد  وی 

ــت. ــانه اس ــی رس ــدف اصل ــانی ه اطالع رس

افشــارنیا بیــان کــرد: در بحــث ویــروس کرونــا 

ــت،  ــام گرف ــه انج ــی ک ــه اقدامات ــار هم در کن

ــن  ــا در ای ــردم و آموزش ه ــواد م ــش س افزای

خصــوص بــود، دانــش عمومــی مــردم در 

ــه  ــن ب ــت و ای ــش یاف بحــث بهداشــت افزای

ــود. ــرد رســانه ب ــل عملک دلی

مدیــرکل صــدا و ســیما چهارمحــال و بختیــاری 

مقولــه  یــک  رســانه  کــرد:  خاطرنشــان 

چندوجهــی اســت امــا یــک بخــش آن ذوق و 

ســلیقه اســت و چــون بحــث هنــر بــه میــان 

آمــوزش  و  اطالع رســانی  قطعــا  می آیــد، 

تاثیرگذارتــر اســت، ایــن باعــث می شــود 

ــانه  ــژه رس ــانه به وی ــه از رس ــری جامع اثرپذی

ــود. ــتر ش ــر و بیش ــی بهت مل

وی عنــوان کــرد: صــدا و ســیما نیــز همچــون 

ســایر گروه هــای مردمــی و مجموعــه بهداشــت 

و درمــان بــه میــدان مبــارزه بــا بیمــاری کرونــا 

آمــد.

بــه گــزارش وبــدا؛ دکتر مجید شــیرانی ریاســت 

ــهرکرد،  ــکی ش ــوم پزش ــگاه عل ــرم دانش محت

مســئول محتــرم دفتــر نهــاد نمایندگــی مقــام 

معظــم رهبری در دانشــگاه، معاونت بهداشــتی 

و رئیــس مرکــز بهداشــت اســتان بــه مناســبت 

روز خبرنــگار از مدیــرکل، معاونــان و خبرنــگاران 

مجموعــه صــدا و ســیمای مرکــز اســتان 

چهارمحــال و بختیــاری تجلیــل بــه عمــل 

ــد. آوردن

وبــدا؛ رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی، خدمــات 

بهداشــتی و درمانــی چهارمحــال و بختیــاری 

ــراح  ــک ج ــاری ی ــال ج ــاه س ــان م ــت: از آب گف

ــتان  ــت در اس ــام وق ــورت تم ــاذق بص ــب ح قل

ــی شــود. مســتقر م

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

بیــان اینکــه، یکــی از جراحــان قلــب حــاذق کــه 

ســالها در اســتان خدمــت ارائــه و منشــا خدمات 

مانــدگار در اســتان بودنــد بــه واســطه موقعیــت 

شــغلی جدیــد در یکــی از شــهر هــا حــدود ۳مــاه 

اســت کــه از اســتان خــارج شــده انــد افــزود: از 

همــان زمــان تاکنــون دانشــگاه رایزنی هــای الزم 

ــرای اســتقرار جــراح قلــب در اســتان را انجــام  ب

داد.

ــا همــکاری هــای خــوب وزارت  ــه وی، ب ــه گفت ب

ــران،  ــکی ته ــوم پزش ــگاه عل ــت و دانش بهداش

یکــی از پزشــکان حــاذق هــم اســتانی مشــغول 

ــت  ــاره وق ــه صــورت پ ــران ب ــه خدمــت در ته ب

در اســتان مشــغول بــه خدمــت شــده و مــوارد 

ــد. ــی دادن ــش م ــی را پوش اورژانس

دکتــر شــیرانی ادامــه داد: خوشــبختانه ایــن 

ــتان  ــت در اس ــام وق ــاه تم ــان م ــک از آب پزش

ــود. ــی ش ــتقر م مس

وی ادامــه داد: ایــن جــراح قلــب، پیــش از 

تحصیــل در گرایــش فــوق تخصــص قلــب 

در تهــران و اشتغالشــان در خــارج از اســتان، 

ســابقه طوالنــی مــدت در ارائــه خدمــات جراحی 

عمومــی در چهارمحــال و بختیــاری دارد.

نقش بی بدیل رسانه ها در آگاهی بخشی و مقابله با کرونا

استقرار تمام وقت جراح قلب در چهارمحال و بختیاری از ابتدای آبان ماه ۹۹
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پزشــکی،  علــوم  دانشــگاه  رئیــس  وبــدا؛ 

ــال و  ــی چهارمح ــتی و درمان ــات بهداش خدم

ــت  ــتاوردهای دول ــن دس ــاری از مهمتری بختی

ــالمت و  ــام س ــول نظ ــه تح ــد ب ــر و امی تدبی

ــت و  ــوزه بهداش ی ح ــاخت ــعه زیرس توس

درمــان بویــژه در مناطــق محــروم و کمتــر 

ــود. ــاره نم ــور اش ــودار کش برخ

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

گفــت و گــوی برنامــه زنــده "چشــم انــداز" در 

ــه مناســبت  ســومین روز از شــهریورماه ۹۹ و ب

هفتــه دولــت، بــه تشــریح دســتاوردهای 

دولــت تدبیــر و امیــد در حــوزه ســالمت 

ــت. پرداخ

وی، بــا اشــاره به گســتردگی خدمات دانشــگاه 

علــوم پزشــکی در حــوزه هــای مختلــف 

آموزشــی، بهداشــتی، درمانــی، پژوهشــی، 

فرهنگــی اظهــار داشــت: از مهمتریــن وظایــف 

ــار تحقیقــات و خدمــات  ایــن مجموعــه در کن

فرهنگــی و غیــره، تربیــت نیروهــای متخصص 

ــی باشــد.  ــوزش دانشــجویان م و آم

وی، از شــاخص های معاونــت آموزشــی در 

ــدود ۲۵  ــد ح ــه رش ــد ب ــر و امی ــت تدبی دول

ــت و  ــاره داش ــجویان اش ــدی کل دانش درص

ــجویان  ــداد کل دانش ــال ۹۲ تع ــزود: در س اف

ــن  ــه ای ــود ک ــر ب ــزار و ۱۶۱ نف ــا ۲ ه ــر ب براب

ــر  ــزار و ۶۳۶ نف ــه ۲ ه ــال ۹۸ ب ــداد در س تع

ــت. ــیده اس رس

ــه رشــد  ــه ب ــرورت توج ــر ض ــد ب ــا تاکی وی ب

ــای  ــاخص ه ــی ش ــد کم ــار رش ــی در کن کیف

ــداد  ــز، تع ــن راســتا نی ــت: در ای آموزشــی گف

اســتاد و دانشــیار از ۲۳ نفــر در ســال ۹۲ بــا ۸۳ 

درصــد رشــد بــه ۴۲ نفــر در ســال ۹۸ رســیده 

اســت.

دکتــر شــیرانی افزود: تعــداد دانشــجویان دوره 

ــز از ۱۷۶ نفــر در ســال  تحصیــالت تکمیلــی نی

۹۲ بــا ۷۶ درصــد رشــد بــه ۳۰۹ نفــر در ســال 

۹۸ رســید.

ــی از  ــأت علم ــای هی ــه وی، کل اعض ــه گفت ب

۱۷۶ نفــر در ســال ۹۲ بــه ۲۴۰ نفــر در ســال ۹۸ 

ــه ۳۶ درصــد رشــد داشــته اســت. رســید ک

ــال  ــکی چهارمح ــوم پزش ــگاه عل رئیــس دانش

ــگاه  ــن دانش ــه ای ــان اینک ــا بی ــاری ب و بختی

ــه نخســت  ــز رتب ــی حائ ــرای ۱۵ ســال متوال ب

ــراز  ــای همت ــگاه ه ــن دانش ــی در بی پژوهش

خــود شــده اســت از ارتقــاء ســطح پژوهشــی 

دانشــگاه از بیــن دانشــگاه هــای تیــپ ۳ بــه 

ــر داد. ــته خب ــال گذش ــپ ۲ در س تی

دکتــر شــیرانی گفــت: اولیــن شــرکت دانــش 

ــدازی  ــان در ســال ۱۳۹۴ در دانشــگاه راه ان بنی

شــد و بــا راه انــدازی ۲ شــرکت دانــش 

بنیــان دیگــر در ســال گذشــته، مجمــوع ایــن 

ــال ۹۸  ــان س ــرکت در پای ــه ۳ ش ب ــرکت ش

ــم و  ــه در راســتای تولیــد عل رســیده اســت ک

ــتند. ــت هس ــه فعالی ــغول ب ــاوری مش فن

وی اضافــه کــرد: تولیــدات ایــن شــرکت هــای 

دانــش بنیــان در عرصــه ملــی و حتــی خــارج 

از کشــور دارای متقاضــی اســت. 

ــق  ــگران تطبی ــداد پژوهش ــه وی، تع ــه گفت ب

یافتــه از ۱۶۷ نفــر بــا ۷۳ درصــد رشــد بــه ۲۸۹ 

نفــر رســیده اســت.

دکتــر شــیرانی افــزود: همچنیــن تعــداد 

مقــاالت انیدکــس شــده در مجــالت خارجــی 

ــادل  ــدی مع ــا رش ــال ۹۲ ب ــه در س از ۱۴۲ مقال

۲۵۴ درصــد بــه ۵۰۲ مقالــه در ســال ۹۸ رســید.

وی اظهــار داشــت: آنچــه بــرای مــردم ملموس 

تــر اســت خدمــات حــوزه بهداشــت و درمــان 

ــات  ــه نیــز، توفیق ــن زمین ــه در ای ــت ک اس

ــی در اســتان حاصــل شــده اســت. خوب

وی از شــاخص هــای توســعه یافتگــی در 

ــدی،  ــش ۴۴ درص ــه کاه ــت ب ــوزه بهداش ح

تعــداد نوزادانــی کــه در مــدت یــک مــاه پــس 

از تولــد فــوت نموده انــد اشــاره داشــت و 

افــزود: ایــن تعــداد از ۱۹۳ در ســال ۹۲ بــه ۱۰۸ 

مــورد در ســال ۹۸ رســیده اســت و در مجمــوع 

ــش  ــوزادان ۳۳ درصــد کاه ــرگ ن شــاخص م

داشــته اســت.

ــر  ــودکان زی ــرگ ک ــاخص م ــه وی، ش ــه گفت ب

یکســال ۴۴ درصــد کاهــش داشــته اســت و 

ــا ۲۳  ــر ۵ ســال ب شــاخص مــرگ کــودکان زی

ــه ۱۱.۱ در  درصــد كاهــش از ۱۴.۵ در ســال ۹۲ ب

ســال ۹۸ رســیده اســت.

ــادران  ــرگ م ــداد م ــزود: تع ــیرانی اف ــر ش دکت

ــل عــوارض حاملگــی و زایمــان  ــه عل ــاردار ب ب

ــت. ــدی داشــته اس ــش ۵۰ درص ــز کاه نی

بــه  دسترســی  درصــد  ادامــه  در  وی 

طریــق  از  بهداشــتی  اولیــه  مراقبت هــای 

در مناطــق  بهداشــتی  شــبکه های دولتــی 

روســتایی را ۹۹ درصــد اعــالم و افــزود: میــزان 

پوشــش واکسیناســیون ۱۰۰ درصــد می باشــد.

رئیــس دانشــگاه علوم پزشــکی اســتان از دیگر 

ی  مولفــه هــای توســعه یافتگــی به شــاخص

ــت: کل  ــت و گف ــاره داش ــان اش ــوزه درم ح

تخت هــای فعــال بیمارســتانی های تابعــه بــا 

ــدی از ۱۱۸۹ تخــت در ســال ۹۲  ــد ۲۶ درص رش

بــه ۱۴۹۷ تخــت در ســال ۹۸ رســید.

ــل  ــات حاص ــزود: از توفیق ــیرانی اف ــر ش دکت

 ICU ــاح ۲۳ تخــت ــه افتت ــن زمین شــده در ای

ــک  ــر ی ــغ ب ــاری بال ــرف اعتب ــا ص ــزی ب مرک

میلیــارد و ۲۰۰ میلیــون تومــان بــه ازای راه 

ــد. ــی باش ــت م ــر تخ ــدازی ه ان

وی ادامــه داد: بخــش ICU تجمیــع یافتــه 

بــا تجهیــزات پیشــرفته و خدمــات اســتاندارد 

و عــاری از هرگونــه عفونــت آمــاده ارائــه 

خدمــت بــه مــردم شــریف اســتان می باشــد.

بــه گفتــه وی، در حــال حاضــر بطــور میانگیــن 

بــه ازای هــر یــک هــزار نفــر، ۱.۵ تخــت 

بیمارســتانی در اســتان فعــال مــی باشــد 

ــا توجــه بــه میانگیــن کشــوری (۱.۷) در  کــه ب

وضعیــت مطلوبــی قــرار داریــم و امیــد اســت 

بــا سیاســت هــای اتخــاذ شــده در ســال های 

ــتر  ــای بیش ــت ه ــن تخ ــاهد تامی ــی ش آت

باشــیم.

دکتــر شــیرانی، همچنیــن بــه بهــره بــرداری از 

ــی عصــر (عــج)  ــی ول ــز آموزشــی و درمان مرک

ــدود ۱۱ ســال و بخــش  بروجــن پــس از ح

الحاقــی بیمارســتان لــردگان طــی ۲ تــا ۳ 

ســال گذشــته اشــاره داشــت و افــزود: توســعه 

ــون  ــاز و هــم اکن ــز آغ بیمارســتان فارســان نی

ــی دارد.  ــرفت فیزیک ــد پیش ــش از ۴۰ درص بی

ــات  ــه خدم ــه ک ــن نکت ــادآوری ای ــا ی وی ب

بیمارســتانی بایــد در مراكــز پیشــرفته و متراكم 

ارائــه شــود اظهــار داشــت: ایجــاد بیمارســتان 

ــع  ــه نف ــی ب ــی خیل ــات تخصص ــت خدم جه

ــردم نیســت. م

دکتــر شــیرانی اضافــه کــرد: ایجــاد بیمارســتان 

در مناطــق کوچــک کــه زیرســاخت هــای کافی 

ــن  ــص تامی ــك متخص ــدارد و پزش ــود ن وج

نمــی شــود، خدمــت محســوب نمــی شــود.

رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان گفت: 

در مناطــق کمتــر برخــودار باید خدمات ســطح 

یــک بهداشــتی شــامل مراقبت مــادران بــاردار 

و نــوزاد و خدمــات اورژانــس ۱۱۵ بیشــتر ارائــه 

. د شو

ی  بــه گفتــه وی، در ایــن راســتا طــی ســال

اخیــر ضمــن گســترش پایــگاه هــای شــهری 

و جــاده ای اورژانــس ۱۱۵، بیــش از ۹۰ درصــد 

پرســنل اورژانــس پیش بیمارســتانی تخصصی 

و آمــوزش دیــده شــدند.

ــش از ۲۰  ــانی بی ــه روز رس ــیرانی ب ــر ش دکت

ــرف  ــا ص ــس ۱۱۵ ب ــاوگان اورژان ــس ن آمبوالن

اعتبــاری بالــغ بــر یــک میلیــارد و ۵۰۰ میلیــون 

ــر  ــس را از دیگ ــر آمبوالن ــه ازای ه ــان ب توم

ــمرد. ــوزه برش ــن ح ــوب در ای ــات خ اتفاق

تحول نظام سالمت و توسعه زیرساخت های حوزه بهداشت و درمان، مهمترین دستاورد 

دولت و تدبیر و امید برای مناطق کمتر برخوردار کشور



۱۴۱۴

وبــدا؛ رئیــس دانشــگاه علوم پزشــکی شــهرکرد 

خدمــات  برنامــه  نخســت  گام  افتتــاح  از 

دوراپزشــکی، یادمــان شــهدای مدافع ســالمت 

در دانشــگاه های علــوم پزشــکی منتخــب 

ــر داد. ــور خب کش

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

ــات  ــه خدم ــت برنام ــاح گام نخس ــن افتت آیی

دوراپزشــکی، کــه بــه صــورت ویدیوکنفرانــس 

بــا حضــور وزیــر بهداشــت، درمــان و آمــوزش 

پزشــکی، دیگــر مقامــات ارشــد وزارتــی و 

رؤســای دانشــگاه های علــوم پزشــکی سراســر 

كشــور انجــام گرفــت، افــزود: وزارت بهداشــت 

كشــوری  برنامه هــای  توســعه  ادامــه  در 

مدیریــت بیمــاری كوویــد_۱۹، بــا یــاد شــهدای 

مدافــع ســالمت و بــا هــدف كســب آمادگــی 

جهــت مقابلــه بــا مــوج ســوم بحــران بیمــاری 

كرونــا در پاییــز و زمســتان ۹۹، اولیــن گام 

اســتقرار خدمــات پزشــكی از راه دور در برخــی 

دانشــگاه های منتخــب، بــه صــورت آزمایشــی 

ــرد. ــدازی ك را راه ان

دانشــگاه  رئیــس 

پزشــکی  علــوم 

شــهرکرد ادامــه داد: 

هــدف از ایــن برنامــه حداقــل ســازی تمــاس 

بیــن پزشــک و بیمــار، دورنگــه داشــتن بیماران 

ــن  ــی، ایم ــی احتمال ــا آلودگ ــی ب از محیط های

نگــه داشــتن کادر بهداشــت و درمــان و فراهــم 

ــات  ــه خدم ــری ب ــی حداکث ــاختن دسترس س

ــور  ــاط كش ــه نق ــکی در هم ــی پزش تخصص

ــه در  ــت ك ــدام چنــدی اس ــن اق ــت، ای اس

ــال انجــام  برخــی كشــورهای پیشــرفته در ح

ــت. اس

ــت،  وی بــا اشــاره بــه اینکــه وزارت بهداش

ــا  ــالش دارد ت ــکی ت ــوزش پزش ــان و آم درم

ــویق  ــه ای و تش ــژه بیم ــای وی ــا حمایت ه ب

ــالمت  ــکده ها و کادر س ــا، دانش ــگاه ه دانش

ی  درگیــر، دریچــه ای جدیــد در شــرایط همه

ــم  ــور فراه ــردم کش ــه م ــانی ب در خدمت رس

نمایــد تــا رنــج ایــن بیمــاران و خانواده هــای 

ــرای  ــوان کــرد: ب ــان بــه حداقــل برســد، عن آن

طــرح  اجــرای  دنبــال  بــه  منظــور  ایــن 

دوراپزشــكی در بیمارســتان های كشــور اســت. 

دکتــر شــیرانی خاطرنشــان کــرد: برنامــه 

دوراپزشــکی قــرار اســت بــه تدریــج خدمــات 

مشــورت تخصصــی بیمــاران بســتری کوویــد 

۱۹ و نیــز ویزیت هــای ســرپایی ایــن بیمــاران، 

بــه ویــژه در مناطــق محــروم و کــم برخــوردار 

فاقــد نیروهــای تخصصــی بــا بهره گیــری 

از فناوری هــای اطالعاتــی پزشــکی توســط 

پزشــكان متخصــص بیمارســتان های مــادر 

ــود. ــش داده ش ــزرگ پوش ــهرهای ب ش

ــوم پزشــکی شــهرکرد بــا  رئیــس دانشــگاه عل

ــکان  ــه پزش ــا ب ــن فناوری ه ــه ای ــان اینک بی

اجــازه می دهــد از محــل خدمــت و یــا 

حتــی منــزل، در بســتری امــن، بــه مشــاوره و 

ویزیــت بیمــاران خــود پرداختــه و نســخ خــود 

را بــه صــورت الکترونیــک بــرای بیمــاران صادر 

ــت  ــه گام نخس ــرد: در برنام ــه ك ــد، اضاف كنن

خدمــات دوراپزشــكی كشــور، چهــار دانشــگاه 

منتخــب مشــهد، البــرز، كهگیلویــه و بویراحمد، 

ــم  ــزگان و ب ــتان، هرم ــل، لرس ــهر، زاب ایرانش

ــی  ــورت تخصص ــات مش ــدازی خدم ــا راه ان ب

ــورت  ــه ص ــن گام را ب ــت از راه دور، ای و ویزی

ــد. ــاز می كنن ــی آغ آزمایش

وی بــا تاکیــد بــر اینکــه برنامــه دوراپزشــکی از 

ــا اطمینــان از آمادگــی کامــل  ابتــدای پاییــز ب

همــه زیرســاخت ها، نیــروی انســانی الزم، 

تجهیــزات و چرخه هــای پشــتیبانی مــورد نیاز، 

وارد چرخــه گســترده گام اصلــی ارائــه خدمت 

ــت،  می شــوند، تصریــح کــرد: وزارت بهداش

ــا  ــر دارد ب ــکی در نظ ــوزش پزش ــان و آم درم

تشــكیل كمیتــه ملــی پزشــكی از راه دور (پــاد)، 

در صــورت موفــق بــودن نتایج دوره آزمایشــی 

گام اول، بــا ســرعت تمــام ایــن تجربیــات را در 

قالــب ضوابــط اجرایــی ابــالغ شــده بــه همــه 

مناطــق آمایشــی كشــور و بــا اولویــت مناطــق 

محــروم كشــور گســترش دهــد.

پزشــکی،  دانشــگاه علــوم  رئیــس  وبــدا؛ 

ــال و  ــتی چهارمح ــی و بهداش ــات درمان خدم

بختیــاری گفــت: افــراد دارای بیمــاری زمینه ای 

ــوی، متابولیــک  ــی، ری ــر بیماری هــای قلب نظی

و کلیــوی در اولویــت تزریــق واکســن آنفلوآنــزا 

ــد. ــرار دارن ق

بــه گــزارش وبــدا بــه نقــل از خبرگــزاری ایرنــا؛ 

دکترمجیــد شــیرانی افــزود: بیمــاران زمینــه ای 

چندمرحلــه ای  غربالگری هــای  در 

کــه در خصــوص ویــروس 

کرونــا در اســتان انجــام 

شناســایی  گرفتــه 

ــی از  ــده اند و نگران ش

ــن  ــن ای ــت تامی باب

ــته  واکســن نداش

ــند. باش

ــه داد:  وی ادام

ــر آن،  عالوه  ب

ن  کا د کــو

 ۶ بیــن 

مــاه 

تــا ۶ ســال و کادر بهداشــت و درمــان کــه بــه 

صــورت مســتقیم بــا بیمــاران مبتــال بــه ایــن 

ــت  ــز در اولوی ــاس هســتند نی ــروس در تم وی

تزریــق واکســن آنفلوآنــزا قــرار دارنــد.

ــهمیه  ــزان س ــوص می ــیرانی در خص ــر ش دکت

واکســن آنفلوآنــزا در پاییــز امســال اســتان نیز 

گفــت: هنــوز ســهمیه مشــخصی برای اســتان 

از ســوی ســتاد مرکــزی اعــالم نشــده امــا بــا 

توجــه بــه شــیوع ویــروس کرونــا نســبت بــه 

ــده و  ــتری ش ــاز بیش ــالم نی ــته اع ــال گذش س

امیــد اســت ایــن ســهمیه بــه میــزان موردنیاز 

در اختیــار اســتان قــرار داده شــود.

ــات  ــکی، خدم ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش رئی

ــاری  ــی و بهداشــتی چهارمحــال و بختی درمان

بــا بیــان اینکــه ســال گذشــته بیــش از چهــار 

ــزا در داروخانه هــای  هــزار دوز واکســن آنفلوآن

اســتان توزیــع شــد، تصریــح کــرد: توصیــه ما 

ــه مــردم اســتان ایــن اســت کــه اگــر جــزو  ب

ــال  ــاالی ۶۰ س ــراد ب ــه ای و اف ــاران زمین بیم

ســن نیســتند اصــراری بــرای تزریــق واکســن 

نداشــته باشــند چراكــه ایــن واكســن از ابتــال 

ــد. ــگیری نمی كن ــا پیش ــه كرون ب

ــزا  ــن آنفلوآن ــه داد: واکس ــیرانی ادام ــر ش دکت

تنهــا شــدت بیمــاری کرونــا را در بیمــاران 

ــش  بــا ســابقه بیماری هــای زمینــه ای کاه

می دهــد از همیــن رو افــراد ســالم بــا رعایــت 

کامــل پروتکل هــای بهداشــتی می تواننــد 

خــود را از ابتــال بــه ویــروس كرونــا و آنفلوآنــزا 

ــد.  ــگاه دارن ــان ن در ام

بــه گفتــه وی، واکســن آنفلوآنــزا از اواخــر 

شــهریورماه در داروخانه هــای ایــن اســتان 

می شــود.  توزیــع 

دکتــر شــیرانی بــا بیــان اینکــه ۲ هفتــه پــس 

از تزریــق واکســن آنفلوآنــزا ایمنــی الزم در فــرد 

ــن  ــرد: بهتری ــان ک ــود، خاطرنش ــاد می ش ایج

ــاه  ــل مهرم ــن اوای ــق واکس ــرای تزری ــان ب زم

ــود  ــق ش ــی زود تزری ــر خیل ــه اگ ــت چراک اس

ایمنــی ایجــاد شــده در اواخــر فصــل اپیدمــی 

از بیــن مــی رود و اگــر هــم دیــر تزریــق شــود 

ــازی  ــل از ایمنی س ــی قب ــت آلودگ ــن اس ممك

رخ دهــد. 

بــر اســاس ایــن گــزارش، بنــا بــر اعــالم 

مســئوالن وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش 

پزشــکی، میــزان واردات واکســن آنفلوآنــزا 

ــور بیــش  ــع در داروخانه هــای کش ــرای توزی ب

ــا  ــدود ۱۱ ت ــال ح ــده و امس ــر ش ــج براب از پن

ــور  ــزا وارد کش ــن آنفلوآن ــون دوز واکس ۱۲میلی

ــزان در ســال  ــه ایــن می ــی ک می شــود در حال

گذشــته حــدود ۲.۵میلیــون دوز بــوده اســت.

افتتاح گام نخست برنامه خدمات دوراپزشکی در دانشگاه های علوم پزشکی منتخب کشور

بیماران زمینه ای در اولویت دریافت واکسن آنفلوآنزا قرار دارند



۱۵۱۵

وبــدا؛ رئیــس دانشــگاه علوم پزشــکی شــهرکرد 

در پیامــی فرارســیدن روز پزشــک را بــه جامعــه 

پزشــکی اســتان چهارمحــال و بختیــاری تبریک 

 . گفت

بــه گــزارش وبــدا؛ در متــن پیــام دکتــر مجیــد 

شــیرانی آمــده اســت: 

اول شــهریور ماه روز بزرگداشــت حکیــم ابوعلی 

ــته و  ــب برجس ــزرگ و طبی ــمند ب ــینا دانش س

نامــدار ایرانــی اســت و چــه زیبــا ایــن روز بــا 

نــام ســپیدجامگان مجاهــد و ایثارگــر نامگــذاری شــد.این مــرز و بوم 

همــواره زادگاه نامــدارن عرصــه پزشــکی بــوده اســت کــه حکمــت و 

هنــر را در هــم آمیختــه تــا در ذهــن تاریــخ همــواره ماندگار باشــند.

ــه  ــران، اگرچ ــکوهمند ای ــالب ش ــروزی انق ــد از پی ــال های بع در س

ــام  ــت نظ ــاروری درخ ــد و ب ــاهد رش ــف ش ــای مختل در عرصه ه

ــم امــا نقــش بی بدیــل پزشــکان ارجمنــد  جمهــوری اســالمی بودی

ــال زدنــی  ــن ســرزمین در پیشــبرد اهــداف ســالمت جامعــه مث ای

اســت. ایــن روزهــا کــه بیمــاری کرونــا گریبانگیــر جامعــه جهانــی 

شــده اســت بــار دیگــر نقــش پزشــکان برجســته شــد، آن هنــگام 

کــه لبــاس ســفید رزم پوشــیدند و در میــدان مبــارزه بــا ایــن ویروس 

منحــوس در صــف اول جبهــه، حاضــر شــدند.

پزشــکان ایثارگــری کــه بــا جــان خــود در برابر ویــروس ناشــناخته و 

مرمــوز کرونــا قــد علــم کردنــد تــا ســالمت مــردم تضمین شــود، کم 

نبودنــد عزیــزان پزشــکی كــه طــی حــدود ۷ مــاه گذشــته بــه پیروی 

علی(ع)  از مرادشــان ســرور و ســاالر شــهیدان اهــل عالــم حســین

بــا تأســی از هم رزمــان شــهید خــود در دوران هشــت ســال جنــگ 

ــروس  ــر وی ــالمی در براب ــران اس ــت ای ــاع از مل ــی در راه دف تحمیل

منحــوس كرونــا جــان دادنــد.

بنــده بــه عنــوان عضــوی از مجموعــه بهداشــت و درمــان، بــه روح 

ــدگان دفــاع مقــدس در  ــار رزمن ــه در کن ــد پزشــکان شــهیدی ک بلن

جبهه هــای حــق علیــه باطــل، در میــدان مبــارزه بــا کرونــا و دیگــر 

برهه هــای حساســی کــه بــا آن مواجــه بودنــد، جامــه سپیدشــان، 

ــهیدپرور و  ــت ش ــن دارم مل ــتم و یقی ــد، درود می فرس ــون ش گلگ

والیــی ایــران اســالمی هیچــگاه تالش هــا و مجاهدت هــای 

فرزندانشــان در عرصــه درمــان بــه ویــژه مبــارزه بــا بیمــاری جهــان 

شــمول کرونــا را فرامــوش نخواهنــد كــرد، امیــد اســت روح ُپرفتــوح 

ایــن عزیــزان شــهید بــا سرسلســله شــهیدان و ســرور جوانــان اهــل 

بهشــت اباعبداللــه الحســین(ع) محشــور شــود.

ــکی  ــه پزش ــه جامع ــاه، روز پزشــک را ب ــک شــهریور م ــب ی اینجان

اســتان چهارمحــال و بختیــاری، تبریــک عــرض نمــوده و از خداونــد 

منــان، مزیــد توفیــق ایشــان در راســتای خدمــت بــه جامعــه ایــران 

اســالمی را مســئلت مــی نمایــم.

وبــدا؛ رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی، خدمــات بهداشــتی و درمانــی 

چهارحــال و بختیــاری، در پیامــی فــرا رســیدن ســالروز شــهادت محمــود 

صارمــی "روز خبرنــگار" را بــه اصحــاب رســانه تبریــک گفــت.

ــه  ــاب ب ــیرانی خط ــد ش ــر مجی ــام دکت ــن پی ــدا؛ در مت ــزارش وب ــه گ ب

ــاه «روز  ــرداد م ــت؛ ۱۷ م ــده اس ــم آم ــه و قل ــه اندیش ــگران عرص تالش

شــهادت خبرنــگار واال مقــام شــهید محمــود صارمــی » یــادآور حماســه 

ــود  ــای خ ــه بق ــت را ب ــای حقیق ــه بق ــت ک ــی اس ــای آنهای آفرینی ه

ترجیــح دادنــد و بــا خــون خــود تجســم امانــت، مســئولیت، تعهــد را 

عینیــت بخشــیدند و خبرنــگاران آیینــه تمــام نمــای جامعــه هســتند که 

بــا نظــارت، اطالع رســانی صحیــح، عالمانــه و بی طرفانــه نقــش مهمــی 

در ســالمت، پویایــی اجتماعــی و همبســتگی ملــی دارنــد.

ــی و روز  ــی و حق جوی ــوان روز حق گوی ــگار بعن ــه از روز خبرن وی در ادام

پاسداشــت قلــم یــاد کــرد و ایــن روز را بــه همــه روزنامه نــگاران، صاحبان 

اندیشــه و مجاهــدان عرصــه اطالع رســانی و خصوصــًا خبرنــگاران 

پرتــالش عرصــه ســالمت تبریــک عــرض نمــوده اســت.

ــگاران در  ــل خبرن ــی بدی ــه نقــش ب ــا اشــاره ب ــه ب ــر شــیرانی در ادام دکت

انعــکاس ســریع و بــه هنــگام اخبــار و رویدادهــای حــوزه هــای مختلــف 

ــرفت،  ــای پیش ــه قله ه ــتیابی ب ــک، دس ــی ش ــت، ب ــته اس ــار داش اظه

ــردم  ــح م ــی و مصال ــع مل ــت از مناف ــعادت کشــور ، مراقب ــربلندی و س س

ــدق و  ــی، ص ــا حق جوی ــز ب ــالمی ج ــالب اس ــمند انق ــای ارزش و آرمان ه

ــود. ــن نمی ش ــی ممک ــه آگاه ــدت در عرص مجاه

وبــدا؛ رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی، خدمــات بهداشــتی و درمانــی 

چهارمحــال و بختیــاری، در پیامــی روز کارمنــد را خدمــت همــه 

خدمتگــزاران ایــن عرصــه در نظــام مقــدس جمهــوری اســالمی ایــران 

ــت. ــک گف ــگاه تبری ــژه در دانش به وی

بــه گــزارش وبــدا؛ دکتــر مجیــد شــیرانی افــزود: روز کارمنــد روز ارزش 

نهــادن بــه تالش هــای بخــش بزرگــی از جامعــه ایــران اســالمی اســت 

کــه هــدف آن هــا خدمــت بــه مــردم و کســب رضــای خداونــد اســت.

ــالش  ــرد: ت ــان ک ــهرکرد خاطرنش ــکی ش ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش رئی

ــه   ــد زمین ــدان شــریف در دســتگاه های اداری اســت کــه می توان کارمن

ســاز توســعه، پیشــرفت و تحقــق اهــداف متعالــی حوزه هــای مختلــف 

ازجملــه مجموعــه بهداشــت، درمــان و ســالمت جامعــه شــود.

ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــدان در دانش ــه کارمن ــرد: مجموع ــه ک وی اضاف

شــهرکرد همــه تــالش خــود را بــه کار گرفته انــد تــا بــا انجــام صحیــح 

مســئولیت اداری، در راســتای ارتقــاء کیفیــت خدمــات و كســب 

ــد. ــوع گام بردارن ــاب  رج ــت ارب رضای

دکتــر شــیرانی در پایــان بــرای تمامــی پرســنل اداری در اســتان 

چهارمحــال و بختیــاری، بــه ویــژه کادر اداری دانشــگاه علــوم پزشــکی 

ــرد. ــزون ک ــق روز اف ــالمتی و توفی ــت، س ــهرکرد، آرزوی صح ش

وبــدا؛ دکتــر مجیــد شــیرانی، بــا صــدور پیامــی 

شــهادت ســومین شــهیدمدافع ســالمت اســتان 

را تســلیت گفــت.

بــه گــزاش وبــدا؛ در متــن پیــام رئیــس 

دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد آمــده اســت، 

خبــر شــهادت شــهیده مدافــع ســالمت اســتان 

ــب  ــای خــوش قل ــاری، مام چهارمحــال و بختی

و فــداکار مرکــز خدمــات جامــع ســالمت ســفید 

دشــت از پرســنل خــدوم شــبکه بهداشــت 

ــا  ــم پریس ــن " خان ــتان بروج ــان شهرس و درم

رفیعــی " کــه در راه خدمــت بــه مــردم شــریف 

ــا  ــاری کرون ــه بیم ــال ب ــت ابت ــه عل ــتان و ب اس

ــع ســالمت پیوســت،  ــل شــهدای مداف ــه خی ب

موجــب تاثــر و تالــم شــدید قلبــی بنــده و ســایر 

ــد. ــالمت گردی ــوزه س ــکاران ح هم

دکتــر شــیرانی در ادامــه اظهــار امیــدواری 

ــتی  ــت مــوارد بهداش ــت، بــا رعای کــرده اس

ــروس،  ــن وی ــن ای توســط مــردم و جــدی گرفت

دیگــر شــاهد از دســت دادن هیــچ عزیــزی بــه 

ــتان  ــالمت اس ــوزه س ــکاران ح ــوص هم خص

ــیم. نباش

پیام تبریک رئیس دانشگاه علوم پزشکی 

شهرکرد به مناسبت روز پزشک

پیام تبریک رئیس دانشگاه علوم پزشکی 

شهرکرد به مناسبت روز خبرنگار

پیام تبریک دکتر مجید شیرانی به مناسبت روز کارمند

پیام تسلیت ریاست دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در پی شهادت شهیده مدافع سالمت استان « پریسا رفیعی»
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بازدید سرزده ریاست دانشگاه از 
نحوه ارائه خدمات به مراجعین 
و رعایت پروتکل های بهداشتی 

ک�نترل شیوع بیماری کرونا

وداع ریاست دانشگاه علوم 
پزشکی شهرکرد و معاونین، 
مدیران وکارک�نان دانشگاه با

 پ�یکر دک�تر علی فروتن که به علت 
عارضه مغزی به لقاء الله پ�یوست

سخنرانی دک�تر شیرانی در آی�ین 
افتتاح مرکز آموزشی درمانی 

ولی عصر(عج) بروجن با حضور 
رئیس سازمان برنامه و بودجه 

کشور

بازدید رئیس محترم دانشگاه از 
پروژه در حال احداث 

بیماران خاص

تشکیل بیست و دومین جلسه 
ستاد استانی مقابله با کرونا با 
حضور  استاندار چهارمحال و 
بختیاری ، ریاست و معاونین 

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
 و سایر اعضاء 
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امروزه علم پروردگار در قامت پزشکان و پرستاران ظهور و بروز دارد

علم و دانش منجر به عمل، فاکتور اصلی قدرت و توانایی کشور است

کسب معرفت امام علی (ع) از اهم معارف است

وبــدا; مســئول دفتــر نهاد 

ــام معظــم  ــی مق نمایندگ

دانشــگاه  در  رهبــری 

ــهرکرد  ــکی ش ــوم پزش عل

ــروزه شــاهدیم  ــت: ام گف

پــدران و مادرانــی کــه در 

کســوت پزشــک و پرستار 

بیمــاران  بالیــن  بــر 

ــر  ــا حاض ــه کرون ــال ب مبت

ــی  ــن تجل ــوند، ای می ش

در  علــم خداونــد  نــور 

ــت. ــان اس انس

وبــدا;  گــزارش  بــه 

و  حجت االســالم 

دکتــر  المســلمین 

ــما و  ــی اس ــکان تجل ــم ام ــزود: عال ــرا اف ــین صغی محمدحس

صفــات خداونــد اســت و هــر اســمی از خداونــد در عالــم تجلــی 

. می کنــد

مســئول دفتــر نهــاد نمایندگی مقــام معظــم رهبری در دانشــگاه 

علــوم پزشــکی شــهرکرد بــا اشــاره بــه اینکــه تجلــی نــور علــم 

خداونــد را امــروزه می تــوان در کادر بهداشــت و درمــان در 

بحــث مقابلــه و مبــارزه بــا بیمــاری کرونــا شــاهد بــود، ادامــه 

داد: علمــی کــه ثمــره آن منتــج بــه خدمت رســانی بــه بنــدگان 

خداونــد نشــود ارزشــی نــدارد.

ــه در  ــت ک ــه ای اس ــی، آن جامع ــه علم ــرد: جامع ــد ک وی تاکی

تمــام احــواالت علــم خــود را در قالــب خدمــت بــه مــردم ارائــه 

می کنــد. 

صغیــرا اضافــه کــرد: بــر اســاس آیــات قــرآن و روایــات 

ــر از  ــذ ت بخش ت ــیرین تر و ل ــی ش ــچ عمل ــن (ع) هی معصومی

خدمت رســانی بــه بنــدگان خداونــد نیســت.

ــر  ــور دفت ــر ام ــدا; مدی وب

معاونــت منابــع انســانی 

نهــاد نمایندگــی مقــام 

در  رهبــری  معظــم 

دانشــگاه هــای کشــور بــر 

ــه عمــل در دانشــگاه های کشــور  ــم منجــر ب ــزوم تحصیــل عل ل

ــرد. ــد ک تاکی

ــین  بــه گــزارش وبــدا; حجــت االســالم و المســلمین حس

ــا،  صادقــی افــزود: ایــن روزهــای ســخت شــیوع بیمــاری کرون

ــت. ــادی و... اس ــی، اعتق ــی، عمل ــاد علم ــای جه روزه

ــی  ــاد نمایندگ ــانی نه ــع انس ــت مناب ــر معاون ــور دفت ــر ام مدی

مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاه هــای کشــور ادامــه داد: هــر 

ــره وی از  ــد به ــتر باش ــان بیش ــی انس ــی و توانای ــدر دانای چق

ــود. ــز بیشــتر خواهــد ب زندگــی نی

وی عنــوان کــرد: در دانشــگاه ها بایــد بــه دنبــال دانایــی باشــیم 

کــه منجــر بــه توانایــی می شــود چراکــه امــروزه کشــورهایی کــه 

علــم و دانایــی بیشــتری دارنــد بــه طبــع قــدرت بیشــتری دارند.

وبــدا; مســئول دفتــر نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری در 

دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد گفــت: کســب معرفــت امــام 

علــی (ع) از اهــم معــارف بــوده و در ایــن باب وارد شــده اســت: 

ــة"  ــة الجاهلی ــات میت ــه م ــام زمان ــرف ام ــم یع ــات ول ــن م "م

کســی کــه بمیــرد و امــام زمــان خــودش را نشناســد بــه مــرگ 

جاهلیــت مــرده اســت. 

بــه گــزارش وبــدا; حجت االســالم و المســلمین محمــد حســین 

صغیــرا ضمــن تبریــک دهــه امامــت و والیــت و میالد مســعود 

حضــرت موســی بــن جعفــر (ع) خدمــت اســاتید و همــکاران 

گرامــی بالخــص کادر خــدوم و زحمتکــش درمانــی کــه در مراکــز 

بهداشــت و درمــان مشــغول فعالیت هســتند و آرزوی ســالمتی 

ــام  ــن ای ــم در ای ــزود: الزم می دان ــان، اف ــرای آن ــه روزی ب و ب

ــم;  ــر و تشــكر كن ُپربركــت از پیشــگامان عرصــه ســالمت تقدی

هــر چنــد زبــان از شــكر ایــن زحمــات قاصــر و ناتــوان اســت.

مســئول دفتــر نهــاد نمایندگی مقــام معظــم رهبری در دانشــگاه 

علــوم پزشــکی شــهرکرد ادامــه داد: باالتریــن نعمــت الهــی برای 

ــد را شــاکر  ــت اســت و خداون ــت و امام انســان، نعمــت والی

ــا  ــِذی َجَعَلَن ــِه الَّ هســتیم کــه مــا را هدایــت فرمــود: اْلَحْمــُد ِللَّ

ــِة المعصومیــن  ِئمَّ ــِکیَن ِبِوَالَیــِة َأِمیــِر اْلُمْؤِمِنیــَن َو اْألَ ِمــَن اْلُمَتَمسِّ

ــَالُم َعَلْیِهــُم السَّ

ــی  ــای دین ــاس آموزه ه ــرد: براس ــوان ک وی عن

ــتای  ــتیم در راس ــف هس ــادی، موظ و اعتق

اجــرای فرامیــن و دســتورات نورانــی 

اهــل بیــت عصمــت و طهــارت (ع) 

تــالش نمــوده و در جهــت ارتقــای 

ــم. ــود گام برداری ــی خ ــت دین معرف

ــناخت  ــرد: ش ــان ک ــرا خاطرنش صغی

ائمــه اطهــار بــر همــه فــرض و واجــب 

ــوٌر واحــد"  ــت اســت کــه" کّلهــم ن اســت، از طــرف دیگــر روای

بدیــن معنــی کــه همــه ائمــه نــور واحــدی هســتند و شــناخت 

ــواران شــناخت دیگــری اســت. ــن بزرگ هــر یــک از ای

مســئول دفتــر نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری در 

دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد بــا تاکیــد بــر اینکــه بنابرایــن 

اگــر کســی امیرالمؤمنیــن علــی (ع) را بشناســد مثــل آن اســت 

ــا  ــور ت ــن ط ــناخته و همی ــی (ع) راش ــن مجتب ــام حس ــه ام ک

آخریــن حجــت خــدا یعنــی حضــرت ولی عصــر ( عــج) ادامــه 

می یابــد، اضافــه كــرد: مرحلــه بعــد از معرفــت، اطاعــت اســت، 

ــتور  ــی و دس ــته اله ــار خواس ــه اطه ــت از ائم ــت و اطاع تبعی

واجــب پــروردگار اســت كــه در قــرآن بــه صراحــت از آن یــاد 

ــوَل  ُس ــوا الرَّ ــَه َو َأطیُع ــوا اللَّ ــد: " َأطیُع ــت و فرموده ان ــده اس ش

ــْم" از خــدا و رســول خداونــد و اولــی االمــر  ــِر ِمْنُك ْم ــی اْألَ َو ُأوِل

اطاعــت كنیــد.

وی یــادآور شــد: ایــن اطاعــت از اولــی االمــر در راســتای اطاعت 

از خــدا و پیامبــر (ص) بیــان شــده اســت و بــه تعبیــر روایــات 

ــول  ــق رس ــه ح ــتین و ب ــینان راس ــان جانش ــر هم ــی االم اول

اکــرم(ص) هســتند و اینــان هســتند کــه در علــم و عصمــت بــا 

آن حضــرت هم تــراز بــوده و ذره ای نقــص و کاســتی در وجــود 

مبارکشــان نیســت.

ــه  ــان عاجزان ــد من ــت: از خداون ــار داش ــرا اظه صغی

خواســتارم، مــا را موفــق بــه نشــر فضائــل و مناقب 

ــاه  ــم در م ــا بتوانی ــد ت ــت (ع) بفرمای ــل بی اه

محــرم کــه پیــش روی مــا قــرار دارد، وظیفــه 

خــود را در انجــام عزاداری هــای سیدالشــهدا 

( ع)، براســاس آیین نامه هــای بهداشــتی 

بــه انجــام برســانیم.
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توســعه مدیریــت منابــع  معــاون  وبــدا؛ 

و برنامــه ریــزی دانشــگاه علــوم پزشــکی، 

ــال و  ــی چهارمح ــتی و درمان ــات بهداش خدم

بختیــاری، از اعــالم لیســت پــروژه هــای قابــل 

افتتــاح و بهــره بــرداری ایــن دانشــگاه در 

ــر داد. ــال خب ــت امس ــه دول هفت

بــه گــزارش وبــدا؛ دکتــر علــی ضامــن صالحــی 

ــبانه  ــالمت ش ــع س ــز جام ــزود: مرک ــرد اف ف

ــگ  ــتان کوهرن ــع شهرس ــت از تواب روزی بازف

ــر ۲۳ هــزار و ۷۵۰  ــغ ب ــاری بال ــا صــرف اعتب ب

ــل  ــای قاب ــروژه ه ــه پ ــال از جمل ــون ری میلی

افتتــاح دانشــگاه در هفتــه دولــت مــی باشــد.

ــاز  ــروژه در ســال ۹۴ آغ ــن پ ــه وی، ای ــه گفت ب

ــرداری خواهــد  ــره ب ــه به و در ســال جــاری ب

رســید.

ــای  ــروژه ه ــر پ ــرد، از دیگ ــی ف ــر صالح دکت

بهداشــتی قابــل افتتــاح در هفتــه دولــت 

ــع  ــک از تواب ــه بهداشــت تومان ســال ۹۹، خان

شهرســتان بــن را نــام بــرد و افــزود: عملیــات 

ــا  ــاز و ب ــال ۹۸ آغ ــروژه در س ــن پ ــداث ای اح

صــرف اعتبــاری بالــغ بــر چهــار هــزار میلیــون 

ریــال هــم اکنــون آمــاده بهــره بــرداری اســت.

معــاون توســعه دانشــگاه علــوم پزشــکی 

خانــه  احــداث  عملیــات  گفــت:  اســتان 

ــتان  ــع شهرس ــمی از تواب ــارده س ــت ب بهداش

ــاری  ــرف اعتب ــا ص ــاز و ب ــال ۹۵ آغ اردل از س

ــر دو هــزار میلیــون ریــال هــم اکنــون  بالــغ ب

ــه  ــاح هفت ــل افتت ــروژه هــای قاب در لیســت پ

ــت. ــاری اس ــال ج ــت س دول

ــزی  ــاح بخــش ICU مرک ــن از افتت وی همچنی

ــانی  ــت ا... کاش ــی آی ــی درمان ــز آموزش مرک

بــا ظرفیــت ۲۳ تخــت مجهــز  شــهرکرد 

بیمارســتانی در هفتــه دولــت خبــر داد و افزود: 

در مجمــوع ۲۵ میلیــارد تومــان اعتبــار جهــت 

راه انــدازی ایــن بخــش هزینــه شــده اســت.

دکتــر صالحــی فــرد تصریــح کــرد: از مجمــوع 

اعتبــارات هزینــه شــده بــرای راه انــدازی 

بخــش ICU مرکــزی مرکــز آموزشــی و درمانــی 

آیــت ا... کاشــانی شــهرکرد حــدود ۱۸ میلیــارد 

تومــان جهــت تهیــه تجهیــزات پزشــكی 

ــرفته ،  ــور پیش ــای ونتیالت ــتگاه ه ــامل دس ش

تخــت هــای ویــژه ICU و مانیتورینــگ عالیــم 

ــت. ــده اس ــه ش ــی و ... هزین حیات

دکتــر صالحــی فــرد بــا اشــاره بــه راه انــدازی 

ــرای  ــرد: ب ــح ک ــرال تصری ــت ICU جن ۲۰ تخ

ــتان  ــتان اس ــتین بیمارس ــار و نخس ــن ب اولی

ــد. ــوختگی ش ــت ICU س ــه ۳ تخ ــز ب مجه

توســعه مدیریــت منابــع  معــاون  وبــدا؛ 

و برنامــه ریــزی دانشــگاه علــوم پزشــکی، 

خدمــات بهداشــتی و درمانــی چهارمحــال 

ــی،  ــروژه آموزش ــاح ۱۶۴ پ ــاری از افتت و بختی

ــهید  ــادواره ۱۶۴ ش ــا ی ــی ب ــتی و درمان بهداش

ــومین روز از  ــا س ــان ب ــع ســالمت همزم مداف

ــر داد. ــور خب ــت در کش ــه دول هفت

بــه گــزارش وبــدا؛ دکتــر علــی ضامــن صالحــی 

فــرد افــزود: بهــره بــرداری از ایــن پــروژه هــا با 

ــب  ــع در قال ــر مرب ــای ۹۰ هــزار و ۷۳۱ مت زیربن

ــوم  ــگاه عل ــالمت در ۴۳ دانش ــش #ره_س پوی

پزشــکی کشــور آغــاز شــد.

بــه گفتــه وی، از ایــن تعــداد پــروژه، ۳ پــروژه 

ــاری بالــغ بــر ۵۰ میلیــارد ریــال و  بــا اعتب

ــر مربــع  مجموعــًا زیربنــای حــدود ۲ هــزار مت

ــرداری  ــره ب ــه به ــاری ب ــال و بختی در چهارمح

رســید.

ــا بیــان اینکــه، در پویــش #ره_ســالمت  وی ب

ــور ۱۴۰۰  ــال ۱۴۰۰ در کش ــاه س ــن م ــا فروردی ت

پــروژه حــوزه ســالمت بــه بهــره بــرداری 

ــال و  ــت: در چهارمح ــار داش ــد اظه ــی رس م

ــتی،  ــروژه بهداش ــدود ۵۰ پ ــز ح ــاری نی بختی

درمانــی و آموزشــی در قالــب ایــن پویــش بــه 

ــید. ــد رس ــرداری خواه ــره ب به

ــز  ــروز ۸۷ مرک ــزود: ام ــرد اف ــی ف ــر صالح دکت

خدمــات جامــع ســالمت، ۵۷ پایگاه ســالمت، 

۱۰ ســتاد شــبکه، ۷ آزمایشــگاه، ۲ مرکز رفرانس 

ی  و یــک بــاب مرکــز مشــاوره بیماری

رفتــاری افتتــاح شــد.

لیست پروژه های قابل افتتاح و بهره برداری در هفته دولت ۱۳۹۹ 

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد اعالم شد

افتتاح ۳ پروژه بهداشتی درمانی در چهارمحال و بختیاری با یادواره 

۱۶۴ شهید مدافع سالمت در کشور



۱۹۱۹

ــدا؛ معــاون توســعه مدیریــت منابــع و  وب

برنامــه ریــزی دانشــگاه علوم پزشــکی شــهرکرد 

ــد و  ــا ۸۵ درص ــک ت ــتفاده از ماس ــت: اس گف

ــد در  ــا ۸۰ درص ــی ت ــه اجتماع ــت فاصل رعای

ــر  ــا موث ــاری کرون ــال بیم ــره انتق ــع زنجی قط

ــت. اس

بــه گــزارش وبــدا؛ دکتــر علــی ضامــن صالحــی 

فــرد در گفــت و گــوی بخــش خبــری ۲۰ صــدا 

ــا  ــاری ب ــال و بختی ــز چهارمح ــیمای مرک و س

محوریــت تشــریح اقدامــات الزم بــرای حفــظ 

رونــد رو بــه ثبــات تعــداد مــوارد جدیــد ابتــال 

بــه بیمــاری کوویــد ۱۹ در شــانزدهمین روز 

ــت  ــا رعای ــرد: ب ــر نشــان ک ــاه ۹۹ خاط از تیرم

ــتان در  ــردم اس ــتی م ــای بهداش ــکل ه پروت

اردیبهشــت مــاه ســال جــاری شــاهد کاهــش 

چشــمگیر شــمار مبتالیــان بــه بیمــاری كوویــد 

۱۹ و فوتــی هــای ناشــی از ایــن بیمــاری 

ــم. بودی

وی تصریــح کــرد: بــا برداشــته شــدن برخــی 

ــت  ــدم رعای ــفانه ع ــا و متاس ــت ه محدودی

پروتــکل هــا از ســوی برخــی از مــردم و 

ــت  ــگاری رعای ــادی ان ــدن و ع ــگ ش ــم رن ک

ــی  ــردم و برخ ــوی م ــتی از س ــن بهداش موازی

مســئولین شــاهد افزایــش تعــداد مــوارد ابتال 

بــه بیمــاری کرونــا طــی یکــی ، دومــاه اخیــر 

ــتیم. هس

وی همچنیــن اظهــار امیــدواری کــرد: بــا 

پیوســتن مــردم بــه پویــش هــای متعــدد بــا 

محوریــت کنتــرل بیمــاری کرونــا شــامل: هــر 

خانــه یــک پایــگاه ســالمت، اســتفاده همگانی 

از ماســک ، در خانــه بمانیــم ، بــه پیشــگیری از 

همــه گیــری بیمــاری نوپدیــد کوویــد ۱۹ كمــك 

نماینــد.

اینکــه،  بیــان  بــا  فــرد  صالحــی  دکتــر 

ــم پزشــکی از بیمــاری  ی دنیــا و عل دانســته

ــر روزه  ــزود: ه ــت اف ــدک اس ــا بســیار ان کرون

اطالعــات در خصــوص ایــن بیمــاری در حــال 

ــت . ــش اس افزای

وی در خصــوص گــروه هــای در معــرض خطــر 

اظهــار داشــت: کــودکان زیــر ۵ ســال، مــادران 

ــاالن  ــن س ــه ای و مس ــاران زمین ــاردار، بیم ب

ــا  ــاری کرون ــدی بیم ــرات ج ــرض خط در مع

هســتند.

ــا  ــا در کــودکان ب ــه وی، بیمــاری کرون ــه گفت ب

ــزش  ــامل آبری ــرماخوردگی ش ــبه س ــم ش عالی

ــدن درد مــی باشــد و معمــوال  ــی، تــب، ب بین

ــر بــا عــوارض شــدید همــراه مــی باشــد  کمت

و ایــن گــروه ســنی مــی تواننــد ناقــل بیمــاری 

بــه دیگــر گــروه هــای پرخطــر باشــند.

از  اســتفاده  گفــت:  فــرد  دکتــر صالحــی 

ماســک بــرای کــودکان زیــر ۲ســال بــا توجــه 

بــه احتمــال خطــر خفگــی، بــی قــراری کمتــر 

ــاالی  ــودكان ب ــرای ک ــود و ب ــی ش ــه م توصی

ــه ای  ــای پارچ ــك ه ــتفاده از ماس ــال اس ۲س

مناســب و جــذاب و خــودداری از بیــرون بردن 

ــی شــود. ــه م ــزل توصی ــا از من آنه

توســعه مدیریــت منابــع  معــاون  وبــدا؛ 

و برنامــه ریــزی دانشــگاه علــوم پزشــکی، 

ــال و  ــی چهارمح ــتی و درمان ــات بهداش خدم

بختیــاری بــا بیــان اینکــه خطــر کرونــا ویروس 

همچنــان در کمیــن اســت افــزود: مــردم تنهــا 

ــل  ــدون تبدی ــا رعایــت اصــول بهداشــتی، ب ب

شــدن آن بــه رفتارهــای وســواس گونــه 

ــا  ــن بیمــاری کرون ــه ای ــال ب مــی تواننــد از ابت

ــد. ــگیری کنن پیش

بــه گــزارش وبــدا؛ دکتــر علــی ضامــن صالحــی 

فــرد ، بــا اشــاره بــه عــدم لــزوم اســتفاده مکــرر 

ــی  ــای ضدعفون ــول ه ــدازه از محل ــی ان و ب

کننــده افــزود: شســت و شــوی صحیــح 

ــه، اســتفاده از  ــدت ۲۰ ثانی ــه م ــا ب ــت ه دس

ــا  ــن ب ــی ایم ــه فیزیک ــت فاصل ــک، رعای ماس

دیگــران و خــودداری از شــرکت در تجمعــات از 

نــكات ســاده و در عیــن حــال موثــر در مقابلــه 

ــد ۱۹ اســت. ــا بیمــاری كووی ب

ــردم و  ــن درخواســت از م ــن ضم وی، همچنی

ــرای کوتــاه کــردن مــدت مــراودات  مدیــران ب

و تشــکیل جلســات افزود: اســتفاده از ماســک 

بــرای حضــور در محیــط هــای عمومــی الزامی 

اســت.

وی اظهــار داشــت: قطعــا اســتفاده حداکثــری 

از ماســک در بــه تاخیــر انداختــن مــدت زمــان 

تقریبــًا ۱۸ ماهــه درشــروع مــوج دوم بیمــاری 

ــرای ایــن  و یافتــن راه هــای درمــان جدیــد ب

بیمــاری طــی ایــن مــدت موثــر اســت.

استفاده از ماسک و رعایت فاصله اجتماعی بیش از ۸۰ درصد

 در قطع زنجیره انتقال بیماری کرونا موثر است

رعایت اصول بهداشتی تبدیل به رفتارهای وسواس گونه نشود

﹝﹟ ﹝︀︨� � ز﹡﹛
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توســعه مدیریــت منابــع  معــاون  وبــدا؛ 

و برنامــه ریــزی دانشــگاه علــوم پزشــکی، 

ــال و  ــی چهارمح ــتی و درمان ــات بهداش خدم

ــروس  ــوان وی ــروس بعن ــاری، از کروناوی بختی

ناشــناخته ای یــاد کــرد کــه بــا توجــه بــه روند 

شــیوع آن، پــس از مــرگ و میــر زیــاد ناشــی 

ــال ۱۹۱۸ در جهــان  از شــیوع آنفلوانــزا در س

ــل  ــرل آن، در حــال تبدی ــدم کنت در صــورت ع

ــان  ــنده جه ــی کش ــن پاندم ــه دومی ــدن ب ش

ــد. ــد ش خواه

بــه گــزارش وبــدا؛ دکتــر علــی ضامــن صالحــی 

فــرد، با بیــان اینکــه پیشــگیری همــواره مقدم 

بر درمــان اســت افزود: 

ظرفیــت مراکــز درمانی 

انســانی  نیــروی  و 

اســت و در  محــدود 

ــکاری  ــدم هم صورت ع

مــردم بــرای کنتــرل شــیوع بیمــاری بــا فاجعــه 

انســانی و مــرگ و میــر زیــاد مواجــه خواهیــم 

شــد.

وی اظهــار داشــت: متاســفانه وضعیت شــیوع 

بیمــاری کوویــد ۱۹ در چهارمحــال و بختیــاری 

ــت  ــز و در حال ــوار قرم ــای همج ــتان ه و اس

هشــدار قــرار گرفتــه و تنهــا راه مقابلــه بــا ایــن 

بیمــاری خــود مراقبتــی اســت.

وی، اســتفاده از ماســک، رعایــت فاصلــه 

ــات و  ــور در تجمع ــز از حض ــی و پرهی اجتماع

برگــزاری محافــل کوچــک و بــزرگ را بهتریــن 

راه خــود مراقبتــی عنــوان کــرد و افــزود: 

دشــمن شــهروندان در دوران کرونــا افــراد 

ــتند. ــک هس ــدون ماس ب

دکتــر صالحــی فــرد بــا ابــراز نگرانــی از افزایش 

شــمار مــوارد مثبــت قطعــی مبتــال بــه کرونــا 

ــوارد بســتری در  ــاران ســرپایی، م ــن بیم از بی

ــی هــای ناشــی  ــی و تعــداد فوت ــز درمان مراک

ــدود  ــای ICU مح ــت ه ــزود: تخ ــا اف از کرون

ــی  ــتی و درمان ــات بهداش ــه خدم ــد ارائ و رون

فرسایشــی شــده اســت.

معــاون توســعه دانشــگاه علــوم پزشــکی 

ــر  ــل ه ــا تبدی ــت ب ــردم خواس ــتان، از م اس

خانــه بــه پایــگاه ســالمت بــا ویــروس 

ناشــناخته کرونــا مقابلــه و از خطــرات بیمــاری 

کوویــد ۱۹ بــرای همــه گــروه هــای ســنی غافل 

ــد. نمانن

دکتــر صالحــی فــرد خاطــر نشــان کــرد: ایــن 

بیمــاری اگــر چــه در کــودکان و برخــی از افــراد 

بــا عالیــم خفیــف تــر بــروز مــی کنــد امــا ایــن 

ــد  ــوان ناقــل بیمــاری مــی توانن ــه عن ــراد ب اف

مســن ســاالن و بیمــاران زمینــه ای را بــا 

ــد. ــه نماین ــدی مواج ــکالت ج مش

توســعه مدیریــت منابــع  معــاون  وبــدا؛ 

و برنامــه ریــزی دانشــگاه علــوم پزشــکی، 

ــال و  ــی چهارمح ــتی و درمان ــات بهداش خدم

ــه  ــان ب ــد از مبتالی ــت: ۳۰ درص ــاری گف بختی

بیمــاری کرونــا بــدون عالمــت هســتند و ایــن 

ــاری  ــدرت ســرایت بیم ــه ق ــی اســت ک درحال

ــت. ــاد اس ــیار زی ــراد بس ــن اف ــط ای توس

بــه گــزارش وبــدا؛ دکتــر علــی ضامــن صالحــی 

فــرد در گفــت و گــوی بخــش خبــری ۲۰ 

صــدا و ســیمای مرکــز چهارمحــال و بختیــاری 

ــرای  ــک ب ــتفاده از ماس ــزوم اس ــریح ل در تش

پیشــگیری از ســرایت بیمــاری توســط ناقــالن 

ــد۱۹ در بیســت  ــدون عالمــت بیمــاری کووی ب

ــار داشــت: در  ــن روز از تیرمــاه ۹۹ اظه و یکمی

ــتفاده ماســک و رعایــت  صــورت عــدم اس

ــان  ــه اجتماعــی مناســب توســط مبتالی فاصل

ایــی  بــدون عالمــت بــه كرونــا، قــدرت بیماری

ــران ۹۰ درصــد  ــا دیگ ــل ب ــراد در تعام ــن اف ای

مــی باشــد.

ماســک  از  اســتفاده  کــرد:  تصریــح  وی 

صــدر  در  و  موثرتریــن  و  ین  ســاده

ــاری  ــا بیم ــه ب ــتی مقابل ی بهداش پروتکل

. می  ۱۹ کوویــد 

ــه  ــال ب ــرد مبت ــت: ف ــرد گف ــی ف ــر صالح دکت

کرونــا تــا ۱۴ روز ناقــل بیمــاری بــوده و در 

صــورت عــدم رعایــت پروتــکل های بهداشــتی 

ــر بــه  ــا ۱۰۰ نف ــا احتســاب روزانــه برخــورد ب ب

طــور میانگیــن و احتمــال ۹۰ درصــدی انتقــال 

ــد ناقــل  بیمــاری، طــی ایــن مــدت مــی توان

ــر باشــد . ــر دیگ ــه ۱۲۶۰ نف بیمــاری ب

وی ادامــه داد: ۲۰ درصــد ایــن افــراد نیازمنــد 

مراجعــه و بســتری در بیمارســتان می شــوند و 

حــدود ۵ درصــد بیماریشــان وخیــم و احتمــال 

مرگشــان افزایــش مــی یابــد.

ــش  ــه افزای ــه ب ــا توج ــت: ب ــار داش وی اظه

ــود  ــک و وج ــتفاده از ماس ــرای اس ــا ب تقاض

محدودیــت بــرای برخــی از هــم اســتانی هــا 

ــا عــدم  ــود ی ــت کمب ــه عل ــه ماســک ب در تهی

تــوان مالــی، اســتفاده از ماســک هــای دســت 

ــه  ــو توصی ــت و ش ــل شس ــی قاب دوز و خانگ

مــی شــود.

ــک  ــوع ماس ــن ن ــه را بهتری وی، ماســک ۳الی

ــزوم تهیــه  ــوان کــرد و افــزود: در صــورت ل عن

ماســک خانگــی، از پارچــه هــای تمیــز و ســالم 

بــا الیــاف فشــرده بهتریــن توصیــه بــه مــردم 

بــرای جلوگیری از ســرایت بیمــاری کووید ۱۹ به 

ن  ا دیگــر

ــت. اس

از  وی 

د  ا فــر ا

ن  ا بعنــو

ن  ا ســفیر

مت  ســال

ــت،  خواس

در صــورت 

د  ر خــو بر

بــه 

ی  د ا فــر ا

ســهل 

ــای  ــکل ه ــت پروت ــه رعای ــبت ب ــگار نس ان

بهداشــتی و اســتفاده از ماســک متذکر شــوند.

ــگاه  ــع دانش ــت مناب ــعه مدیری ــاون توس مع

علــوم پزشــکی اســتان در پایــان خاطــر نشــان 

کــرد: در صــورت عــدم رعایــت پروتــکل هــای 

بهداشــتی بــا ازدحــام بیمــاران در مراکــز 

درمانــی و بــا توجــه بــه محدودیــت ظرفیــت 

بیمارســتان هــا و تــوان کادر درمانــی بــا 

ــد. ــم ش ــه خواهی ــدی مواج ــکالت ج مش

۳۰ درصد مبتالیان به بیماری کرونا ناقل بدون عالمت هستند



۲۱۲۱

سی و پنجمین جلسه ستاد تحول نظام سالمت 

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد برگزار شد

دعوت معاون توسعه دانشگاه علوم پزشکی برای مشارکت تشکل ها و اقشار مردم در تهیه تجهیزات و داروها برای مقابله با کرونا

توســعه مدیریــت منابــع  معــاون  وبــدا؛ 

و برنامــه ریــزی دانشــگاه علــوم پزشــکی، 

ــال و  ــی چهارمح ــتی و درمان ــات بهداش خدم

بختیــاری از برگــزاری ســی و پنجمیــن جلســه 

ــن دانشــگاه  ســتاد تحــول نظــام ســالمت ای

ــر داد. خب

بــه گــزارش وبــدا؛ دکتــر علــی ضامــن صالحــی 

فــرد افــزود: ایــن جلســه ســتاد تحــول نظــام 

ســالمت در بیســت و هشــتمین روز از تیرمــاه 

ــا حضــور ریاســت و جمعــی از معاونیــن  ۹۹ ب

دانشــگاه و مســئولین بیمــه ســالمت اســتان 

و دیگــر اعضــا در ســالن اجتماعــات معاونــت 

درمــان دانشــگاه تشــکیل شــد.

بــه گفتــه وی، در ایــن جلســه ضمــن بررســی 

رونــد اجــرای مصوبــات جلســه قبــل موضــوع 

راه  و  پزشــکان  مانــدگاری  اقامتــی  پــروژه 

انــدازی تخــت هــای VIP مراکــز درمانــی 

ــت. ــرار گرف ــی ق ــورد بررس ــتان م اس

دکتــر صالحــی فــرد، بــا اشــاره بــه مزایــای راه 

انــدازی تخــت هــای VIP از دالیــل توجیهــی 

اجــرای ایــن پــروژه به کاهــش ضریب اشــغال 

ــری از  ــا و جلوگی ــتان ه ــای بیمارس ــت ه تخ

ــانی،  ــروی انس ــم از نی ــع اع ــت مناب ــدر رف ه

ــزات پزشــکی و فضــای فیزیکــی اشــاره  تجهی

داشــت.

وی، کاهــش درآمدهــای بیمارســتان هــا، 

نامشــخص بــودن زمان مهــار و توقــف بیماری 

کرونــا و ابهــام در رونــد ارائــه خدمــات حداقلی 

بیمارســتان هــا در راســتای برنامــه های ســتاد 

ملــی کرونــا و جلوگیــری از انتشــار بیمــاری در 

ــل  ــالم تمای ــتانی و اع ــای بیمارس ــط ه محی

بیمــاران مراجعــه کننــده جهــت بهــره بــرداری 

از خدمــات خصوصــی و افزایــش میــزان 

تقاضــا را از دیگــر دالیــل توجیهــی راه انــدازی 

تخــت هــای VIP برشــمرد.

دکتــر صالحــی فــرد همچنیــن از دیگــر دالیــل 

ــه  ــای VIP، ب ــت ه ــدازی تخ ــی راه ان توجیه

ــت  ــا کیفی ــات ب ــت خدم ــت دریاف درخواس

ــل  ــالم تمای ــک، اع ــاب پزش ــوب و انتخ مطل

بیمــه هــای بازرگانــی جهــت انعقــاد قــرارداد و 

برخــورداری از هتلینــگ مطلــوب تخــت هــای 

ــول  ــه تح ــرای برنام ــس از اج ــتانی پ بیمارس

ــه  ــا ب ــتان ه ــر بیمارس ــالمت در اکث ــام س نظ

ــیس اشــاره  خصــوص مراکــز جدیــد التاس

ــت.  داش

ــای  ــت ه ــات تخ ــای خدم ــی ه وی، از ویژگ

ــوب  ــا کیفیــت مطل ــه خدمــات ب ــه ارائ VIP ب

بــا ارتقــای سیســتم پذیر بیمــاران و تســریع در 

پذیــرش، بســتری و ترخیــص بیمــار و فراهــم 

شــدن امــکان انتخــاب پزشــک اشــاره داشــت.

معــاون توســعه دانشــگاه علــوم پزشــکی 

اســتان گفــت: تخــت هــای VIP مطابــق 

ــی  ــه عال ــا درج ــگ ب ــای هتلین ــت ه ــا تخ ب

مــی باشــند کــه شــامل همــراه بیمــار، وعــده 

ــی همچــون  ــان وعــده و تجهیزات ــی، می غذای

تلویزیــون، یخچــال و کاناپــه تختخــواب شــو، 

ــف  ــزا و کی ــام مج ــتی و حم ــرویس بهداش س

ــد. ــی باش ــه م ــاس جداگان ــار و لب بیم

کنــون  تــا  افــزود:  فــرد  صالحــی  دکتــر 

ســازمان و شــرکت هــای مختلــف از جملــه 

ــلح،  ــروی مس ــون وکال، نی ــهید، کان ــاد ش بنی

بیمــه تجــارت نــو، بیمــه آتیــه ســازان، نیــروی 

ــک و  ــلح ، بان ــروی مس ــه نی ــی و بیم انتظام

ــتفاده از  ــب اس ــن داوطل ــه نوی ــركت بیم ش

خدمــات VIP هســتند.

ی  بــه گفتــه وی، بــا توجــه بــه دســتورالعمل

ابالغــی در مرحلــه اول پیــش بینــی ۱۰ درصــد 

تخــت هــای بیمارســتانی و حــدود ۱۵۰ تخــت 

VIP بــرای مراکــز درمانــی اســتان شــده اســت.

معــاون توســعه دانشــگاه علــوم پزشــکی 

ــی  ــای اجرای ــه ه ــات و برنام ــتان از اقدام اس

پیــش رو جهــت تحقــق ایــن پــروژه بــه 

شناســایی و تدویــن کلیــه خدمــات قابــل ارائه 

تحــت عنــوان "بســته خدمــات" بــه تفکیــک 

هــر بیمارســتان ضمــن تعییــن محــل اســتقرار 

تخــت، پزشــکان و تیــم درمانی اشــاره داشــت 

و افــزود: ایــن پــروژه در هیات رئیســه و ســتاد 

ــگاه  ــالمت دانش ــول س ــه تح ــی برنام اجرای

تصویــب و قــرارداد بــا بیمــه هــای تکمیلــی و 

ســازمان هــای داوطلــب منعقــد خواهــد شــد.

بــه گفتــه وی، جزییــات و اقدامــات نهایــی در 

جلســه آینــده ســتاد طــرح خواهــد شــد.

ــان  ــر نش ــه خاط ــرد در ادام ــی ف ــر صالح دکت

ــوط  ــه پیشــنهادات مرب ــن جلس ــرد: در ای ک

بیمارســتانی  تخفیفــات  ســاماندهی  بــه 

ــا در  ــت ت ــرار گرف ــی ق ــث و بررس ــورد بح م

ــای  ــاماندهی تخفیفه ــه س ــیوه نام ــده ش آین

بیمارســتانی بــه گروههــای مختلــف تصویــب 

ــردد. ــی گ و اجرای

بررســی  را  جلســه  پایانــی  موضــوع  وی، 

چالشــهای بیمــه ای مربــوط بــه ارائــه خدمــات 

کرونــا عنــوان کــرد و افــزود: در همیــن راســتا 

ــد. ــم گردی ــی تنظی مصوبات

ــدا؛ معــاون توســعه مدیریــت منابــع و  وب

برنامــه ریزی دانشــگاه علوم پزشــکی شــهرکرد، 

ضمــن گرامیداشــت ۲۲مردادمــاه، روز تشــکل 

هــا و مشــارکت اجتماعــی، از همــکاری اقشــار 

ی  ــا، بنگاه ــرکت ه ــات، ش ــردم، موسس م

ــا  ــا كرون ــه ب ــرای مقابل ــن ب اقتصــادی و خیری

تقدیــر و درخواســت كــرد در كنــار كمــك هــای 

مومنانــه، بــا پیوســتن در پویــش نذر ســالمتی 

در تامیــن دارو و تجهیــزات سیســتم بهداشــت 

و درمــان اســتان را یــاری نماینــد.

بــه گــزارش وبــدا؛ دکتــر علــی ضامــن صالحــی 

فــرد، در گفــت و گــوی بخــش خبــری ۲۰ 

صداوســیمای مرکــز اســتان چهارمحــال و 

بختیــاری در بیســت و دومیــن روز از مردادمــاه 

۹۹، بــا اشــاره بــه نقــش موثــر رســانه در اطالع 

ــگیری  ــای پیش ــیوه ه ــوزش ش ــانی و آم رس

ــار  ــد ۱۹ اظه ــاری کووی ــیوع بیم ــرل ش و کنت

داشــت: صــداو ســیما بعنــوان دانشــگاه بــزرگ 

و مــردم و اقشــار مختلــف بعنوان دانشــجویان 

ــوزش و  ــال آم ــواره در ح ــگاه هم ــن دانش ای

ــری هســتند. یادگی

وی در ادامــه از ویــروس کرونا بعنوان ویروســی 

ــالع  ــزود: اط ــرد و اف ــی و ســرکش یادک وحش

رســانی و آمــوزش هــا پیرامــون پیشــگیری از 

انتشــار ایــن ویــروس بــه خوبــی انجــام شــده 

ــوان  ــان ج ــار، مبتالی ــش آم ــا افزای ــت ام اس

ــد  ــه ای ب ــاری هــای زمین ــدون بیم ــراد ب و اف

حــال و تحــت مراقبــت در بخــش هــای ویــژه 

مراکــز درمانــی در ســطح کشــور و اســتان بــر 

لــزوم توجــه بیشــتر بــه رعایــت پروتــکل های 

بهداشــتی مــی افزایــد.

ــتفاده از  ــن، اس ــرد همچنی ــی ف ــر صالح دکت

ماســک در بیــن تمــام اقشــار، خــودداری 

ــت  ــات، رعای ــرکت در تجمع ــکیل و ش از تش

بهداشــت تنفســی و اســتفاده از ماســک، 

کاهــش مــدت زمــان حضــور در بیــرون منــزل 

و حضــور در ادارات، فروشــگاه هــا و مراكــز 

ــرد. ــه ك ــی را توصی تجمع
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وبــدا; معــاون توســعه مدیریــت، منابــع و برنامه ریــزی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد گفــت: 

بعضــًا گفتــه می شــود فــرد مبتــال تــا ۱۰ روز بعــد از بهبــودی می توانــد بیمــاری را بــه افــراد ســالم 

منتقــل کنــد، توصیــه می شــود افــرادی کــه بــه طــور قطــع مبتــال بــه کرونــا هســتند، ۱۴ روز بعــد 

از بهبــودی کامــل هــم در قرنطینــه بماننــد.

بــه گــزارش وبــدا; دکتــر علی ضامــن صالحی فــرد در برنامــه زنــده شــب های بــام ایــران صــدا و 

ســیمای مرکــز چهارمحــال و بختیــاری، مــورخ ۳۱ تیرمــاه ۹۹، افــزود: همانطــور کــه در بخش هــای 

مختلــف خبــری مطــرح شــده اســت، وضعیــت کشــور درخصــوص بیمــاری کرونــا خوب نیســت.

ــا اواســط  ــه ت ــه اینک ــا اشــاره ب ــوم پزشــکی شــهرکرد ب ــاون توســعه مدیریــت دانشــگاه عل مع

اردیبهشــت و اوایــل خردادمــاه وضعیــت تقریبــًا باثباتــی هــم در کشــور و هم در اســتان داشــتیم، 

افــزود: امــا بعــد از آن بــه دلیــل عــدم رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی و عادی انــگاری شــرایط 

هــم از ســوی مــردم و هــم بعضــی مســئوالن، شــاهد شــیوع پیش رونــده بیمــاری کرونــا هســتیم.

وی ادامــه داد: تــا اوایــل خردادمــاه تعــداد فوتی هــای اســتان نزدیــک بــه حــدود ۲۰ تــن بــود کــه 

ایــن رقــم در حــال حاضــر بــه رقــم ۸۳ نفــر فوتی رســیده اســت.

معــاون توســعه مدیریــت دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد با بیــان اینکــه بســیاری از افــراد مبتال 

ــوان  ــه تحــت عن ــراد ک ــن اف ــرد: ای ــد، خاطرنشــان ک ــروز نمی دهن ــاری را ب ــم بیم هیچــگاه عالئ

ناقــل از آن هــا یــاد می شــود وضعیــت خطرناکــی بــرای اطرافیانشــان بوجــود می آورنــد و باعــث 

انتقــال بیمــاری بــه افــراد ســالم می شــوند.

وی اضافــه کــرد: ازجملــه مشــکالتی کــه باعــث شــیوع بیمــاری کرونــا طــی روزهای گذشــته شــده 

اســت، افزایــش ســفرها در خردادمــاه، شــرکت در تجمعــات مثــل جشــن های عروســی و مجالــس 

ختــم و...و عــدم اســتفاده از ماســک بود.

صالحی فــرد بــا بیــان اینکــه بــرای حضــور مســافران در چهارمحــال و بختیــاری و برپایــی چــادر 

ــادآور شــد:  ــن ســخت گیرانه تری وضــع شــود، ی ــد قوانی در تفرجگاه هــا و پارک هــای اســتان بای

در حــال حاضــر مــردم در خــط مقــدم مبــارزه بــا بیمــاری کرونــا هســتند، دیگــر مرزبنــدی وجــود 

نــدارد و ایــن بیمــاری در نزدیکــی مــردم در حــال زیســت اســت.

وی بیــان کــرد: اگــر فــردی بــا یــک بیمــار مبتــال بــه کرونــا در تمــاس باشــد، اگــر هیچگونــه عالئــم 

بیمــاری نــدارد الزم نیســت تســت بدهــد، امــا نکتــه مهــم ایــن اســت، هــر فــردی در این شــرایط 

عالئــم ســرماخوردگی داشــت بایــد فــرض را بــر بیمــاری کرونــا گذاشــته مگــر اینکــه خــالف آن 

ثابــت شــود.

صالحی فــرد بــا بیــان اینکــه فــردی کــه احتمــال می دهــد ممکــن اســت بــه کرونــا مبتــال شــده 

ــک  ــد و از ماس ــراوان بنوش ــات ف ــته، مایع ــب داش ــه مناس ــد، تغدی ــه بمان ــد در خان ــت بای اس

اســتفاده کنــد، گفــت: هــر فــردی دچــار عالئــم شــدید شــود الزم اســت در اولیــن فرصــت بــه 

پزشــك مراجعــه كنــد.

معــاون توســعه مدیریــت دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه چــه 

زمانــی تســت یــک فــرد مشــکوک بــه كرونــا مثبــت می شــود، افــزود: معمــوال چنــد روز بایــد 

بگــذرد ســپس بــرای آزمایــش مراجعــه كنــد.

وی بــا تاکیــد بــر اینکــه ابتــدا شــیوع بیمــاری کرونــا، بحــث ایــن بــود کــه کــودکان بــه كرونــا 

ــا پیشــرفت اطالعــات بشــر درخصــوص  ــا گذشــت زمــان و ب ــی ب ــزود: ول مبتــال نمی شــوند، اف

ــه  ــال ب ــر ابت ــرض خط ــای ســنی در مع ــه گروه ه ــی ها نشــان داد هم ــروس، بررس ــار كروناوی رفت

بیمــاری هســتند.

ــاوت  ــف متف ــراد مختل ــاری در اف ــن اســت، شــکل بیم ــاوت ای ــا تف ــه داد: تنه ــرد ادام صالحی ف

اســت و افــرادی کــه دچــار بیمــاری زمینــه ای هســتند در مواجــه بــا بیمــاری مشــکالت بیشــتری 

ــر در ایــن بیمــاران بیشــتر اســت. ــد و مــرگ و می پیــدا می کنن

معــاون توســعه مدیریــت دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد یــادآور شــد: مــوارد مــرگ و میــر و 

بیمــاری شــدید در بیــن افــرادی کــه هیچگونــه بیمــاری زمینــه ای ندارنــد نیــز دیــده می شــود کــه 

متاســفانه بعــد از چنــد روز جــان خــود را از دســت می دهنــد.

وی عنــوان کــرد: اگرچــه کــودکان هــم بــه کرونــا مبتــال می شــوند امــا ایــن گــروه بیشــتر ناقــل 

ــن خصــوص صــورت  ــات بیشــتری در ای ــد مراع ــه بای ــاری هســتند ک بیم

گیــرد.

ــه  ــان توصی ــان و متخصص ــرد: محقق ــان ک ــرد خاطرنش صالحی ف

می کننــد کــودکان بــاالی ۲ ســال حتمــا از ماســک اســتفاده کنند 

امــا زیــر دو ســال بــه دلیــل بی قــراری یــا شــرایط خفگــی 

ــاز نیســت از  ــودك ایجــاد می شــود نی ــرای ك كــه ب

ــذاری  ــد فاصله گ ــا بای ــد ام ــك اســتفاده كنن ماس

اجتماعــی و رعایــت پروتكل هــای بهداشــتی از 

ســوی اطرافیــان بــرای ایــن افــراد بــا جدیت 

رعایــت شــود.

خطر انتقال بیماری از افراد مبتال به کرونا حتی بعد از بهبودی کامل
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بازدید رئیس ، معاون توسعه، 
گروه فنی دانشگاه و مدیر عامل 

مجمع خیرین سالمت استان 
از بیمارستان سینای جونقان 
بمنظور جانمایی و گسترش 

ی اورژانس و روانپزشکی  بخش
به همت خیرین نیک اندیش

افتتاح مرکز آموزشی درمانی  ۲۳۹ 
تختخوابی بروجن با حضور معاون 

رئیس جمهور 

بازدید دک�تر صالحی فرد معاون 
محترم توسعه مدیریت، منابع 

و برنامه ریزی و هیئت همراه ، از 
ساختمان در حال احداث 

ستاد شبکه بهداشت ودرمان بن

بازدید معاون توسعه مدیریت، 
منابع و برنامه ریزی و هیئت

 همراه ، از ساختمان در حال 
احداث ستاد شبکه سامان                                                                          

تجلیل حجت االسالم و المسلمین 
کاظمی نیا دبیر جبهه فرهنگی 

انقالب قرارگاه مردمی مدافعین 
سالمت از مهندس قانی مسئول 
محترم تجهیزات پزشکی دانشگاه
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ــال  ــت چهارمح ــز بهداش ــس مرک ــدا؛ رئی وب

و بختیــاری و معــاون بهداشــتی دانشــگاه 

ــک  ــذاری لین ــهرکرد، از بارگ ــکی ش ــوم پزش عل

ــایت  ــر روی س ــا ب ــش کرون ــی آزمای جوابده

ــر داد. ــگاه خب ــن دانش ای

بــه گــزارش وبــدا؛ ســید راشــد جزایــری افــزود: 

ــر  ــی آســان ت ــا هــدف دسترس ــک ب ــن لین ای

ــا و  ــات کرون ــخ آزمایش ــه پاس ــهروندان ب ش

ــراد  ــوری اف ــه حض ــزوم مراجع ــری از ل جلوگی

بــه مراکــز و پیشــگیری از تجمعــات و محــدود 

وحــذف چرخــه انتقــال بــر روی صفحــه اصلــی 

ــه  ــوم پزشــکی اســتان ب ســایت دانشــگاه عل

آدرس: www.skums.ac.ir قابــل دسترســی 

اســت.

وی خاطــر نشــان کــرد: اطالعــات لینــک 

ــه و  ــا محرمان ــه آزمایشــات کرون جوابدهــی ب

تنهــا بــا وارد نمــودن کــد ملــی فــرد، در اختیــار 

ــت. ــد گرف ــرار خواه ــان ق متقاضی

ــج آزمایشــات  ــه، نتای ــان اینک ــا بی ــری ب جزای

اعــالم  نتایــج  و  داشــته  اعتبــار  تــا ۳روز 

ــش  ــه آزمای ــن نتیج ــاس آخری ــر اس ــده ب ش

افــراد مــی باشــد، بــر اســاس راهنمــای ایــن 

ســایت باتوجــه بــه نتایــج مثبــت یــا منفــی 

براســاس  خــاص  آمــوزش  ی  توصییه

ــای بهداشــتی  ــکل ه ــا وپروت دســتورالعمل ه

ــه  ــل ب ــه عم ــه خواهــد شــد ک ــراد ارائ ــه اف ب

نــکات نقــش ارزنــده ای در مقابلــه بــا بیمــاری 

وجلوگیــری از انتقــال وســرایت دارد و از افــراد 

ــا  ــواده ب ــه در خان ــا کســانی ک ــم ی دارای عالی

ــد  ــوده ان ــاط ب ــا در ارتب ــه كرون ــال ب ــار مبت بیم

خواســت بــرای غربالگــری بــه مراكــز خدمــات 

جامــع ســالمتی كــه تحــت پوشــش خدمــات 

ــد. ــه نماین ــتند مراجع آن هس

وبــدا؛ معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم 

ــت  ــز بهداش ــس مرک ــهرکرد و رئی ــکی ش پزش

چهارمحــال و بختیــاری گفــت: بــا توجــه بــه 

ــد  ــاری کووی ــه بیم ــان ب ــار مبتالی افزایــش آم

ــه گــذاری اجتماعــی،  ــزوم رعایــت فاصل ۱۹ و ل

برگــزاری هرگونــه تجمــع و ارائــه خدماتــی کــه 

موجــب تجمــع افــراد و تهدیــد ســالمت افراد 

شــود ممنــوع شــد.

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

گفــت و گــوی بخش خبــری ۲۰ صدا و ســیمای 

مرکــز چهارمحــال و بختیــاری در دهمیــن روز از 

تیرمــاه ۹۹ اظهــار داشــت: راننــدگان از جملــه 

اقشــار آســیب پذیــر هســتند لــذا بــه منظــور 

ــن قشــر، مهلــت دریافــت  حفــظ ســالمت ای

ــاه  ــان تیرم ــا پای ــدگان ت ــالمت رانن کارت س

جــاری تمدیــد شــد.

ــه  ــد ب ــدگان مــی توانن ــرد: رانن ــح ک وی تصری

تدریــج و بــا رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی 

ــر  ــه دفات ــان ب ــت کارت سالمتش ــرای دریاف ب

مربوطــه مراجعــه نماینــد.

وی در ادامــه بــا اشــاره بــه آغــاز رســمی کمپین 

ــی از  ــک و رونمای ــی از ماس ــتفاده همگان اس

پوســتر ایــن پویــش در حاشــیه شــانزدهمین 

ــا  ــا، ب ــا کرون ــه ب جلســه ســتاد اســتانی مقابل

تاکیــد بــر ضــرورت اســتفاده از ماســک افــزود: 

اســتفاده همگانــی از ماســک مــی توانــد 

حداقــل تــا ۸۵ درصــد در قطــع زنجیــره انتقال 

بیمــاری كوویــد ۱۹ موثــر باشــد.

بــه گفتــه جزایــری ، بــا اشــاره بــه الــزام مدیران 

ــت بــه اســتفاده از ماســک  و کارکنــان دول

ــورد  ــک م ــن ماس ــرای تامی ــاص ب ــر خ تدابی

نیــاز مــردم اســتان و کادر بهداشــتی و درمانــی 

ــد ســازمان  اندیشــیده شــده و مقــرر گردی

صنعــت معــدن و تجــارت ماســک مــورد نیــاز 

ــد. ــن نمای یــك مــاه اســتان را تامی

وبــدا؛ معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم 

ــت  ــز بهداش ــس مرک ــهرکرد و رئی ــکی ش پزش

چهارمحــال و بختیــاری گفــت: در حــال حاضــر 

ــه ای  ــاران زمین ــال، بیم ــاالی ۶۰ س ــراد ب از اف

مثــل بیمــاری هــای کلیــوی، ریــوی و قلبــی و 

افــراد دارای نقــص سیســتم ایمنــی مشــکوک 

ــام  ــری انج ــه گی ــد ۱۹ نمون ــاری كووی ــه بیم ب

مــی شــود.

بــه گــزارش وبــدا؛ ســید راشــد جزایــری افــزود: 

ایــن افــراد در اولویــت انجــام آزمایشــات 

ــا هســتند. تشــخیص کرون

وی تصریــح کــرد: متاســفانه تعــداد مراجعــات 

بــه آزمایشــگاه هــای اســتان بیــش از حــد و 

ــژه  ــت عمــل جراحــی بوی ــه عل ــه ب ــرادی ک اف

 MRI عمــل جراحــی زیبایــی، تصویــر بــرداری و

متقاضــی انجــام آزمایــش تشــخیصی کرونــا 

هســتند زیــاد اســت.

وی بــا اشــاره بــه وجــود محدودیــت در تهیــه 

تجهیــزات افــزود: در حــال حاضــر افــرادی کــه 

بیمــاری کوویــد ۱۹ آنهــا مثبــت قطعــی اعــالم 

ــا ســرپایی تحــت  ــه صــورت بســتری و ی و ب

ــه و ۱۴ روز دوره  ــرار گرفت ــان ق ــت و درم مراقب

ــد  ــت و بهبــود یافتــه ان قرنطینگــی را رعای

ــد. ــه انجــام تســت مجــدد ندارن نیــازی ب

ــراد و  ــن اف ــت از ای ــا درخواس ــه ب وی در ادام

ــه  ــرار ب ــدم اص ــرای ع ــا ب ــای آنه ــواده ه خان

ــزان  ــن عزی ــزود: ای ــدد اف ــت مج ــام تس انج

ــژه  ــه بوی ــای مربوط ــکل ه ــت پروت ــا رعای ب

ــه  ــا مراجع ــد ب ــی توانن ــردی م ــت ف حفاظ

ــل  ــالمت مح ــه س ــات جامع ــز خدم ــه مراک ب

ســکونت خــود گواهــی بازگشــت بــه کار 

ــد. ــت نماین دریاف

لینک جوابدهی آزمایش کرونا بر روی سایت

 دانشگاه علوم پزشکی استان قرار گرفت

برگزاری هرگونه تجمع و ارائه خدماتی که موجب تجمع 

افراد شود ممنوع شد

بیماران مثبت قطعی کرونا که بهبود یافته اند برای انجام مجدد تست 

کرونا اصرار نکنند
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ــه و بهبــود جامعــه  ــدا؛ رئیــس گــروه تغذی وب

مرکــز بهداشــت چهارمحــال و بختیــاری گفت: 

تغذیــه صحیــح و دوری از اســترس، دو عامــل 

مهــم در تقویــت سیســتم ایمنــی بــه ویــژه در 

ایــام شــیوع کرونــا هســتند.

ــزود:  ــج اف ــه کلی ــدا؛ عنایت الل ــزارش وب ــه گ ب

ــراد می تواننــد هــر روز از ســبزی یــا ســاالد  اف

همــراه بــا آب لیمــو تــرش یــا آب نارنــج تــازه 

اســتفاده کننــد، همچنیــن اســتفاده از هویــج 

و کــدو حلوایــی در غذاهــای روزانــه و مصــرف 

پیــاز خــام بــه دلیــل داشــتن ویتامیــن C بــا 

ــود. ــه می ش ــذا توصی غ

ــز  ــه مرک ــود جامع ــه و بهب ــروه تغذی رئیــس گ

بهداشــت چهارمحــال و بختیــاری بــا اشــاره به 

اینکــه از مصــرف سوســیس و کالبــاس و ســایر 

ــنگین  ــرب و س ــای چ ــا و غذاه ــت فوده فس

ــتفاده  بایــد اجتنــاب شــود، ادامــه داد: اس

از منابــع پروتئیــن در غــذای روزانــه مثــل 

حبوبــات یــا تخــم مــرغ حائــز اهمیت اســت. 

ــی  ــود ریزمغذی های ــه کمب ــان اینک ــا بی وی ب

مثــل آهــن و روی هــم، سیســتم ایمنــی 

ــرد: الزم  ــوان ک ــد، عن ــف می کن ــدن را تضعی ب

ــز مغــذی  ــن دو ری ــی ای ــع غذای اســت از مناب

ــب  ــن مناس ــوان جایگزی ــات به عن ــل حبوب مث

گوشــت، شــیر، لبنیــات، ســبزی های بــرگ 

ســبز و انــواع خشــکبار بیشــتر اســتفاده شــود.

کلیــج بــا تاکیــد بــر اینکــه از خــوردن غذاهایی 

ــرغ  ــل تخــم م ــده (مث ــه نش ــوب پخت ــه خ ک

عســلی و نیمــرو و کباب هایــی کــه مغــز پخت 

نشــده اند) بایــد خــودداری شــود، خاطرنشــان 

ــات  ــذا و مایع ــوردن غ ــن از خ ــرد: همچنی ك

ــورد  ــتی م ــر بهداش ــه از نظ ــی ك در مكان های

اطمینــان نیســتند پرهیــز شــود.

ــز  ــه مرک ــود جامع ــه و بهب ــروه تغذی رئیــس گ

بهداشــت چهارمحــال و بختیــاری اضافــه کرد: 

در صورتــی کــه عالئــم ســرماخوردگی داریــد، از 

غذاهــای آبکی مثل ســوپ و آش همــراه با آب 

لیمــوی تــازه و مایعــات گــرم اســتفاده کنیــد.

وی بیــان کــرد: اســتفاده از میوه هــای حــاوی 

آنتــی اکســیدان فصــل مثــل پرتقال هــای تــو 

ــه می شــود. ــپ فــروت و ... توصی ســرخ، گری

ــته  ــر داش ــردم بخاط ــرد: م ــد ک ــج تاکی کلی

باشــند رعایــت تعــادل و تنــوع در برنامــه 

غذایــی روزانــه و حصــول اطمینــان از دریافــت 

کافــی ریزمغذی هــا و پروتئیــن از برنامــه 

ــگیری  ــی در پیش ــش مهم ــه نق ــی روزان غذای

ازابتــال بــه بیماری هــا ازجملــه ویــروس کرونــا 

دارد.

ــز  ــه مرک ــود جامع ــه و بهب ــروه تغذی رئیــس گ

ــاره  ــا اش ــاری ب ــال و بختی ــت چهارمح بهداش

ــدن  ــی ب ــتم ایمن ــرد سیس ــه عملک ــه اینک ب

ــای  ــگیری از بیماری ه ــی در پیش ــی مهم نقش

تنفســی از جملــه بیمــاری کرونــا دارد، یــادآور 

شــد: کمبــود دریافــت غذایــی و کمبــود 

ــف  ــث تضعی ــل A.C.D باع ــی مث ویتامین های

سیســتم ایمنــی بــدن شــده و احتمــال ابتــال 

بــه بیماری هــا را افزایــش می دهــد. 

وی تصریــح کــرد: مصــرف روزانــه منابــع 

ــرف  ــامل مص ــن C ش ــاوی ویتامی ــی ح غذای

ــی  ــا غــذا، میوه های ســبزی و ســاالد همــراه ب

ماننــد پرتقــال، نارنگــی، لیموشــیرین، کیــوی و 

ــواع  ــامل ان ــن C ش ــبزی های دارای ویتامی س

ــل  ــبز و فلف ــل س ــلغم، فلف ــم، ش ــم، گل کل کل

دلمــه ای، جعفــری، پیازچــه، شــاهی و گوجــه 

فرنگــی از منابــع غذایــی خــوب ویتامیــن C در 

ــر  ــدن بســیار موث ــی ب ــت سیســتم ایمن تقوی

اســت.

کلیــج تاکیــد کــرد: مصــرف روزانــه یــک عــدد 

C پرتقــال یــا دو عــدد نارنگــی ویتامیــن

مــورد نیــاز روزانــه بــدن را تامیــن مــی کنــد، 

همچنیــن هویــج، کدوحلوایــی و ســبزی های 

ــدر و  ــرگ چغن ــفناج، ب ــامل اس ــره ش ــبز تی س

ــع  ــگ و كاهــو هــم از مناب ــره رن برگ هــای تی

ــی  ــور كل ــه ط ــتند، ب ــن A هس ــوب ویتامی خ

ــه بیمــاری و  ــال ب ــه منظــور پیشــگیری از ابت ب

تقویــت سیســتم ایمنــی بــدن مصــرف روزانــه 

۳ واحــد از گــروه ســبزی ها " بجــز ســبزی های 

نشاســته ای" و حداقــل دو واحــد میــوه توصیه 

می شــود.

ــز  ــه مرک ــود جامع ــه و بهب ــروه تغذی رئیــس گ

بهداشــت چهارمحــال و بختیــاری خاطرنشــان 

کــرد: اســتفاده روزانــه ســبزی یــا ســاالد همراه 

بــا آب لیموتــرش یــا آب نارنــج تــازه، هویــج و 

کدوحلوایــی در غذاهــای روزانــه، مصــرف پیــاز 

ــراه  ــن C هم ــتن ویتامی ــل داش ــه دلی ــام ب خ

ــتفاده  ــش، اس ــاز بنف ــوص پی ــذا بخص ــا غ ب

ــد  ــه مانن ــذای روزان ــن در غ ــع پروتئی از مناب

ــدم،  ــرغ، جوانه هــای گن ــا تخــم م ــات ی حبوب

ــای  ــه و میوه ه ــی روزان ــم غذای ــاش در رژی م

ــار،  ــل ان ــل مث ــیدان فص ــی اکس ــاوی آنت ح

پرتقال هــای تــو ســرخ، گریــپ فــروت از دیگــر 

مــواردی اســت کــه اســتفاده از آن در تغذیــه 

ــه بســیار مفیــد و مهــم اســت. روزان

وی بــا اشــاره بــه اینکــه بایــد بــه یــاد داشــته 

ــا  ــن روزه ــران در ای ــه و زعف ــیم زردچوب باش

ــذا  ــه غ ــر ب ــوًال در آخ ــرف و معم ــتر مص بیش

اضافــه شــود، گفــت: اســترس باعــث ضعــف 

سیســتم ایمنــی بــدن می شــود پــس از 

اســترس دوری کنیــد. 

کلیــج اظهــار داشــت: روی، منیزیــم و ســلنیوم 

بــدن  ایمنــی  سیســتم  تقویــت  باعــث 

می شــود کــه در شــیر، تخــم مــرغ ، گوشــت و 

حبوبــات بخصــوص لوبیــا ســفید و همچنیــن 

ــور  ــه وف ــدق و ... ب ــردو، فن ــل گ در مغزهــا مث

یافــت می شــود.

وبــدا؛ معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم 

ــت  ــز بهداش ــس مرک ــهرکرد و رئی ــکی ش پزش

چهارمحــال و بختیــاری از همکاری ۲۹ دســتگاه 

اجرایــی ایــن اســتان در تشــدید بازرســی های 

بهداشــت محیــط در بســیج مقابلــه بــا کووید 

ــر داد. ۱۹ خب

بــه گــزارش وبــدا؛ ســید راشــد جزایــری افــزود: 

در راســتای اجــرای ۱۰۳ پروتــکل ابالغــی از 

از  پیشــگیری  بــرای  متبــوع  وزارت  ســوی 

همــه گیــری بیمــاری کوویــد ۱۹ و کنتــرل ایــن 

بیمــاری، ۸۴ تیــم نظارتــی از دهمیــن روز 

ــاز  ــود را آغ ــی خ ــت نظارت ــاه ۹۹ فعالی از تیرم

ــد. نمودن

بــه گفتــه وی، در مرکــز اســتان ۱۵ تیــم 

ــرای  ــر اج ــناس ب ــامل ۳کارش ــی ش اختصاص

پروتــکل و دســتورالعمل هــای اجرایــی در 

ادارات، صنــوف و تمامــی کارخانجــات نظــارت 

ــد. دارن

ــی از نحــوه  ــا ارزیاب ــرد: ب ــح ک ــری تصری جزای

رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی بویــژه 

از ۸۵ درصــد  بیــش  ماســک  از  اســتفاده 

صنــوف  از  درصــد   ۴۵ ادارات،  کارکنــان  از 

ایــن  صنعــت  در  کارگــران  درصــد   ۶۰ و 

رعایــت مــی كننــد. را  دســتورالعمل

ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــتی دانش ــاون بهداش مع

ــداوم  ــا ت ــرد: ب ــدواری ک ــار امی ــهرکرد اظه ش

رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی، اســتفاده از 

ماســک و تشــدید نظــارت هــا شــیوع بیمــاری 

ــرل شــود. ــد ۱۹ كنت کووی

وی همچنیــن خاطــر نشــان کــرد: درصورتــی 

ــار از  ــی اقش ــد از تمام ــش از ۶۰ درص ــه بی ک

ــری  ــرایت پذی ــد س ــتفاده نماین ــک اس ماس

ــد  ــدد ۱خواه ــر ع ــه زی ــد ۱۹ ب ــاری کووی بیم

ــار  ــاهد مه ــردم ش ــکاری م ــا هم ــید و ب رس

ــود. ــم ب ــاری خواهی بیم

﹫ و دوری از ا︨�س،  ︮﹤︢︽︑
�﹝ا ﹜︐︧﹫  ︨️﹢﹆︑ در ﹜﹞ ﹏﹞︀︻ دو

همکاری ۲۹ دستگاه اجرایی چهارمحال و بختیاری در تشدید بازرسی 

های بهداشت محیط در بسیج مقابله با کووید ۱۹



۲۶۲۶

وبــدا؛ معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم 

ــت  ــز بهداش ــس مرک ــهرکرد و رئی ــکی ش پزش

چهارمحــال و بختیــاری گفــت: کرونــا دارو 

ــردی و  ــدارد امــا مســؤولیت ف ــا واکســنی ن ی

ــات  ــرکت در تجمع ــدم ش ــی دارد و ع اجتماع

یكــی از فاكتورهــای ایــن مســئولیت اجتماعی 

ــت. اس

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

ــدا و  ــران ص ــام ای ــب های ب ــده ش ــه زن برنام

ســیمای مرکــز چهارمحــال و بختیــاری مــورخ 

دهــم تیرمــاه ۹۹، افــزود: در ایــن اســتان نیــز 

ــده  ــد پیش رون ــا رون ــور ب ــت از کش ــه تبعی ب

بیمــاری کوویــد-۱۹ مواجــه هســتیم امــا 

خوشــبختانه ایــن روند توســط ســتاد اســتانی 

ــا، دانشــگاه علــوم پزشــکی و  ــا کرون ــه ب مقابل

ــت و  کادر بهداشــت و درمــان در حــال مدیری

ــت. ــرل اس كنت

ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــتی دانش ــاون بهداش مع

شــهرکرد و رئیــس مرکــز بهداشــت چهارمحــال 

و بختیــاری بــا اشــاره بــه اینکــه شــانزدهمین 

ســتاد اســتانی مقابلــه بــا کرونــا امروز تشــکیل 

ــاذ  ــتاد اتخ ــن س ــی در ای ــات خوب و تصمیم

ــی از  ــد برخ ــار بای ــه اجب ــه داد: ب ــد، ادام ش

محدودیت هــای ماه هــای اســفند و فروردیــن 

ــرار شــود. برق

وی بــا بیــان اینکــه مهم تریــن تصمیــم امــروز 

ــنهاد  ــب پیش ــا تصوی ــا کرون ــه ب ــتاد مقابل س

ــر  ــی ب ــوم پزشــکی شــهرکرد مبن ــگاه عل دانش

انجــام کمپیــن اجــرای پروتکل هــای بهداشــتی 

در اســتان بــود، عنــوان كــرد: در حــال حاضــر 

۱۰۳ پروتــكل بهداشــتی بــه دســتگاه ها و 

ــت. ــده اس ــالغ ش ــف اب ــوف مختل صن

تاکیــد بــر اینکــه در حــال  بــا  جزایــری 

اجــرای  موضــوع  مهم تریــن  حاضــر 

اولیــه  نظــارت  و  پروتکل هــا  صحیــح 

توســط ســرصنف ها و اتحادیه هــا اســت، 

خاطرنشــان کــرد: در روزهــای گذشــته اجــرای 

ــر  ــور كم رنگ ت ــتی در کش ــای بهداش پروتکل ه

ــه از ۸۵ درصــد در  ــه طــوری ك شــده اســت ب

ــد  ــر از ۲۰ درص ــه كمت ــتان ها ب ــی از اس بعض

ــال و  ــبختانه در چهارمح ــا خوش ــیدیم ام رس

ــاری اجــرای ایــن پروتكل هــا ۵۰ درصــد  بختی

ــت. اس

ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــتی دانش ــاون بهداش مع

شــهرکرد و رئیــس مرکــز بهداشــت چهارمحــال 

و بختیــاری خاطرنشــان کــرد: مقــرر شــد عالوه 

ــای  ــی، تیم ه ــارت تخصص ــای نظ ــر تیم ه ب

ــر  ــود، ه ــکیل ش ــز تش ــی نی ــترک نظارت مش

ــا  ــه ب ــوده ك ــره ب ــا ۳ نف ــن تیم ه ــدام از ای ك

محوریــت دانشــگاه علــوم پزشــكی شــهركرد از 

ــه آینــده نظارت هــا را بــه صــورت  شــنبه هفت

ــد. ــام می دهن ــه انج روزان

از  برخــی  درخصــوص  کــرد:  اضافــه  وی 

ــای  ــل تاالره ــاال مث ــات ب ــا تجمع ــا ب محل ه

شــد  قــرار  و...  رســتوران ها  عروســی، 

آموزش هــای الزم ارائــه شــده و بــا متخلفــان 

کــه دســتورالعمل های بهداشــتی را رعایــت 

نهایــت  تذکــر و در  دو مرحلــه  نمی کننــد 

ــود. ــد ش ــی واح ــامل تعطیل برخــورد ش

ــا  ــد ی ــک واح ــرد: در ی ــح ک ــری تصری جزای

صنــف بــرای ارئــه خدمــت ســه مــالک مهــم 

اســت، ابتــدا فــرد ارائه دهنــده خدمــت اســت 

ــردی و اســتفاده  ــا بایــد حفاظــت ف ــه حتم ک

از ماســک را در نظــر داشــته باشــد، دوم 

ــکان  ــوم م ــتند و س ــت هس ــدگان خدم گیرن

ــد پروتكل هــای  ــه خدمــت اســت كــه بای ارائ

بهداشــتی حتمــا در ایــن ســه فاكتــور رعایــت 

شــود.

ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــتی دانش ــاون بهداش مع

شــهرکرد و رئیــس مرکــز بهداشــت چهارمحــال 

و بختیــاری در بخــش دیگــری از ســخنان خود 

گفــت: در شناســایی بیمــاران دو فرآینــد وجود 

ــوارد  ــری م ــتری و دیگ ــوارد بس ــدا م دارد، ابت

ــه  ــا ب ــگاهی ی ــی و آزمایش ــری عالمت غربالگ

عبارتــی مــوارد بســتری و ســرپایی هســتند.

ــه  ــه اینکــه در حــال حاضــر ب ــا اشــاره ب وی ب

تعــداد مــوارد بســتری ۱۰ برابــر بیمــار در جامعه 

وجــود دارد، افــزود: بــا توجــه بــه اینکــه همــه 

ــه  ــه کار گرفت ــوان پرســنل ب ســاز و کارهــا و ت

شــده اســت توانســتیم تــا ۹ برابــر بیمــاران را 

در جامعــه شناســایی کنیــم.

ــته  ــای گذش ــی روزه ــرد: ط ــان ک ــری بی جزای

مجــددا یــک مراســم عروســی در یکــی از 

ــد،  ــزار ش ــهرکرد برگ ــتان ش ــهرهای شهرس ش

ــاد،  ــد دام ــث ش ــن باع ــن جش ــزاری ای برگ

خانــواده دامــاد و خانــواده عــروس بــه کرونــا 

ــوند. ــال ش مبت

ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــتی دانش ــاون بهداش مع

شــهرکرد و رئیــس مرکز بهداشــت چهارمحال و 

بختیــاری تاکیــد کــرد: یکــی از كارهــای خوبــی 

كــه صــورت می گیــرد غربالگری هدفمند اســت 

ــال  ــراد مبت ــا اف ــا ســابقه تمــاس ب ــراد ب ــا اف ت

ــالم شــدن  ــت اع شناســایی و در صــورت مثب

آزمایشاتشــان بــا اخــذ تعهدنامــه قرنطینــه ۱۴ 

روزه خانگــی را ســپری كننــد و ســرپیچی از آن 

بــه مصــداق تهدیــد علیــه ســالمتی محســوب 

بــوده و پیگــرد قانونــی دارد.

وبــدا؛ معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم 

ــت  ــز بهداش ــس مرک ــهرکرد و رئی ــکی ش پزش

تشــدید  از  بختیــاری،  و  چهارمحــال 

بازرســی های بهداشــت محیــط در بســیج 

مقابلــه بــا بیمــاری کوویــد ۱۹ در مردادمــاه ۹۹ 

خبــر داد.

بــه گــزارش وبــدا؛ ســید راشــد جزایــری 

ــاه ســال جــاری ۱۷ هــزار و  ــزود: در مردادم اف

۸۱۵ مــورد بازدیــد از اماکــن عمومــی و مراکــز 

ــال و  ــی چهارمح ــواد غذای ــع م ــه و توزی تهی

ــد. ــل آم ــه عم ــاری ب بختی

ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــتی دانش ــاون بهداش مع

ــع،  ــه و توزی ــز تهی ــداد کل مراک ــهرکرد تع ش

طبــخ، عرضــه و فــروش مــواد غذایــی تحــت 

ــرد و  ــالم ک ــاب اع ــزار و ۳۱ ب ــش را ۱۲ ه پوش

ــت  ــی تح ــن عموم ــداد کل اماك ــزود: تع اف

ــت. ــاب اس ــزار و ۴۸۸ ب ــز ۴ ه ــش نی پوش

ــخ،  ــع، طب ــه و توزی ــز تهی وی تعــداد کل مراک

عرضــه و فــروش مــواد غذایــی بازدیــد شــده 

در چهارمحــال و بختیــاری را ۱۴ هــزار و ۹۰ 

ــرد. ــاب اعــالم ک ب

ــور ۸۹  ــاه مذک ــی م ــری، ط ــه جزای ــه گفت ب

درصــد از مراکــز تهیــه، توزیــع، طبــخ و عرضــه 

و فــروش مــواد غذایــی و ۸۴ درصــد از اماکــن 

عمومــی پروتــکل بهداشــتی را رعایــت کردنــد.

و  چهارمحــال  بهداشــت  مرکــز  رئیــس 

ــت و  ــت بهداش ــه رعای ــه ب ــاری در ادام بختی

اصــول حفاظــت فــردی از ســوی ۸۸ درصــد از 

مراکــز تهیــه، توزیــع، طبــخ و عرضــه و فــروش 

مــواد غذایــی اشــاره کــرد و افــزود: همچنیــن 

ــن اصــول را  ۸۵ درصــد از اماکــن عمومــی ای

رعایــت نموده انــد.

ــخ و  ــع ، طب ــه، توزی ــز تهی ــد مراک وی، درص

عرضــه و فــروش مــواد غذایــی و اماکــن 

عمومــی دارای کارت خــوان را ۹۷ درصــد اعالم 

ــرد . ک

ــام  ــت ن ــی ثب ــن عموم ــداد اماک ــری تع جزای

ــزار و ۷۸۷  ــالمت را ۴ ه ــامانه س ــده در س ش

بــاب اعــالم کــرد و از معرفــی ۲۸۶ مرکــز 

تهیــه، توزیــع ، طبــخ و عرضــه و فــروش مــواد 

ــه  ــف ب ــی متخل ــن عموم ــی و ۶۸ اماک غذای

ــر داد. ــی خب ــع قضای مراج

بــه گفتــه وی، در مردادمــاه ۹۹ تعــداد۴۸۰ 

ــد مشــترک بــا ســایر دســتگاه ها  مــورد بازدی

انجــام شــد.

کرونا دارو یا واکسنی ندارد اما مسؤولیت فردی و اجتماعی دارد

تشدید بازرسی های بهداشت محیط در بسیج مقابله با بیماری کووید-۱۹



۲۷۲۷

دانشــگاه  بهداشــتی  معــاون  وبــدا؛ 

ــز  ــس مرک ــهرکرد و رئی ــکی ش ــوم پزش عل

بهداشــت چهارمحــال و بختیــاری گفــت: 

ــد  ــل ۵۰ درص ــتفاده حداق ــورت اس درص

شــاخص  ماســک  از  اقشــار  تمامــی 

ــر  ــه زی ــا ب ــری بیمــاری کرون ســرایت پذی

ــید. ــد رس ــدد ۱خواه ع

ــری  ــدا؛ ســید راشــد جزای ــزارش وب ــه گ ب

در گفــت و گــوی بخــش خبــری ۲۰ صــدا 

ــت  ــا محوری ــتان ب ــز اس ــیمای مرک و س

تشــریح آخریــن محدودیت ها در اســتان 

و  بیســت  در  بختیــاری  و  چهارمحــال 

هشــتمین روز از تیرمــاه ۹۹ اظهار داشــت: 

ــر اســاس ارزیابــی تیــم هــای نظارتــی،  ب

اســتفاده از ماســک در ادرات اســتان باالی 

ــد  ــوف ۴۰ درص ــط صن ــد و توس ۸۵ درص

ــوارد اســتفاده از ماســک در  ــن م و کمتری

بیــن نوجوانــان و جوانــان گــزارش شــده 

اســت.

ــان  ــان و نوجوان ــرد: جوان ــح ک وی تصری

بــه عنــوان ناقلیــن ســالم خطــری جــدی 

ــراد در معــرض خطــر محســوب  ــرای اف ب

مــی شــوند لــذا تشــویق و ترغیــب ایــن 

ــه اســتفاده از ماســک، نظــارت و  قشــر ب

همــکاری خانــواده و والدیــن را مــی طلبد.

وی، تعــداد مــوارد مثبــت مبتــال بــه کرونا 

از ابتــدای شــیوع بیمــاری کرونا در اســتان 

ــر  ــزود: ب ــرد و اف ــالم ک ــورد اع را ۲۸۶۰م

اســاس تحلیــل هــای اپیدمیولــوژی تعداد 

مــوارد ابتــال و مــرگ و میــر ناشــی از کرونا 

ــر و  ــه یکدیگ ــدن ب ــک ش ــال نزدی در ح

نمــودار آن بــه شــكل مــوازی شــدن مــی 

باشــد و ایــن امــر احتمــال افزایــش موارد 

مــرگ و میــر را افزایــش مــی دهــد.

وی بــا بیــان اینکــه خوشــبختانه بــا 

ــزاری  ــم اســتان، برگ ــردم فهی ــکاری م هم

ــار  ــا مه ــزاداری ه ــت ع ــه عل ــات ب تجمع

و بــه خوبــی کنتــرل شــده اســت افــزود: 

مجالــس  برگــزاری  شــاهد  همچنــان 

عروســی علــی رغــم خطــرات جــدی 

ــتیم. ــی هس ــن محافل برگــزاری چنی

ــه  ــه ب ــا توج ــت: ب ــار داش ــری اظه جزای

ــان  ــئولین و کارشناس ــرر مس ــدار مک هش

ــع  ــه تجم ــز هرگون ــرای پرهی بهداشــتی ب

و گردهمایــی، مــردم بعنــوان ناظریــن 

اولیــه و اصلــی وظیفــه نظــارت و مراقبــت 

ــتی را  ــای بهداش ــکل ه ــرای پروت ــر اج ب

ــزارش  ــد گ ــی توانن ــد و م ــده دارن برعه

برگــزاری تجمعــات را از طریــق ســامانه ۱۹۰ 

و یــا شــماره گیــری ۴۰۳۰ اطــالع رســانی 

ــه  ــبت ب ــتی نس ــان بهداش ــا کارشناس ت

آمــوزش مســائل بهداشــتی و پیشــگیرانه 

ــد. ــدام نماین ــراد اق ــن اف ــه ای ب

وی همچنیــن اضافــه کــرد: درصــورت 

تجمعــی،  هرگونــه  برگــزاری  ضــرورت 

ــن  ــل ممک ــه حداق ــدگان ب ــرکت کنن ش

کاهــش یافتــه و پروتــکل های بهداشــتی 

ــود. ــت ش ــت رعای ــه دق ب

ــوم  ــگاه عل ــتی دانش ــاون  بهداش ــدا; مع وب

ــت  ــز بهداش ــس مرک ــهرکرد و رئی ــکی ش پزش

ــی  ــل اصل ــه عام ــاری س ــال و بختی چهارمح

ــا  ــاری کرون ــا بیم ــه ب ــگیری و مقابل در پیش

را اســتفاده از ماســک، رعایــت بهداشــت 

دســت ها و فاصله گــذاری اجتماعــی و پرهیــز 

ــرد. ــوان ک ــات عن ــور در تجمع از حض

ــری در  ــد جزای ــید راش ــدا; س ــزارش وب ــه گ ب

بخــش خبــری ۲۰ صداوســیمای مرکــز  اســتان 

چهارمحــال و بختیــاری مــورخ ۲۳ تیرمــاه ۹۹، 

افــزود: بــا توجــه بــه اینکه بیمــاری کوویــد_۱۹ 

روزه  اســت، هــر  بیمــاری نوپدیــد  یــک 

اطالعــات کادر بهداشــت و درمــان و محققــان 

نســبت بــه مقابلــه بــا ایــن بیمــاری کامل تــر 

خواهــد شــد.

ــوم پزشــکی  ــاون  بهداشــتی دانشــگاه عل مع

شــهرکرد و رئیــس مرکــز بهداشــت چهارمحال 

و بختیــاری ادامــه داد:  اگــر در ابتــدا بــه 

ــروس  ــا وی ــی از کرون ــناخت ناکاف ــل ش دلی

ــان از  ــا كادر درم ــه تنه ــود ک ــن ب ــه ای توصی

ماســك اســتفاده كننــد، امــا امــروزه اســتفاده 

از ماســك یــك الــزام اســت امــا ایــن الــزام به 

ــی كافــی نیســت. تنهای

ــه اینکــه اســتفاده از ماســک  ــا اشــاره ب وی ب

ــد از  ــدود ۵۰ درص ــد ح ــی می توان ــه تنهای ب

ابتــال بــه بیمــاری کوویــد_۱۹ جلوگیــری کنــد، 

خاطرنشــان کــرد: امــا اقدامــات و تمهیداتــی 

ــرد. ــار زدن ماســك بایــد صــورت گی در کن

جزایــری اضافــه کــرد: ســه بحــث کلیــدی در 

پیشــگیری و مقابلــه بــا بیمــاری کرونــا وجــود 

دارد، ایــن ســه فاکتــور اساســی عبــارت انــد از 

ــوی  ــک، دوم شستش ــتفاده از  ماس ــدا اس ابت

مرتــب و ضدعفونــی کــردن دســت ها و ســوم 

فاصله گــذاری اجتماعــی و پرهیــز از حضــور در 

ــتند. تجمعات هس

  معــاون  بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی 

شــهرکرد و رئیــس مرکــز بهداشــت چهارمحال 

فاصله گــذاری  کــرد:   عنــوان  بختیــاری  و 

ــت، در  ــی اس ــیار مهم ــث بس ــی بح اجتماع

محیط هــای بســته بایــد حتمــا بیــن افــراد ۲ 

متــر و در فضاهــای بــاز ۱ الــی ۱.۵ متــر فاصلــه 

وجــود داشــته باشــد.

وی یــادآور شــد: رعایــت ســه محــور اصلــی و 

کلیــدی ذکــر شــده بــا یکدیگــر حــدود ۹۵ تــا 

ــال بیمــاری  ــره انتق ۹۷ درصــد در قطــع زنجی

کرونــا مؤثــر اســت.

بــا  کــرد: خوشــبختانه  تاکیــد   جزایــری 

 ۱۰ حــدود  کــه  ویــژه ای  محدودیت هــای 

ــال  ــاری اعم روز اســت در چهارمحــال و بختی

شــده، طــی دو روز گذشــته شــاهدیم کــه بــار 

ــوارد  ــا م ــتان ها مخصوص ــه بیمارس ورودی ب

بســتری بــه شــدت کاهــش پیــدا کرده اســت 

ــی  ــا همراهــی و هــم دل و انتظــار  مــی رود ب

مــردم بتوانیــم شــاخص بازتولیــد یــا ســرایت 

ــم. ــم كنی ــه ك ــاری را در جامع بیم

 معــاون  بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی 

شــهرکرد و رئیــس مرکــز بهداشــت چهارمحال 

و بختیــاری مهم تریــن بحــث را  اســتفاده 

عمــوم مــردم از ماســک عنــوان کــرد و گفــت: 

ــرار  ــت ق ــه دوم اهمی ــک در درج ــوع ماس ن

دارد، توصیــه ســازمان بهداشــت جهانــی 

ایــن اســت كــه قبــل از خــروج از خانــه 

ــا  ــه جراحــی ی ــا از ماســك های ســه الی حتم

ماســك های دست ســاز اســتفاده شــود.

ــه  ــت ک ــن اس ــم ای ــت: مه ــار داش وی اظه

همــه اقشــار جامعــه از ماســک اســتفاده 

کننــد، محققــان اعتقــاد دارنــد اگــر ۵۰ درصــد 

ــه  ــزان ســرایت ب مــردم از ماســک بزننــد، می

ــید. ــد رس ــک خواه ــدد ی ــر ع زی

کاهش شاخص سرایت پذیری بیماری کرونا به زیر عدد ۱ درصورت 

استفاده حداقل ۵۰ درصد تمامی اقشار از ماسک

استفاده از ماسک، رعایت بهداشت دست ها و فاصله گذاری اجتماعی، 

سه عامل کلیدی در قطع زنجیره انتقال کرونا
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ــز  ــس مرک ــهرکرد و رئی ــکی ش ــوم پزش ــگاه عل ــتی دانش ــاون بهداش ــدا; مع وب

ــخ  ــی  از تاری ــاری از انجــام ۳ هــزار و ۱۳۹ بازرس بهداشــت چهارمحــال و بختی

ــر رعایــت دســتورالعمل های  ــه جهــت نظــارت ب ــرداد ۹۹ ب ــا ۲۱ م ۱۳ مــرداد ت

ــر داد. بهداشــتی در اســتان خب

بــه گــزارش وبــدا; ســید راشــد جزایــری در نوزدهمیــن ســتاد اســتانی مقابلــه 

ــای  ــه برنامه ه ــاه ۹۹، ب ــورخ ۲۲ مردادم ــاری، م ــال و بختی ــا چهارمح ــا کرون ب

ــتای  ــهرکرد در راس ــکی ش ــوم پزش ــگاه عل ــتی دانش ــت بهداش ــش رو معاون پی

مقابلــه و کنتــرل بیمــاری کوویــد-۱۹ اشــاره کــرد و افــزود: آغــاز مرحلــه ســوم 

غربالگــری كوویــد-۱۹ از ۲۰ مردادمــاه یكــی از ایــن برنامه هــا اســت، كــه بــرای 

ــاران  ــودكان، مــادران، ســالمندان و بیم ــا اولویــت ك همــه گروه هــای ســنی ب

ــی و حضــوری انجــام می شــود. ــه صــورت تلفن ــه ای ب خــاص و زمین

معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد و رئیــس مرکــز بهداشــت 

ــا بیــان اینکــه تشــدید نظارت هــا بــر پروتکل هــای  چهارمحــال و بختیــاری ب

بهداشــتی مــاه محــرم از دیگــر برنامه هــای ایــن معاونــت اســت، ادامــه داد: 

ــری توســط  ــی ارشــد و دكت ــون کارشناس ــان آزم ــری داوطلب ــی و غربالگ ارزیاب

مراقبــان ســالمت در ســامانه ســیب از تاریــخ ۲۱ مــرداد لغایــت ۲۳ مردادمــاه 

و غربالگــری داوطلبــان آزمــون سراســری ســال ۹۹ یــك هفتــه قبــل از تاریــخ 

ــون از دیگــر برنامه هــای پیــش رو هســتند. ــزاری آزم برگ

ــای  ــر اجــرای پروتکل ه ــارت ب ــای نظ ــاماندهی تیم ه ــرد: س ــوان ک وی عن

برگــزاری آزمــون سراســری و هماهنگــی انجام پیمایــش ســرواپیدمیولوژی ۸۵۸ 

نفــر نیــز در روزهــای آینــده انجــام خواهنــد شــد.

جزایــری درخصــوص بازرســی های انجــام شــده در تاریــخ ۱۳ مــرداد ۹۹ تــا ۲۱ 

مــرداد ۹۹ نیــز خاطرنشــان کــرد: طــی ایــن مــدت ۳ هــزار و ۱۳۹ بازرســی انجام 

گرفــت، ۳۰ واحــد متخلــف پلمــپ شــد، ۵ نفــر نیــز بــه دادگاه معرفــی شــدند 

و درصــد رعایــت دســتورالعمل های بهداشــتی نیــز ۸۶ درصــد گــزارش شــد.

معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد و رئیــس مرکــز بهداشــت 

چهارمحــال و بختیــاری اضافــه کــرد: ۸۷۲ مــورد بازرســی نیــز از اماکــن عمومــی 

ــه دادگاه معرفــی  انجــام گرفــت، ۲۳ واحــد عمومــی پلمــپ شــد، ۱۷ مــورد ب

شــدند و درصــد رعایــت دســتورالعمل های بهداشــتی در ایــن اماکــن نیــز ۸۱ 

درصــد بــود.

ــا بیــان اینکــه از محــل برگــزاری آزمــون کارشناســی ارشــد و دســتیاری  وی ب

ــای  ــن بازدیده ــرد: همچنی ــان ک ــد، خاطرنش ــل آم ــه عم ــد ب ــکی بازدی پزش

ــاری از  ــارت چهارمحــال و بختی ــدن و تج ــازمان صنعــت، مع ــا س ــترک ب مش

ــت. ــورت گرف ــا ص ــوف و کارگاه ه محــل صن

ــک محــل تفریحــی  ــرد و ی ــه در شــهر چلگ ــری پلمــپ ۷ آرایشــگاه زنان جزای

ــر داد. ــامان خب ــهر س توریســتی در ش

معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد و رئیــس مرکــز بهداشــت 

چهارمحــال و بختیــاری تاکیــد کــرد: دســتورالعمل های نهایــی ضوابــط برگــزاری 

ــن  ــرای ای ــؤولیت اج ــت، مس ــده اس ــالم ش ــرم اع ــزاداری مح ــمات ع مراس

دســتورالعمل ها بــا ســازمان تبلیغــات اســالمی و نظــارت بــر اجــرای صحیــح 

آن هــا بــر عهــده دانشــگاه علــوم پزشــکی در هــر اســتان اســت.

ــهرکرد  ــکی ش ــوم پزش ــگاه عل ــتی دانش ــاون بهداش ــدا; مع وب

ــال  ــاری از اعم ــال و بختی ــت چهارمح ــز بهداش ــس مرک و رئی

ــر داد. ــتان خب ــن اس ــا در ای ــی محدودیت ه ــدد برخ مج

بــه گــزارش وبــدا; ســید راشــد جزایــری در گفت وگــو زنــده در 

ــز اســتان  ــران صــدا و ســیمای مرک ــام ای ــه شــب های ب برنام

چهارمحــال و بختیــاری مــورخ ۱۴ تیرمــاه ۹۹ افــزود: براســاس 

تحلیــل انجــام گرفتــه در بــازه زمانــی ۲۷ خــرداد تــا ۹ تیــر ۹۹ 

ــه جــز  ــد و ب ــز دارن هشــت شهرســتان اســتان وضعیــت قرم

ــت زرد هســتند  ــه در وضعی ــرزا ک ــردگان و خانمی شهرســتان ل

مابقــی شهرســتان های اســتان در وضعیــت هشــدار یــا همــان 

قرمــز مــی باشــند.

معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد و رئیــس 

مرکــز بهداشــت چهارمحــال و بختیــاری اضافــه کــرد: براســاس 

برخــی محدودیت هــای ســتاد کرونــا کشــوری، در ســتاد كرونــا 

اســتانی نیــز بــا اعمــال برخــی محدودیت هــا موافقــت شــد 

و مــدت زمــان اجــرای ایــن محدودیت هــا یــك هفتــه اســت 

و تمدیــد آن هــا منــوط بــه تحلیــل از شــرایط جدیــد خواهــد 

بــود.

وی بــا تاکیــد بــر اینکــه امیدواریــم بــا رعایــت مــردم به ســمت 

وضعیــت ســفید پیــش برویــم، تصریــح کــرد: امیدواریــم بــا 

ــدا و  ــژه ص ــه وی ــانه ها ب ــری رس ــت حداکث ــتفاده از ظرفی اس

ســیمای مرکــز اســتان چهارمحــال و بختیــاری و فضــای مجازی 

بتوانیــم بــه خوبــی اطالع رســانی کــرده و مــردم آگاه شــوند.

ــده  ــال ش ــد اعم ــای جدی ــوص محدودیت ه ــری درخص جزای

در چهارمحــال و بختیــاری گفــت: ایــن محدودیت هــا در 

ــه  ــی کلی ــال شــده و شــامل تعطیل ــز اعم ــتان های قرم شهرس

حوزه هــای  شــبانه روزی،  مــدارس  دانشــگاه ها،  مــدارس، 

ــراها و  ــه ای، زبان س ــی و حرف ــگاه های آزاد و فن ــه، آموزش علمی

ســایر آموزشــگاه ها و کتابخانه هــا اســت.

معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد و رئیــس 

ــر اینکــه  ــا تاکیــد ب ــاری ب ــز بهداشــت چهارمحــال و بختی مرک

اســتخرهای سرپوشــیده پیــش از ایــن تعطیــل بودنــد و 

همچنــان بایــد تعطیــل باشــند، افــزود: تاالرهــای پذیرایــی کــه 

ــده  ــه آین ــی هفت ــتند ط ــت داش ــازه فعالی ــت اج ــا محدودی ب

بایــد تعطیــل باشــند.

ــالن های  ــه و س ــگاه های زنان ــه آرایش ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب

ــان بایــد محدودیــت فعالیــت داشــته باشــند،  زیبایــی همچن

ادامــه داد: مســاجد، مصلی هــا، هرگونــه اردوهــا، مراســم 

اجتماعــی، فرهنگــی و مذهبــی، باشــگاه های ورزشــی بــه ویــژه 

ــد تعطیــل  ــه، بدن ســازی بای ورزش هایــی مثــل کشــتی، کارات

شــود.

و  قهوه خانه هــا  فعالیــت  اینکــه  بیــان  بــا  جزایــری 

ــوان کــرد:  ــا محدودیــت اســت، عن ــان ب چایی خانه هــا همچن

ــت  ــا محدودی ــتقر در پارک ه ــهربازی های مس ــت ش در فعالی

ــی، اســتخرهای سرپوشــیده،  وجــود دارد و مراکــز تفریحــی آب

مراکــز  و  تفرجگاه هــای  کلیــه  و  بدن ســازی  باشــگاه های 

ــوند. ــل ش ــد تعطی ــیاحتی بای س

معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد و رئیــس 

ــر اینکــه  ــا تاکیــد ب ــاری ب ــز بهداشــت چهارمحــال و بختی مرک

ــند،  ــل باش ــد تعطی ــز بای ــن مراک ــه ای ــز هم ــرایط قرم در ش

ــر  ــرون ب ــورت بی ــط به ص ــتوران ها فق ــرد: رس ــان ك خاطرنش

ــز  ــن مراك ــان در ای ــی از مهم ــد و پذیرای ــت دارن ــوز فعالی مج

ــت. ــوع اس ممن

وی اضافــه کــرد: براســاس مصوبــه ســتاد اســتانی مقابلــه بــا 

کرونــا قــرار بــر ایــن شــد هیچگونــه خدماتــی بــرای مســافران 

ــا  ــدارد ام ــود ن ــرل وج ــادی ورودی کنت ــود، در مب ــا نش مهی

خدمــات بــه مســافران همچنــان بــا محدودیــت مواجه اســت.

انجام بیش از ۳۰۰۰ بازرسی و نظارت بر اجرای 

دستورالعمل های بهداشتی

بازگشت برخی محدودیت ها در چهارمحال و بختیاری در پی 

قرمز شدن وضعیت استان
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رعایت پروتکل های بهداشتی در عزاداری های ماه

انجام بیش از ۱۰۰۰ بازرسی در دهه اول محرم محرم الزمه گذر از موج سوم شیوع بیماری کووید ۱۹

ــدا؛ رئیــس مرکــز بهداشــت چهارمحــال و بختیــاری و معــاون بهداشــتی دانشــگاه  وب

علــوم پزشــکی شــهرکرد گفــت: بــا توجــه بــه برگــزاری مراســم هــای خــاص از جملــه 

برگــزاری کنکــور سراســری، برگــزاری مراســم هــای عــزاداری مــاه محــرم، نزدیــک شــدن 

بــه فصــل پاییــز و سردســیر بــودن منطقــه و بــروز آنفوالنــزا، وضعیــت شــیوع بیمــاری 

كوویــد ۱۹ در اســتان نگــران كننــده اســت امــا امیــد اســت، بــا رعایــت پروتــكل هــای 

بهداشــتی از اســتان هایــی باشــیم كــه مــوج ســوم بیمــاری را بصــورت آهســته و گــذرا 

پشــت ســر بگذاریــم.

بــه گــزارش وبــدا؛ ســید راشــد جزایــری بــا بیــان اینکــه، رفتــار مــردم نبایــد منطبــق 

بــر آمــار مبتالیــان بــه کرونــا باشــد اظهــار داشــت: یــک مــورد مثبــت ابتــال بــه ایــن 

بیمــاری نیــز خطرنــاک بــوده و نیازمنــد توجــه مــردم بــه حفاظــت فــردی و پروتکل 

 ، ــت ــوی دس ــت و ش ــک، شس ــه اســتفاده از ماس ــتی از جمل بهداش

ضدعفونــی ســطوح و رعایــت فاصلــه گــذاری اجتماعــی اســت.

وی بــا ابــراز امیــدواری نســبت بــه اینکــه، اســتفاده از ماســک 

راه گشــا باشــد و شــاهد پیشــگیری از شــیوع بیشــتر بیماری 

کوویــد ۱۹ باشــیم ادامــه داد، بــا توجــه بــه فرارســیدن مــاه 

ــات  ــاه جلس ــن م ــه اول ای ــای ده ــزاداری ه ــرم و ع مح

هماهنگــی بــا مســئولین هیئــات برگــزار و آمــوزش 

ــذا از مــردم انتظــار  ــت، ل هــای الزم ارائــه شــده اس

ــزار  ــاه برگ ــژه کوت ــکل هــا بوی ــا رعایــت پروت مــی رود ب

(حداكثــر ۲ســاعت) ، برگــزاری مراســم  کــردن مراســم

در فضاهــای بــاز، خــودداری از برگــزاری مراســم در 

فضاهــای بســته حتــی بــا تعــداد محــدود، ممنوعیــت 

گــردش هیئــات و برگــزاری مراســم بصــورت نشســته 

یــا ایســتاده و بصــورت ثابــت شــاهد كنتــرل شــیوع 

ــد ۱۹ باشــیم. بیمــاری كووی

جزایــری گفــت: بــا توجــه بــه نظــارت هــای انجــام 

ــر  ــی، اکث ــترک نظارت ــای مش ــم ه ــط تی ــده توس ش

هیئــات و عــزاداران پروتــکل هــای بهداشــتی را رعایت 

مــی کننــد.

ــوم پزشــکی اســتان  معــاون بهداشــتی دانشــگاه عل

همچنیــن خاطــر نشــان کــرد: توزیــع نــذورات 

ــزاداران  ــه ع ــوع و ب ــه ممن ــورت پخت ــال بص امس

ــتگاه  ــود از برپایــی ایس ــی ش توصیــه اکیــد م

ــع چــای  ــی و توزی هــای صلوات

و شــربت خــودداری 

ــد. نماین

وبــدا؛ معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی 

ــال و  ــز بهداشــت چهارمح ــس مرک شــهرکرد و رئی

بختیــاری از انجــام ۱۹۲۹ بازرســی در دهــه اول مــاه 

ــزاداری ســرور و ســاالر شــهیدان  ــام ع ــرم و ای مح

حضــرت ابــا عبداللــه الحســین (ع) در اســتان خبــر 

داد.

ــزود:  ــری اف ــد جزای ــید راش ــدا؛ س ــزارش وب ــه گ ب

ــجد  تعــداد ۱۳۰۰هیــأت عــزاداری، تکایــا و مس

ــتان  ــالمی اس ــات اس ــازمان تبلیغ ــامانه س در س

ــد. ــام کردن ــت ن ــاری ثب ــال و بختی چهارمح

پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  بهداشــتی  معــاون 

ــال و  ــز بهداشــت چهارمح ــس مرک شــهرکرد و رئی

بختیــاری ادامــه داد: از تمامــی هیأت هــای ثبــت 

نــام شــده در ســامانه ســازمان تبلیغــات اســالمی 

بازدیــد صــورت گرفــت کــه ۸۱ درصــد از هیأت هــا 

ــد. ــت کردن ــتی را رعای ــتورالعمل های بهداش دس

ــی ها  ــی در بازرس ــای اصل ــه داد: فاکتوره وی ادام

ــذاری  ــه گ ــت فاصل ــزاداری رعای ــای ع از هیأت ه

ــردی،  ــت ف ــایل حافظ ــتفاده از وس ــی، اس اجتماع

ــد. ــاز و... بودن ــای ب ــمات در فض ــزاری مراس برگ

ــه  ــم هم ــفانه علی رغ ــرد: متاس ــوان ک ــری عن جزای

هشــدارها و آموزش هــا برخــی از هیأت هــای 

رعایــت  را  بهداشــتی  پروتکل هــای  مذهبــی 

نکردنــد کــه بــا ایــن هیأت هــا بــر اســاس 

برخــورد شــد. ابالغــی  دســتورالعمل های 



۳۰۳۰

تغذیه با شیر مادر نمونه بارزی از ارتباط عمیق بین سالمت

 انسان و اکوسیستم های طبیعت است

ــت  ــواده، جمعیــت و مــدارس معاون ــر ســالمت خان ــدا؛ مدی وب

بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد با اشــاره بــه انتخاب 

ــرای  ــادر" ب ــا شــیر م ــه ب ــت از تغذی ــا حمای ــالم؛ ب شعار"ســیاره س

هفتــه جهانــی تغذیــه بــا شــیر مــادر افــزود: تغذیــه بــا شــیر مــادر 

ی  نمونــه بــارزی از ارتبــاط عمیــق بین ســالمت انســان و اکوسیســتم

طبیعــت اســت.

بــه گــزارش وبــدا؛ دکتــر پــوران خلفیــان افــزود: تغذیــه بــا شــیر مــادر، 

غــذای تجدیــد پذیــر طبیعــی و از نظــر محیــط زیســت ایمن و ســبز اســت 

زیــرا بــدون آلودگــی، تولیــد زبالــه و نیــاز بــه بســته بنــدی تولیــد شــده و در 

اختیــار مصــرف کننــده قــرار مــی گیــرد.

ــای قابــل توجــه زیســت محیطــی را  وی تصریــح کــرد: تغذیــه مصنوعــی ردپ

بــه همــراه دارد کــه منجــر بــه کاهــش منابــع طبیعــی، تخریــب محیــط زیســت 

و انتشــار گازهــای گلخانــه ای مــی شــود کــه باعــث گــرم شــدن زمیــن و تغییــرات 

آب و هوایــی مــی شــود. 

ــع  ــادر در رف ــیر م ــا ش ــه ب ــت از تغذی ــج و حمای ــظ، تروی ــه، حف ــان اینک ــا بی وی ب

ی مســیر توســعه پایــدار نقــش بســزایی دارد افــزود: از آنجــا کــه مزایــای  التی بی

زیســت محیطــی تغذیــه بــا شــیر مــادر در طــول ســنوات گذشــته کمتــر مــورد توجــه قــرار 

گرفتــه ، از ایــن رو شــعار امســال هفتــه جهانــی تغذیــه بــا شــیر مــادر " ســیاره ســالم ؛ بــا 

حمایــت از تغذیــه بــا شــیر مــادر" تعییــن گردیــد.

گفتنی است، ۱۶-۱۰ مرداد ماه هفته جهانی شیر مادر نامگذاری شده است.

وبــدا؛ معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد و رئیــس مرکز 

بهداشــت چهارمحــال و بختیــاری از انتخــاب شــعار " ســیاره ســالم ؛ بــا 

حمایــت از تغذیــه بــا شــیر مــادر" بــرای هفتــه جهانــی تغذیــه بــا شــیر 

مــادر امســال خبــر داد.

ــرداد  ــه، ۱۶-۱۰ م ــان اینک ــا بی ــری ب ــدا؛ ســید راشــد جزای ــزارش وب ــه گ ب

ــن  ــزود: ای ــت اف ــده اس ــذاری ش ــادر نامگ ــیر م ــی ش ــه جهان ــاه هفت م

هفتــه فرصــت مناســبی جهــت بســیج اطــالع رســانی و افزایــش آگاهی 

عمومــی آحــاد جامعــه در زمینــه تغذیــه شــیرخواران با شــیر مادر اســت.

وی تصریــح کــرد: از آنجــا کــه مزایــای زیســت محیطــی تغذیــه بــا شــیر 

مــادر در طــول ســنوات گذشــته کمتــر مــورد توجــه قــرار گرفتــه ، از ایــن 

ــادر " ســیاره ســالم ؛  ــا شــیر م ــه ب ــی تغذی ــه جهان رو شــعار ســال هفت

بــا حمایــت از تغذیــه بــا شــیر مــادر" تعییــن گردیــده و فرصتــی بــرای 

جبــران ایــن غفلــت را فراهــم مــی کنــد.

ــالمت  ــام س ــری نظ ــری COVID-۱۹ و درگی ــه گی ــه هم ــاره ب ــا اش وی ب

ــژه  ــه وی ــان و ب ــورهای جه ــب کش ــردم در اغل ــی م ــی اجتماع و زندگ

ــره  ــه ســالمت ک ــی ک ــزود: از آنجای ــا اف ــف کشــور م ی مختل بخش

زمیــن و ســاکنان آن بــه مخاطــره افتــاده؛ الزم اســت از ایــن جنبــه نیــز 

ــه شــود. ــور پرداخت ــه شــعار مذک ب

ــه  ــداف برنام ــبرد اه ــه پیش ــتیابی ب ــتای دس ــت: در راس ــری گف جزای

ترویــج تغذیــه بــا شــیر مــادر، گســترش و ارتقــاء آگاهــی هــای الزم در 

جامعــه بیــش از پیــش همزمــان بــا هفتــه جهانــی تغذیــه بــا شــیر مادر 

یــی درحــال تولیــد و  برنامه

پخــش مــی باشــد.

دانشــگاه  بهداشــتی  معــاون 

از  شــهرکرد  پزشــکی  علــوم 

اهــداف هفتــه جهانــی تغذیــه با 

شــیر مــادر در ســال ۹۹ بــه اطالع 

رســانی در خصــوص ارتبــاط بین 

تغذیــه بــا شــیر مــادر و محیــط 

ــت بــه مــردم و تثبیــت  زیس

کــردن جایــگاه تغذیــه بــا شــیر 

ــم  ــوان یــک تصمی ــه عن ــادر ب م

ــی  ــت محیط ــمندانه زیس هوش

ــت. ــاره داش اش

مشــارکت  بــه  افــزود:  وی 

و  تاثیرگــذار  افــراد  طلبیــدن 

و  تعامــل  جهــت  ســازمانها 

مشــارکت در تاثیرگــذاری بیشــتر 

اقدامــات و جلــب توجــه بیشــتر 

بــا پرداختــن بــه تغذیــه بــا شــیر مــادر، بــا طراحــی طیــف گســترده ای 

از اقدامــات برنامــه تغذیــه بــا شــیر مــادر از دیگــر اهــداف هفتــه جهانــی 

ــت. ــاری اس ــال ج ــادر در س ــیر م ــا ش ــه ب تغذی

وبــدا؛ معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد و رئیــس مرکز 

بهداشــت چهارمحــال و بختیــاری از تعطیلــی ۸۱ واحد متخلف در اســتان 

کــه بــه رعایــت دســتورالعمل های بهداشــتی توجهی نداشــتند، خبــر داد. 

ــری در بیســتمین ســتاد اســتانی  ــدا؛ ســید راشــد جزای ــزارش وب ــه گ ب

مقابلــه بــا بیمــاری کرونــا چهارمحــال و بختیــاری، مــورخ ۲۹ مردادمــاه 

۹۹، درخصــوص اقدامــات و بازدیدهــای انجــام گرفتــه در اماکــن عمومــی 

ــاه ۹۹  ــا ۱۲ مردادم ــرداد ت ــم م ــن یک ــه بی ــزود: در فاصل ــن اســتان، اف ای

ــزان  ــه ۸۵.۳ درصــد می ــت ک ــد صــورت گرف ــداد ۵ هــزار و ۱۳۱ بازدی تع

رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی گــزارش شــد، همچنیــن ۴ واحــد 

ــه دادگاه معرفــی شــدند. ــز ب ــف پلمــپ و ۱۰۱ واحــد دیگــر نی متخل

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

بهداشــت چهارمحــال و بختیــاری ادامــه داد: در بــازه زمانــی ۱۳ مــرداد تا 

۲۱ مردادمــاه امســال نیــز ۳ هــزار و ۱۳۹ بازرســی از اماکــن عمومی اســتان 

انجــام گرفــت کــه طــی آن ۳۰ واحــد پلمــپ شــد، ۹۵ واحــد متخلــف به 

دادگاه معرفــی شــدند و میــزان رعایــت دســتورالعمل های بهداشــتی نیــز 

۸۶ درصــد اعــالم شــد.

وی عنــوان کــرد: در فاصلــه زمانــی ۲۲ مــرداد تــا ۲۷ مردادمــاه ۹۹ نیــز ۹۱۵ 

مــورد بازرســی از اماکــن عمومــی انجــام گرفــت کــه خوشــبختانه میــزان 

رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی در ایــن اماکــن ۷۸ درصــد گــزارش شــد، 

همچنیــن طــی همیــن مــدت ۱۱ واحــد متخلــف کــه دســتورالعمل های 

بهداشــتی را رعایــت نمی كردنــد پلمــپ و ۳۸ واحــد دیگــر نیــز بــه دادگاه 

ــدند. معرفی ش

جزایــری بــا اشــاره بــه اینکــه از ابتــدای مردادمــاه تاکنــون حــدود ۳ هــزار 

ــال  ــی چهارمح ــن عموم ــر دســتگاه ها در اماک ــا دیگ ــترک ب ــد مش بازدی

و بختیــاری انجــام شــد، خاطرنشــان کــرد: همچنیــن در ایــن راســتا ۸۱ 

واحــد متخلــف در ایــن اســتان تعطیــل شــدند.

سیاره سالم؛ با حمایت از تغذیه با شیر مادر

تعطیلی ۸۱ واحد بی توجه به رعایت پروتکل های بهداشتی در استان
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ــهرکرد و  ــکی ش ــوم پزش ــگاه عل ــتی دانش ــاون بهداش ــدا؛ مع وب

رئیــس مرکــز بهداشــت چهارمحــال و بختیــاری از انجام بازرســی 

از ۵۳ اداره کل و دســتگاه دولتی اســتان و ۵۵۹ اداره شهرســتانی 

در راســتای رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی در مردادمــاه ۹۹ خبــر 

داد.

بــه گــزارش وبــدا؛ ســید راشــد جزایــری افــزود: تعــداد ادارات و 

دســتگاه دولتــی کــه در مردادمــاه ۹۹ مــورد بازرســی قــرار گرفــت 

۵۳ دســتگاه بــود از ایــن تعــداد همــکاری ۴۴ دســتگاه اســتانی 

خــوب ارزیابــی شــد.

معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد و رئیــس 

ــم  ــک تی ــاری ادامــه داد: ی ــز بهداشــت چهارمحــال و بختی مرک

دو نفــره اســتانی از کارشناســان بهداشــتی و کارشناســان اداره كل 

بازرســی اســتانداری و ۹ تیــم دونفــره شهرســتانی شــامل 

كارشناســان بهداشــتی و نماینــده فرمانداری هــای شهرســتان ها 

ــتگاه های  ــتی در دس ــای بهداش ــت پروتكل ه ــر رعای ــارت ب ــه نظ وظیف

ــد. ــده دارن ــر عه اداری را ب

وی عنــوان کــرد: میــزان اجــرای پروتکل هــای بهداشــتی در دســتگاه های 

اداری اســتان چهارمحــال و بختیــاری ۹۲ درصــد ارزیابی شــد.

جزایــری خاطرنشــان کــرد: در ایــن راســتا اداراتــی کــه موازیــن 

ی بهداشــتی را رعایــت نمــوده بودنــد از طریــق ســتاد اســتانی  پروتکل

ــی  ــرای ادارات ــه و ب ــرار گرفت ــورد تشــویق ق ــا م ــاری کرون ــت بیم مدیری

ــد  ــرده بودن ــت نك ــل رعای ــه طــور كام ــه پروتکل هــای بهداشــتی را ب ک

ــه  ــه ب ــدی چنانچ ــی های بع ــد در بازرس ــرر ش ــادر و مق ــه ص اخطاری

تذكــرات بازرســان و كارشناســان توجــه نكننــد بــا آنهــا برخــورد شــود.

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

ــای  ــه توصیه ه ــه اینک ــاره ب ــا اش ــاری ب ــال و بختی ــت چهارمح بهداش

بهداشــتی در بازدیــد و رعایــت فاصله گــذاری اجتماعــی و پویا در بازرســی 

نظــر  مــد  ادارات  از 

بهداشــتی  کارشناســان 

یــادآور شــد:  بــود،  اســتان 

کارهــا  انجــام  دهــی،  نوبــت 

اســتفاده  و  الكترونیــك  بصــورت 

ازجملــه  فــردی  حفاظــت  وســایل  از 

سیاســت های انجــام شــده توســط ادارات 

بــرای كاهــش تراكــم اربــاب رجــوع بودنــد.

ــی  ــتگاه های دولت ــی دس ــرد: در برخ ــح ک وی تصری

ــود  ــر ب ــاب ناپذی ــوع اجتن ــاب رج ــاالی ارب ــم ب ــه تراک ک

ــات،  ــه خدم ــدی ارای ــون زمانبن ــاخصی همچ ــای ش طرح ه

تقســیم کاری و ارائــه خدمــات غیــر حضــوری جهــت کــم شــدن 

میــزان مراجعــات مردمــی یــا رعایــت بهتــر پروتکل هــای بهداشــتی 

ــد. ــام ش ــی انج ــذاری اجتماع و فاصله گ

بــه گــزارش روابــط عمومــی معاونــت بهداشــتی مهنــدس ســید راشــد 

جزایــری از حضــور جمعــی از مدیــران ارشــد وزارت بهداشــت ،درمــان و 

آمــوزش پزشــکی در اســتان خبــر داد.

مهنــدس جزایــری افــزود : ایــن تیــم بــا هــدف ســنجش میــزان امادگــی 

دانشــگاهها بــرای مقابلــه بــا کرونــا در پاییــز ۹۹ در اســتان در روز هــای 

بیســت و پنجــم و بیســت و ششــم شــهریور مــاه ســال جــاری در اســتان 

ــور یافتند. حض

وی گفــت : اعضــای ایــن تیــم شــامل دکتــر حامــد برکاتــی « مدیــر کل 

ســالمت جمعیــت ،خانــواده و مــدارس» ، دکتــر عرشــی « معــاون فنــی 

مرکــز مدیریــت بیماریهــای واگیــر » ، دکتــر صابونــی « معــاون ازمایشــگاه 

ــتاد  ــئول س ــازاده « مس ــدس اق ــوع » و مهن ــالمت وزارت متب ــع س مرج

فوریــت هــای بهداشــت محیــط مرکز ســالمت محیــط و کار وزارت متبوع 

ــا  » مــی باشــند کــه در ایــن دو روز ضمــن برگــزاری جلســات داخلــی ب

مدیــران گروههــا و واحدهــای بهداشــتی و پایــش برنامــه هــای مدیــران 

و ارائــه توضیحــات مدیــران در ایــن زمینــه ، از تعــدادی از ازمایشــگاهها 

ــا در شهرســتانهای شــهرکرد،  ــه گیــری کرون ــز نمون و مراک

بروجــن ، بــن ، ســامان و کیــار نیــز بازدیــد کردنــد.

گفتنــی اســت: دکتــر برکاتــی در خبــر شــبانگاهی صــدا 

و ســیمای اســتان حضــور یافتــه و توضیحاتــی را در 

مــورد تشــریح اخریــن وضعیــت بیمــاری کرونــا در 

ــنجش  ــرح س ــدارس و ط ــایی م ــور و بازگش کش

ــد. ــه کردن ســالمت مــدارس ارائ

همچنیــن دکتــر عرشــی و مهنــدس آقــازاده در 

ــدا و ســیمای  ــران ص ــام ای ــه شــبهای ب برنام

ــورد  ــی را درم ــه و نکات ــور یافت ــتان حض اس

راههــای   ، کرونــا  بیمــاری  وضعیــت 

پیشــگیری ، نظــارت بــر اصناف در اســتان 

ــد. ــه نمودن و ... ارائ

بازرسی از ادارات استانی و شهرستانی چهارمحال و بختیاری 

در بحث رعایت پروتکل های بهداشتی

حضور تیم بازدید وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در استان
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برگزاری وبینار بررسی وضعیت 
موجود کرونا در کشور با حضور 

معاون بهداشت وزارت و
 معاونین بهداشت دانشگاه های 

سراسر کشور

ویدئو ک�نفرانس دک�تر رئیسی 
معاون بهداشت وزارت و مدیران 

ارشد با معاونین بهداشت 
دانشگاه های علوم پزشکی 

سراسر کشور

جلسه استانی  با محوریت 
گزارش استانی ۴ کمیته فنی و 

تخصصی برنامه استراتژیک ایدز 
چهارمحال و بختیاری

گفت و گوی معاون بهداشتی 
دانشگاه و رئیس مرکز بهداشت 

استان در بخش خبری ۲۰ 
صداوسیمای مرکز استان با 

محوریت عزاداری های ماه محرم 

آی�ین افتتاح خانه بهداشت خیری 
محب نرجس تومانک  
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ــوم پزشــکی، خدمــات بهداشــتی و  وبــدا؛ معــاون درمــان دانشــگاه عل

درمانــی چهارمحــال و بختیــاری بــا اشــاره بــه لــزوم اســتفاده همگانــی 

ــراد از ســختی هــای اســتفاده از آن  از ماســک و شــکایت برخــی از اف

ــی از  ــش کوچک ــده بخ ــی کنن ــد تداع ــی توان ــئله م ــن مس ــت: ای گف

زحمــات و ســختی هــای فــراوان تحمیــل شــده شــیوع بیمــاری كوویــد 

۱۹ بــه كادر بهداشــتی و درمانــی طــی مــاه هــای اخیــر باشــد.

ــه  ــوی برنام ــی در گفــت و گ ــدون رحمان ــر فری ــدا؛ دکت ــزارش وب ــه گ ب

ــران" در هشــتمین روز از تیرمــاه ۹۹ ضمــن  ــام ای ــده "شــب هــای ب زن

تقدیــر فــراوان از کادر بهداشــتی و درمانــی و همراهــی خــوب مــردم در 

رعایــت هشــدارهای بهداشــتی افــزود: اســتفاده از ماســک در مجامــع 

عمومــی موثــر و بهتریــن راه پیشــگیری از شــیوع بیمــاری کرونــا اســت.

وی خاطــر نشــان کــرد: از همــان ابتــدای بــروز کرونــا ویــروس در چیــن 

تمامــی صاحــب نظــران در خصــوص قابلیــت ســرایت آن بــه تمامــی 

نقــاط جهــان اتفــاق نظــر داشــتند و مــا هــم مــی دانســتیم کــه بــه 

زودی بــا شــیوع آن در کشــور و اســتان مواجــه خواهیــم شــد.

وی ادامــه داد: در روزهــای ابتــدای شــیوع بیشــتر نگرانــی هــا از تــرس 

و اضطــراب شــدید مــردم از انتشــار ایــن ویــروس و ســعی مســئولین 

ــازی آن و  ــادی س ــروز ع ــود و ام ــه ب ــه جامع ــش ب ــت آرام ــر بازگش ب

عــدم توجــه جــدی مــردم بــه رعایــت هشــدارهای بهداشــتی، بزرگترین 

دغدغــه منــدی سیســتم بهداشــت و درمــان اســت.

معــاون درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد در تشــریح وضعیــت 

شــیوع بیمــاری کوویــد ۱۹ در اســتان گفــت: موج کنونــی بیمــاری تقریبًا 

مشــابه اواســط تــا اواخــر فروردیــن 

مــاه مــی باشــد کــه میــزان بســتری هــا 

افزایــش داشــت.

ــا  ــی ب ــع زمان ــه وی، در آن مقط ــه گفت ب

اطــالع رســانی بــه موقــع و آگاهــی 

ــاه  ــت م ــردم در اردیبهش ــه م ــی ب بخش

ــه  ــان ب ــار مبتالی ــمگیر آم ــش چش کاه

بیمــاری کوویــد ۱۹ را شــاهد بودیــم و 

حتــی تعــداد مــوارد بســتری روزانــه از ۱۸ تا 

۲۰ مــورد بــه ۲ تــا ۳ بیمــار رســید و تعــدادی 

از بخــش هــای کرونــا در مراکــز درمانــی 

اســتان بــرای چنــد روز تعطیــل شــد و در 

ــورد بســتری  ــد روزی م ــز اســتان چن مرک

ــتیم. ــتان نداش ــد در بیمارس جدی

ــوروز  ــالت ن ــزود: تعطی ــی اف ــر رحمان دکت

ــرا  ــدان در ادارات و ف ــدم حضــور کارمن و ع

رســیدن مــاه مبــارک رمضــان دو آیتــم کمک 

کننــده بــه كنترل میــزان شــیوع بیمــاری كرونا 

بــود و تعطیــالت عیــد ســعید فطــر و خســتگی 

ــن  ــان در اماك ــدن و حضورش ــه مان ــردم از درخان م

تفریحــی و تجمعــی موجــب افزایــش میــزان شــیوع 

بیمــاری گردیــد.

وبــدا; معــاون درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد گفــت: ازجملــه 

معــدود افــرادی کــه رعایــت توصیه هــای بهداشــتی و لــزوم اســتفاده 

از ماســک را جــدی نمی گیرنــد، جوانــان هســتند، جوانانــی کــه همــه 

ــب  ــران مراق ــش از دیگ ــوده و انتظــار مــی رود بی ــن کشــور ب ــد ای امی

ــند. ــان باش ســالمتی خــود و خانواده ش

بــه گــزارش وبــدا; دکتــر فریــدون رحمانــی در گفت وگــوی خبــر ۲۰ مرکــز 

چهارمحــال و بختیــاری مــورخ ۱۵ تیرمــاه ۹۹، افــزود: یکــی از مؤثرتریــن 

و اصلی تریــن راه هــای کنتــرل یــک اپیدمــی ازجملــه بیمــاری تنفســی 

اعمــال محدودیت هــا اســت.

معــاون درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد بــا اشــاره بــه 

ــوروز  ــالت ن ــژه تعطی ــه وی ــال ب ــاه امس ــه در فروردین م اینک

کاهــش  داشــتیم شــاهد  کــه محدودیت هــای جــدی 

ــه ایــن شــرایط در  ــا توجــه ب بیمــاری بودیــم، ادامــه داد: ب

ــم و  ــاری مواجــه بودی ــم بیم ــوارد ک ــا م اردیبهشــت ماه ب

ــت. ــش می رف ــودی پی ــمت ناب ــه س ــاری ب بیم

ــا برداشــته شــدن محدودیت هــا  وی بــا بیــان اینکــه ب

ــا  ــاری کرون ــا بیم ــردم ب ــردن م ــورد ک ــر برخ و راحت ت

متاســفانه مجــددا شــاهد طغیــان کروناویــروس 

طــی ایــن روزهــا هســتیم، عنــوان کــرد: اگــر 

محدودیت هایــی کــه بــه مــدت یــك هفتــه 

مجــددا در چهارمحــال و بختیــاری 

اســت  شــده  اعمــال 

نتیجــه دهــد بــه 

ســمت 

سختی استفاده از ماسک برای عموم، تداعی بخش کوچکی از 

سختی های تحمیل شده ی کرونا به کادر درمانی است

عدم توجه برخی از جوانان به توصیه های بهداشتی و لزوم 

استفاده از ماسک در مراودات اجتماعی



۳۴۳۴

پیــش  بیشــتر  محدودیت هــای  اعمــال 

رفــت. نخواهیــم 

اگــر  اینکــه  بــر  تاکیــد  بــا  رحمانــی 

اســتان  در  محدودیت هــای حــال حاضــر 

ــه اعمــال  ــور ب نتیجــه ای نداشــته باشــد مجب

بــود،  خواهیــم  جدی تــر  محدودیت هــای 

بــودن  نتیجه بخــش  کــرد:  خاطرنشــان 

محدودیت هــای جدیــد بــه رفتــار مــردم 

بســتگی دارد، اگــر نــکات بهداشــتی بــه خوبی 

از ســوی مــردم رعایــت شــود و مــردم ماســک 

بزننــد شــیوع بیمــاری کاهــش پیــدا می كنــد 

و نیــازی بــه محدودیت هــای جدیــد نیســت.

معــاون درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی 

اســتان  مــردم  کــرد:  اضافــه  شــهرکرد 

فهیمــی  مــردم  بختیــاری  و  چهارمحــال 

هســتند و خوشــبختانه چــه در شــهرها و چــه 

ــک  ــه ماس ــروج از خان ــرای خ ــتاها ب در روس

ــت  ــتی را رعای ــای بهداش ــد و توصیه ه می زنن

می کننــد، تنهــا عــده کمــی هســتند كــه 

نمی كننــد. رعایــت 

وی اظهــار کــرد: در حال حاضر بخــش عمده ای 

دســتورالعمل های  رعایــت  کــه  مــردم  از 

ــا  ــان هســتند ام ــد جوان بهداشــتی را نمی کنن

افــراد میانســال و دیگــر اقشــار جامعه نســبت 

بــه اســتان های دیگــر توصیه هــای بهداشــتی 

ــد. ــر گرفته ان ــک را جدی ت ــتفاده از ماس و اس

معــاون درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی 

شــهرکرد از مــردم درخواســت کــرد تــا رعایــت 

ــه  ــک زدن را ب ــژه ماس ــوارد بهداشــتی به وی م

ــانند. ــد برس ۱۰۰ درص

وی عنــوان کــرد: ویــروس کرونــا عالقــه زیــادی 

ــردم  ــتم از م ــذا درخواس ــه مراســم ها دارد، ل ب

ــه از  ــت ک ــن اس ــاری ای ــال و بختی چهارمح

ــن و  ــم جش ــه مراس ــم ها، چ ــور در مراس حض

شــادی چــه مراســم های تحریــم بشــدت 

ــروس در حــال حاضــر  ــن وی ــد، ای ــز کنن پرهی

جــای خــود را در ایــن گونــه مراســمات و 

ــت. ــرده اس ــدا ک ــات پی تجمع

وبــدا; متخصــص بیماری هــای عفونــی و عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه 

علــوم پزشــکی شــهرکرد گفــت: همــه بــا هــم بایــد کمــک کنیــم تــا 

ــه كادر  ــد ك ــه باش ــد اینگون ــم، نبای ــت دهی ــا را شكس ــروس کرون وی

درمــان جــدا عمــل كنــد، مــردم هــم جزیــره ای و جــدا عمــل كننــد بلكه 

الزم اســت بــه صــورت یــك زنجیــره، زنجیــره كرونــا را قطــع كنیــم.

بــه گــزارش وبــدا; دکتــر رضــا ایمانــی در برنامــه  شــب های بــام ایــران 

صــدا و ســیمای مرکــز اســتان چهارمحــال و بختیــاری مــورخ ۱۶ تیرمــاه 

ســال ۹۹، افــزود: نکتــه خاصــی در اســتفاده از ماســک وجــود دارد کــه 

بســیاری آن را رعایــت نمی کننــد.

متخصــص بیماری هــای عفونــی و عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه علوم 

پزشــکی شــهرکرد بــا اشــاره بــه اینکــه ماســک ها عمــر محــدودی دارند 

ــه داد:  ــرد، ادام ــتفاده ك ــن روز اس ــک چندی ــک ماس ــوان از ی و نمی ت

ــا  ــد و ب ــده شــده مــردم ماســك خــود را دســتكاری می كنن بعضــا دی

ــد. ــا می كنن ــرا جابه ج ــان آن دستش

ــرد  ــرار می گی ــه چــون ماســک در مســیر تنفــس ق ــان اینک ــا بی وی ب

ــا  ــک ی ــه ماس ــت زدن ب ــرد: دس ــوان ک ــت، عن ــوده اس ــدت آل به ش

ــت  ــن کار نادرس ــیاری دارد و ای ــرادات بس ــیدن آن ای درآوردن و پوش

ــت. اس

ــدت  ــد از م ــرف را بع ــار مص ــک های یکب ــرد: ماس ــد ک ــی تاکی ایمان

زمانــی کــه مــورد اســتفاده قــرار گرفتنــد بایــد در یــک كیســه نایلــون 

ــود. ــتفاده نش ــر از آن اس ــم و دیگ ــرار داده، و دور بریزی ق

متخصــص بیماری هــای عفونــی و عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه علوم 

ــی ماســک را از روی صــورت  پزشــکی شــهرکرد خاطرنشــان کــرد: وقت

برمی داریــم بعــد از آن بایــد دســت ها را بــا آب و صابــون یــا الــکل ۷۰ 

درصــد ضدعفونــی کنیــم.

وی اضافــه کــرد: مــردم دقــت کننــد بــه هیــچ وجــه نباید ماســک هایی 

را کــه اســتفاده کرده انــد در معابــر و محــل تــردد دیگــران رهــا کننــد، 

ایــن ماســك ها فوق العــاده آلــوده هســتند و می تواننــد منبــع 

ــاری باشــد. ــوه انتشــار بیم به الق

ــک در  ــف ماس ــواع مختل ــر ان ــال حاض ــرد: در ح ــح ک ــی تصری ایمان

ــه  ــه الی ــک های س ــا ماس ــوع آن ه ــن ن ــا بهتری ــود دارد، ام ــازار وج ب

اســت، بنابــر توصیــه ســازمان بهداشــت جهانــی همــان ماســک های 

پارچــه ای هــم می توانــد بــه خوبــی از بیمــاری جلوگیــری کنــد و بــرای 

مــردم عــادی اســتفاده از ماســک های ســه الیــه و پارچــه ای كفایــت 

می كنــد.

متخصــص بیماری هــای عفونــی و عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه علوم 

پزشــکی شــهرکرد اظهــار داشــت: پرســنل بهداشــت و درمــان بایــد از 

ــا  ــد، ام ــتفاده کنن ــردار اس ــان فیلت ــا هم ــوپاپ دار ی ــک های س ماس

اســتفاده از ماســک های فیلتــردار بــرای کســانی كــه مبتــال بــه كرونــا 

ــه نمی شــود. ــه هیــچ وجــه توصی هســتند ب

ــان  ــه طغی ــه اینک ــا اشــاره ب ــر از ســخنان خــود ب وی در بخــش دیگ

بیمــاری در همــه جهــان رخ داده اســت و ایــن وضعیــت تنهــا مختــص 

ایــران نیســت، بیــان کــرد: نکتــه مهــم در ایــن بیــن ایــن اســت، در 

مناطقــی کــه رعایــت دســتورالعمل های بهداشــتی بهتــر بــوده در حــال 

حاضــر مــوارد ابتــالی باالتــری دارنــد، بخشــی از ایــن اتفــاق بــه دلیــل 

بازگشــایی مراکــز تجمعــی، برگــزاری مراســم های شــادی و ترحیــم و... 

بــوده اســت.

ــت،  ــس اس ــق تنف ــا از طری ــال کرون ــه راه انتق ــان اینک ــا بی ــی ب ایمان

ــا  ــن ها و ترحیم ه ــل جش ــزرگ مث ــمات ب ــفانه در مراس ــت: متاس گف

نه تنهــا فاصلــه اجتماعــی رعایــت نمی شــود بلکــه ممکــن اســت فــرد 

بیمــار رو در روی افــراد ســالم ســرفه یــا عطســه کنــد و بیمــاری منتقــل 

ــاری طــی  ــان بیم ــک طغی ــا ی ــا ب ــر باعــث شــد ت ــن ام ــود، همی ش

روزهــای گذشــته مواجــه شــویم.

ــگاه  ــی دانش ــأت علم ــو هی ــی و عض ــای عفون ــص بیماری ه متخص

علــوم پزشــکی شــهرکرد بــا تاکیــد بــر اینکــه اگرچــه تغییــر زیــادی در 

ــی را در  ــا جهش هــای معمول ــروس ایجــاد نشــده اســت ام ــار وی رفت

ایــن ویــروس شــاهد هســتیم، افــزود: هنــوز مکانیســم اثــر ویــروس 

ــس،  ــی نف ــب، تنگ ــان ت ــم آن همچن ــت و عالئ ــل اس ــون قب همچ

ســرفه، درد بــدن بــه عنــوان عالئــم شــایع تر و عالئمــی مثــل مشــکالت 

گوارشــی، پوســتی و... نیــز ممكــن اســت وجــود داشــته باشــد ولــی 

عمدتــا عالئــم همچــون قبــل اســت.

ــم در  ــار کنی ــر ویــروس هوشــمندانه رفت ــد در براب ــادآور شــد: بای وی ی

ــی  ــود و تصمیمات ــار می ش ــی رفت ــات احساس ــی اوق ــه گاه ــی ک حال

ــد. ــروس می ده ــه وی ــی را ب ــه فرصت طلب ــه زمین ــود ک ــه می ش گرفت

ــه درمــان و نــه واکســن  ایمانــی خاطرنشــان کــرد: در حــال حاضــر ن

ــار  ــا رفت ــد ب ــذا بای ــدارد، ل ــود ن ــا وج ــروس کرون ــرای وی ــری ب مؤث

پیشــگیرانه کــه بهتریــن آن اســتفاده از ماســک اســت، ســرعت 

ــم. ــم كنی ــاری را ک ــرفت بیم پیش

متخصــص بیماری هــای عفونــی و عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه علوم 

پزشــکی شــهرکرد گفــت: کــم شــدن ســرعت انتشــار بیمــاری دو فایــده 

مهــم دارد، اول اینکــه فشــار از روی سیســتم درمانی برداشــته می شــود، 

همچنیــن مــوارد ابتــال و مــرگ و میــر نیــز کاهــش می یابــد.

با عملکرد زنجیره ای مردم و کادر بهداشت و درمان می توان 

زنجیره کرونا را قطع کرد
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ــکی،  ــوم پزش ــگاه عل ــان دانش ــاون درم ــدا؛ مع وب

و  چهارمحــال  درمانــی  و  بهداشــتی  خدمــات 

بختیــاری، بــر ضــرورت رعایــت اصــول اســتفاده از 

ــرد. ــد ک ــک تاکی ماس

ــی، در  ــدون رحمان ــر فری ــدا؛ دکت ــزارش وب ــه گ ب

گفــت و گــوی بخــش خبــری ۲۰ مرکــز چهارمحال و 

بختیــاری در بیســت و یکمیــن روز از مردادمــاه ۹۹، 

ــح از ماســک  بــه تشــریح پویــش اســتفاده صحی

پرداخــت.

ــر  ــا ب ــاط دنی ــام نق ــا تم ــرد: تقریب ــح ک وی تصری

رعایــت ۳نکتــه کلیــدی، اســتفاده همگانــی از 

ــت و  ــی و شس ــه اجتماع ــت فاصل ــک، رعای ماس

شــوی صحیــح و مکــرر دســت هــا برای پیشــگیری 

ــد. ــد دارن ــد ۱۹ تاكی ــاری کووی ــیوع بیم از ش

دکتــر رحمانــی همچنیــن بــا بیــان اینکــه اســتفاده 

ــا  ــه کرون ــال ب ــراد مبت ــه اف ــردار ب ــک فیلت از ماس

توصیــه نمــی شــود و بایــد از ماســک جراحی (ســه 

الیــه) اســتفاده نماینــد اظهــار داشــت: افــراد قبــل 

از اســتفاده از ماســک باید دستهایشــان را بشــویند 

و یــا از مــواد ضدعفونــی كننــده اســتفاده نماینــد و 

ی  بــرای قــراردادن آن مقابــل صــورت خــود، كش

را  آن 

پشــت 

گوششــان 

ــرار دهند  ق

و ماســك را 

بــه نحــوی 

ی  و ر

صورتشــان 

ــرار دهند  ق

ــان،  كه ده

بینــی و زیــر چانــه شــان را كامــل بپوشــاند.

وی متذکــر شــد: بــه گفتــه اکثــر مبتالیــان بــه کرونا 

ایــن افــراد در فروشــگاه هــا و ســوپر مارکــت هــا 

مبتــال شــده لــذا بــه افــراد توصیــه مــی شــود در 

صــورت عــدم اســتفاده مشــتریان و یــا فروشــنده از 

ماســک، وارد مغــازه نشــوند.

خــودداری افــراد از ســوار شــدن بــه تاکســی، 

اتوبــوس و ورود بــه مــکان هــای تجمعــی کــه افراد 

بــدون ماســک در آن هســتند از دیگــر توصیــه های 

ــرای  ــکی ب ــوم پزش ــگاه عل ــان دانش ــاون درم مع

ــی باشــد. ــد ۱۹ م ــاری كووی ــرل شــیوع بیم کنت

ــش  ــهرکرد چرخ ــکی ش ــوم پزش ــگاه عل ــان دانش ــاون درم ــدا؛ مع وب

خانوادگــی بیمــاری کرونــا را مهم تریــن چالــش پیــش رو در رونــد ایــن 

بیمــاری عنــوان کــرد.

بــه گــزارش وبــدا؛ دکتــر فریــدون رحمانــی در برنامــه زنــده تلویزیونــی 

ــال و  ــتان چهارمح ــز اس ــیمای مرک ــدا و س ــران ص ــام ای ــب های ب ش

بختیــاری، مــورخ ۳۰ شــهریورماه ۹۹، افــزود: واقعیــت هــای ویــروس 

ــی  ــاری هــر جای ــن بیم ــر اســت، درخصــوص ای ــان ناپذی ــا کتم کرون

پنهــان کاری شــود در جــای دیگــر و بــه شــکل دیگــری خــود را نشــان 

خواهــد داد .

معــاون درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد بــا اشــاره بــه اینکــه 

ــوص  ــا درخص ــان واقعیت ه ــگاه بی ــم دانش ــای مه ــه برنامه ه ازجمل

ــاه  ــی ســه م ــه داد: متاســفانه ط ــود، ادام ــردم ب ــه م ــا ب ــاری کرون بیم

ــار  ــه آم ــتیم ک ــتان داش ــی در اس ــر فوت ــدود ۲۰۰ نف ــته ح ــم گذش و نی

اســف باری اســت.

ــوان کــرد: مــردم در چهارمحــال و بختیــاری اســتفاده از ماســک  وی عن

را بهتــر از ســایر نقــاط کشــور رعایــت می کننــد ولــی اقلیتــی کــه ایــن 

موضــوع مهــم را رعایــت نمی کننــد مقصــران جامعــه هســتند.

ــه  ــد ک ــوان می کنن ــاران عن ــه برخــی بیم ــان اینک ــا بی ــی ب ــر رحمان دکت

بــه خوبــی موازیــن بهداشــتی را رعایــت می کننــد امــا مبتــال شــده اند، 

خاطرنشــان کــرد: زمانــی کــه وارد جزییــات زندگــی ایــن افراد می شــویم 

می بینیــم ویــروس کرونــا از پاســاژگردی و بازارگــردی بــه برخــی اعضــای 

ــم  ــا عالئ ــا ب ــژه جوان تره ــه وی ــراد ب ــن اف ــل شــده و ای ــواده منتق خان

ــد. ــواده می کنن ــروس را وارد خان خفیــف مبتــال شــده، وی

ــن  ــرد: ای ــه ک ــهرکرد اضاف ــکی ش ــوم پزش ــگاه عل ــان دانش ــاون درم مع

ــا در اســتان مواجــه هســتیم کــه  ــه کرون ــال ب ــا مــواردی از ابت روزهــا ب

ــداده بلکــه گردشــی و در  دیگــر در تجمعــات و مکان هــای شــلوغ رخ ن

خانواده هــا اســت، یــک فــرد آلــوده بــوده و بــه دلیــل عــدم توجــه بــه 

دســتورالعمل های بهداشــتی ایــن ویــروس را بــه دیگــر اعضــای خانــواده 

نیــز منتقــل کــرده اســت.

ــد،  ــا تاکیــد بــر اینکــه ماســک بــه تنهایــی ایمنــی ایجــاد نمی کن وی ب

ــذاری اجتماعــی  ــادآور شــد: شستشــوی دســت ها و رعایــت فاصله گ ی

نیــز دو فاکتــور مهــم اســت کــه حتمــا بایــد مدنظــر قــرار گیــرد.

ــت  ــم مــوارد مثب ــه پیــش می روی ــدر ب ــی افــزود: هــر چق ــر رحمان دکت

ابتــال بــه کرونــا در چهارمحــال و بختیــاری افزایــش می یابــد، در حــال 

حاضــر بــه جایــی رســیده ایم کــه بعضــی مواقــع در مــوارد ســرپایی از 

هــر ۱۰۰ مراجعه کننــده تســت ۶۰ نفــر مثبــت می شــود کــه آمــار بســیار 

ــت. ــده ای اس نگران کنن

معــاون درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد بــا اشــاره بــه اینکــه 

وضعیــت خطرنــاک اســت و مــردم بایــد مراقــب خــود و اطرافیانشــان 

ــه  ــوط ب ــائل مرب ــوص مس ــه درخص ــی ک ــت: تصمیم گیران ــند، گف باش

کشــور و اســتان ها تصمیم گیــری می کننــد از نظــرات کارشناســان 

ــد. ــتفاده می نماین ــف اس مختل

ــرای  ــا ب ــه فض ــر ک ــال حاض ــرد: در ح ــه ک ــوزان توصی ــه دانش آم وی ب

ــا  ــت، ت ــده اس ــم ش ــط فراه ــر خ ــازی و ب ــای مج اســتفاده از کالس ه

ــا آن  ــرد تنه ــد ک ــد و تاکی ــدارس نرون ــه م ــکان دارد ب ــه ام ــی ک جای

دســت از دانش آموزانــی کــه بــه هــر دلیــل شــرایط یــا ابــزار اســتفاده از 

کالس هــای مجــازی را در اختیــار ندارنــد صرفــا ســر کالس درس حاضــر 

ــد. ــر باش ــا خلوت ت ــا کالس ه ــوند ت ش

دکتــر رحمانــی تاکیــد کــرد: همــه مــردم می داننــد کــه بایــد 

فاصله گــذاری اجتماعــی را رعایــت کننــد و نبایــد در مکان هــای عمومــی 

ــود. ــاد ش ــی ایج تراکم

اصول استفاده از ماسک باید در کنار استفاده 

همگانی از ماسک رعایت شود

چرخش خانوادگی کرونا، مسئله مهم و خطرناک 

حال حاضر جامعه
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ــوم  ــگاه عل ــودکان دانش ــروه ک ــدا؛ مدیرگ وب

پزشــکی شــهرکرد گفــت: ایــن بــاور کــه گفتــه 

می شــود کــودكان و نــوزادان بــه كرونــا مبتــال 

نمی شــوند كامــال غلــط اســت، كرونــا مختــص 

ــچ ســن و ســالی نیســت. هی

ــدپور  ــه اس ــر نبی الل ــدا؛ دکت ــزارش وب ــه گ ب

ــه  ــیوع ب ــال و ش ــی ابت ــه دالیل ــا ب ــزود: بن اف

ــت. ــر اس ــوزادان کمت ــودکان و ن ــا در ک کرون

ــکی  ــوم پزش ــودکان دانشــگاه عل ــروه ک مدیرگ

بیمــاری  اهمیــت  داد:  ادامــه  شــهرکرد 

ــتر  ــی بیش ــوزادان زمان ــودكان و ن ــا در ک کرون

می شــود كــه كــودك، مبتــال بــه بیمــاری 

ــی،  ــت، نارســایی قلب ــه ای همچــون دیاب زمین

بیماری هــای خونــی، كلیــوی و... باشــد.

کــرد:  تاکیــد  وی 

چندیــن مــورد ابتــال به 

کرونــا در بیــن کــودکان 

ــور و  ــوزادان در کش و ن

اســتان چهارمحــال و 

ــده  ــت ش ــاری ثب بختی

ــت. اس

ــده  ــفانه دی ــرد: متاس ــان ک ــدپور خاطرنش اس

شــده خانواده هــا از ماســک ها بــا ســایز 

ــد،  ــرای فرزندانشــان اســتفاده می کنن ــزرگ ب ب

ماســک بایــد کامــال روی صورت کــودك محكم 

شــود و كناره هــای آن بــاز نباشــد تــا جریــان 

ــق ماســك باشــد و درجــه  ــط از طری هــوا فق

ــود. ــتر ش ــت آن بیش حفاظ

ــکی  ــوم پزش ــودکان دانشــگاه عل ــروه ک مدیرگ

شــهرکرد تاکیــد کــرد: اگرچه كار ســختی اســت 

كــه كــودكان را مجبــور بــه اســتفاده از ماســك 

كنیــم امــا كــودكان حتمــا بایــد در مكان هــای 

عمومــی ماســك بزننــد.

وبــدا؛ معــاون درمــان دانشــگاه علوم پزشــکی، 

ــال و  ــی چهارمح ــتی و درمان ــات بهداش خدم

ــاکان  ــات موجــود کم ــت: اطالع ــاری گف بختی

ــاس و قطــرات  ــت کــه تم ــی از آن اس حاک

ــیر  ــا دو مس ــروس کرون ــالن وی ــی و ناق تنفس

اصلــی بــرای انتقــال ویــروس كووید-۱۹ بشــمار 

مــی رونــد.

ــی  ــدون رحمان ــر فری ــدا؛ دکت ــزارش وب ــه گ ب

ایجــاد  زمانــی   تنفســی  قطــرات  افــزود: 

ــرفه  ــت، س ــوده صحب ــرد آل ــه ف ــود ک می ش

ــاس  ــه در تم ــخصی ک ــد و ش ــه کن ــا عطس ی

ــرض  ــد در مع ــوده باش ــرد آل ــا ف ــک ب نزدی

قطــرات تنفســی عفونــی بالقــوه خواهــد بــود. 

ــرات  ــن قط ــن ای ــرد: همچنی ــح ک وی تصری

ممکــن اســت بــر روی ســطوحی کــه ویــروس 

بــر روی آن زنــده می مانــد، فــرود آینــد. 

ــرد  ــا ف ــاس ب ــطوح تم ــیا و س ــن، اش بنابرای

ــیر  ــد مس ــوده می توانن ــرات آل ــا قط ــوده ی آل

ــند.  ــروس باش ــال وی انتق

کرونــا  ویــروس  ناقــالن  در خصــوص  وی 

ــی  ــت جهان ــازمان بهداش ــت: س ــار داش اظه

ــروس  گزارش هایــی مربــوط بــه انتقــال وی

ــود در  ــواهد موج ــرده و ش ــه ک ــد-۱۹ ارائ کووی

ــراد  ــت، اف ــراد دارای عالم ــال از اف ــورد انتق م

ــدون  ــراد ب ــت و اف ــروز عالم ــش از ب دارای پی

ــرده  ــاد ک ــه کوویــد-۱۹ ی ــوده ب ــا آل عالمــت ام

ــت. اس

نشــان  موجــود  شــواهد  وی،  گفتــه  بــه 

ــن  ــه ای ــاری، از هم ــن بیم ــه ای ــد ک می ده

ــوارد دارای  ــط م ــتر توس ــه بیش ــراد و البت اف

می شــود. منتقــل  عالمــت، 

وی، دوره نهفتگــی یــا کمــون برای کوویــد-۱۹ را 

به طــور متوســط بیــن ۵ تــا ۷ روز اعــالم کــرد 

و افــزود: ایــن مــدت می توانــد تــا ۱۴ روز هــم 

طوالنــی شــود و در ایــن دوره، کــه بــه آن دوره 

قبــل از عالمــت داشــتن هــم می گوینــد، افــراد 

آلــوده می تواننــد ناقــل بــوده و ویــروس را بــه 

دیگــران منتقــل کننــد. در حالیکــه بازشناســی 

ایــن افــراد بســیار دشــوار بــه نظــر مــی رســد.

ــا بیــان اینکــه، یافتــه هــای  دکتــر رحمانــی ب

پژوهشــی حاکیســت تســت مولکولــی برخــی 

افــراد پــس از ۱ تــا ۳ روز از مواجهــه بــا ویروس 

ــد  ــم، مــی توان ــروز عالئ ــل از ب کوویــد-۱۹ و قب

مثبــت باشــد افــزود: ایــن امــکان وجــود دارد 

كــه افــراد آلــوده بــه كرونــا بتواننــد ویــروس را 

حتــی قبــل از بــروز عالئــم منتقــل كننــد.

ــردی  ــروس از ف ــال وی ــرد: انتق ــح ک وی تصری

ــرات  ــق قط ــز از طری ــدارد نی ــی ن ــه عالمت ک

تنفســی یــا از طریــق لمــس اشــیاء یــا ســطح 

ــت. ــروس صــورت خواهــد گرف ــه وی ــوده ب آل

معــاون درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی 

ــدازی  ــرورت راه ان ــوص ض ــهرکرد، در خص ش

ــم اظهــار  پویــش ملــی #مــن_ ماســک_ میزن

ــت  ــبی در مدیری ــق نس ــد از توفی ــت: بع داش

طغیــان و اپیدمــی بیمــاری کوویــد۱۹ در ایــران 

و ورود بــه فــاز بازگشــایی مشــاغل، صنــوف و 

ــه فاصلــه گــذاری هوشــمند  اماکــن کــه مرحل

ــداری  ــا نوعــی عــادی پن ــام گرفــت، عمــال ب ن

ــردی  شــرایط و كاهــش مراعــات بهداشــت ف

ــرو  ــور روب ــف كش ــی در مناطــق مختل و عموم

گردیــد، موضوعــی كــه طبیعتــًا بــا توجــه بــه 

ــور  ــاری مذك ــذف بیم ــل و ح ــار كام ــدم مه ع

و ماهیــت ســریع االنتشــار و ســریع االنتقــال 

آن عمــًال از میانــه خردادمــاه خــود را بصــورت 

افزایــش تدریجــی ضریــب بازتولیــد ویــروس 

ــوارد  ــودار م ــدن نم ــودی ش ــه و صع در جامع

ــان داد. ــه نش ــالی روزان ابت

وی ادامــه داد: ایــن رونــد در بســیاری از 

جوامــع دیگــر از جملــه ایــاالت متحــده، 

فلســطین اشــغالی، لوکزامبــورگ و برخــی 

کشــورهای اروپایــی نیــز بــه وضــوح مشــاهده 

شــد، در حالــی کــه در برخــی کشــورهای 

اروپایــی و جنــوب شــرقی آســیا تاکنــون چنین 

رونــد صعــودی بصــورت معنــا داری مشــاهده 

ــد.  نگردی

ــا  ــه ب ــی گفــت: مواجهــه و مقابل ــر رحمان دکت

ویروســی کــه هیــچ واکســن و داروی قطعــی 

نــدارد و تنهــا راه مقابلــه بــا آن در حــال حاضــر 

تــا اطــالع ثانــوی کــه شــاید ماه هــا بــه طــول 

انجامــد، رعایــت دقیــق و جــدی پروتکل هــای 

بهداشــتی و البتــه اســتفاده از ماســک و فاصله 

گــذاری فیزیكــی اســت.

بــه گفتــه وی، در ایــن راســتا وزارت بهداشــت، 

راســتای  در  پزشــکی  آمــوزش  و  درمــان 

ــا و  ــا کرون ــه ب ــی مقابل ــتاد مل ــات س مصوب

تاکیــد مقــام معظــم رهبــری و رئیــس محتــرم 

ــد و  ــانی هدفمن ــالع رس ــرای اط ــوری ب جمه

وســیع و فرهنگســازی در ایــن رابطــه و جلــب 

مشــارکت اجتماعــی بــا همــکاری رســانه 

ملــی، رســانه هــای گروهــی و ســایر نهادهــای 

ــادرت  ــاه مب ــم تیرم ــی از هفت ــی و مردم دولت

ــی از  ــش اســتفاده همگان ــدازی پوی ــه راه ان ب

ــك_  ــن_ ماس ــوری #م ــعار مح ــا ش ماســک ب

ــت. ــوده اس ــم نم ــی زن م

وی اظهــار داشــت: در صــورت حفــظ و ارتقــای 

ــتفاده از  مــداوم مشــارکت اجتماعــی در اس

ــران و  ــت از ماســک زدن دیگ ماســک و مراقب

ــه هــا و ماه هــای  ــد، در هفت ــن رون ــداوم ای ت

آتــی می تــوان انتظــار کاهــش مجــدد و 

ــه  ــوت ب ــال و ف ــوارد ابت ــمگیر م ــی چش حت

ــت. ــد۱۹ را داش کووی

کودکان هم کرونا می گیرند، مراقب آن ها باشید

تماس با اشیاء آلوده و استنشاق هوا و قطرات تنفسی ناقالن ویروس 

کرونا دو مسیر اصلی برای انتقال ویروس کووید-۱۹ هستند
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درمــان  معــاون  وبــدا؛ 

پزشــکی،  علــوم  دانشــگاه 

ــی  ــتی و درمان ــات بهداش خدم

ــت:  ــاری گف ــال و بختی چهارمح

هرکســی احساس ســرماخوردگی 

ــا  ــه کرون ــال ب ــر ابت ــا را ب دارد مبن

گذاشــته و اصــول قرنطینگــی را 

ــد. ــت کن رعای

بــه گــزارش وبــدا؛ دکتــر فریــدون 

ــش  ــو بخ ــی در گفت وگ رحمان

ــال و  ــز چهارمح ــر ۲۰ مرک خب

بختیــاری در ســی و یکمیــن 

اظهــار  از تیرمــاه ۹۹  روز 

دارای  افــراد  داشــت: 

ســرماخوردگی  عالیــم 

گوارشــی  عالیــم  و 

مشــکوک بــه کرونــا 

ناقــل  تواننــد  مــی 

ــران  ــه دیگ ــاری ب بیم

باشــند.

ــزوم  وی در خصــوص ل

بــا  افــراد  مراجعــه 

ــاری  ــف بیم ــم خفی عالی

ــن  ــت: ای کوویــد ۱۹ گف

اســتراحت  بــا  افــراد 

۲هفتــه ای در منــزل و در صــورت عالیــم 

شــدید حداکثــر تــا ۳هفتــه مانــدن در منــزل و 

رعایــت اصــول قرنطینگــی و اســتراحت کافــی 

و خــوردن مایعــات بهبــود مــی یابنــد و نیــازی 

ــد. ــی ندارن ــز درمان ــه مرک ــه ب ــه مراجع ب

ــن و  ــراد مس ــرد: اف ــه ک ــه توصی وی در ادام

دارای بیمــاری زمینــه ای در صــورت بــروز 

ــه  ــکل تنفســی ب ــان دارای مش ــم و جوان عالی

ــد. ــه کنن ــک مراجع پزش

دکتــر رحمانــی خاطــر نشــان کــرد: لزومــی بــه 

انجــام آزمایــش تشــخیص کرونــا بــرای همــه 

ــس از  ــت پ ــام تس ــم و انج ــراد دارای عالی اف

دوران درمــان نیســت و بــه جــز کادر درمانــی 

ــه  ــان ب ــس از درم ــد پ ــه بای ــتارانی ک و پرس

محیــط هــای درمانــی برگردنــد ســایر بیمــاران 

نیــازی بــه انجــام تســت ندارنــد.

معــاون درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی 

ــه  ــی و فاصل ــه اجتماع ــت فاصل ــتان، رعای اس

ــک را  ــران و اســتفاده از ماس ــا دیگ ــری ب ۲مت

ــه  ــال ب ــگیری از ابت ــرای پیش ــم ب ــه مه دو نکت

بیمــاری کوویــد ۱۹ برشــمرد و ابــراز امیــدواری 

ــای  ــکل ه ــی پروت ــت همگان ــا رعای ــرد: ب ک

بهداشــتی تــا دو مــاه آتــی شــاهد ریشــه كنی 

ــیم. ــا باش ــوس كرون ــاری منح بیم

وبــدا؛ مدیــر درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی، 

خدمــات بهداشــتی و درمانــی چهارمحــال 

و بختیــاری، بــا اشــاره بــه شــیوع بــاالی 

ی مغــزی و آســیب و عــوارض جــدی  ســکته

ــر کیفیــت زندگــی بیمــاران،  آن و اثــر ســوء ب

ــوص  ــی در خص ــوزش همگان ــرورت آم ــر ض ب

ــرد. ــد ک ــزی تاکی ســکته هــای مغ

ــلیمیان  ــراد س ــر علیم ــدا؛ دکت ــزارش وب ــه گ ب

افــزود: تأمیــن ســالمت آحــاد جامعــه، امــری 

ــای آن از  ــظ و ارتق ــه حف ــت ک ــروری اس ض

طریــق اقدامــات جمعــی و مشــارکتهای بیــن 

بخشــی و مداخلــه جــدی تمامــی دولتمــردان 

و همچنیــن حضــور و مشــارکت آگاهانــه 

ــد. ــی طلب ــردم را م م

ــام  ــای انج ــی ه ــرد: در بررس ــح ک وی تصری

ایــران  در  کــه  گردیــد  مشــخص  شــده 

ی مغــزی یکــی از علــل اصلــی مــرگ  ســکته

ــت.  و میــر در مــردان و زنــان اس

ــبب  ــزی س ــکته مغ ــه، س ــان اینک ــا بی وی ب

بلنــد  ناتوانــی 

جســمی  مــدت 

مــی شــود افــزود: 

ــا عالئم  آشــنایی ب

هــای  ســکته 

مغــزی و نحــوه 

ــرد  ــا ف ــورد ب برخ

ــروع  ــرای ش ــی ب ــالف زمان ــدم ات ــال و ع مبت

ــا  ــه ت ــد ک ــی باش ــی م ــان از ارکان اصل درم

ــه آمــوزش و آگاهــی  حــدود زیــادی منــوط ب

ــار ســنگین  ــا از ب ــراد جامعــه مــی باشــد ت اف

عــوارض و مــرگ و میــر ناشــی از ایــن بیمــاری 

کاســته شــود.

از  اســتفاده  امــکان  بــه  اشــاره  بــا  وی 

ی مختلــف از جملــه ســامانه هــای  ظرفیت

ــرای  ــر گوشــی همــراه ب ــی ب مجــازی مبتن

ــات آموزشــی عمومــی و انتشــار  نشــر محتوی

مطالــب آموزشــی در نشــریات و رســانه هــای 

ــزود:  ــی اف ــی و تخصص ــب عموم ــر مخاط پ

تهیــه تیزرهــای رئــال کوتــاه بــه صــورت 

گــزارش روایــی از افــراد مبتــال بــه ســکته هــای 

ــات  ــتن تجربی ــتراک گذاش ــه اش ــزی و ب مغ

ــار  ــان و انتش ــگیری و درم ــر پیش ــا در ام آنه

تیزرهــای اینفوگرافــی در خصــوص علــل ابتــال 

ی مغــزی و مقابلــه بــا آن، تهیــه  بــه ســکته

و پخــش تیزرهــای هشــدار در خصــوص 

ــوب نجــات  ســکته هــای مغــزی و ایجــاد كل

ــزی و  ــای مغ ــكته ه ــال س ــه دنب ــگان ب یافت

ی  ایجــاد ســامانه پیامكــی و ارســال پیامك

ان  آموزشــی از دیگــر راه هایی اســت كــه می

ــوم  ــش عم ــاء دان ــوزش و ارتق ــتای آم در راس

ــرد. ــه كار ب ــردم ب م

وبــدا؛ معــاون درمــان دانشــگاه علوم پزشــکی، 

ــال و  ــان چهارمح ــتی و درم ــات بهداش خدم

ــاری  ــیوع بیم ــدای ش ــت: از ابت ــاری گف بختی

پرســنل  از  نفــر  از ۱۴۳  بیــش   ،۱۹ کوویــد 

ــدند. ــال ش ــاری مبت ــن بیم ــه ای ــه ب مجموع

بــه گــزارش وبــدا؛ دکتــر فریــدون رحمانــی بــا 

ــاران  ــدید از بیم ــت ش ــزوم مراقب ــه ل ــاره ب اش

بــد حــال کرونایــی و ارائــه خدمــت مطلــوب 

بــه مبتالیــان بــه ایــن بیمــاری افــزود: قطعــا 

خســتگی کادر درمانــی در نحــوه ارائــه خدمات 

ــه  ــان ب ــر مبتالی ــرگ و می و افزایــش خطــر م

کرونــا اثرگــذار خواهــد بــود.

ــت  ــه وضعی ــان اینک ــا بی ــی ب ــر رحمان دکت

ــر قابــل پیــش  موجــود بســیار شــکننده و غی

بینــی اســت افــزود: درصــورت بــی توجهــی به 

رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی بــا انفجــار و 

ــود. ــم ب ــه خواهی ــدی مواج ــران ج بح

افراد در صورت احساس سرماخوردگی اصول قرنطینگی را رعایت کنند

تاکید مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد بر ضرورت

 آموزش همگانی در خصوص سکته های مغزی

ابتالی ۱۴۳ کادر بهداشتی و درمانی چهارمحال و بختیاری به بیماری کرونا
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ــور  ــا حض ــوم پزشــکی شــهرکرد ب ــگاه عل ــان دانش ــاون درم ــدا؛ مع وب

ــاری  ــال و بختی ــز چهارمح ــری ۲۰ مرک ــوی خب ــت و گ ــش گف در بخ

در هفتمیــن روز از مردادمــاه ۹۹، توضیحاتــی در خصــوص کمبــود 

تجهیــزات آزمایشــگاهی تشــخیص کرونــا در اســتان، علــت آن و ارائــه 

ــه نمــود. ــن مشــكل ارائ ــرای حــل ای راهــکار ب

بــه گــزارش وبــدا؛ دکتــر فریــدون رحمانــی افــزود: نزدیــک بــه ۱۶۰ روز 

ــد ۱۹ مــی گــذرد و از بیــش از ۱۱۰ روز گذشــته  از شــیوع بیمــاری کووی

امــکان انجــام آزمایشــات تشــخیص کرونــا در اســتان فراهــم گردیــده 

اســت.

وی تصریــح کــرد: طــی ایــن مــدت ۱۸۳۳۰ نمونــه گیــری از بیمــاران بــا 

عالیــم مشــکوک بــه بیمــاری کرونــا انجــام شــده اســت.

وی بــا اشــاره بــه فــوق العــاده تخصصــی و مولکولی بــودن آزمایشــات 

تشــخیص کرونــا افــزود: پیــش از شــیوع ایــن بیمــاری روزانــه حــدود 

۲۰ آزمایــش تخصصــی مولکولــی در آزمایشــگاه هــای اســتان انجــام 

می کــه ایــن رقــم در روزهــای شــیوع بیمــاری کوویــد ۱۹ بــه ۲۰۰ تا 

۳۰۰ مــورد در روز رســیده اســت کــه ایــن حجم از آزمایشــات با گذشــته 

قابل مقایســه نیســت.

دکتــر رحمانــی گفــت: ایــن امــر موجــب گردیــده تــا در تامیــن برخــی 

ــط  ــا توس ــی از آنه ــد برخ ــه تولی ــخیصی ک ــزات تش ــواد و تجهی م

ــطح  ــت در س ــده اس ــاز ش ــتان آغ ــان در اس ــش بنی ی دان ــرکت ش

ــویم. ــه رو ش ــت رو ب ــا محدودی ــتان ب ــور و اس کش

ــن کمبودهــا موجــب ایجــاد مشــکالتی در  *طــی ۲، ۳ روزگذشــته ای

نمونــه گیــری از بیمــاران مشــکوک بــه عالیــم بیمــاری کوویــد ۱۹ شــده 

بــود کــه ایــن مســئله حــل و بــرای آزمایــش تمــام بیمــاران نیازمنــد به 

نمونــه گیــری شــرایط فراهــم شــده اســت.

بــه گفتــه وی، در شــرایط کنونــی امــکان آزمایش بــرای تمامی کســانی 

کــه تمایــل بــه انجــام آزمایــش تشــخیص کرونــا دارنــد فراهم نیســت 

ــرای افــراد در معــرض خطــر و  ــه تشــخیص پزشــک و ب و آزمایــش ب

ــه بیمــاران بســتری،  بیمــاران بــا عالیــم و فاكتــور هــای خطــر از جمل

بیمــاران تحــت درمــان شــیمی درمانــی و ســرطانی، مــادران بــاردار و 

وبــدا؛ متخصــص مغــز و اعصــاب در چهارمحــال و بختیــاری گفــت: بــا 

شــناخت عالیــم و ارجــاع فــوری فــردی کــه دچــار ســکته مغــزی شــده 

اســت مــی تــوان آن را از یــک عمــر ناتوانــی رهایــی داد.

ــرای نجــات  بــه گــزارش وبــدا؛ دکتــر مجیــد جعفــری، زمــان طالیــی ب

جــان فــردی کــه دچــار ســکته مغــزی شــده اســت را ۳ ســاعت از زمــان 

شــروع عالیــم اعــالم کــرد.

ــت،  ــی در صحب ــالل ناگهان ــه اخت ــزی ب ــای مغ ــکته ه ــم س وی، از عالی

ــاره  ــدن اش ــه ب ــی نیم ــف ناگهان ــن و ضع ــی در راه رفت ــالل ناگهان اخت

ــت. داش

ــی  ــت های ــاهده عالم ــورت مش ــرد: در ص ــح ک ــری تصری ــر جعف دکت

همچــون لکنــت زبــان، بــی حرکتــی در یکــی از دســت هــا و بــی حســی 

ــا اورژانــس ۱۱۵ تمــاس بگیریــد. یــک طــرف صــورت بایــد فــورًا ب

وی همچنیــن ادامــه داد: ســرگیجه، اشــکال در بینایــی، اشــکال در تکلــم، 

ضعــف و ســردرد بعنــوان پنــج عالمــت ناگهانــی و هشــدار دهنده ســکته 

مغــزی بشــمار مــی رود. وی در ادامه اســتعمال ســیگار، فشــار خــون باال، 

چربــی بــاال، کــم تحرکــی و بیمــاری قلبــی را از عوامــل موثر در بروز ســکته 

هــای مغــزی برشــمرد.دکتر جعفــری، بــرای جلوگیــری از ســکته مغــزی 

انجــام روزانــه ۳۰ دقیقــه ورزش، خــوردن غذاهــای ســالم، کنتــرل فشــار 

خــون و تــرک ســیگار و مشــروبات الکلــی را توصیــه کــرد.

ــار  ــزی اظه ــکته مغ ــروز س ــان ب ــات الزم در زم ــوص اقدام وی در خص

داشــت: بــرای اطمینــان از بــروز ســکته مغــزی، از بیمــار بخواهیــد لبخند 

ــد کــه افتادگــی نداشــته باشــد. ــد و نیمــرخ صورتــش را چــک کنی بزن

وی ادامــه داد: از بیمــار بخواهیــد هــر دو دســتش را باال بیــاورد ومطمئن 

شــوید دســتش حالت افتاده نداشــته باشــد.

دکتــر جعفــری گفــت: همچنیــن مــی توانیــد از بیمــار بخواهید کــه چند 

جملــه ی ســاده را بیــان کنــد و مطمئــن شــوید کــه بــه خوبــی حــرف 

مــی زنــد و لکنــت نــدارد.وی متذکــر شــد، اگــر بیمــار حتــی یکــی از ایــن 

نشــانه هــا را داشــت ســریعًا بــا اورژانــس تمــاس بگیریــد چراکــه در این 

وضعیــت ثانیــه هــا بســیار ارزشــمند انــد.

ایــن پزشــک متخصــص بــا بیــان اینکــه، ســکته مغــزی یعنــی بســته 

شــدن بــا پــاره شــدن یــک رگ مغــزی کــه بدنبــال آن اختــالل در گردش 

خــون آن ناحیــه از مغــز ایجــاد مــی شــود افــزود: ایــن اختــالل موجــب 

بــروز عالئمــی مثــل فلــج نیمــه بــدن، اختــالل در تکلــم و اختــالل در راه 

رفتــن مــی شــود.

ــا ۴:۳۰  ــزی را ۳ ت ــکته مغ ــان س ــان درم ــن زم ــری، بهتری ــر جعف دکت

ــرد: هــر چــه درمــان ســریعتر  ســاعت اول دانســت و خاطــر نشــان ک

ــت. ــد داش ــری خواه ــج بهت ــرد، نتای ــورت گی ص

وی ادامــه داد: صدمــات اصلــی ســکته 

مغــزی در همــان ســاعات اول رخ مــی 

دهــد و بــا انتقــال ســریع بیمــار ســکته 

مغــزی بــه بیمارســتان او را از عــوارض 

ــد داد. ناشــی از ســکته نجــات خواهی

بــه گفتــه وی، بــا تزریــق داروی برطرف 

کننــده گرفتگــی عــروق مغــزی، احتمال 

ــوده  ــتر ب ــداد بیش ــرف شــدن انس برط

ــزی  ــکته مغ ــم س ــرفت عالئ و از پیش

جلوگیــری مــی شــود.

ــا  ــزود: ب ــری اف ــر جعف دکت

خــارج کــردن لختــه مغزی 

آنژیوگرافــی  توســط 

(جراحــی بســته) احتمــال 

ــداد  ــدن انس ــرف ش برط

از  و  بــوده  بیشــتر 

عــوارض  و  پیشــرفت 

ــه طــرز  ــزی ب ســکته مغ

کاســته  چشــمگیری 

خواهــد شــد.

افــراد دارای تنگــی نفــس شــدید و چــاق انجــام مــی شــود.

معــاون درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان یــادآور شــد، در ابتــدای 

شــیوع بیمــاری کرونــا هنگام ترخیــص بیمــاران کرونایــی از بیمارســتان

تســت کوویــد ۱۹ بــرای بیمــار انجــام مــی شــد کــه بــر اســاس 

ی جدیــد نیــازی بــه تســت مجــدد بــرای ترخیــص بیمــار  دســتورالعمل

نیســت.

ــام  ــرای انج ــورد ب ــی م ــه و ب ــات داوطلبان ــم مراجع ــه داد: حج وی ادام

تســت کرونــا زیــاد شــده و امــکان پاســخ گویــی بــه درخواســت تمامــی 

متقاضیــان فراهــم نیســت، لــذا مــردم، بــا درخواســتی کــه توســط فــرد از 

پزشــک بــرای تجویــز انجــام آزمایــش شــده اســت، بــه آزمایشــگاه هــای 

اســتان مراجعــه نکننــد.

افراد از مراجعه داوطلبانه برای انجام آزمایش تشخیص

 کرونا به آزمایشگاه ها خودداری کنند

شناخت عالیم سکته های مغزی؛ رهایی از یک عمر ناتوانی



۳۹

وبــدا؛ معــاون درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی 

ــت  ــزار تس ــش از ۲۶ ه ــام بی ــهرکرد از انج ش

کرونــا در چهارمحــال و بختیــاری از ابتــدای 

ــر داد. ــون خب ــاری تاکن ــیوع بیم ش

ــدا؛ دکتــر فریــدون رحمانــی در  بــه گــزارش وب

ــدا و  ــران ص ــام ای ــب های ب ــده ش ــه زن برنام

ــاری مــورخ  ــز چهارمحــال و بختی ســیمای مرک

۱۶ شــهریورماه ۹۹ افــزود: وضعیــت چهارمحــال 

ــا خــوب  ــاری کرون ــه لحــاظ بیم ــاری ب و بختی

نیســت.

معــاون درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی 

شــهرکرد بــا اشــاره بــه اینکــه از ابتــدای شــیوع 

بیمــاری کرونــا تاکنــون بیــش از ۲۶ هــزار 

ــاری  ــن بیم ــه ای ــکوك ب ــراد مش ــت از اف تس

گرفتــه شــده اســت، ادامــه داد: تســت بیــش 

ــد. ــت ش ــر مثب ــزار نف از ۶ ه

وی بــا بیــان اینکــه متاســفانه در دو مــاه 

ــر  ــه ۶۵ نف ــط ماهان ــور متوس ــه ط ــته ب گذش

ــه  ــاری ب ــال و بختی ــود را در چهارمح ــان خ ج

دلیــل ابتــال بــه کرونــا از دســت دادنــد، عنــوان 

ــا از  ــال دقیق ــرد مبت ــرد: مشــخص نیســت ف ک

ــال  ــا مبت ــه کرون ــه راهــی ب ــی و از چ ــه کس چ

پروتکل هــای  رعایــت  اگــر  لــذا  می شــود 

بهداشــتی را نكنیــم همگــی بــه نوعــی در مــرگ 

ــتیم. ــل هس ــزان دخی ــن عزی ای

رحمانــی خاطرنشــان کــرد: در حــال حاضــر ۵۰ 

درصــد آزمایشــات 

مــوارد ســرپایی 

درصــد   ۳۰ و 

ــوارد  ــش م آزمای

ــت  ــتری مثب بس

ــه  ــود، البت می ش

هفته هــای  در 

گذشــته بیمــاران 

ل  حــا بد

در  بیمارســتانی  بخش هــای  در  بیشــتری 

چهارمحــال و بختیــاری بســتری شــدند، یکــی 

از دالیــل ایــن موضــوع هــم بــه خاطــر مراجعه 

اســت. بیمــاران  دیرهنــگام 

معــاون درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی 

ــاه  ــی دو م ــه ط ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــهرکرد ب ش

گذشــته ۱۳۰ نفــر جــان خــود را از دســت 

ــل  ــوع حاص ــن موض ــرد: ای ــه ک ــد، اضاف دادن

ــال  ــاه س ــر و خردادم ــردم در تی ــی م بی مباالت

۹۹ اســت کــه مراســماتی همچــون عروســی ها 

و عزاداری هــا برگــزار شــد.

ــام  ــادآور شــد: طــی روزهــای گذشــته ای وی ی

عــزاداری ماه محــرم، ســفرهای پایان تابســتان 

و ایام تاســوعا و عاشــورای حســینی را داشــتیم، 

ــتان  ــزاداری در اس ــای ع ــبختانه هیأت ه خوش

بــه خوبــی موازیــن بهداشــتی را رعایــت کردند 

امــا آن هایــی کــه بــه ســفر رفتــن عــادت دارند 

و درخانــه نماندنــد می تواننــد مشکل ســاز 

شــوند.

رحمانــی اظهــار داشــت: همچنیــن مــدارس نیز 

بازگشــایی شــدند، خانواده هــا در تــب و تــاب 

ــه  ــتند، توصی ــوزان هس ــرای دانش آم ــد ب خری

ــد  ــه آن هــا ایــن اســت کــه بــرای خری مــن ب

ــعی  ــد و س ــار نکنن ــتابزده رفت ــر ش لوازم التحری

کننــد در ســاعاتی کــه بــازار و فروشــگاه ها 

خلــوت اســت مراجعــه کننــد.

معــاون درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی 

صاحبــان  و  فروشــندگان  گفــت:  شــهرکرد 

ــا  ــند ت ــی بیاندیش ــز تمهیدات ــگاه ها نی فروش

در محــل فروشــگاه یــا مغــازه تراکمــی ایجــاد 

نشــود، برخــی از کســانی کــه گرفتــار بیمــاری 

کرونــا هســتند كســبه بازاری انــد.

معــاون درمان دانشــگاه علوم پزشــکی شــهرکرد 

ــت و  ــا ویزی ــه م ــه وظیف ــه اینک ــاره ب ــا اش ب

درمــان بیمــاران اســت و فراتــر از آن دیگر کاری 

ــه  ــرد: اینک ــوان ک ــد، عن ــتمان برنمی آی از دس

ــد اصــال  ــادت كنن ــا ع ــه شــرایط كرون ــردم ب م

خــوب نیســت و اگــر بــه مــوارد فوتــی ناشــی 

ــم شــرایط ســخت تر  ــا هــم عــادت كنی از كرون

خواهــد شــد.

ــز  ــم بیمــاری کرونــا نی ــوص عالئ وی درخص

ــان  ــاری همچن ــم بیم ــرد: عالئ ــان ک خاطرنش

همــان مــوارد گذشــته اســت، عالئــم گوارشــی 

ــه  ــزش و عطس ــه آبری ــت کمااینک ــب اس قال

ــت،  ــده اس ــه ش ــم اضاف ــن عالئ ــه ای ــم ب ه

ــف  ــبب ضع ــه س ــاران ب ــکایت بیم ــده ش عم

شــدید، خســتگی و بعضــا اســترس شــدید و 

اســت. بی خوابــی 

رحمانــی بــا بیــان اینکــه اگــر فــردی احســاس 

ــا  ــر کرون ــرض را ب ــد ف ــورده بای ــرما خ ــرد س ک

بگــذارد تــا خــالف آن ثابــت شــود، اضافــه کرد: 

ــا  ــاری کرون ــم بیم ــوال عالئ ــای اول معم روزه

ظاهــر نمی شــود و تســت کرونــا هــم چنــدان 

ــده  ــت گمراه كنن ــن اس ــد و ممك ــك نمی كن كم

باشــد امــا اگــر بــه مــرور عالئــم دیگــر همچون 

تــب و لــرز، ســرفه های خشــك و... نیــز اضافــه 

شــد قطعــا كرونــا اســت.

معــاون درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی 

ــرد  ــا س ــاله ب ــر س ــد: ه ــادآور ش ــهرکرد ی ش

شــدن هــوا به خصــوص اواســط مهرمــاه 

بیماری هــای ســرماخوردگی و آنفوالنــزا نیــز 

اضافــه می شــود کــه بــه آبــان و آذر کــه 

می رســد ایــن دو بیمــاری بســیار بیشــتر 

ــت  ــا وضعی ــل کرون ــه دلی می شــود، امســال ب

ــت  ــد اس ــه امی ــود، البت ــد ب ــخت تر خواه س

ــتی  ــوارد بهداش ــن م ــت همی ــردم رعای ــر م اگ

ســاده را داشــته باشــند حتــی ســرماخوردگی و 

آنفوالنــزا نیــز بــه کمتریــن میــزان خــود برســد.

انجام بیش از ۲۶ هزار تست کرونا 
در چهارمحال و بختیاری

انتخاب شعار "ایمنی کارکنان خدمات سالمت" برای روز جهانی ایمنی بیمار

انجام بیش از ۲۶ هزار تست کرونا در چهارمحال و بختیاری

وبــدا؛ معــاون درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی، 

خدمــات بهداشــتی و درمانــی چهارمحــال 

و بختیــاری، بــا اشــاره بــه نامگــذاری ۱۷ 

ــار از  ــی بیم ــی ایمن ــوان روز جهان ســپتامبر بعن

ســوی ســازمان جهانــی بهداشــت از ســال ۹۸، 

ــات  ــان خدم ــی کارکن ــعار" ایمن ــاب ش از انتخ

ســالمت" بــرای ایــن روز در ســال جــاری خبــر 

داد.

ــی  ــدون رحمان ــر فری ــدا؛ دکت ــزارش وب ــه گ ب

ــار،  ــی بیم ــی ایمن ــاله روز جهان ــر س ــزود: ه اف

ــای  ــیب ه ــات و آس ــش صدم ــور کاه بمنظ

وارده بــه بیمــاران بــا تاکیــد بــر ۳محــور برگــزار 

ــی شــود. م

ــه  ــد، ب ــورد تاکی ــای م ــه محوره وی، از جمل

و  توانمندســازی  و  آگاهــی  ارتقــاء ســطح 

جلــب مشــارکت بیمــاران و جامعــه در ارتقــاء 

پیامدهــای خدمــات ســالمت اشــاره داشــت.

دکتــر رحمانــی افــزود: ایجــاد فرهنــگ ایمنــی 

بیمــار در بیمارســتان هــا و مراکــز درمانــی 

ــع ناخواســته  ــی وقای ــزارش ده ــب گ ــا ترغی ب

ایمنــی بیمــار و ســازمان دهــی مدیریــت خطــر 

ــای  ــر محوره ــگیرانه را از دیگ ــش و پیش واکن

ــه برشــمرد. ۳گان

و  گــذاران  سیاســت  نقــش  گفــت:  وی 

ــردان در ایجــاد خــط و مــش هــا و  ــت م دول

ی مناســب جهــت ارائــه خدمــات  اســتراتژی

بیمــار ســومین محــور مــورد تاکیــد در راســتای 

ــه بیمــاران  کاهــش صدمــات و آســیب هــا ب

ــت. اس

معــاون درمان دانشــگاه علوم پزشــکی شــهرکرد 

اظهــار داشــت: در راســتای ارتقــاء ایمنــی 

بیمــاران ضمــن انجــام بازدیدهــای مدیریتــی 

ایمنــی بیمــار، تقدیــر از کارشناســان هماهنــگ 

ــه  ــن حیط ــاالن ای ــار و فع ــی بیم ــده ایمن کنن

ــع پوســتر و  ــه و توزی ــا ، تهی در بیمارســتان ه

آمــوزش بــا موضــوع ایمنــی بیمــاران، کارکنــان 

و کرونــا، بــر گــزارش دهــی وقایــع ناخواســته و 

پیشــگیری از آنهــا در مراکــز درمانــی اســتان نیز 

تاکیــد شــده اســت.



۴۰

دیدار ریاست و معاون درمان 
دانشگاه با معاون اجرایی

 معاونت درمان وزارت بهداشت

تجلیل از سرکار خانم دک�تر 
الهه صیدایی متخصص عفونی 

بیمارستان لردگان بعنوان پزشک 
کوشا در تشخیص و درمان 
بیماری منحوس کووید ۱۹ 

تجلیل از خانواده گرانقدر شهید 
مدافع سالمت، شهید صانعی به 

مناسبت فرار رسیدن دهه
 امامت و والیت

حضور دک�تر رحمانی معاون 
درمان دانشگاه در گفت و گوی 

بخش خبری ۲۰  با محوریت
 تشریح وضعیت شیوع کرونا 

دیدار ریاست و معاون درمان 
دانشگاه با آقای دک�تر جان بابایی 

معاون محترم درمان وزارت 
بهداشت



۴۱

شرکت های توزیع کننده دارو و 

تجهیزات پزشکی ملزم به ارائه کد 

irc محصول توزیعی خود هستند

وبــدا؛ معــاون غــذا و دارو دانشــگاه علــوم 

درمانــی  و  بهداشــتی  خدمــات  پزشــکی، 

ــای  ــرکت ه ــت، ش ــاری گف ــال و بختی چهارمح

ــزم  ــزات پزشــکی مل ــده دارو و تجهی ــع کنن توزی

ــود  بــه ارائــه کــد irc محصــول توزیعــی خ

هســتند.

ــط عمومــی  ــل از رواب ــه نق ــدا ب ــزارش وب ــه گ ب

معاونــت غــذا و دارو؛ دکتــر رضــا محمــدی 

ــا و  ــگاه ه ــزود: دانش ــر اف ــن خب ــالم ای ــا اع ب

ــول  ــد irc محص ــد ک ــی توانن ــا م ــه ه داروخان

دریافتــی خــود را از شــرکت هــای توزیعــی 

ــد.  ــت کنن دریاف

وی تصریــح کــرد: احــراز کــد irc روشــی مطمئن 

در شناســایی فــراورده هــای دارویــی و تجهیزات 

دارای مجــوز از ســازمان غــذا و دارو اســت.

اینکــه، جهــت  بیــان  بــا  دکتــر محمــدی 

دســتیابی بــه کــد irc دو روش کلــی وجــود دارد 

افــزود: اولیــن روش اســتفاده از نــرم افــزار تلفــن 

ــه  ــت ک ــذا و دارو اس ــازمان غ ــراه TTAC س هم

ــا مراجعــه بــه كاتالــوگ  ــران مــی تواننــد ب کارب

فــراورده و اســكن شناســه دو بعــدی موجــود بــر 

ــد. ــدا كنن ــه كــد irc دســت پی روی محصــول ب

وی، روش دوم را مراجعــه بــه ســامانه اطالعــات 

 irc.fda.gov.ir/nfi دارویــی کشــور بــه آدرس

ــتجوی  ــا جس ــت: ب ــار داش ــرد و اظه ــوان ک عن

نــام برنــد یــا نــام ژنریــک دارو در ایــن ســامانه 

ــرد. ــد irc را اســتخراج ک ــوان ک مــی ت

وبــدا؛ کارشــناس امــور دارویــی معاونت غذا و دارو دانشــگاه علوم پزشــکی 

ــا در پیشــگیری از  ــه تنه ــازون ن شــهرکرد هشــدار داد: اســتفاده از دگزامت

ابتــال بــه کوویــد-۱۹ بــی تاثیــر اســت بلکــه بــا ســرکوب سیســتم ایمنــی 

ــا را  ــه كرون ــال ب ــال ابت ــدن، احتم ب

ــد. ــش می ده افزای

ــه  ــر عطی ــدا؛ دکت ــزارش وب ــه گ ب

علیــار افــزود: دگزامتــازون دارویــی 

ــی و  ــرد ضدالتهاب ــا عملک ــت ب اس

ــی  ــتم ایمن ــده سیس ــف کنن تضعی

ــال های  ــفانه در س ــه متاس ــدن ک ب

و  نادرســت  بــا مصــرف  اخیــر 

ــه  ــورمان مواج ــه آن در کش بی روی

ــتیم. هس

کارشــناس امــور دارویــی معاونــت 

غــذا و دارو دانشــگاه علوم پزشــکی 

شــهرکرد خاطرنشــان کــرد: مصــرف 

بی رویــه ایــن دارو منجــر بــه بــروز 

ــی  ــه پوک ــی از جمل ــوارض جانب ع

اســتخوان و افزایــش فشــار خــون شــده اســت.

وی تصریــح کــرد: چنــدی پیــش اخبــاری مبنــی بــر تاثیــر داروی 

ــرایط  ــه در ش ــا ک ــروس کرون ــه وی ــان ب ــان مبتالی ــازون در درم دگزامت

وخیــم قــرار دارنــد منتشــر شــد کــه ایــن امــر منجــر بــه افزایــش مصــرف 

ــد. ــراد ش ــی از اف ــازون در برخ ــرانه دگزامت خودس

اســاس  بــر  داد:  ادامــه  علیــار 

مصــرف  جدیــد،  یافته هــای 

مبتــال  بیمــاران  در  دگزامتــازون 

ــا تنهــا در مــوارد درگیــری  ــه کرون ب

شــدید ریــه می توانــد موجــب 

ــرف  ــود و مص ــبی ش ــودی نس بهب

آن در پیشــگیری و درمــان بیمــاران 

ســرپایی مشــکوک و مبتــال بــه 

کرونــا نــه تنهــا هیــچ تاثیــری 

ــف  ــل تضعی ــه دلی ــه ب ــدارد بلک ن

ــش  ــث افزای ــی باع ــتم ایمن سیس

ــوارض  ــروز ع ــت و ب ــک عفون ریس

می شــود. جانبــی 

کارشــناس امــور دارویــی معاونــت 

غــذا و دارو دانشــگاه علوم پزشــکی 

شــهرکرد تاکیــد کــرد: مــردم از مصــرف خودســرانه و بــدون تجویز پزشــک 

ایــن دارو اكیــدا خــودداری كننــد.

ــت: در  ــهرکرد گف ــکی ش ــوم پزش ــگاه عل ــذا و دارو دانش ــاون غ ــدا؛ مع وب

ــرآورده  ــم ف ــش از ۳۵۱ قل ــاق بی ــوم قاچ ــده ش ــا پدی ــارزه ب ــتای مب راس

ــد. ــا ش ــهرکرد امح ــی در ش ــاق و تقلب ــالمت محور قاچ س

بــه گــزارش وبــدا؛ دکتــر رضــا محمــدی افــزود: ارزش ریالــی کاالهــای امحا 

شــده بیــش از ۴ میلیــارد و ۴۰۰ میلیــون ریــال بود.

ــن  ــه داد: ای ــهرکرد ادام ــکی ش ــوم پزش ــگاه عل ــذا و دارو دانش ــاون غ مع

اقــالم شــامل مــواد غذایــی، آرایشــی و بهداشــتی، انــواع دارو، تجهیــزات 

ــد. ــات بودن ــازی و ســرگرمی و دخانی پزشــکی، وســایل ب

وی عنــوان کــرد: اقــالم امحــا شــده از قاچاقچیــان، انبارهــا و مراکــز عرضــه 

ایــن کاالهــا کشــف و ضبــط شــده بــود کــه پــس از طــی مراحــل قانونــی 

و صــدور احــکام قضایــی مربوطــه معدوم شــدند. 

محمــدی خاطرنشــان کــرد: در فراینــد معدوم ســازی ایــن کاالهــای غیــر 

ــروه تخصصــی  ــف عضــو کارگ ــای مختل ــی از ارگان ه بهداشــتی نمایدگان

مبــارزه بــا قاچــاق چهارمحــال و بختیــاری ازجملــه اســتانداری، ســازمان 

صنعــت، معــدن و تجــارت، ســازمان تعزیــرات حکومتــی، گمــرک،  پلیــس 

ــان  ــارت كارشناس ــا نظ ــه ب ــته ک ــور داش ــی حض ــروی انتظام ــی نی آگاه

معاونــت غــذا و دارو دانشــگاه علــوم پزشــكی اقــالم غیربهداشــتی معــدوم 

شــدند.

بی تاثیر بودن استفاده از دگزامتازون در 

پیشگیری و درمان کرونا

امحا ۳۵۱ قلم فراورده سالمت محور قاچاق و تقلبی در شهرکرد



۴۲

وبــدا؛ معــاون غــذا و دارو دانشــگاه علــوم 

پزشــکی شــهرکرد، ضمــن تاکیــد بــر الــزام 

تامیــن تجهیــزات و ملزومــات پزشــکی توســط 

داروخانــه هــا طبــق ضوابــط افــزود: داروخانه 

موظفنــد کلیــه تجهیــزات و ملزومــات پزشــکی 

را مطابــق ضوابــط صرفــًا از تامیــن كننــدگان و 

 imed توزیــع كننــدگان مجــاز منــدرج در ســایت

تهیــه كننــد. 

ــا  ــدی ب ــا محم ــر رض ــدا؛ دکت ــزارش وب ــه گ ب

ــورخ  ــماره: ۶۵۵/۴۵۹۶۹ م ــه ش ــه نام ــاره ب اش

ــر و رییــس ســازمان غــذا  ۱۲/۵/۹۹ معــاون وزی

ــه  ــا توجــه ب ــزود: ب و دارو در ایــن خصــوص اف

اهمیــت کاالهــای ســالمت محــور و تامیــن آن 

و بــا عنایــت بــه نتایــج بازرســی هــای صــورت 

گرفتــه از توزیــع تجهیزات و ملزومات پزشــکی در 

داروخانــه هــای شــهری جهــت اســتفاده عمــوم 

مــردم، الزم اســت داروخانــه هــا کلیــه تجهیزات 

ــًا  ــق ضوابــط صرف و ملزومــات پزشــکی را مطاب

ــاز  ــدگان مج ــع كنن ــدگان و توزی ــن کنن از تامی

منــدرج در ســایت imed و مطابــق ضوابــط 

قیمــت گــذاری اداره كل تجهیــزات پزشــكی 

ــد. ــه نماین ــذا و دارو تهی ســازمان غ

ــی  ــوع در بازرس ــن موض ــرد: ای ــح ک وی تصری

هــای آتــی از کلیــه داروخانــه هــا در دســتور کار 

ــرار خواهــد گرفــت. ق

دکتــر محمــدی در ادامــه از ابطــال مجــوز 

تعــدادی از شــرکت هــای تولیــد کننــده ماســک 

ــر داد. خب

وی بــا بیــان اینکــه، بــا توجــه به تخلف شــرکت 

هــای ســبز طــب پالســت، گیتــی محــوران، تاوا 

تــن آراز و ســها طــب حکیــم مجوزشــان ابطــال 

گردیــد افــزود: مصــرف کننــدگان هنــگام خریــد 

ماســک نســبت بــه ایــن موضــوع دقــت الزم را 

داشــته باشــند.

وبــدا؛ معــاون غــذا و دارو دانشــگاه علــوم 

درمانــی  و  بهداشــتی  خدمــات  پزشــکی، 

چهارمحــال و بختیــاری گفــت: مصــرف بیــش از 

انــدازه قنــد، نمــک و چربــی، تضعیــف سیســتم 

ــراه دارد. ــه هم ــدن را ب ــی ب ایمن

بــه گــزارش وبــدا؛ دکتــر رضــا محمــدی ضمــن 

ــد،  ــرف قن ــرانه مص ــودن س ــاال ب ــه ب ــاره ب اش

ــواده هــا  ــی خان ــبد غذای ــی در س نمــک و چرب

بــر کاهــش مصــرف ایــن مــواد در جهــت بهبود 

عملکــرد سیســتم ایمنــی بــدن در شــرایط کنونی 

تاکیــد کــرد.

وی تصریــح کــرد: بــا وجــود تــالش هــای 

ــش  ــتای کاه ــه در راس ــورت گرفت ــترده ص گس

مصــرف قنــد، نمــک و چربــی، متاســفانه ســرانه 

مصــرف ایــن مــواد همچنان در کشــور بیشــتر از 

ــی اســت. ــرم جهان ن

ــه کــرد: آنچــه مســلم اســت مصــرف  وی اضاف

ــن مــواد تضعیــف سیســتم  ــدازه ای بیــش از ان

ایمنــی بــدن را بــه همــراه خواهــد داشــت و در 

شــرایط کنونــی کــه بــا مــوج جدیــدی از بیماری 

کرونــا درگیــر هســتیم مــی توانــد تــوان افــراد را 

در مقابلــه بــا ایــن بیمــاری کاهــش دهــد.

دکتــر محمــدی گفــت: توصیــه کلــی این اســت 

کــه همــواره و خصوصــا در شــرایط کنونــی 

مصــرف مواد قنــدی،  شــیرینی، پرنمــک،  پرچرب 

و ســرخ شــده و پرروغــن را بســیار محــدود کنیم 

تــا سیســتم ایمنــی بــدن عملکــرد طبیعــی خود 

را داشــته باشــد.

ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــذا و دارو دانش ــاون غ مع

شــهرکرد در پایــان تاکیــد کــرد: شــهروندان 

هنــگام خریــد مــواد غذایــی بســته  بنــدی شــده 

ــه ای درج  ــی تغذی ــانگرهای رنگ ــه نش ــًا ب حتم

ــت  ــی دق ــاده غذای ــدی م ــته بن ــده روی بس ش

کننــد و بــا توجــه بــه میــزان قنــد، چربــی، نمک 

ــی،  ــاده غذای ــس آن م و اســیدهای چــرب تران

ســالم تریــن مــاده غذایــی را انتخــاب نماینــد.

وبــدا؛ معــاون غــذا و دارو دانشــگاه علــوم 

درمانــی  و  بهداشــتی  خدمــات  پزشــکی، 

ــاد و  ــزاری هفت ــاری، از برگ ــال و بختی چهارمح

هفتمیــن کمیتــه فنــی و قانونــی بررســی صــدور 

ــه هــای بهداشــتی کارخانجــات  ــد پروان و تمدی

ــتی در  ــی- بهداش ــی و آرایش ــواد غذای ــد م تولی

ــر داد. ــذا و دارو خب ــت غ معاون

بــه گــزارش وبــدا؛ دکتــر رضــا محمــدی ضمــن 

ــن  ــه مهمتری ــزود: از جمل ــر اف ــن خب ــالم ای اع

رســالت هــای معاونــت غــذا و دارو نظــارت بــر 

ــور  ــالمت مح ــای س ــراورده ه ــد ف ــد تولی فراین

ــات و  ــم از کارخانج ــدی اع ــای تولی در واحده

ــه ایــن  کارگاههاســت لــذا در جهــت رســیدن ب

هــدف، نهایــت مقــررات و قوانیــن مربــوط بــه 

ــارت  ــای نظ ــه ه ــا و شناس ــه ه ــدور پروان ص

ــال خواهــد شــد. اعم

ــه  ــه ب ــی ک ــه های ــرد: در کمیت ــح ک وی تصری

ــن  ــردد ضم ــی گ ــکیل م ــور تش ــن منظ همی

بررســی مــدارک و مســتندات مربــوط بــه 

بازدیدهــای انجــام گرفتــه از واحــد هــای 

تولیــدی و همچنیــن نتایــج آزمایشــات انجــام 

شــده بــر روی محصــوالت 

ایــن واحدهــا، بــا حضــور 

و  علمــی  هیــات  اعضــای 

در  مربوطــه  کارشناســان 

خصــوص اعطــای پروانــه و یا 

شناســه نظــارت و یا صــدور و 

تمدیــد پروانه مســئولین فنی 

ــم  ــدی تصمی ــای تولی واحده

د. گیــری می

دکتــر محمــدی بــا بیــان 

هفتــاد  کمیتــه  در  اینکــه، 

و هفتــم تعــداد ۶۰ تقاضــا 

مربــوط بــه واحــد هــای 

تولیــدی مختلــف مــورد بررســی و ارزیابــی قــرار 

گرفــت. اظهــار داشــت: بــا در خواســت هایــی 

ــاق  ــه انطب ــررات مربوط ــن و مق ــا قوانی ــه ب ک

داشــتند موافقــت شــد.

الزام تامین تجهیزات و ملزومات پزشکی توسط 

داروخانه ها طبق ضوابط

توصیه مردم به پرهیز از مصرف مواد تضعیف کننده 

سیستم ایمنی بدن

برگزاری هفتاد و هفتمین کمیته فنی و قانونی صدور و تمدید پروانه های بهداشتی



۴۳

وبــدا؛ معــاون آموزشــی دانشــگاه علوم پزشــکی 

ــه  ــراد جامع ــدام از اف ــر ک ــت: ه ــهرکرد گف ش

در ایــن شــرایط پیــش آمــده بایــد یــک 

ــرادی کــه  ــه اف ــا باشــند و خــود ب ــازرس کرون ب

اجتماعــی و دســتورالعمل های  فاصله گــذاری 

بهداشــتی را رعایــت نمی كننــد تذكــر داده و 

درصــورت تكــرار، مــوارد را بــه مراجــع ذی صــالح 

ــد. ــال دهن انتق

ــدا؛ دکتــر اکبــر ســلیمانی در  ــه گــزارش وب ب

ــم  ــورخ یازده ــران م ــام ای ــب های ب ــه ش برنام

ــزود: اینکــه گفتــه می شــود  تیرمــاه ســال ۹۹ اف

ــرده،  ــدا ک ــا شــیوع پی ــاری کرون ــوج دوم بیم م

اشــتباه اســت، ایــن وضعیــت همچنــان ادامــه 

ــت. ــاری اس ــوج اول بیم م

معــاون آموزشــی دانشــگاه علــوم پزشــکی 

شــهرکرد بــا اشــاره بــه اینکــه بــه دلیــل برداشــته 

شــدن محدودیت هــا و اینکــه مــردم از رعایــت 

مــوارد بهداشــتی خســته شــدند وضعیــت 

ــه داد: از  ــت، ادام ــود آمــده اس موجــود بوج

ــا  ــاری تقاض ــال و بختی ــتان چهارمح ــردم اس م

دارم همانطــور کــه در ابتــدای شــیوع بیمــاری به 

ــه  ــتی و فاصل ــتورالعمل های بهداش ــی دس خوب

ــته  ــد، خس ــت کردن ــی را رعای ــذاری اجتماع گ

نشــوند و بــه توصیه هــای سیســتم بهداشــت و 

ــد. ــل كنن ــت عم ــا جدی ــان ب درم

وی عنــوان کــرد: متاســفانه بــا نگاهــی بــه مراکز 

ــداد  ــه روز تع ــی مشــاهده می شــود روز ب درمان

بیمــاران مراجعــه کننــده، مــوارد بســتری و مرگ 

و میــر در اســتان در حــال افزایــش اســت و اگــر 

ــه توصیه هــای بهداشــتی و دســتورالعمل های  ب

مطــرح توجــه نکنیــم ممکــن اســت بــه 

ــتان،  ــون خوزس ــتان هایی همچ ــت اس سرنوش

تهــران و... دچــار شــویم.

ســلیمانی بــا بیــان اینکــه در حال حاضــر نیازمند 

ــردم  ــق م ــتمر و دقی ــی مس ــکاری و همراه هم

هســتیم تــا بتوانیــم مقابــل شــدت بیمــاری یــا 

ــم، خاطرنشــان  ــندگی آن را بگیری همــان کش

ــف  ــوارد خفی ــه م ــال ب ــال ابت ــر ح ــه ه ــرد: ب ک

بیمــاری وجــود دارد ، هنرمــان بایــد ایــن باشــد 

ــداد  ــاری، تع ــدت بیم ــردم ش ــک م ــا کم ــه ب ک

ــم. ــم كنی ــتری و... را ك ــوارد بس م

معــاون آموزشــی دانشــگاه علــوم پزشــکی 

ــک  ــردم از ماس ــتفاده م ــزوم اس ــه ل ــهرکرد ب ش

اشــاره و اظهــار کرد: بایــد در مراجعــات حضوری 

و هــر جایــی کــه چندین نفــر در تماس تنفســی 

ــتفاده  ــك اس ــد از ماس ــرار دارن ــر ق ــا یکدیگ ب

ــا و  ــرد: شــدت بیمــاری کرون ــان ک شــود.وی بی

گســتردگی آن زمانــی اســت کــه ریــه را درگیــر 

ــت  ــه مشــخص نیس ــن مرحل می کنــد، در ای

بیمــاری تــا چــه مرحلــه ای پیــش مــی رود آیــا 

سیســتم ایمنــی بــدن را شکســت می دهــد یــا 

خیــر.

ســلیمانی بــا اشــاره بــه اینکــه کرونــا بــه چنــد 

بخــش خفیــف که معمــوال بــی عالمــت و مالیم 

اســت، متوســط، شــدید تقســیم می شــود، 

ــا ۸۰ درصــد مبتالیــان دچــار  گفــت: بیــن ۷۰ ت

ــا ۲۰  ــوند و ۱۵ ت ــاری می ش ــف بیم ــوارد خفی م

ــدید  ــا ش ــط ی ــت متوس ــه حال ــز ب ــد نی درص

ــد  ــا ۶ درص ــا ۵ ت ــه تنه ــوند ک ــار می ش آن دچ

ــوند. ــی می ش ــت بحران ــار وضعی ــاران دچ بیم

معــاون آموزشــی دانشــگاه علــوم پزشــکی 

ــه  ــا ری ــاری کرون ــی بیم ــزود: وقت ــهرکرد اف ش

را درگیــر می کنــد فــرد دچــار تنگــی نفــس 

بــازدم  و  و احســاس می کنــد دم  می شــود 

ــت  ــه ســختی انجــام می شــود، ایــن حال وی ب

یــک عالمــت خطــر اســت و الزم اســت فــرد در 

ســریع ترین زمــان ممكــن بــه پزشــك مراجعــه 

ــد. كن

وی بــه مــردم توصیــه کــرد در صــورت داشــتن 

عالئــم بیمــاری کرونــا از مراجعه هــای غیرضــرور 

بــه مراکــز درمانــی جــدا خــودداری کننــد مگــر 

زمانــی کــه وضعیــت بیماریشــان در حــال بدتــر 

شــدن باشــد.

ــا  ــردم تقاض ــدا از م ــرد: ج ــد ک ــلیمانی تاکی س

می شــود تــا اطــالع ثانــوی در مراســم های 

و  عــزاداری  مراســم های  مثــل  پرتجمــع 

ــد. ــرکت نکنن ــی ش ــد و عروس ــن های عق جش

ــل  ــن المل ــور بی ــت ام ــت مدیری ــدا؛ سرپرس وب

دانشــگاه علــوم پزشــکی، خدمــات بهداشــتی و 

ــاب  ــه ای خط ــان در نام ــتان اصفه ــی اس درمان

بــه دکتــر زهــرا لــری گوئینــی از زحمــات وی در 

راســتای تحقــق صددرصــدی برنامــه هــای امــور 

ــکی  ــوم پزش ــای عل ــگاه ه ــل دانش ــن المل بی

ــی  ــش برنامــه عملیات قطــب ۷ کشــوری در پای

ــت. ــل آورده اس ــر بعم ۹۸ تقدی

بــه گــزارش وبــدا؛ در متــن ایــن نامــه خطــاب 

بــه دکتــر لــری گوئینــی آمده اســت، بدینوســیله 

ــت  ــی خــود را از حمای ــب تشــکر و قدردان مرات

هــای ارزنــده و زحمــات بــی شــائبه ســرکار عالی 

ــای  ــه ه ــدی برنام ــق صددرص ــتای تحق در راس

امــور بیــن الملــل دانشــگاه هــای علوم پزشــکی 

قطــب ۷ کشــوری در پایــش برنامــه عملیاتی ۹۸ 

خدمتتــان ابــالغ مــی گــردد.

ــت،  ــده اس ــز آم ــه نی ــن نام ــن ای ــه مت در ادام

ــرای  ــود ب ــه خ ــه نوب ــه ب ــت ک ــن موفقی در ای

چهارمیــن ســال پیاپــی منجــر بــه کســب رتبــه 

ــان در  ــکی اصفه ــوم پزش ــگاه عل ــرآمد دانش س

ــن  ــی بی ــه عملیات ــداف برنام ــه اه ــتیابی ب دس

ــد،  ــوم پزشــکی کشــور گردی دانشــگاه هــای عل

ــرکار  ــتمر س ــای مس ــری ه ــا و پیگی ــالش ه ت

عالــی و همــكاران محتــرم تاثیر بســزایی داشــته 

ــت. اس

در پایــان نیــز دکتــر حمیــد میرمحمــد صادقــی 

توفیــق  آرزوی  گوئینــی  لــری  دکتــر  بــرای 

روزافــزون جهــت خدمــت بــه نظــام ســالمت از 

درگاه پــروردگار متعــال مســئلت نمــوده اســت.

وظیفه هر فرد در جامعه تذکر پیرامون رعایت دستورالعمل های بهداشتی به دیگران است

تقدیر از دکتر لری گوئینی در پی تحقق صد درصدی برنامه های امور بین الملل دانشگاه های علوم پزشکی قطب ۷ کشور
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وبــدا؛ مدیــر کل آمــوزش تحصیــالت تکمیلــی دانشــگاه علوم پزشــکی 

شــهرکرد، بــا اشــاره بــه برگــزاری آزمــون دکتــرای تخصصــی 

در ۴نوبــت صبــح و بعــداز ظهــر روزهــای جمعــه و 

شــنبه دهــم و یازدهــم مردادمــاه ۹۹، از اجــرای دقیــق 

ــر داد. ــون خب ــوزه آزم ی بهداشــتی در ح پروتکل

در  مقدســی  جعفــر  دکتــر  وبــدا؛  گــزارش  بــه 

گفت وگــوی بخــش خبــری ۲۰ صــدا و ســیمای 

مرکــز چهارمحــال و بختیــاری بــا محوریــت برگــزاری 

آزمــون دکتــری تخصصــی بــا رعایــت کامــل پروتکل 

هــای بهداشــتی بــرای پیشــگیری از شــیوع بیمــاری 

ــار داشــت: پیــش از اعــالم وضعیــت  کوویــد_۱۹ اظه

ــات در  قرمــز در اســتان تمامــی اقدامــات و مالحظ

ــل  ــدگان و عوام ــركت كنن ــالمت ش ــظ س ــتای حف راس

ــد. ــام ش ــز انج ــرایط قرم ــاس ش ــر اس ــون ب ــی آزم اجرای

وی تصریــح کــرد: فاصلــه گــذاری بیــن داوطلبیــن حداکثــری و 

بــه طــول ۲متــر انجــام و گنــد زدایــی محــل و ضدعفونــی ســطوح بر 

اســاس دســتورالعمل هــای ابالغــی و بــا نظــارت کارشناســان و نماینــدگان وزارت متبــوع صــورت گرفتــه 

. است

دکتــر مقدســی، حفــظ ســالمت داوطلبیــن و برگــزار کننــدگان آزمــون را مهمتریــن وظیفــه و اولویــت 

دانشــگاه عنــوان کــرد و افــزود: تمامــی مقدمــات بــرای برگــزاری آزمــون در شــرایطی ایمــن فراهم شــده 

اســت.

برگزاری آزمون دکترای تخصصی با رعایت پروتکل های بهداشتی دهم و یازدهم مردادماه

برگزاری بیست و یکمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و سیزدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری و 

دومین جشنواره دانشجویی ایده های نوآوری آموزشی

وبــدا؛ معــاون آموزشــی دانشــگاه علوم پزشــکی، 

خدمــات بهداشــتی و درمانــی چهارمحــال و 

بختیــاری از برگــزاری بیســت و یکمیــن همایش 

کشــوری آمــوزش علــوم پزشــکی و ســیزدهمین 

جشــنواره آموزشــی شــهید مطهــری و دومیــن 

جشــنواره دانشــجویی ایــده هــای نــوآوری 

ــر داد. آموزشــی خب

بــه گــزارش وبــدا؛ دکتــر اکبــر ســلیمانی افــزود: 

ایــن رویــداد بــزرگ آموزشــی از تاریــخ ۲۰ 

لغایــت ۲۳ تیرمــاه ۹۹ بــه صــورت کامــًال مجازی 

در مرکــز بیــن المللــی همایــش هــای رازی 

دانشــگاه علــوم پزشــکی ایــران در حــال برگزاری 

اســت.

ــن  ــزاری ای ــن روز از برگ ــه وی، در دومی ــه گفت ب

رویــداد آمــوزش، همزمــان و بــه صــورت مجازی 

ــای  ــگاه ه ــس در دانش ــو کنفران ــق ویدئ از طری

ــای  ــور از فراینده ــر کش ــکی سراس ــوم پزش عل

برتــر و شایســته تجلیــل تقدیــر بعمــل آمــد.وی 

ــد دانشــگاه  ــان فراین ــن می ــرد: در ای ــح ک تصری

ــی،  ــوان "طراح ــا عن ــهرکرد ب ــکی ش ــوم پزش عل

اجــرا و ارزشــیابی پایــدار آزمــون پیــش کارورزی 

و پایــان کارورزی دانشــجویان پرســتاری " ارائــه 

ــب  ــان (صاح ــری نوری ــم کب ــط خان ــده توس ش

ــر  ــل تقدی ــه قاب ــب رتب ــه كس ــل ب ــد) نای فراین

در حیطــه ارزشــیابی آموزشــی (دانشــجو،هیات 

ــد. علمــی، برنامــه) گردی

دکتــر ســلیمانی افــزود: ایــن همایــش در حیطه 

ــعه ای)  ــه (توس ــای نوآوران ــت ه ــای فعالی ه

ــل  ــه مراح ــی در کلی ــای آموزش ــش ه و پژوه

و  بــر آمــوزش مــداوم) مقاطــع  (مشــتمل 

ــای؛  ــه ه ــکی در حیط ــوم پزش ــای عل ــته ه رش

یــزی درســی، یاددهــی و یادگیــری،  برنامه

ارزیابــی دانشــجو، ارزشــیابی دوره هیــات علمی، 

یادگیــری الکترونیکــی، مدیریــت و رهبــری 

ــجویی و  ــت دانش ــاوره و حمای ــی، مش آموزش

پژوهــش هــای آموزشــی علــوم پزشــکی برگــزار 

ــردد. ــی گ م

معــاون آموزشــی دانشــگاه علــوم پزشــکی 

ــن  ــزاری ای ــداف برگ ــن اه ــهرکرد، از مهمتری ش

همایــش بــه تبادل نظــر و هم اندیشــی در عمده 

تریــن چالــش هــای پیــش روی توســعه آموزش 

ی  ــی فعالیت ــور، معرف ــکی کش ــوم پزش عل

ــام  ــی انج ــای آموزش ــش ه ــه و پژوه نوآوران

شــده در کشــور و آشــنایی بــا تــازه هــای علــم 

آمــوزش 

 ، شــکی پز

بیــن  تجــارب 

المللــی در ایــن حــوزه، 

دانــش،  ســطح  ارتقــاء 

نگــرش و مهــارت های دســت 

ــوم  ــوزش عل ــوزه آم ــدركاران ح ان

پزشــكی در ســطح اســتادی، دانشگاه 

و دانشــكده هــای علــوم پزشــكی كشــور 

ــت. ــاره داش اش

ــب  ــرد: صاح ــان ک ــر نش ــان خاط وی در پای

ــوم  ــگاه عل ــر دانش ــل تقدی ــد قاب ــی فراین اصل

ــرا  ــی، اج ــوان "طراح ــا عن ــهرکرد ب ــکی ش پزش

ــدار آزمــون پیــش کارورزی و  و ارزشــیابی پای

ــم  ــتاری " خان ــجویان پرس ــان کارورزی دانش پای

کبــری نوریــان ، صاحبــان فراینــد خانــم هــا لیال 

رفیعــی، شــهناز نعمتــی و همــكاران خانــم هــا 

خانــم مهــری دوســتی ایرانــی، ایســال درویــش 

ــتند. ــدری هس ــم حی و مری
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ــکی  ــوم پزش ــاون آموزشــی دانشــگاه عل ــدا؛ مع وب

شــهرکرد از برگــزاری وبینــار رویکــردی به شــناخت و 

ــر داد. درمــان covid-۱۹ خب

ــزود:  ــلیمانی اف ــر س ــر اکب ــدا؛ دکت ــزارش وب ــه گ ب

ــن  ــه همــت مدیریــت درمــان تامی ــار ب ــن وبین ای

ــا  ــاری و ب ــال و بختی ــتان چهارمح ــی اس اجتماع

همــکاری معاونــت آموزشــی دانشــگاه علــوم 

ــد. ــزار ش ــهرکرد برگ ــکی ش پزش

معــاون آموزشــی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد 

ــار اســاتید و متخصصیــن  ــن وبین ادامــه داد: در ای

مربوطــه ازجملــه دکتــر اســدالله فتحــی پــور 

ــری  ــد طاه ــر عبدالمجی ــال، دکت ــص اطف متخص

متخصــص رادیولــوژی، دکتــر ناصــر خســروی 

ــوق  ــی ف ــرا حبیب ــر زه ــی، دکت ــص عفون متخص

ــازی  ــت س ــن چی ــر محس ــه و دكت ــص ری تخص

ــتند. ــور داش ــی حض ــص بیهوش متخص

ــناخت  ــه ش ــردی ب ــار رویک ــرد: وبین ــوان ک وی عن

بــرای  بازآمــوزی  امتیــاز  کوویــد-۱۹  درمــان  و 

ــی،  ــن عفون ــامل متخصصی ــدف، ش ــای ه گروه ه

داخلــی، بیهوشــی، اطفــال، ENT، پزشــکان عمومی، 

ارشــد  کارشناســان  و  پرســتاری،  کارشناســان 

ــوزادان،  ــژه ن ــژه، وی ــای وی ــتاری ( مراقبت ه پرس

ــد. ــزار ش ــی ) برگ ــی و جراح داخل

دکتــر ســلیمانی اضافــه کــرد: در ایــن وبینــار 

ــا  ــات کرون ــه کلی ــی ازجمل ــوص موضوعات درخص

ــوی،  ــم ری ــد-۱۹ و عالئ ــاری کووی ــگیری، بیم و پیش

عالئــم کوویــد-۱۹ در اطفــال و نــوزادان، مدیریت راه 

هوایــی در بیمــاران مبتــال بــه كوویــد-۱۹ و مــروری 

ــد-۱۹  ــاران كووی ــوژی در بیم ــای رادیول ــر یافته ه ب

ــادل نظــر شــد. بحــث و تب

ــگاه  ــی دانش ــاون آموزش ــدا؛ مع وب

خدمــات  پزشــکی،  علــوم 

ــی چهارمحــال و  بهداشــتی و درمان

ــان  ــزاری آزمــون زب ــاری از برگ بختی

انگلیســی(MHLE) دوره ۵۷ در ایــن 

دانشــگاه خبــر داد.

بــه گــزارش وبــدا؛ دکتــر اکبــر 

آزمــون  ایــن  افــزود:  ســلیمانی 

کــه بــه علــت بیمــاری کوویــد ۱۹ بــه تاخیــر افتــاده بــود، بــا رعایــت اصــول و پروتــکل 

بهداشــتی هفتمیــن روز از مردادمــاه ۹۹، بصــورت الکترونیكــی در مركــز آزمونهــای هــای 

ــزار گردیــد. ــگاه برگ ــی دانش الكترونیك

به گفته وی، از ۲۵ شرکت کننده در این آزمون ۱۸ نفر در آزمون حضور داشتند.

ــوی ریاســت دانشــگاه  ــی از س ــالغ حکم ــا اب ــدا؛ ب وب

درمانــی  و  بهداشــتی  خدمــات  پزشــکی،  علــوم 

ــا  ــره ارتق ــان قط ــر کیه ــاری دکت ــال و بختی چهارمح

ــت. ــی یاف ــه علم مرتب

ــه  ــم خطــاب ب ــن حک ــن ای ــدا؛ در مت ــزارش وب ــه گ ب

ــت:  ــده اس ــره آم ــر قط دکت

ــزه  ــأت ممی ــه هی ــن جلس ــی امی ــه س ــق مصوب طب

ــه موجــب  ــورخ دهــم شــهریورماه ۹۹ دانشــگاه و ب م

ــه  ــه دانشــیاری ب ــی از مرتب ــز شــرایط الزم شــناخته شــده و حضرتعال ــالغ حائ ــن اب ای

اســتادی ارتقــاء می یابیــد.

ــأت  ــدس هی ــگاه مق ــی در جای ــه حضرتعال ــای خالصان ــه تالش ه ــادن ب ضمــن ارج نه

ــی  ــارک و تعال ــد تب ــما را از درگاه خداون ــزون ش ــات روزاف ــزت و توفیق ــی دوام ع علم

ــئلت دارم. مس

covid -۱۹ در دانشگاه علوم پزشکی شهرکردوبینار رویکردی به شناخت و درمان ( MHLE )برگزاری آزمون زبان انگلیسی

ابالغ حکم ارتقا مرتبه علمی دکتر کیهان قطره از سوی 

ریاست دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و 

درمانی چهارمحال و بختیاری
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دیدار ریاست دانشگاه ، معاون 
آموزشی و معاون توسعه با معاون 

آموزشی وزارت

دیدار ریاست دانشگاه ،معاون 
آموزشی و معاون توسعه با

 رئیس شورای آموزش پزشکی
 و تخصصی وزارت

حضور دک�تر سلیمانی در برنامه  
زنده شب های بام ایران با 
محوریت تشریح وضعیت 

بیماری کرونا در استان

برگزاری وبینار آموزشی مروری
 بر کرونا

برگزاری آزمون دوره کارشناسی 
ارشد گروه های پزشکی و 

بهداشت همزمان با سایر نقاط 
کشور با رعایت دقیق و کامل 

پروتکل های بهداشتی



۴۷

ــگاه  ــاوری دانش ــات و فن ــاون تحقیق ــدا؛ مع وب

ــی  ــات بهداشــتی و درمان ــوم پزشــکی، خدم عل

چهارمحــال و بختیــاری از برگــزاری نهمیــن 

جلســه کمیتــه ســازماندهی تحقیقات و بررســی 

اپیدمیولوژیــک COVID-۱۹ خبــر داد.

بــه گــزارش وبــدا؛ دکتــر مهربــان صادقی افــزود: 

ــور  ــا حض ــخ ۳ / ۴/ ۹۹ ب ــه در تاری ــن جلس ای

اعضــای کمیتــه در محــل ســالن آمــوزش منابــع 

الکترونیــک دانشــگاه برگــزار گردیــد. 

بــه گفتــه وی، در ایــن جلســه۳ طــرح تحقیقاتی 

ارســالی بــه کمیتــه تحقیقــات کوویــد ۱۹ (۲ طرح 

ــخیصی)  ــرح تش ــک ط ــی و ی ــی بالین کارآزمای

ــه منتــج از طــرح هــای تحقیقاتــی  و ســه مقال

کوویــد ۱۹ از مهمتریــن موضوعاتــی بــود کــه در 

نهمیــن جلســه كمیتــه ســازماندهی تحقیقات و 

بررســی اپیدمیولوژیــك covid -۱۹ مــورد بحــث و 

تبــادل نظــر اعضــا قــرار گرفــت.

ــگاه  ــاوری دانش ــات و فن ــاون تحقیق ــدا; مع وب

علــوم پزشــکی شــهرکرد از برگــزاری جلســه 

ــتا و  ــهر و روس ــی ش ــرفت و تعال ــروه پیش کارگ

مشــارکت های مردمــی در حــوزه زنــان خبــر داد.

بــه گــزارش وبــدا; دکتــر مهربــان صادقی افــزود: 

ــهر و  ــی ش ــرفت و تعال ــه کارگــروه پیش جلس

روســتا بــا محوریــت آمــوزش زنــان، اشــتغال و 

مشــارکت های مردمــی در تاریــخ ۱۷ تیرمــاه ۹۹ 

در ســالن معاونــت غــذا و دارو دانشــگاه علــوم 

پزشــکی شــهرکرد برگــزار شــد.

ــوم  ــگاه عل ــاوری دانش ــات و فن ــاون تحقیق مع

ــه  ــن جلس ــرد: ای ــوان ک ــهرکرد عن ــکی ش پزش

ــردم  ــده م ــر  نماین ــئوالن دفت ــور مس ــا حض ب

شهرســتان های شــهرکرد، بــن و ســامان در 

مجلــس شــورای اســالمی در اســتان و در تهران، 

خانــم دکتــر زارعــان مســئول کمیتــه مطالعــات 

و تحقیقــات ســالمت زنــان و خانــم محمدپــور 

ــد. ــكیل ش ــه تش كارشــناس كمیت

ــرر  ــت مق ــن نشس ــرد: در ای ــان ک وی خاطرنش

کارگروهــای  بــه تشــکیل  توجــه  بــا  شــد 

تخصصــی پیشــرفت و تعالــی شــهر و روســتا در 

ــان و مشــارکت های مردمــی از طــرف  حــوزه زن

نماینــده محتــرم مــردم شهرســتان های شــهرکرد 

بــن و ســامان در مجلــس، برنامه هــای آموزشــی 

در راســتای اشــتغال زایی و آسیب شناســی در 

ــا رویکــرد علمــی ارائــه شــود. ایــن حــوزه ب

راســتا  همیــن  در  کــرد:  اضافــه  صادقــی 

و  معاونــت تحقیقــات  بیــن  تفاهم نامــه ای 

فنــاوری دانشــگاه علوم پزشــکی شــهرکرد و دفتر 

نماینــده شهرســتان های شــهرکرد، بــن و ســامان 

ــد. ــد ش ــالمی منعق ــورای اس ــس ش در مجل

وبــدا؛ معــاون تحقیقــات و فنــاوری دانشــگاه علــوم پزشــکی، خدمــات بهداشــتی و درمانی 

چهارمحــال و بختیــاری، از برگــزاری وبینــار اخــالق در پژوهــش در ایــن دانشــگاه خبــر داد.

بــه گــزارش وبــدا؛ دکتــر مهربــان صادقــی افــزود: ایــن وبینــار در تاریــخ ۱۹ مــرداد توســط 

ــا حضــور اســاتید و پژوهشــگران سراســر  ــه اخــالق و ب ــر کمیت دکتراحســان شمســی دبی

کشــور از ســاعت ۱۰ الــی۱۲ برگــزار گردیــد. 

بــه گفتــه وی، در ابتــدای ایــن وبینــار ضمن بررســی موضوعــات تحقیقاتــی کویــد ۱۹ از نظر 

اخــالق در پژوهــش و اخــالق در انتشــارات، مــواردی از تخلفات پژوهشــی مطــرح گردید.

دکتــر صادقــی افــزود: در ادامــه نیــز بــه ســواالت شــرکت کننــدگان در وبینــار پاســخ داده 

شــد.

معــاون تحقیقــات و فنــاوری دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد گفــت: در پایــان جلســه 

ضمــن توصیــه بــه شــرکت هــر چــه بیشــتر در وبینارهــای اخــالق، در مــورد طــرح هــای 

ــه اخــالق درصورتیکــه مجــری طــرح گواهــی انجــام  حیوانــی توصیــه شــد مجــوز کمیت

مطالعــات حیوانــی داشــته باشــد داده شــود.

نهمین جلسه کمیته سازماندهی تحقیقات و بررسی اپیدمیولوژیک

 covid -۱۹ دانشگاه علوم پزشکی برگزار شد

تشکیل جلسه کارگروه پیشرفت و تعالی شهر و روستا و 

مشارکت های مردمی در حوزه زنان

برگزاری وبینار اخالق در پژوهش در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد



۴۸

ــور  ــی و ام ــت فرهنگ ــت معاون ــدا; سرپرس وب

ــوم پزشــکی شــهرکرد  دانشــجویی دانشــگاه عل

گفــت: در دیــدار بــا مدیــرکل دانشــجویی 

ــوزش پزشــکی  ــت، درمــان و آم وزارت بهداش

زیرســاخت های  توســعه  درخصــوص 

دانشــجویی در دانشــگاه علوم پزشــکی شــهرکرد 

ــد. ــاذ ش ــبی اتخ ــات مناس تصمیم

بــه گــزارش وبــدا; دکتــر شــهرام طهماســبیان در 

خصــوص دیــدار بــا مدیــرکل دانشــجویی وزارت 

ــه در  ــکی ک ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم بهداش

تاریــخ ۱۷ تیــر ۹۹، در دفتــر مدیــرکل دانشــجویی 

ــوزش پزشــکی  ــت، درمــان و آم وزارت بهداش

برگــزار شــد، افــزود: در ایــن نشســت قول هــای 

زیرســاخت های  توســعه  جهــت  مســاعدی 

اعتبــار  و  شــد  داده  دانشــگاه  دانشــجویی 

ــت. ــه دانشــگاه اختصــاص یاف مناســبی ب

سرپرســت معاونــت فرهنگی و امور دانشــجویی 

ــزود: در  ــهرکرد، اف ــکی ش ــوم پزش ــگاه عل دانش

ایــن دیــدار کــه بــا حضــور مدیرفرهنگــی و مدیر 

ــزار شــد، در  ــن معاونــت برگ ــط عمومــی ای رواب

ــگاه،  ــرویس دانش ــارات سلف س ــوص اعتب خص

ــاخت های ورزشــی  ــگاه متاهلیــن، زیرس خواب

ایــن دانشــگاه و آمادگــی اســتان بــرای میزبانــی 

مســابقات ورزشــی دانشــجویی در ســال آینــده 

بحــث و تبــادل نظــر شــد.

وی ادامــه داد: در نهایــت ایــن دیــدار بــا 

ــه  ــرکل دانشــجویی وزارتخان قــول مســاعد مدی

ــرای تکمیــل و  ــار ب درخصــوص اختصــاص اعتب

تجهیــز سلف ســرویس، تخصیــص اعتبــار جهت 

مجموعــه فرهنگــی دانشــگاه در شهرســتان 

کوهرنــگ و تامیــن اعتبــار بــرای تعمیــر و تجهیز 

خوابــگاه متاهلیــن دانشــگاه بــه پایــان رســید.

و  فرهنگــی  معاونــت  سرپرســت  وبــدا؛ 

دانشــجویی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد از 

ــتی  ــای بهداش ــه پک ه ــن مرحل ــع چهارمی توزی

در خوابگاه هــای دانشــجویی ایــن دانشــگاه 

ــر داد. خب

ــبیان  ــهرام طهماس ــر ش ــدا؛ دکت ــزارش وب ــه گ ب

شــامل  بهداشــتی  پک هــای  ایــن  افــزود: 

ــود. ــی ب ــور آموزش ــتکش و بروش ــک، دس ماس

ــجویی  ــی و دانش ــت فرهنگ ــت معاون سرپرس

ادامــه  شــهرکرد  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه 

داد: فراینــد توزیــع بســته های بهداشــتی در 

خوابگاه هــای دانشــجویی ایــن دانشــگاه ادامــه 

دارد.

وی تاکیــد کــرد: پیــش از ایــن ســه مرحلــه دیگر 

ــای دانشــگاه های  ــتی در خوابگاه ه ــک  بهداش پ

علــوم پزشــکی شــهرکرد توزیــع شــده بود.

ــع  ــگام توزی ــرد: در هن ــوان ک ــبیان عن طهماس

پک هــای بهداشــتی، تب ســنجی و تکمیــل 

فرم هــای خوداظهــاری دانشــجویان مســتقر 

ــگاه  ــرانه دانش ــه و پس ــای دختران در خوابگاه ه

ــت. ــام گرف ــز انج ــهرکرد نی ــکی ش ــوم پزش عل

وبــدا; سرپرســت معاونــت فرهنگی و امور دانشــجویی دانشــگاه 

علــوم پزشــکی شــهرکرد و جمعــی از مســؤوالن ایــن معاونــت با 

مدیــر کل فرهنگــی وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی 

دیــدار و گفت وگــو کــرد.

بــه گــزارش وبــدا; در ایــن دیــدار کــه مــورخ ۱۷ تیــر ۹۹ در دفتــر 

مدیــرکل فرهنگــی وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی 

صــورت گرفــت، عــالوه بــر سرپرســت معاونــت فرهنگــی و امــور 

ــوم پزشــکی شــهرکرد، مدیرفرهنگــی،  دانشــجویی دانشــگاه عل

ــون  ــزی كان ــه و عضــو شــورای مرک ــوق برنام سرپرســت اداره ف

خیریــه آســمان دانشــگاه نیــز حضــور داشــتند.

پیرامــون محوریــت دیــدار و  دکتــر شــهرام طهماســبیان 

ــان و  ــت، درم ــی وزارت بهداش ــر کل فرهنگ ــا مدی ــو ب گفت وگ

ــائلی  ــدار مس ــن دی ــرد: در ای ــان ک ــکی خاطرنش ــوزش پزش آم

ــای  ــاد فض ــت ایج ــاز جه ــورد نی ــار م ــن اعتب ــون تامی همچ

فیزیکــی نهادهــای دانشــجویی ( تشــکل ها، كانون هــا، شــورای صنفــی و 

انجمن هــای علمــی دانشــجویی) و شــرح ســاختار و فعالیت هــای کانــون 

خیریــه آســمان توســط آقــای احمــد امیــری دبیــر ســابق کانــون مطــرح 

شــد.

سرپرســت معاونــت فرهنگــی و امــور دانشــجویی دانشــگاه علوم پزشــکی 

ــن  ــوص تامی ــت درخص ــن نشس ــن در ای ــرد: همچنی ــه ک ــهرکرد اضاف ش

تجهیــزات بــرای نهادهــای دانشــجویی، حمایــت از طــرح کانــون خیریــه 

آســمان بــه عنــوان الگــو در دانشــگاه های علــوم پزشــکی سراســر کشــور و 

تامیــن هزینــه  اســاتید كارگاه هــا و پك هــای فرهنگــی از طــرف وزارتخانــه 

ــای مســاعدی داده شــد. قول ه

توسعه زیرساخت های دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

مرحله چهارم پک های بهداشتی در خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد توزیع شد

دیدار سرپرست معاونت فرهنگی و امور دانشجویی دانشگاه با مدیر 

کل فرهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
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نماینــدگان  مشــترک  نشســت  در  وبــدا؛ 

بــا  پزشــکی شــهرکرد  علــوم  دانشــجویان 

مســئوالن فرهنگــی و آموزشــی دانشــگاه، کــم 

و کیــف چگونگــی برگــزاری امتحانــات مجــازی 

ــد. ــریح ش تش

نماینــدگان  نشســت  وبــدا؛  گــزارش  بــه 

بــا  پزشــکی شــهرکرد  علــوم  دانشــجویان 

مســئوالن فرهنگــی و آموزشــی دانشــگاه برگزار 

ــد. ش

در ایــن نشســت کــه بــه صــورت زنــده از طریق 

اینســتاگرام پخــش شــد، دکتــر جعفر مقدســی، 

مدیــرکل آمــوزش و تحصیــالت تکمیلــی و 

دکتــر شــهرام طهماســبیان؛ سرپرســت معاونت 

فرهنگــی و امــور دانشــجویی و مدیــر آمــوزش 

مجــازی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهركرد 

حضــور داشــتند و درخصــوص فرآینــد برگــزاری 

مجــازی امتحانــات پایــان تــرم ایــن دانشــگاه 

بــه ســؤاالت پاســخ گفتنــد.

در ابتــدای ایــن نشســت دکتــر جعفــر مقدســی 

ــا و  ــاری کرون ــیوع بیم ــل ش ــه دلی ــت: ب گف

تعطیلــی دانشــگاه ها بــه صــورت بســیار 

ناگهانــی مجبــور بــه اســتفاده از سیســتم 

آموزشــی مجــازی شــدیم، ایــن در حالــی بــود 

ــور  ــن کار در کش ــرای ای ــی ب ــچ آمادگ ــه هی ک

ــت. ــود نداش وج

تکمیلــی  تحصیــالت  و  آمــوزش  مدیــرکل 

دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد بــا اشــاره بــه 

اینکــه بســیاری از دانشــگاه های کشــور ازجملــه 

دانشــگاه علــوم پزشــكی شــهركرد ســابقه 

برگــزاری آزمون هــای الكترونیــك آن هــم در 

ــزود: ۵۰ درصــد  ســطح وســیع را نداشــتند، اف

ــوم پزشــكی شــهركرد  ــرم آینــده دانشــگاه عل ت

بــه صــورت مجــازی برگــزار خواهــد شــد، بــه 

ــه  ــد ب ــز بای ــده نی ــرم آین ــای ت ــع آزمون ه طب

صــورت مجــازی برگــزار شــود، لــذا تــالش شــد 

زیرســاخت های الزم بــرای ایــن مــوارد تامیــن 

شــود.

ــه  ــی کلی ــا بررس ــت ب ــه داد: در نهای وی ادام

ــت  ــد جه ــامانه فرادی ــد از س ــرر ش ــات مق جه

برگــزاری امتحانــات دانشــجویان اســتفاده 

شــود، خوشــبختانه حــدود ۹۵ درصــد آمــوزش 

ــوط بــه آن هــا  ــاتید و دیگــر مــوارد مرب اس

ــر اســتفاده از  ــراری ب ــت، اص ــده اس ــام ش انج

ســامانه فرادیــد وجــود نــدارد و بــا صالحدید و 

 LMS مســؤولیت اســاتید امتحانــات بــر بســتر

ــت. ــزاری اس ــل برگ هــم قاب

ــازی  ــوزش مج ــه آم ــان اینک ــا بی ــی ب مقدس

ــه  ــاه ب ــان خردادم ــا پای ــه ت ــای پای در گروه ه

ــه  ــب ارائ ــل مطال ــرای تکمی ــید و ب ــان رس پای

شــده مجــددا فرصــت ۱۵ تیرمــاه معیــن شــد، 

پزشــکی و  عنــوان کــرد: در دانشــکده های 

ــر از مباحــث  ــی غی ــکی بحث های ــدان پزش دن

پایــه هــم وجــود دارد كــه برگــزاری ایــن 

ــه صــورت دوره ای برگــزار می شــود  كالس هــا ب

ــد از آن  ــی بع ــهریور و حت ــا ش ــد ت و می توان

ــوزش در  ــذا آم ــد، ل ــته باش ــه داش ــم ادام ه

ــته باشــد  ــه داش ــد ادام ــی دروس می توان برخ

و زمــان امتحانــات نیــز می توانــد تغییــر پیــدا 

ــد. كن

تکمیلــی  تحصیــالت  و  آمــوزش  مدیــرکل 

دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد خاطرنشــان 

کــرد: آمــوزش در دانشــگاه بــا آمــوزش در 

ســایر سیســتم های آموزشــی تفــاوت دارد، بــه 

ــده در  ــه ش ــی ارائ ــوی آموزش ــال محت ــر ح ه

ــه  ــا زمــان اختصــاص داده شــده ب دانشــگاه ب

ــت  ــت و كمی ــا کیفی ــدارد، ام ــی ن آن همخوان

ــد. ــیب ببین ــد آس ــس نبای تدری

وی تاکیــد کــرد: معاونــت آموزشــی در جزییات 

آزمــون هیــچ نقشــی نــدارد، ارائــه درس، 

جزییــات و مدیریــت آزمــون و... همــه در 

ــت. ــه اس ــتاد مربوط ــار اس اختی

ــص  ــوه تخصی ــه نح ــان اینک ــا بی ــی ب مقدس

ــتاد  ــارات اس ــات از اختی ــرای امتحان ــان ب زم

اســت، اضافــه کــرد: بســته بــه کیفیــت و نــوع 

ــرای ســؤاالت  ــه ب ــج دقیق ــا پن امتحــان ســه ت

ــود. ــه می ش ــر گرفت ــریحی در نظ تش

تکمیلــی  تحصیــالت  و  آمــوزش  مدیــرکل 

ــد  ــا تاکی ــهرکرد ب ــکی ش ــوم پزش ــگاه عل دانش

بــر اینکــه دانشــجویان بایــد ســر ســاعت وارد 

ســامانه امتحــان شــوند، خاطرنشــان كــرد: بــه 

ــه  ــر تســت ۴۰ ثانی ــرای ه ــورت متوســط ب ص

ــت. ــده اس ــه ش ــر گرفت ــت در نظ وق

وی گفــت: ایــن قابلیــت در نظــر گرفتــه شــده 

ــاره  ــؤاالت را یکب ــه س ــاتید هم ــه اس ــت ک اس

بــرای دانشــجویان ارائــه دهنــد یــا بــه صــورت 

تک تــک ســواالت امتحانــی نمایــش داده 

شــود.

مقدســی بــا تاکیــد بــر اینکــه مدیریــت آزمــون 

ــت،  ــتاد اس ــار اس ــل در اختی ــورت کام ــه ص ب

ــار  ــز در اختی ــان نی ــره امتح ــد: نم ــادآور ش ی

ــت. ــتاد اس اس

تکمیلــی  تحصیــالت  و  آمــوزش  مدیــرکل 

ــه داد:  ــهرکرد ادام ــکی ش ــوم پزش ــگاه عل دانش

آن دســت از دانشــجویانی کــه تــرم آخــر بــوده 

و نمــرات دروس خــود را دریافــت کرده انــد 

می تواننــد بــرای فــارغ التحصیلــی اقــدام 

ــد. كنن

وی بــا بیــان اینکــه دانشــجویانی کــه کارآموزی 

داشــتند و کنســل شــده اســت، می تواننــد بــا 

هماهنگــی اســتاد مربوطــه و معــاون آموزشــی 

کارآمــوزی خــود را در تــرم بعــد ادامــه دهنــد، 

ــان  ــا در دوران امتح ــرد: كارآموزی ه ــوان ک عن

ــوند. ــزار می ش برگ

مقدســی بیان کــرد: دانشــجویان پــس از پایان 

ــت  ــه ثب ــد گزین ــه تســت ها بای پاســخگویی ب

یــا ســیو را بزننــد و اگــر بــه تســت های پایانــی 

ــخ  ــود پاس ــام ش ــون تم ــت آزم ــند و وق نرس

ــی  ــت نهای ــا ثب ــرای آن ه ــی ب تســت های قبل

می شــود.

دکتــر شــهرام طهماســبیان نیــز در این نشســت 

 Adobe و LMS گفــت: اواخــر ســال ۹۴ ســامانه

connect را در دانشــگاه علوم پزشــکی شــهرکرد 

راه انــدازی کردیــم، ســامانه LMS بــرای آموزش 

ــو  ــوزش الی ــرای آم ــت ب ــی و ادوب کانك ترکیب

ــد. ــرداری ش بهره ب

امــور  و  فرهنگــی  معاونــت  سرپرســت 

دانشــجویی و مدیــر آمــوزش مجازی دانشــگاه 

علــوم پزشــکی شــهرکرد بــا اشــاره بــه اینکــه بــا 

شــیوع ویــروس کرونــا و تعطیلــی کالس هــای 

دانشــگاه بــا تصمیــم مدیــران ارشــد دانشــگاه 

ــوزش  ــزاری، آم ــخت افزاری، نرم اف ــث س مباح

ــر  ــی و... نی ــای جانب ــد نرم افزاره ــاتید، تولی اس

ــا  ــت ت ــد اس ــزود: امی ــد، اف ــعه داده ش توس

همانگونــه کــه بحــث آمــوزش در بســتر فضای 

مجــازی پیــش رفــت بحــث آزمون هــا نیــز بــه 

خوبــی انجــام شــود.

ــل از  ــاعت قب ــک س ــرد: ی ــان ک وی خاطرنش

برگــزاری آزمــون کلیــه وســایل و زیرســاخت ها 

بایــد چــک شــود و هیــچ توجیهــی مثــل قطــع 

بــرق و... پذیرفتنــی نیســت.

ــام  ــان در ای ــرد: همچن ــه ک ــبیان اضاف طهماس

ــجویان  ــار دانش ــات خوابــگاه در اختی امتحان

متقاضــی قــرار می گیــرد.

تشریح کم و کیف چگونگی برگزاری امتحانات مجازی در دانشگاه علوم پزشکی
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وبــدا؛ مدیــر روابــط عمومــی و رئیــس کمیتــه 

اطــالع رســانی ســتاد مقابله بــا کرونا دانشــگاه 

علــوم پزشــکی شــهرکرد گفــت: اگــر چــه کرونــا 

ــگیری از آن  ــی پیش ــت ول ــان اس ــل درم قاب

آســان و کــم خطــر تــر اســت.

بــه گــزارش وبــدا؛ ســید علی درخشــان افــزود: 

ــای  ــان ه ــد از درم ــا بای ــه کرون ــان ب مبتالی

حمایتــی و عالمتــی ماننــد اســتراحت در منزل، 

ــوپ و آب  ــر س ــراوان نظی ــات ف ــرف مایع مص

مرکبــات اســتفاده کننــد.

ــد در  ــاران بای ــن بیم ــر شــد، همچنی وی متذک

زمــان اســتراحت در منــزل موازیــن پیشــگیری 

ــز بهداشــت شهرســتان  ــه مرک ــی ک ــا زمان را ت

ــه  ــد ب ــد مــی توانن ــا بگوی ــه آنه ــا اســتان ب ی

فعالیــت هــای روزمــره خــود بازگردنــد رعایــت 

کننــد.

درخشــان افــزود: در زمــان اســتراحت در منــزل 

ــا  ــار ت ــتراحت بیم ــتقرار و اس ــل اس ــد مح بای

ــت  ــدا و بهداش ــایرین ج ــودی از س ــان بهب زم

ــه خوبــی رعایــت شــود. دســت و ســطوح ب

ــک  ــد از ماس ــار بای ــه بیم ــان اینک ــا بی وی ب

معمولــی ترجیحــًا ماســک یکبــار مصــرف 

ــگام  ــد در هن ــار بای ــزود: بیم ــد اف اســتفاده کن

ــا  عطســه و ســرفه ، دهــان و بینــی خــود را ب

ــه آرنــج  ــا آســتین ناحی دســتمال کاغــذی و ی

ــه دردار  ــطل زبال ــتمال را در س ــاند و دس بپوش

ــدازد. بین

ــد از  درخشــان گفــت: اطرافیــان بیمــار بای

اســتفاده از وســایل خصوصــی بیمار خــودداری 

ــرر  ــوی مک ــت و ش ــه شس ــد. وی در ادام کنن

ــه  ــون ب ــا آب و صاب ــا ب ــت ه ــح دس و صحی

ــه خصــوص بعــد از  ــه ب ــا ۴۰ ثانی مــدت ۳۰ ت

رفتــن بــه دستشــویی، پیــش از غــذا خــوردن ، 

بعــد از تمیــز کــردن بینــی، عطســه و ســرفه را 

توصیــه نمــود.

ــه  ــه اطــالع رســانی ســتاد مقابل رئیــس کمیت

بــا کرونــا دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد از 

ــب،  ــه ت ــد ۱۹؛ ب ــاری کووی ــی بیم ــم اصل عالی

ــی آن  ــم فرع ــس و از عالی ــی نف ــرفه و تنگ س

بــه آبریــزش ، ســردرد ، احســاس خســتگی یــا 

کوفتگــی اشــاره داشــت .

ــاالی ۶۰  ــراد ب ــاردار، اف ــان ب ــه وی، زن ــه گفت ب

ــف  ــرطان و ضع ــه س ــال ب ــراد مبت ــال،  اف س

دیابــت،  بــه  مبتالیــان  ایمنــی،  سیســتم 

ــاری هــای  ــی و بیم ــی، عروق ی قلب بیماری

تنفســی مزمــن از گــروه هــای در معــرض خطر 

ــتند. ــد ۱۹ هس ــاری کووی بیم

وبــدا؛ مدیــر روابــط عمومــی و اطــالع رســانی 

دانشــگاه علــوم پزشــکی، خدمــات بهداشــتی و 

درمانــی چهارمحــال و بختیــاری از مــردم ایــن 

اســتان بــرای پیوســتن بــه پویــش ملــی #من_ 

ماســک_ می دعــوت بعمــل آورد.

بــه گــزارش وبــدا؛ ســید علــی درخشــان افــزود: 

پویــش ملــی #مــن_ ماســک_ میزنــم بــا 

هــدف ارتقــای رعایــت نــکات بهداشــت فــردی 

و عمومــی پیشــگیری از بیمــاری کوویــد۱۹ ، 

ترویــج اســتفاده همگانــی از ماســک(افراد 

ــی و  ــال) در مکان¬هــای عموم ــر از دو س بزرگت

کاهــش شــیوع بیمــاری كوویــد۱۹ در كشــور و 

ــراد  ــد اف ــتفاده ۷۵ درص ــی، اس ــدف عملیات ه

ــور در  ــان حض ــك در زم ــواع ماس ــه از ان جامع

ــت. ــزاری اس ــال برگ ــی در ح ــای عموم مكانه

ایــن  مخاطــب  را  شــهروندان  عمــوم  وی، 

پویــش و گســتره اجــرای آن را سراســر کشــور 

عنــوان کــرد و افــزود: شــبکه هــای تلویزیونــی 

و رادیویــی ســازمان صــدا و ســیمای جمهــوری 

اســالمی ایــران، کلیــه خبرگــزاری هــای رســمی، 

ــار  ــا گســتره انتش ــا ب ــه ه ــات و روزنام مطبوع

ملــی و اســتانی، کلیــه پایگاه هــای اطــالع 

ــا  ــال ه ــط و کان ــاز برخ ــمی و مج ــانی رس رس

و صفحــات مجــازی پیــام رســانهای داخلــی و 

خارجــی منتخــب، رســانه هــای منتخــب ایــن 

ــد. ــی بشــمار مــی رون پویــش مل

ــی  ــش مل ــن پوی ــرد: ای ــح ک ــان تصری درخش

و  فرهنگــی  آموزشــی،  فعالیت هــای  بــا 

اجتماعــی، طراحــی پیام هــا و پوســترهای 

ــای  ــد پیام ه ــزارش، تولی ــد گ ــی، تولی گرافیک

 هشــداردهنده، پــروژه هــای صوتــی و تصویری 

ــی و انتشــار  تیزرهــا و زیرنویس هــای تلویزیون

آن در رســانه ها به خصــوص در صداوســیما، 

ــالش دارد  ــازی ت ــای  مج ــا و فض ــزاری ه خبرگ

ــکار  ــاع اف ــن، ایجــاد حساســیت و اقن ــا تبیی ب

ــی از  عمومــی و فرهنگســازی، اســتفاده همگان

ماســک بــرای مقابلــه بــا همــه گیــری بیمــاری 

ــد.   ــج کن ــد۱۹ را تروی کووی

کرونا درمان پذیر است اما پیشگیری از آن آسان و کم خطر تر است

نم دعوت از مردم برای پیوستن به پویش ملی #من_ ماسک_ می

�_�︨︀﹞_﹟﹞
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وبــدا؛ مدیــر روابــط عمومــی و اطــالع 

ــهرکرد  ــکی ش ــوم پزش ــانی دانشــگاه عل رس

ــه  ــگار را ب ــرداد، روز خبرن ــرا رســیدن ۱۷ م ف

ــگاران  ــژه خبرن ــه وی ــن عرصــه ب ــاالن ای فع

ــت. ــک گف ــالمت تبری ــوزه س ح

بــه گــزارش وبــدا، ســید علــی درخشــان بــا 

اشــاره بــه نقــش بــی بدیــل خبرنــگاران در 

عرصــه اطــالع رســانی، آمــوزش همگانــی و 

آگاهــی بخشــی از تالش هــای ایــن عزیزان 

ــات  ــار و اطالع ــر اخب ــکاس و نش ــرای انع ب

ــر و تشــکر  ــه تقدی حــوزه ســالمت صمیمان

کــرد.

مدیــر روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم 

پزشــکی شــهرکرد، در ادامــه از تعامــل و 

ــات  ــانه ای و مطبوع ــه رس ــکاری جامع هم

ــانی  ــالع رس ــوزش و اط ــر آم ــتان در ام اس

ــروس  ــری وی ــه گی ــگیری از هم ــرای پیش ب

منحــوس کرونــا تقدیــر و افــزود: بــه شــما 

بزرگــواران کــه در ایــن عرصــه از هیــچ 

تالشــی فروگــذار نمــی کنیــد دســت مریــزاد 

گفتــه و از خداونــد منان صحت، ســالمتی و 

ئیم. حســن عاقبت برایتــان مســالت می

وی بــا بیــان اینکه ســالمتی نعمتی بــزرگ از 

ســوی خالق هســتی اســت و اطالع رســانی 

و آمــوزش از راهکارهــای حفــظ ایــن نعمت 

ــت  ــک هم ــی ش ــزود: ب ــت اف ــی اس اله

خبرنــگاران در ایــن زمینــه ســتودنی و قابــل 

تقدیــر اســت.

ــبت  ــدواری نس ــراز امی ــا اب ــه ب وی در ادام

بــه اینکــه، روزگاران پیــش رو در هــر لحظــه 

نویــد بخــش و پیــام آور رشــد و بالندگــی و 

امیــد در تمامــی عرصــه ی خطیــر وذیقیمت 

ــه زودی  ــد و ب ــالمت باش ــه س ــژه عرص بوی

بــا همــکاری همــه جانبــه مســئولین و 

مشــارکت مــردم در رعایــت پروتــکل هــای 

ــاهد ریشــه کنــی بیمــاری  ــتی ش بهداش

و  فیــض  درگاه  از   ، باشــیم   ۱۹ کوویــد 

ــده  ــا و زیبن ــن ه ــی بهتری ــت اله رحمانی

ــگاران  ــرد خبرن ــرد ف ــرای ف ــا را ب ــن ه تری

ایــن روشــنگران پهنــه ی ســترگ حقیقــت، 

ــود. ــئلت نم مس

وبــدا؛ اعضــای انجمن خبرنــگاران 

اســتان در یازدهمیــن روز از تیرماه 

۹۹ در دیــدار بــا دکتــر شــیرانی و 

ــی دانشــگاه  ــط عموم ــر رواب مدی

بــه نمایندگــی از کادر بهداشــتی و 

ــن  ــی اســتان از زحمــات ای درمان

عزیــزان در امــر مقابلــه بــا کرونــا 

تقدیــر نمودنــد.

بــه گــزارش وبــدا؛ ریاســت و 

ــا اشــاره  اعضــای ایــن انجمــن ب

بــه موفقیــت اســتان در امــر 

ــران و پیشــگیری  ــت بح مدیری

ــا و  ــاری کرون ــری بیم ــه گی از هم

کنتــرل آن، زحمــات کادر بهداشــتی و درمانی 

ــتند. ــر دانس ــل تقدی را قاب

ــدار  ــن دی ــگاران در ای ــن خبرن ــس انجم رئی

ضمــن اعــالم آمادگــی بــرای هرگونــه تعامل 

و همــکاری دو ســویه در امــر آمــوزش و 

ــا  ــه ب ــرای مقابل ــی ب ــانی عموم ــالع رس اط

ــالم  ــای آن اع ــیب ه ــش آس ــا و کاه کرون

ــد. ــی کردن آمادگ

ــگاران از  ــن خبرن ــای انجم ــن اعض همچنی

ــش  ــدازی پوی ــرای راه ان ــگاه ب ــدام دانش اق

اســتفاده همگانــی از ماســک، اســتقبال و به 

ــن پویــش پیوســتند. ای

ــپاس  ــوح س ــدای ل ــا اه ــز ب ــان نی در پای

ــه  ــتان ب ــگاران اس ــن خبرن ــوی انجم از س

ریاســت و مدیــر روابــط عمومــی از تعامــل 

ــالع  ــا و اط ــانه ه ــا رس ــگاه ب ــوب دانش خ

ایــن  عمومــی  روابــط  شــفاف  رســانی 

ــد.  ــل آم ــر بعم ــه تقدی مجموع

گفتنــی اســت، در متــن لــوح تقدیــر انجمــن 

ــده  ــر شــیرانی آم ــگاران اســتان از دکت خبرن

اســت، از خــود گذشــتگی و جانفشــانی 

پزشــکان، پرســتاران، کمــک بهیــاران و همــه 

عزیــزان خانــواده بــزرگ دانشــگاه 

ــن  ــتان در ای ــکی اس ــوم پزش عل

ــا  ــختی ه ــوار و س ــرایط دش ش

و خطــرات بیمــاری کوویــد ۱۹، 

خاطــرات حماســه هایی كــه كادر 

ــاع  ــام دف ــور در ای ــی كش درمان

مقــدس رقــم زدنــد را در خاطرات 

ــد. ــده مــی كن زن

همچنیــن در متــن لــوح تقدیــر با 

ــه پشــت ســر گذاشــتن  اشــاره ب

ــط  ــاه روز رواب ــت م ۲۷ اردیبهش

عمومــی و ارتباطــات خطــاب بــه 

درخشــان مدیــر روابــط عمومــی 

ــده  ــهرکرد آم ــکی ش ــوم پزش ــگاه عل دانش

اســت؛ روز روابــط عمومــی و ارتباطــات را بــه 

شــما مشــعل داران فــروزان توســعه ارتباطی 

کــه بــا الهــام از هــم افزایــی، هــم اندیشــی، 

همســویی، همنوایــی، همگرایــی و بــا ابتکار 

و امیــد ، قانونمنــد، هدفمنــد و هوشــمند، با 

صداقــت، شــجاعت و امانــت ضمــن حفــظ 

مصالــح ســازمان و منافــع همــگان در جهت 

ــده ی  ــره کنن ــر و خی ــالت خطی ــام رس انج

ــت  ــک و تهی ــد، تبری ــی دهی ــرار م ــود ق خ

عــرض مــی نمائیــم.

تبریک مدیر روابط عمومی و اطالع رسانی دانشگاه علوم پزشکی 

شهرکرد به مناسبت فرا رسیدن روز خبرنگار

تقدیر اعضای انجمن خبرنگاران استان از رئیس و مدیر روابط 

عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
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درخواست دانشگاه علوم پزشکی از رسانه ها جهت تشویق 

مردم به رعایت پروتکل های بهداشتی

مردم نه مسافرت بروند و نه پذیرای مسافر باشند

تاکید بر لزوم اطالع رسانی وسیع و مکرر با توجه به 

احتمال افزایش شیوع کرونا با آغاز فصول سرد سال

اطالع رســانی  و  عمومــی  روابــط  مدیــر  وبــدا; 

دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی 

ــه ای از  ــاری، در اطالعی ــال و بختی ــی چهارمح درمان

خبرنــگاران، رســانه ها و فعــاالن گروه هــای مجــازی 

ــت  ــت رعای ــردم را جه ــرد م ــت ک ــتان درخواس اس

مــاه  عزادارای هــای  در  بهداشــتی  پروتکل هــای 

ــد. ــویق کنن ــرم تش مح

بــه گــزارش وبــدا; ســید علــی درخشــان بــا عــرض 

ایــام ســوگواری و عــزاداری حضــرت  تســلیت 

ــزود: از  ــان، اف ــای ایش ــاران باوف ــهداء و ی سیدالش

آنجایــی کــه عشــق و شــور حســینی در دل تک تــک مــردم 

ــت(ع)  ــل بی ــه اه ــراز ارادت ب ــش اب ــعله ور و عط ــران ش ای

ــه فرمــوده امــام  جزیــی از سرشــت ذاتــی آنهــا اســت و ب

راحــل (ره) «هرچــه داریــم از محــرم و صفــر اســت»، امســال 

ــی بــه اســتقبال مــاه  مــردم عــزادار سیدالشــهدا(ع) در حال

محــرم می رونــد کــه دشــمنی منحــوس در کمیــن اســت و 

قطعــا دیــن و شــریعت مــا، صیانــت از جان 

ــد . ــات می دان ــب واجب ــان ها را از اوج انس

ــانی  ــالع رس ــی و اط ــط عموم ــر رواب مدی

از  شــهرکرد  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه 

ــگاران و  ــانه، خبرن ــرم رس ــاب محت اصح

ــت  ــازی درخواس ــای مج ــاالن گروه ه فع

کــرد بــا اســتفاده از روش هــای نویــن 

و بــا خالقیــت حرفه ای خــود، در 

ــد، انتشــار و اطالع رســانی  تولی

و  توصیه هــا  مجــدد 

پروتکل هــای بهداشــتی تــالش 

ــد. کنن

ــه  وی ادامــه داد: رعایــت فاصل

متــری   ۲ حداقــل  فیزیکــی 

از دیگــران، عــدم شــرکت در 

تجمعــات، اســتفاده مســتمر 

در  و  منــزل  از  بیــرون  در  ماســک  از 

ــوی  ــزاداری، شستش ــای ع ــور در هیأت ه ــان حض زم

ــی  ــواد ضدعفون ــتن م ــراه داش ــت ها، هم ــب دس مرت

ــزل، عــدم شــرکت ســالمندان و  ــرون از من دســت در بی

ــی،  ــی و عروق ــاران دارای فشــار خــون، بیمــاری قلب بیم

ــرطانی در  ــاص و س ــاران خ ــن و بیم ــای مزم بیماری ه

محافــل، تجمعــات و هیات هــای عــزادارای شــلوغ، 

ــالمت، کمک هــای  ــذر س ــه ســمت ن ــذورات مردمــی ب ــت ن هدای

ــن  ــافرت و پذیرفت ــدم مس ــذورات، ع ــت ن ــدم پخ ــتی و ع معیش

مهمــان در تعطیــالت و ... ازجملــه دســتورالعمل های مهــم در ایــام 

ــت. ــهیدان اس ــاالر ش ــرور و س ــزاداری س ع

ــی از  ــوان یک ــش شــما به عن ــد نق ــرد: بی تردی ــوان ک درخشــان عن

رســانه های بی بدیــل و تاثیــر گــذار در مرکــز اســتان و شهرســتان ها 

کــه مخاطبــان بســیاری داریــد در تاکیــد بــر اجــرای پروتکل هــای 

ــن،  ــان و كــوری چشــم معاندی بهداشــتی موجــب كاهــش مبتالی

ــن  ــد دی ــرض و معان ــانه های مغ ــت و رس ــه وهابی ــوص فرق بخص

مبیــن اســالم و فرهنــگ عاشــورا خواهــد شــد.

وبــدا؛ مدیــر روابــط عمومــی و اطــالع رســانی 

ــزوم اطــالع  ــر ل دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد ب

ــال  ــه احتم ــه ب ــا توج ــرر ب ــیع و مک ــانی وس رس

افزایــش شــیوع کرونــا در فصــول ســرد ســال تاکیــد 

ــود. نم

بــه گــزارش وبــدا؛ ســید علــی درخشــان افــزود: بــا 

ــد ۱۹ در  ــاری کووی ــیوع بیم ــال ش ــه احتم ــه ب توج

ی پیــش رو و فصــول ســرد ســال و اهمیــت  ماه

ــدام  رویکــرد پیشــگیرانه و ضــرورت تشــخیص و اق

زود هنــگام در کاهــش شــیوع و بهبــود پیــش 

ــرر و  ــیع ، مک ــانی وس ــالع رس ــد اط ــان، بای ــی مبتالی آگاه

مســتمر در کلیــه واحدهــای تحــت مدیریــت، رســانه هــای 

ــد. ــل آی ــازی بعم ــای مج ــی و فض ــی ومحل گروه

وی تصریــح کــرد: در همیــن راســتا بایــد نحــوه خــود اظهاری 

از طریــق ارتبــاط بــا ســامانه تلفنــی ۴۰۳۰ و ســامانه اینترنتــی 

www.salamat.gov.ir اطالع رســانی شــود.

درخشــان،  تبییــن عــدم توصیــه بــه تلقیــح واکســن آنفوالنزا، 

اثربخشــی آن و تجویــز بــرای گــروه هــای پــر خطــر و 

در معــرض خطــر و تبییــن ضــرورت و اهمیــت رعایــت 

ــی  ــذاری فیزیک ــه گ ــات فاصل ــتی، مراع ی بهداش توصیه

ــان  ــژه در زم ــه وی ــک ب ــی از ماس ــتفاده همگان و اس

ی  حضــور در مــکان هــای عمومــی در پیش

همزمــان از ابتــال بــه کوویــد ۱۹ و آنفوالنزا 

را از دیگــر مــوارد مــورد تاکیــد 

در  رســانی  اطــالع  بــرای 

روزهــای شــیوع بیمــاری 

ــمرد. ــا برش کرون

ایــن  در  داد:  ادامــه  وی 

راســتا تولیــد و پخــش 

ــا  ــی ب ــای آموزش محتواه

همراهــی اســاتید و صاحب 

بهداشــت  حــوزه  نظــران 

و ســالمت، اپیدمیولــوژی بیمــاری هــای 

عفونــی و تنفســی، ویــروس شناســی و ایمنــی شناســی 

ــانه هــای  ــا هماهنگــی روابــط عمومــی در رس و ... ب

گروهــی محلــی و اســتانی بویــژه صــدا و ســیمای اســتان 

هــا و فضــای مجــازی در دســتور کار قــرار گرفتــه اســت.

ــوم پزشــکی  ــط عمومــی و اطالع رســانی دانشــگاه عل ــر رواب ــدا; مدی وب

شــهرکرد بــه شــهروندان چهارمحــال و بختیــاری توصیــه کــرد در 

ــند. ــافران نباش ــرای مس ــد و پذی ــافرت نرون ــش رو مس ــالت پی تعطی

بــه گــزارش، وبــدا; ســید علــی درخشــان افــزود: بــه اســتحضار مــردم 

فهیــم اســتان چهارمحــال و بختیــاری می رســاند، بــا توجــه بــه 

ــه  ــه ســتاد اســتانی مقابل ــه مصوب ــا عنایــت ب تعطیــالت پیــش رو و ب

بــا بیمــاری کرونــا مبنــی بــر توقیــف ۱۰ روزه خــودرو مســافران بــه ایــن 

اســتان بــرای جلوگیــری از شــیوع بیشــتر بیمــاری کرونــا، بــه هیــچ وجه 

بــه مســافرت نرونــد و پذیــرای مهمــان نباشــند.

مدیــر روابــط عمومــی و اطالع رســانی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد 

ــینی  ــورای حس ــوعا و عاش ــزاداری تاس ــام ع ــلیت ای ــرض تس ــن ع ضم

ــاری و آرزوی  ــال و بختی ــتان چهارمح ــریف اس ــهروندان ش ــت ش خدم

قبولــی طاعــات بــرای یکایــک دوســتداران ســرور و ســاالر شــهیدان، از 

مــردم تقاضــا کــرد، همانگونــه کــه در همــه مراحــل مقابلــه و مبــارزه بــا 

بیمــاری كرونــا بــا مجموعــه بهداشــت و درمــان همــراه بودنــد، اینــك 

نیــز دســت یــاری كادر درمــان را قبــول كــرده و بــرای عــزاداری بــه زادگاه 

خــود ســفر نكننــد.

ــود را  ــوام خ ــنایان و اق ــمندیم آش ــردم خواهش ــرد: از م ــد ک وی تاکی

تشــویق کننــد بــرای حضــور در آیین هــای محــرم بــه ایــن اســتان ســفر 

نکننــد.

ــه  ــه جانب ــت هم ــا رعای ــه ب ــد ک ــرد: باش ــان خاطرنشــان ک درخش

ــک،  ــح از ماس ــتفاده صحی ــون اس ــتی همچ ــتورالعمل های بهداش دس

تجمعــات،  در  حضــور  عــدم  اجتماعــی،  فاصله گــذاری  رعایــت 

دورهمی هــا، گردهمایی هــا و پرهیــز از مســافرات های ضــروری یــا 

ــا و  ــاری کرون ــال بیم ــره انتق ــع زنجی ــه زودی شــاهد قط غیرضــروری ب

ــیم. ــوس باش ــروس منح ــن وی ــل ای ــودی کام ناب

مدیــر روابــط عمومــی و اطالع رســانی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد 

پیشــاپیش از لطــف و همراهــی مــردم خــوب و عزیــز اســتان چهارمحال 

و بختیــاری سپاســگزاری کرد.
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ــوم  ــگاه عل ــی دانش ــط عموم ــر رواب ــدا؛ مدی وب

پزشــکی شــهرکرد از درخشــش دانشــجویان 

علوم پزشــکی شــهرکرد در هشــتمین ســمپوزیوم 

ــی و  ــود مراقبت ــی خ ــنواره مل ــن جش و پنجمی

ــر داد. ــار خب ــوزش بیم آم

بــه گــزارش وبــدا؛ ســید علــی درخشــان افــزود: 

ــن آییــن کــه  ــم اختتامیــه مجــازی ای مراس

ــود  ــگ خ ــج فرهن ــویق و تروی ــدف تش ــا ه ب

ــوزش  ــای آم ــی و ارتق ــی بخش ــی، آگاه مراقبت

بیمــار و جامعــه و در ســطح ملــی صــورت 

گرفتــه بــود، دوم مردادمــاه ۹۹ در تــاالر مجــازی 

ــد. ــزار ش ــران برگ ــکی ته ــوم پزش ــگاه عل دانش

مدیــر روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی 

شــهرکرد ادامــه داد: در ایــن آییــن «محمــد 

ــی آقبالغــی» دانشــجوی رشــته پرســتاری  قربان

و «عاطفــه دهقــان قهفرخــی» دانشــجوی رشــته 

پزشــکی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد، 

ــع رتبه هــای  ــه حضــور در جم موفــق ب

ــدند و  ــی ش ــنواره مل ــن جش ــر ای برت

ــمی  ــای تجس ــش هنره ــه دوم بخ رتب

پنجمیــن جشــنواره ملــی خــود مراقبتی 

و آمــوزش بیمــار را از آن خــود کردنــد.

درخشــان خاطرنشــان کــرد: هشــتمین 

جشــنواره  پنجمیــن  و  ســمپوزیوم 

کشــوری خــود مراقبتــی و آمــوزش 

ــوم  ــگاه عل ــی دانش ــه میزبان ــار ب بیم

ــا مشــارکت فعــال اســاتید  ــران و ب پزشــکی ته

ــز  ــکی، مراک ــوم پزش ــه عل ــجویان جامع و دانش

تحقیقاتــی، انجمــن هــای علمی و شــركت های 

ــی،  ــاء آگاه ــتای ارتق ــان و… در راس ــش بنی دان

ــه  ــی در جامع ــش خودمراقبت ــالمت و افزای س

همزمــان بــا روز جهانــی خودمراقبتــی، بــه 

ــد. ــزار ش ــازی برگ ــورت مج ص

مدیــر روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی 

ایــن  محورهــای  کــرد:  اضافــه  شــهرکرد 

ســمپوزیوم شــامل خودمراقبتــی جســمی در 

همه گیــری کوویــد-۱۹، مراقبــت از ســالمت روان 

و ســالمت معنــوی در همــه گیــری کوویــد-۱۹و 

ســالمت اجتماعــی در همه گیــری کوویــد-۱۹ 

بــود كــه در قالــب آثــار مكتــوب، آثــار شــنیداری 

دیــداری، هنرهــای تجســمی و آثــار دیجیتالــی 

ــدند. ــه ش پذیرفت

وبــدا؛ اعضــای هیــأت مدیــره خانــه مطبوعــات 

ــترش  ــر گس ــاری ب ــال و بختی ــتان چهارمح اس

ــانه و  ــاب رس ــالت اصح ــش تعام ــش از پی بی

دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد تاکیــد کردنــد.

بــه گــزارش وبــدا؛ دیــدار اعضــای جدیــد هیــأت 

ــه مطبوعــات اســتان چهارمحــال و  ــره خان مدی

ــی  ــط عموم ــر رواب ــس و مدی ــا رئی ــاری ب بختی

ــوم پزشــکی شــهرکرد در تاریــخ ۱۳  دانشــگاه عل

مــرداد مــاه ۹۹ انجــام گرفــت.

ــبانه روزی  ــات ش ــدار از زحم ــن دی ــدای ای در ابت

کادر بهداشــت و درمــان و مدافعــان ســالمت در 

جبهــه مبــارزه بــا کرونــا تقدیــر بــه عمــل آمــد.

در ادامــه ضمــن تقدیــر اعضــای هیــأت مدیــره 

خانــه مطبوعــات اســتان چهارمحــال و بختیاری 

از همــکاری همــه جانبــه دانشــگاه علوم پزشــکی 

ــی  ــط عموم ــه رواب ــژه مجموع ــه وی ــهرکرد، ب ش

ــر گســترش  ــگاران اســتان، ب ــا خبرن دانشــگاه ب

ــاب  ــن اصح ــش بی ــش از پی ــای بی همکاری ه

ــت و  ــانه و مطبوعــات و مجموعــه بهداش رس

درمــان ایــن اســتان در قالــب تفاهم نامــه 

ــد شــد. همــکاری، تاکی

در ابتــدای ایــن دیــدار ســید مرتضــی فیاضــی 

ــه عملکــرد مجموعــه  ــرون ب گفــت: وقتــی از بی

و  چهارمحــال  اســتان  درمــان  و  بهداشــت 

ــت  ــوان دریاف ــود، می ت ــگاه می ش ــاری ن بختی

تالش هــای بســیاری در حــوزه ســالمت در ایــن 

ــت. ــه اس ــتان صــورت گرفت اس

ــال و  ــتان چهارمح ــات اس ــه مطبوع ــر خان مدی

بختیــاری خاطرنشــان کــرد: در انتخابــات خانــه 

مطبوعــات کــه طــی روزهــای گذشــته صــورت 

ــانه های  ــامل رس ــدی ش ــب جدی ــت، ترکی گرف

ــا و...  ــات، خبرگزاری ه ــه مطبوع ــف ازجمل مختل

انتخــاب شــدند.

ــوان کــرد: یکــی از اهــداف اعضــای  فیاضــی عن

جدیــد هیــأت مدیــره خانــه مطبوعــات اســتان 

چهارمحــال و بختیــاری تعامــل بیشــتر بــا 

ــت  ــهرکرد در جه ــکی ش ــوم پزش ــگاه عل دانش

ــوص  ــردم درخص ــازی م ــانی و آگاه س اطالع رس

ــت. ــتان اس ــا در اس ــاری کرون ــت بیم وضعی

گفــت:  نیــز  محمودیــان  میثــم  همچنیــن 

ــه  ــف ازجمل ــانه های مختل ــی رس ــالت اصل رس

اطالع رســانی  مطبوعــات  و  خبرگزاری هــا 

صحیــح درخصــوص وقایــع اســت.

رئیــس خانــه مطبوعــات اســتان چهارمحــال و 

بختیــاری تاکیــد کــرد: ســیکل تولیــد خبــر بایــد 

ــرف  ــانه و ط ــرف رس ــک ط ــد، ی ــویه باش دوس

ــر  ــا غی ــی ی ــه دولت ــا مجموع ــتگاه ی ــر دس دیگ

ــتان  ــون در اس ــد تاکن ــن فراین ــا ای ــی، ام دولت

ــت. ــوده اس ــوب ب معی

وی یــادآور شــد: ازجملــه اهــداف اعضــای 

جدیــد هیــأت مدیــره خانــه مطبوعــات اســتان 

چهارمحــال و بختیــاری اصــالح پروســه معیــوب 

ــذا بــر تعامــل  اطالع رســانی در اســتان اســت ل

ــف و اصحــاب رســانه  بیــن دســتگاه های مختل

ــد دارد. ــگاران تاکی و خبرن

خانــه  پیشــنهاد  کــرد:  تاکیــد  محمودیــان 

مطبوعــات اســتان چهارمحــال و بختیــاری 

انعقــاد تفاهم نامــه همــکاری مشــترک فــی مــا 

بیــن اصحــاب رســانه و دانشــگاه علــوم پزشــکی 

تولیــد  و  اطالع رســانی  زمینــه  در  شــهرکرد 

ــت. ــوی اس محت

درخشش دانشجویان علوم پزشکی شهرکرد در هشتمین سمپوزیوم

 و پنجمین جشنواره ملی خود مراقبتی و آموزش بیمار

تاکید بر گسترش بیش از پیش تعامالت اصحاب رسانه  و دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
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ــوم  ــگاه عل ــی دانش ــط عموم ــر رواب ــدا؛ مدی وب

درمانــی  و  بهداشــتی  خدمــات  پزشــکی، 

ــا  ــان ب ــت: همزم ــاری گف ــال و بختی چهارمح

ــه  ــن آزادگان ســرافراز ب ســالروز ورود غــرور آفری

میهــن اســالمی از کادر پرســتاری مرکــز آمــوزش 

و درمانــی هاجــر (س) شــهرکرد بــا اهــدای 

ــد. ــل آم ــر بعم ــای گل تقدی ــاخه ه ش

بــه گــزارش وبــدا؛ ســید علــی درخشــان افــزود: 

ــر کل بنیــاد شــهید  ــا حضــور مدی ایــن آئیــن ب

ــی از آزادگان  ــتان و جمع ــران اس ــور ایثارگ و ام

ــی  ــش عفون ــاورت بخ ــتانمان در مج ــز اس عزی

مرکــز آموزشــی و درمانــی هاجــر(س) بــا اهدای 

ــوت و خســته  ــرض خداق شــاخه هــای گل و ع

نباشــید بــه جمعــی از کادر پرســتاری و خدماتــی 

ــا رعایــت دقیــق پروتــکل هــای  ایــن بخــش ب

بهداشــتی انجــام شــد.

ــره  ــزاری کنگ ــیه برگ ــرد: در حاش ــح ک وی تصری

ــا  ــان ب ــان همزم ــای درخش ــاس ه ــی الم مل

مین ســالگرد ورود آزادگان بــه میهــن  ســی

ــو کنفرانــس در سراســر  اســالمی بصــورت ویدئ

کشــور بــا حضــور دکتــر رحمانــی معــاون درمان 

ــز از دكتــر  ــوم پزشــکی شــهركرد نی دانشــگاه عل

ــی بیمارســتان  ــی متخصــص عفون الهــه صیدای

ــوان پزشــك كوشــا در تشــخیص و  ــردگان بعن ل

درمــان بیمــاری منحــوس كوویــد ۱۹ و نماینــده 

مدافعــان ســالمت اســتان در محــل دفتــر 

مدیــركل بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران اســتان 

ــد. ــل آم ــل بعم ــاری تجلی ــال و بختی چهارمح

تجلیل آزادگان از مبارزان جبهه سالمت همزمان با سالروز ورود آزادگان به میهن اسالمی

برگزاری پویش نذر خون/ نذر پالسما

آیین بهره برداری از ۱۶۴ پروژه آموزشی، بهداشتی و درمانی یادواره ۱۶۴ شهید مدافع سالمت برگزار شد

ــی و اطــالع رســانی  ــط عموم ــر رواب ــدا؛ مدی وب

ــتی  ــات بهداش ــکی، خدم ــوم پزش ــگاه عل دانش

ــزاری  ــاری از برگ ــال و بختی ــی چهارمح و درمان

ــر داد. ــما خب ــذر پالس ــون/ ن ــذر خ ــش ن پوی

بــه گــزارش وبــدا؛ ســید علــی درخشــان افــزود: 

ایــن پویــش از تاســوعا تــا اربعیــن ابــا عبداللــه 

ــت ۱۷  ــهریورماه لغای ــتم ش ــین (ع)، هش الحس

ــی و  ــی و همراه ــدف همدل ــا ه ــاه ۹۹ ب مهرم

ــال بــه  مشــارکت مــردم در درمــان بیمــاران مبت

کوویــد ۱۹ و بیمــاران صعــب العــالج و نیازمنــد 

خــون برگــزار مــی شــود.

وی، ضمــن تاکیــد بــر اطــالع رســانی گســترده و 

ایجــاد انگیــزه در بهبودیافتــگان بیمــاری کوویــد 

۱۹ بــرای حضــور در پویــش و جلــب مشــارکت و 

همــکاری ســازمان هــای دولتــی و غیــر دولتــی 

ــن  ــور در ای ــرای حض ــی ب ــای مردم ــاد ه و نه

پویــش افــزود: در همیــن راســتا ظرفیت رســانه 

اســتانی و محلــی و فضــای مجــازی بــرای 

ترغیــب مــردم نیــز بــه کار گرفتــه خواهــد شــد.

درخشــان در ادامــه از بهبــود یافتــگان کووید ۱۹، 

ــار ســایر نــذورات در مــاه هــای  خواســت در کن

محــرم و صفــر نــذر خــون/ پالســما را در اولویت 

قــرار دهنــد.

مدیــر روابــط عمومــی و اطالع رســانی دانشــگاه 

ــوم پزشــکی اســتان، در پایــان بــرای اطــالع  عل

رســانی ســامانه نوبــت دهــی اینترنتــی اهــدای 

ــی  ــه اجتماع ــت فاصل ــدف رعای ــا ه ــون ب خ

ــود. ــالم نم آدرس : nobatdehi.ibto.ir را اع

ــی و اطــالع رســانی  ــط عموم ــر رواب ــدا؛ مدی وب

دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد گفــت: آییــن 

بهــره بــرداری از ۱۶۴ پــروژه آموزشــی، بهداشــتی 

و درمانــی یــادواره ۱۶۴ شــهید مدافــع ســالمت 

بــا حضــور مقــام عالــی وزارت و مقامــات ارشــد 

وزارت، روســا و معاونیــن دانشــگاه هــای علــوم 

پزشــکی سراســر کشــور برگــزار شــد.

بــه گــزارش وبــدا؛ ســید علــی درخشــان در ادامه 

از رونمایــی از پوســتر پویــش # ره_ســالمت خبر 

ــداوم  ــعار "ت ــا ش ــش ب ــن پوی ــزود: ای داد و اف

ــا  ــا" همزمــان ب ــار کرون ــا مه ــگام ب توســعه هم

ســومین روز از هفتــه دولــت در چهارمیــن روز از 

شــهریورماه ۹۹ آغــاز شــد.

ــش از ۱۴۰۰  ــن پوی ــاز ای ــا آغ ــه وی، ب ــه گفت ب

پــروژه حــوزه ســالمت تــا ۱۲ فروردیــن مــاه ۱۴۰۰ 

ــرداری مــی شــود. ــره ب ــه تدریــج به ب

ــتاوردهای  ــه دس ــن ارائ ــزود: ضم ــان اف درخش

ــر  ــد ب ــر و امی ــت تدبی ــالمت در دول ــوزه س ح

ضــرورت تــداوم توســعه زیرســاخت هــای ایــن 

ــد شــد. حــوزه تاکی

ــی وزارت در ایــن  ــام عال ــار داشــت: مق وی اظه

آئیــن ضمــن تبریــک هفتــه دولــت و روز کارمند 

ــوری  ــام جمه ــهدای واال مق ــره ش ــاد و خاط ی

ــی  ــالمت را گرام ــان س ــژه مدافع ــالمی بوی اس

ــت. داش

بــه گفتــه وی، دکتــر نمکــی بــا بیــان اینکــه ایثار 

و تــالش کادر بهداشــتی و درمانــی بــرای مقابلــه 

ــا کرونــا در تاریــخ کشــور بــه ثبــت رســیده و  ب

ــد افــزود: خدماتــی طــی  جاودانــه خواهــد مان

دولــت تدبیــر و امیــد ارائــه و زیرســاخت هایــی 

در حــوزه بهداشــت و درمــان فراهــم گردیــد كــه 

ــب  ــگان مكت ــت یافت ــه از همــت تربی ــر گرفت ب

حســینی اســت.
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تقدیر وزیر بهداشت از سكان داران 

سالمت در چهارمحال و بختیاری

روز پرکار مسؤوالن دانشگاه علوم 

پزشکی شهرکرد در تهران

کسب موفقیت روابط عمومی دانشگاه در اجرای برنامه عملیاتی مشترک در سال ۹۸

روابــط عمومــی و  وبــدا؛ مدیــر 

اطــالع رســانی دانشــگاه علوم پزشــكی 

شــهركرد گفــت: در نهمیــن روز از تیرمــاه ۹۹ 

ــكی  ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم ــر بهداش وزی

در ارتبــاط از طریــق ویدئــو كنفرانــس بــا روســا و 

معاونیــن دانشــگاه هــای علــوم پزشــكی كشــور ضمن 

عــرض خداقــوت و خســته نباشــید بــه كادر بهداشــتی و 

درمــان بــه تشــریح آخریــن وضعیــت شــیوع بیمــاری كرونا و 

ضــرورت هــای مقابلــه و كنتــرل ایــن بیمــاری پرداخــت.

ــو  ــن ویدئ ــزود: در ای ــان اف ــی درخش ــید عل ــدا؛ س ــزارش وب ــه گ ب

ــات رئیســه دانشــگاه،  ــر نمكــی از ریاســت، اعضــای هی كنفرانــس دكت

اعضــای هیــات علمــی و كاركنــان صدیــق دانشــگاه علــوم پزشــكی شــهركرد 

ــر نمــود. ــد۱۹ تقدی ــاری كووی ــا بیم ــارزه ب ــر مب در ام

ــظ و  ــر حف ــد ب ــا تاكی ــن ب ــی وزارت همچنی ــام عال ــه وی، مق ــه گفت ب

مواظبــت تمامــی پرســنل در برابــر آلــوده شــدن بــه ویــروس كووید 

ــان  ــی در امــر درم ــتی و درمان ۱۹ ، تــالش هــای كادر بهداش

ــا را ســتودنی دانســت. ــه كرون ــال ب ــاران مبت بیم

درخشــان در ادامــه یــادآور شــد، چهارمحــال و بختیــاری 

از جملــه اســتان هایــی بــود كــه بــه خوبی توانســت 

ــت و  ــتان مدیری ــا را در اس ــاری كرون ــیوع بیم ش

ــل  ــراری تعام ــدات الزم، برق ــاذ تمهی ــا اتخ ب

ــی  ــی و اجرای ــای حاكمیت ــتگاه ه ــا دس ب

ــب حمایــت هــای مســئولین و  و جل

همــكاری مــردم در فــاز اول شــیوع 

بیمــاری جــز اســتان هــای بــا 

شــیوع كــم بیمــاری كووید 

۱۹ باشــد.

ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــی دانش ــط عموم ــر رواب ــدا؛ مدی وب

شــهرکرد گفــت: رئیــس و معــاون توســعه دانشــگاه امــروز 

ــوص  ــوری درخص ــؤوالن کش ــا مس ــف ب ــای مختل در دیداره

ــد. ــی کردن ــف رایزن ــائل مختل مس

بــه گــزارش وبــدا؛ ســید علــی درخشــان افــزود: دکتــر مجید شــیرانی 

و دکتــر علی ضامــن صالحی فــرد بــه همــراه رئیــس ســازمان مدیریــت 

و برنامه ریــزی اســتان چهارمحــال و بختیــاری در اولیــن دیدارهــای امــروز 

ــاون  ــدی مع ــر پورمحم ــی، دکت ــاه اجتماع ــالمت و رف ــور س ــس ام ــا رئی ب

ــی  ــی، فرهنگ ــور علم ــاون ام ــری مع ــور اصغ ــر پ ــزی و دکت ــادی و برنامه ری اقتص

و اجتماعــی ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور 

دیــدار کردنــد.

علــوم  دانشــگاه  عمومــی  روابــط  مدیــر 

ــن  ــرد: در ای ــهرکرد خاطرنشــان ک ــکی ش پزش

ــات  ــری مصوب ــت پیگی ــه جه ــه ب دیدارهــا ک

ســفر دکتــر نوبخــت رئیــس ســازمان برنامه و 

بودجــه بــه اســتان چهارمحــال و بختیــاری در 

ــائل  ــت مس ــورت گرف ــته ص ــای گذش هفته ه

مختلــف درخصــوص بخــش بهداشــت و 

درمــان اســتان چهارمحــال و بختیــاری مطرح 

ــد. ــری ش ــا تصمیم گی ــوص آن ه و درخص

وی تاکیــد کــرد: در ادامــه ایــن ســفر، رئیــس 

دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد 

ــر  ــا دکت ــگاه ب ــعه دانش ــاون توس و مع

تقوی نــژاد معــاون توســعه و مدیــرکل 

ــوزش  ــان و آم ــه وزارت بهداشــت، درم بودج

پزشــكی دیــدار و بحــث و تبــادل نظــر كردند.

وبــدا؛ مدیــر روابــط عمومــی و اطــالع رســانی 

دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد از موفقیــت 

ــی  ــه عملیات ــرای برنام ــت در اج ــن مدیری ای

ــر داد. مشــترک در ســال ۹۸ خب

بــه گــزارش وبــدا؛ ســید علــی درخشــان 

ــز  ــس مرک ــوی رئی ــه ای از س ــزود: در نام اف

وزارت  رســانی  اطــالع  و  عمومــی  روابــط 

بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی ضمــن 

ــت و  ــده مدیری ــای ارزن ــالش ه ــر از ت تقدی

کارشناســان روابــط عمومــی در تدویــن اجــرا 

و پایــش برنامــه عملیاتــی بــر اســاس گــزارش 

نهایــی اجرایــی برنامــه عملیاتــی دانشــگاه 

و دانشــکده هــای علــوم پزشــکی کشــور 

ــه  ــق ب ــگاه موف ــن دانش ــت: ای ــار داش اظه

كســب امتیــاز ۱۰۰ در دو شــاخص خوداظهاری 

ــده  ــی ش ــوزه تخصص ــاق ح ــی انطب و ارزیاب

ــت. اس

وی تصریــح کــرد: همچنیــن مدیریــت روابــط 

ــوم  ــن واحدهــای دانشــگاه عل ــی در بی عموم

پزشــکی اســتان نیــز موفــق بــه کســب امتیــاز 

۱۰۰ در دو شــاخص مذکــور شــده اســت.



۵۸
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اجرای گروه سرود آوای باران در 
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، به 

مناسبت عید سعید غدیر خم

تجلیل رئیس دانشگاه علوم 
پزشکی شهرکرد از خبرنگاران 

صدا و سیما مرکز چهارمحال و 
بختیاری به مناسبت روز خبرنگار

رونمایی از پویش همگانی 
من_ماسک_می زنم_تاازتو_

محافظت_ک�نم 
با حضور مسؤوالن ارشد استانی

نشست خبری رئیس اورژانس 
استان با خبرنگاران خبرگزاری

با حضور مدیر روابط عمومی 
دانشگاه پ�یرامون فعالیتهای 

اورژانس استان

تجلیل از خبرنگاران فعال در 
بحث پوشش اخبار جلسات ستاد 
استانی کرونا در نوزدهمین ستاد 

استانی مقابله با کرونا



۶۰

و  حــوادث  مدیریــت  مرکــز  مدیــر  وبــدا؛ 

ــاری،  ــال و بختی ــکی چهارمح ی پزش فوریت

از تولــد نــوزاد دختــر مــادر بــاردار ۲۳ ســاله بــا 

تــالش کارشناســان اورژانــس ۱۱۵ اردل خبــر داد.

بــه گــزارش وبــدا؛ دکتــر محمــد حیــدری افــزود: 

طــی تمــاس تلفنــی بامــداد بیســت و هفتمیــن 

ــس ۱۱۵  ــام اورژان ــز پی ــا مرک ــاه ۹۹ ب روز از تیرم

ــاله در  ــاردار۲۳ س ــی ب ــی از خانم ــتان گزارش اس

ــه  ــد ک ــه ش ــز ارائ ــن مرک ــه ای ــان ب ــال زایم ح

ــه محــل  ــه یــک دســتگاه آمبوالنــس ب بالفاصل

اعــزام شــد.

وی تصریــح کــرد: پــس از رســیدن کارشناســان 

اورژانــس آقایــان (ســجاد ظفــری و ســعید 

شمشــیری) بــه محــل، ســریعا مــادر بــاردار ، بــه 

داخــل آمبوالنــس منتقــل و بــا توجــه به شــروع 

مراحــل زایمــان اقدامــات حمایتــی جهــت 

ــاردار انجــام شــد. زایمــان مــادر ب

ــع  ــات بموق ــا اقدام ــزود: ب ــدری اف ــر حی دکت

ــر بــه  ــوزاد دخت تکنســین هــای اورژانــس ۱۱۵ ن

ــد. ــا آم ــس بدنی ــالمت در آمبوالن س

مدیــر مرکــز مدیریــت حــوادث و فوریــت هــای 

پزشــکی اســتان همچنیــن اظهــار داشــت: پــس 

از اقدامــات تکمیلــی پرســنل اورژانــس، مــادر و 

نــوزاد هــر دو صحیــح و ســالم جهــت دریافــت 

خدمــات تکمیلــی بــه مرکــز درمانــی اردل منتقل 

. ند شد

و  حــوادث  مدیریــت  مرکــز  مدیــر  وبــدا؛ 

ــاری  ــال و بختی ــکی چهارمح ی پزش فوریت

گفــت: ســال گذشــته ۴۲ هــزار ماموریت توســط 

تکنســین هــای اورژانــس ایــن مرکــز انجــام کــه 

ــه  ــوط ب ــورد آن مرب ــزار م ــداد ۱۰ ه ــن تع از ای

ــد. ــی بودن ــر تصادف ــی غی ــات و مابق تصادف

بــه گــزارش وبــدا؛ دکتــر محمــد حیــدری افــزود: 

ــوادث  ــه ح ــوط ب ــت هــای مرب ــن ماموری در بی

غیــر تصادفــی در ســال گذشــته، امــداد رســانی 

بــه بیمــاران قلبــی و عروقــی و پــس از آن 

ــود  ــه خ ــار را ب ــترین آم ــی بیش ــاران تنفس بیم

ــد. ــی ده ــاص م اختص

ــه ی اول  ــتان ۶ ماه ــرد: در اس ــح ک وی تصری

ــه دوم  ــدگی و در نیم ــرق ش ــوادث غ ــال ح س

ســال امــداد رســانی بــه مســمومیت هــا بــا گاز 

منوکســید کربــن بیشــترین آمــار ماموریت های 

ــاص  ــود اختص ــه خ ــس ۱۱۵ را ب ــژه ی اورژان وی

مــی دهــد.

مــورد   ۴۹ گذشــته  ســال  وی،  گفتــه  بــه 

ــدگی و ۲۲۳  ــرق ش ــوادث غ امدادرســانی درح

ــا در  ــمومیت ه ــی در مس ــات ده ــورد خدم م

ــید. ــت رس ــه ثب ــتان ب اس

دکتــر حیــدری بــا اشــاره بــه انجــام قریــب بــه 

ــتان در  ــام اس ــز پی ــا مرک ــاس ب ــزار تم ۸۵۰ ه

ــن تعــداد ۱۵۰ هــزار  ــزود: از ای ســال گذشــته اف

ــوده اســت. ــی ب ــورد مزاحمــت تلفن م

مدیــر مرکــز مدیریــت حــوادث و فوریــت هــای 

ــه ی  ــار ۴ ماه ــه آم ــتان در مقایس ــکی اس پزش

خدمــات ایــن مرکــز در ســال ۹۸ و ســال جــاری 

اظهــار داشــت: در ۴ مــاه اول ســال ۹۸، ۱۵ هــزار 

ماموریــت و در مــدت مشــابه آن در ســال جاری، 

۱۳ هــزار ماموریــت 

ی  توســط تکنســین

ــتان  ــس ۱۱۵ اس اورژان

انجــام شــده اســت.

در  وی،  گفتــه  بــه 

مــدت مذکــور تعــداد 

هــای  ماموریــت 

ســال  در  تصادفــی 

در  و   ۳۵۰۰ گذشــته 

 ۲۵۰۰ جــاری  ســال 

ــت. ــوده اس ــورد ب م

دکتــر حیــدری، تعداد 

هــای  ماموریــت 

ــاران  ــه بیم ــوط ب مرب

قلبــی و عروقــی در 

ــال ۹۸ و  ۴ ماهــه س

۹۹ را بــه ترتیــب ۱۵۰۰ و ۱۰۰۰ مــورد اعــالم کــرد 

و افــزود: ماموریــت هــای مربــوط بــه بیمــاران 

تنفســی نیــز بــه ترتیــب ۵۵۰ و ۶۵۰ مــورد بــوده 

ــت. اس

مدیــر مرکــز مدیریــت حــوادث و فوریــت هــای 

پزشــکی اســتان گفــت: امــداد رســانی به مــوارد 

غــرق شــدگی در ۴ ماهــه اول ســال ۹۸ ، ۳۰ 

مــورد و در مــدت مشــابه آن در ســال جــاری ۱۳ 

مــورد بــوده اســت.

ــدت  ــا در م ــت ه ــش ماموری ــل کاه وی از عل

ــیوع  ــه ش ــته، ب ــال گذش ــال و س ــابه امس مش

بیمــاری کرونــا و کاهــش تــردد هــای جــاده ای، 

کاهــش مســافرت و کاهــش حضــور مــردم در 

ــی اشــاره داشــت. ــن تفریح اماک

دکتــر حیــدری، اطــالع رســانی عمومــی و 

ــای  ــت ه ــش ماموری ــل کاه ــوزش را از عل آم

مربــوط بــه مســمومیت بــا گاز منوکســید کربــن 

ــرد. ــوان ک عن

ــم  ــی رغ ــفانه عل ــرد: متاس ــان ک ــر نش وی خاط

تصــور برخــی از افــراد در خصــوص خطــر کمتــر 

شــنا در اســتخرهای کشــاورزی نســبت بــه 

رودخانــه هــا، در ســال هــای اخیــر شــاهد موارد 

ــرق شــدگی در  ــه، غ ــل توج ــار قاب ــدد و آم متع

ــن اســتخرها هســتیم. ای

ــادر  ــان م ــورد زایم ــام ۱۴ م ــه از انج وی در ادام

بــاردار بــا کمــک تکنســین هــای اورژانــس ۱۱۵، 

ــز  ــه مراک ــس ب ــا آمبوالن ــار ب ــال بیم ــن انتق حی

درمانــی از ابتــدای ســال جــاری خبــر داد و 

افــزود: از دیگــر ماموریــت هــای ویــژه اورژانــس 

در ســال جــاری انجــام ۴۳ مــورد احیــای قلبــی 

تولد نوزاد دختر با تالش کارشناسان اورژانس ۱۱۵ اردل

انجام ۴۲ هزار ماموریت اورژانس ۱۱۵ چهارمحال و بختیاری در سال ۹۸
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ریوی موفق می باشد.

دکتــر حیــدری بــا بیــان اینکــه در تمامــی 

دســتگاه  یــک  اســتان  هــای  شهرســتان 

ــی  ــاران کرونای ــال بیم ــت انتق ــس جه آمبوالن

تعــداد  گفــت:  اســت  یافتــه  اختصــاص 

ماموریــت هــای مربــوط بــه بیمــاران مشــکوک 

بــه عالیــم بالینــی كرونــا و كرونــا مثبــت قطعــی 

از ابتــدای ســال جــاری حــدود ۵۰۰ مــورد بــوده 

ــت. اس

وی در ادامــه بــا اشــاره بــه ســختی امدادرســانی 

در حــوادث بــا وســایل حفاظــت شــخصی بــرای 

پیشــگیری از شــیوع بیمــاری کوویــد ۱۹، افــزود: 

ــراز  ــدود ۶ نف ــاری ح ــیوع بیم ــدت ش ــی م ط

تکنســین هــای خــدوم اورژانــس ۱۱۵ بــه کرونــا 

مبتــال شــدند.

ــب  ــال ۹۹، قری ــاه اول س ــه وی، در ۴ م ــه گفت ب

ــاس  ــز تم ــا مرک ــاس ب ــورد تم ــزار م ــه ۶۰ ه ب

ــه  ــت ک ــده اس ــام ش ــتان انج ــس ۱۱۵ اس اورژان

منجــر بــه ۸ هــزار اعــزام آمبوالنــس بــه محــل 

ــًا ۷ هــزار مــورد در محــل  شــده اســت و تقریب

ــت. ــده اس ــانی ش امدادرس

ــه  ــک ب ــداد نزدی ــن تع ــرد: از ای ــح ک وی تصری

۹هــزار مــورد آن مزاحمــت تلفنــی و حــدود ۳۳ 

هــزار مــورد مربــوط بــه ســایر حــوادث از جملــه 

ســقوط از ارتفــاع بــوده اســت.

مدیــر مرکــز مدیریــت حــوادث و فریــت هــای 

پزشــکی چهارمحــال و بختیــاری در تشــریح 

ــای  ــزات و نیروه ــا، تجهی ــگاه ه ــت پای وضعی

ایــن مرکــز اظهــار داشــت: هــم اکنــون ۵۱ پایگاه 

ــهری و ۳۳  ــگاه ش ــامل ۱۸ پای ــس ۱۱۵ ش اورژان

پایــگاه جــاده ای در اســتان فعــال مــی باشــد.

را ۸۱  اســتان  آمبوالنــس هــای  تعــداد  وی 

دســتگاه اعــالم و افــزود: از ایــن تعــداد ۵۱ 

ــوان رزرو  ــا بعن دســتگاه فعــال و تعــدادی از آنه

و یــک دســتگاه اتوبــوس آمبوالنــس بــا قابلیت 

انتقــال ۱۰ بیمــار بطــور همزمــان در نــاوگان حمل 

و نقــل اورژانــس ۱۱۵ اســتان فعــال مــی باشــد.

دکتــر حیــدری گفــت: همچنیــن اســتان از 

ــت  ــا ظرفی ــی ب ــتان صحرای ــاب بیمارس ــک ب ی

۳۶ تخــت و یکــی از بهتریــن بیمارســتان هــای 

ــت. ــوردار اس ــور برخ ــی کش صحرای

ــام در  ــز پی ــون ۲ مرک ــم اکن ــه وی، ه ــه گفت ب

شهرســتان هــای شــهرکرد و لــردگان فعــال مــی 

باشــد کــه طبــق ابالغیــه اورژانــس کشــور مبنــی 

بــر تمرکــز مراكــز ایــن دو بــه زودی تجمیــع و بــا 

ــت  ــوادث و فوری ــت ح ــز مدیری ــت، مرك مركزی

ــتانیان  ــم اس ــه ه هــای پزشــكی در شــهركرد ب

ــد. ــه خدمــت مــی نماین ارائ

وبــدا; رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد 

در  هوایــی  اورژانــس  مجــدد  راه انــدازی  از 

چهارمحــال و بختیــاری خبــر داد.

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

ــاری  ــال و بختی ــورای اداری چهارمح ــه ش جلس

ــه تشــکیل  ــوه قضایی ــا حضــور رئیــس ق ــه ب ک

ــال  ــتان س ــس اس ــرد اورژان ــت: بالگ ــد، گف ش

ــزان کادر  ــر از عزی ــرد و دو نف گذشــته ســقوط ک

ــن  ــرواز در ای ــر کادر پ ــه نف ــان اســتان و س درم

ــد. ــت دادن ــود را از دس ــان خ ــه ج حادث

رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد افزود: 

خوشــبختانه هفتــه آینــده یــک بالگــرد دیگــر در 

ــژه  ــاق به وی ــن اتف اســتان مســتقر می شــود، ای

ــیار  ــتان هســتیم، بس ــه در آســتانه زمس االن ک

امیدوارکننــده اســت.

ــه  ــور و ب ــا وارد کش ــی کرون ــه داد: وقت وی ادام

دنبــال آن ایــن اســتان شــد، بــه بضاعــت 

بهداشــتی و درمانــی خــود در چهارمحــال و 

بختیــاری کــه نــگاه کردیــم عــالوه بــر ضعف هــا 

مشــاهده کردیــم کــه از ظرفیت هــای بالقــوه ای 

ــم. ــاری برخورداری ــن بیم ــا ای ــارزه ب ــرای مب ب

شــیرانی عنــوان کــرد: در زمینــه اجــرا هــم شــعار 

ــرلوحه کار  ــگ را س ــی هماهن ــی زود، خیل خیل

ــالش  ــتا ت ــن راس ــم و در همی ــرار دادی ــود ق خ

ــت انجــام  ــی و در اســرع وق ــا اصول ــد کاره ش

شــود.

ــا  ــهرکرد ب ــکی ش ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش رئی

ــیوع  ــاه اول ش ــار م ــه در چه ــه اینک ــاره ب اش

کرونــا، میــزان متوســط بــروز و مــرگ و میــر این 

بیمــاری در ایــن اســتان زیــر ۵۰ درصــد متوســط 

کشــوری بــود، خاطرنشــان کــرد: علی رغــم آنكــه 

ــرار دارد و  ــد ق ــت و آم ــدور رف ــتان در كری اس

همچنیــن اغلــب اســتان های همجــوار همگــی 

در شــرایط بحرانــی قــرار داشــتند، امــا هماهنگی 

ــی در  ــرد خوب ــا عملك ــد ت ــث ش ــتان باع در اس

ایــن خصــوص انجــام شــود.

وی یــادآور شــد: تــا پایــان تیرمــاه بــروز بیمــاری 

ــبت  ــد نس ــاری ۴۰ درص ــال و بختی در چهارمح

بــه متوســط کشــوری پایین تــر بــود تــا اینکــه 

ــر  ــن دیگ ــار داد و همچنی ــر رفت ــروس تغیی وی

شــرایط دســت بــه دســت هــم داد و پیــک دوم 

ــز  ــاز شــد، در پیــک دوم بیمــاری نی بیمــاری آغ

ایــن اســتان جــزو اســتان های گرفتــار بــود امــا 

بــا ایــن وجــود هیچــگاه وضعیــت اســتان قرمز 

نشــد. 

ــه تاکنــون ۲۸  ــا بیــان اینک ــیرانی ب ــر ش دکت

ــا در  ــه کرون ــکوک ب ــوارد مش ــه از م ــزار نمون ه

ــت،  ــده اس ــه ش ــاری گرفت ــال و بختی چهارمح

ــه بیــش از ۴  ــداد نمون ــن تع ــادآور شــد: از ای ی

هــزار و ۵۰۰ بیمــار بســتری شــدند، آزمایــش ۶ 

هــزار و ۵۰۰ بیمــار مثبــت اعــالم شــد، نزدیــك 

ــد،  ــت دادن ــود را از دس ــان خ ــر ج ــه ۲۰۰ نف ب

ــت و  ــكاران بهداش ــر از هم ــه ۴۰۰ نف ــك ب نزدی

ــز  ــر نی ــال شــدند و دو نف ــا مبت ــه كرون درمــان ب

ــه  ــتان ب ــن اس ــالمت در ای ــع س ــهید مداف ش

ــید. ــت رس ثب

رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد اظهــار 

داشــت: بــرای اولیــن بــار در تاریــخ چهارمحــال 

و  پزشــک متخصــص  نفــر   ۷۰ بختیــاری  و 

فوق تخصــص بــه کادر درمــان ایــن اســتان 

ــودی  ــچ کمب ــاق هی ــن اتف ــا ای ــد، ب ــه ش اضاف

ــم داشــت. ــژه در مناطــق محــروم نخواهی به وی

بالگرد اورژانس در چهارمحال و بختیاری به پرواز در می آید

حضور فعال نیروهای اورژانس در کنار مردم در روزهای کرونایی

وبــدا; رئیــس اورژانــس چهارمحــال و بختیــاری 

ــر مرکــز حــوادث و فوریت هــای پزشــکی  و مدی

ــا  ــت: ب ــهرکرد گف ــکی ش ــوم پزش ــگاه عل دانش

شــیوع بیمــاری کرونــا حجــم کار نیروهــای 

ــس  ــا اورژان ــت ام ــده اس ــر ش ــس ۴ براب اورژان

آمادگــی کامــل بــرای ارائــه خدمــت بــه مــردم 

ــتان را دارد. اس

ــدری در  ــد حی ــر محم ــدا; دکت ــزارش وب ــه گ ب

ــدا و  ــران ص ــام ای ــب های ب ــده ش ــه زن برنام

ســیمای مرکــز اســتان مــورخ ۲۴ شــهریورماه ۹۹، 

افــزود: در حــال حاضــر کــه وضعیــت اســتان به 

لحــاظ بیمــاری کرونــا بحرانــی اســت، نیروهــای 
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ــردم در  ــه م ــانی ب ــرای خدمت رس ــس ب اورژان

آماده بــاش کامــل هســتند.

رئیــس اورژانــس چهارمحــال و بختیــاری و مدیر 

مرکــز حــوادث و فوریت هــای پزشــکی دانشــگاه 

ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــهرکرد ب ــکی ش ــوم پزش عل

ــت  ــزار مأموری ــون ۱۷ ه ــال تاکن ــدای س از ابت

ــن اســتان انجــام شــده اســت،  اورژانــس در ای

ادامــه داد: از ایــن تعــداد یــک هــزار مأموریــت 

مربــوط بــه بیمــاران کرونایــی اســت.

ــال بــه  ــا بیــان اینکــه برخــی بیمــاران مبت وی ب

کرونــا بــی عالمت هســتند و این موضــوع خطر 

ــای  ــه در مأموریت ه ــس ک ــنل اورژان ــال پرس ابت

ــن آن هــا حاضــر می شــوند را  ــر بالی ــف ب مختل

ــد از  ــرد: ۱۰ درص ــوان ک ــد، عن ــش می ده افزای

ــاری  ــال و بختی ــس در چهارمح نیروهــای اورژان

بــه کرونــا مبتــال شــدند ولــی خوشــبختانه مورد 

فوتــی در نیروهــای اورژانــس ثبــت نشــد.

ــتان  ــر شهرس ــرد: در ه ــان ک ــدری خاطرنش حی

ــرای انتقــال  ــا ب ــژه کرون ــس وی ــک آمبوالن ی

بیمــاران کرونایــی پیش بینــی شــده اســت، 

ــه  ــاران بســتگی ب ــن بیم ــه ای ــت ب ــه خدم ارائ

شــرایط بیمــار دارد، در صورتــی کــه عالئــم 

ــا  ــا ب ــد حتم ــاری شــدت داشــته باشــد بای بیم

ــود. ــل ش ــاس حاص ــس تم اورژان

رئیــس اورژانــس چهارمحــال و بختیــاری و مدیر 

مرکــز حــوادث و فوریت هــای پزشــکی دانشــگاه 

ــه  ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــهرکرد ب ــکی ش ــوم پزش عل

یکــی از معضــالت اورژانــس ۱۱۵ مزاحمت هــای 

تلفنــی اســت، اضافــه کــرد: ســال گذشــته از ۸۰۰ 

ــه  ــا اورژانــس اســتان گرفت ــه ب ــاس ک هــزار تم

شــد، ۱۵۰ هــزار مزاحمــت تلفنــی بــود.

وی یــادآور شــد: اپراتورهــای اورژانــس محــدود 

هســتند و کســی کــه بــرای اورژانــس مزاحمــت 

ــه  ــی ک ــق آن های ــع ح ــد در واق ــاد می کن ایج

ــد  ــه کمــک دارن ــرم ب ــاز مب ــان نی ــان زم در هم

را ضایــع می کنــد، ایــن کار باعــث می شــود 

ــات  ــه خدم ــی ب ــاز واقع ــه نی ــی ک امدادخواهان

ــوند. ــروم ش ــد از آن مح ــس دارن اورژان

ــس  ــگاه اورژان ــت: ۵۱ پای ــار داش ــدری اظه حی

از  دارد،  وجــود  بختیــاری  و  چهارمحــال  در 

ــگاه  ــهری و ۳۴ پای ــگاه ش ــداد ۱۷ پای ــن تع ای

ــانی در  ــان امدادرس ــدت زم ــت، م ــاده ای اس ج

ــه  ــه ۵ دقیق ــه ب ــهری از ۸ دقیق ــای ش پایگاه ه

و در پایگاه هــای جــاده ای از ۱۴ دقیقــه بــه ۹ 

ــت. ــرده اس ــدا ک ــل پی ــه تقلی دقیق

رئیــس اورژانــس چهارمحــال و بختیــاری و مدیر 

مرکــز حــوادث و فوریت هــای پزشــکی دانشــگاه 

علــوم پزشــکی شــهرکرد بیــان کــرد: هــر پایــگاه 

ــی را پوشــش  ــس یــک محــدوده جمعیت اورژان

ــدوده در  ــک مح ــت در ی ــن اس ــد، ممک می ده

ــه  ــا اورژانــس گرفت ــاس ب ــد تم ــان چن یــک زم

شــود، ایــن مســئله ممکــن اســت مــدت 

امدادرســانی را بــه میــزان کمــی افزایــش دهــد.

ــس  ــه ۲۶ شــهریورماه روز اورژان ــا اشــاره ب وی ب

گفــت: افتتــاح و راه انــدازی ســامانه اتوماســیون 

عملیاتــی، ســامانه تله مدیســین، ســامانه پایش 

مراقبت هــای درمــان و افتتــاح پایــگاه اورژانــس 

ــی  ــای پیش بین ــه برنامه ه ــل زمانخــان ازجمل پ

شــده بــرای ایــن روز هســتند.

ــورت  ــای ص ــا پیگیری ه ــه ب ــان اینک ــا بی وی ب

گرفتــه از فــردا بالگــرد اورژانــس به صــورت ثابت 

در چهارمحــال و بختیــاری مســتقر می شــود و از 

ــد  ــام خواه ــانی انج ــنبه خدمت رس روز چهارش

ــک  ــرد کم ــن بالگ ــتقرار ای ــزود: اس ــت، اف گرف

در  مــردم  بــه  بــه خدمت رســانی  شــایانی 

ــرد. ــد ک ــت خواه ــق دور دس مناط

اورژانــس  بالگــرد  کــرد:  تاکیــد  حیــدری 

هلی کوپترهــای  از  بختیــاری  و  چهارمحــال 

ســبک مناســب بــرای مناطــق کوهســتانی 

و صعب العبــور اســت کــه از خدمــه بســیار 

می بــرد. بهــره  مجربــی 

نماینــده ولی فقیــه در چهارمحــال و بختیــاری بــا 

بیــان اینکــه تجهیــزات اورژانــس و فوریت هــای 

ــه روز و مرتــب  ــد مهیــا، ب پزشــکی همیشــه بای

ــد و از  ــه کنی ــا را مطالب ــت: کمبوده ــد، گف باش

ــا  ــد ت ــوری بخواهی ــتانی و کش ــؤوالن اس مس

امکانــات الزم را در اختیارتــان بگذارنــد زیــرا کار 

ــط اســت. ــا جــان انســان ها مرتب شــما ب

بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از شــهرکرد، 

محمدعلــی  والمســلمین  حجت االســالم 

نکونــام عصــر امــروز در دیــدار بــا کارکنــان 

ــال  ــکی چهارمح ــای پزش ــس و فوریت ه اورژان

و بختیــاری، بــا اشــاره بــه مناطــق دوردســت و 

ــکی  ــات پزش ــه از امکان ــتان ک ــور اس صعب العب

و درمانــی محــروم هســتند، گفــت: اگــر واقعــا 

مجموعه هایــی مثــل شــما پــا بــه رکاب نباشــد و 

در عیــن حــال امکاناتــی مثــل اورژانــس هوایــی 

وجــود نداشــته باشــد بــار ســنگین مســؤولیت 

بــه دوش جامعــه و حکومــت می مانــد.

ــاری  ــال و بختی ــه در چهارمح ــده ولی فقی نماین

ــال ها  ــا و س ــن مدت ه ــرای همی ــه داد: ب ادام

در پــی اورژانــس هوایــی بودیــم و هــر بــار یــک 

ــد. ــه می آوردن بهان

وی افــزود: ایــن تأخیرهــا باعــث گرفتاری هــای 

فراوانــی بــرای مــردم شــد و افــرادی کــه در خفــا 

ــچ  ــد و هی ــان می دهن ــت ج و در اوج محرومی

مطالبه کننــده ای هــم بــرای آن هــا وجــود نــدارد.

ــؤول  ــه مس ــانی ک ــرد: کس ــه ک ــام اضاف نکون

فراهــم آوردن ایــن امکانــات هســتند بایــد 

ــای  ــرورت دارد مجموعه ه ــد و ض ــواب دهن ج

ــد  ــزه مانن ــاط، باانگی ــوده، پرنش ــدوم، کارآزم خ

شــما در مناطــق محــروم، تصادفــات و حــوادث 

ــوند. ــه ش ــه کار گرفت ــه ب غیرمترقب

وی بــا بیــان اینکــه ســرعت عمــل شــما و حاضر 

شــدن در محــل حادثــه بســیار مهــم و حیاتــی 

ــوان کــرد: ایــن ســرعت عمــل شــما  اســت، عن

نیازمنــد امکانــات الزم، انگیــزه و در عیــن حــال 

تمریــن و ممارســت فــراوان اســت.

نماینــده ولی فقیــه در چهارمحــال و بختیــاری بــا 

بیــان اینکــه تجهیــزات اورژانــس و فوریت هــای 

ــه روز و مرتــب  ــا، ب ــد مهی پزشــکی همیشــه بای

باشــد، توضیــح داد: کمبودهــا را مطالبــه کنیــد 

و از مســؤوالن اســتانی و کشــوری بخواهیــد تــا 

امکانــات الزم را در اختیارتــان بگذارنــد زیــرا کار 

شــما بــا جــان انســان ها مرتبــط اســت.

رئیــس مرکــز مدیریــت حــوادث و فوریت هــای 

پزشــکی چهارمحــال و بختیــاری گفــت: پنجاه  و 

دومیــن پایــگاه اورژانــس اســتان در شهرســتان 

ســامان افتتــاح شــد.

بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از شــهرکرد، محمد  

حیــدری ظهــر امــروز در آییــن افتتاحیــه پایــگاه 

ــت:  ــامان گف ــتان س ــس شهرس ــاده ای اورژان ج

ــن  ــاه و دومی ــم پنج ــول دادی ــه ق ــور ک همانط

چهارمحال وبختیــاری  در  اورژانــس  پایــگاه 

ــگاه اورژانــس  ــا تکمیــل پای ــدازی شــد و ب راه ان

روســتای گرمــدره بــا ۷۰ درصــد پیشــرفت 

ــطح  ــی در س ــبتا کامل ــش نس ــس پوش اورژان

ــت. ــد داش ــتان خواه اس

لزوم تأمین کمبودهای اورژانس در استان/ ارتقای تجهیزات را از مسؤوالن مطالبه کنید

پنجاه  و دومین پایگاه اورژانس در چهارمحال و بختیاری
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کارگاه تخصصی مدیریت تروما 
بصورت تئوری و عملی ویژه 

کارک�نان بیمارستان سینا جونقان

آئین افتتاح پایگاه اورژانس هوایی 
چهارمحال و بختیاری با حضور 
مسئولین دانشگاه همزمان با 

چهل و پنجمین سالگرد تاسیس 
اورژانس کشور

آئین افتتاح واحد  (مرکز 
هدایت عملیات و بحران) دانشگاه 

علوم پزشکی استان با حضور 
مسئولین دانشگاه همزمان با 

چهل و پنجمین سالگرد تاسیس 
اورژانس کشور

آئین افتتاح واحد  
(مرکز پایش مراقبتهای درمانی 

بیمارستانی) دانشگاه علوم 
پزشکی استان با حضور مسئولین 

دانشگاه همزمان با چهل و 
پنجمین سالگرد تاسیس 

اورژانس کشور

تقدیر دک�تر شیرانی ریاست محترم 
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد از 
تک�نسین های فوریت های پزشکی 

اورژانس در سالگرد تاسیس 
اورژانس
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و  عملکــرد  ارزیابــی  بازرســی،  اداره  مدیــر  وبــدا؛ 

ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــکایات دانش ــه ش ــخگویی ب پاس

شــهرکرد، از تشــکیل ســومین جلســه ســالمت اداری بــا 

حضــور ریاســت دانشــگاه، اعضــای کارگروه، بــازرس كل 

اســتان و معــاون وی در ســالن جلســات دفتــر ریاســت 

ــر داد. خب

بــه گــزارش وبــدا؛ علــی اکبــر رســتار افــزود: در این جلســه رئیس 

دانشــگاه بــه وظایــف متعــدد و متنــوع دانشــگاه علــوم پزشــکی 

ــتره  ــه و گس ــراد جامع ــترده ای از اف ــف گس ــا طی ــاط ب در ارتب

وســیع اجتماعــی، آکادمیــک بــودن غالــب کارکنــان دانشــگاه و 

بعضــًا عــدم آشــنایی بــا قوانیــن و مقــررات اداری و گــره خــوردن 

مطالبــات مــردم بــا مطالبــات سیاســی و نماینــدگان و شــوراها 

اشــاره داشــت.

بــه گفتــه وی، دکتــر شــیرانی بــا بیــان اینکــه، گاهــی بــر اســاس 

ــود و  ــی ش ــرا نم ــتی اج ــه درس ــن ب ــی قوانی ــارهای سیاس فش

ــد  ــوارد نیازمن ــن م ــزود: در ای ــردد اف ــی گ ــت م ــدای مصلح ف

ــی هســتیم. ــوی دســتگاه هــای نظارت ــورت از س مش

رســتار تصریــح کــرد: در ادامــه نیــز گزارشــی از عملکــرد کمیتــه 

ســالمت اداری و مدیریــت بازرســی و نتایــج ارزیابــی ســاالنه و 

برنامــه مشــترک عملیاتــی در ســال هــای گذشــته ارائــه شــد.

وی، بیــان دغدغــه هــای کاری مدیــران دانشــگاه در حــوزه 

هــای مربوطــه را از دیگــر مباحــث مطــرح شــده در ایــن جلســه 

برشــمرد.

بــه گفتــه وی، در انتهــا بــازرس کل اســتان ضمــن اظهــار 

مســرت از برگــزاری جلســه و تقدیــر از عملکــرد مطلــوب کمیتــه 

ســالمت اداری دانشــگاه، بــه دغدغــه هــای مدیــران پاســخ داد و 

درخصــوص تــداوم ایــن قبیــل جلســات ابــراز امیــدواری نمــود.

ــت  ــالمت و امنی ــه س ــدا؛ رئیــس دبیرخان وب

ــکیل  ــاری از تش ــال و بختی ــی چهارمح غذای

ــردم در  ــوق م ــت ازحق ــه صیان ــه کمیت جلس

ســالمت و امنیــت غذایــی ایــن اســتان خبــر 

داد.

بــه گــزارش وبــدا؛ نعمــت ا... عباســی افــزود: 

ــوم  ــگاه عل ــت دانش ــه ریاس ــه ب ــن جلس ای

پزشــکی و بــا حضــور اعضــای کمیتــه در 

ــت  ــز بهداش ــات مرک ــالن اجتماع ــل س مح

ــد. ــکیل ش ــتان تش اس

بــه گفتــه وی، کمیته صیانــت از حقــوق مردم 

ــق تفاهــم  ــی طب ــت غذای در ســالمت و امنی

ــتگاههای  ــتانی و دس ــن دادس ــه فیمابی نام

مرتبــط بــا مقــررات وزارت بهداشــت، درمان و 

آمــوزش پزشــکی، کار گــروه صیانــت از حقوق 

مردم در ســالمت و امنیت غذایــی و دبیرخانه 

ــی،  ــت غذای ــالمت و امنی ــی س ــورای عال ش

ــه منظــور رفــع نواقــص اجرایــی و رعایــت  ب

ــط و اســتانداردهای  ــررات، ضواب ــن، مق قوانی

تعریــف شــده بــرای تحقــق اهــداف ســالمت 

تشــکیل شــده اســت.

ــن  ــکیل ای ــا تش ــرد: ب ــح ک عباســی تصری

ــوزه  ــکالت ح ــل مش ــگیری و ح ــه پیش کمیت

ســالمت و عوامــل تهدیــد کننــده محیطی آن 

ــت . ــد داش ــری خواه ــوب ت ــد مطل رون

ــگاه  ــتی دانش ــاون بهداش ــه وی، مع ــه گفت ب

علــوم پزشــکی شــهرکرد و رئیــس مرکــز 

بهداشــت اســتان در ایــن جلســه، بــا اشــاره 

بــه رویکــرد اصلــی کمیتــه کــه پیشــگیری و 

رفــع مشــكالت اجــرای قوانیــن و مقــررات بــا 

ــوص  ــد در خص ــی باش ــه م ــو و مطالع گفتگ

بنــدی  دســته  و  آوری  جمــع  و  بررســی 

ــت حقــوق عامــه  ــوزه « رعای ــكالت ح مش

در حــوزه ســالمت » بهداشــت و امنیــت 

ــه  ــی در كمیت ــرح و بررس ــت ط ــی جه غذای

از حقــوق مــردم در ســالمت و  صیانــت 

ــد داشــت و  امنیــت غذایــی اســتان تاكی

افــزود: هــدف، افزایــش ســطح رضایتمنــدی 

ــبك  ــود س ــالمت و بهب ــات س ــردم از خدم م

زندگــی ســالم مــی باشــد كــه فرآینــد ارتقــای 

ســالمت در جامعــه بلنــد مــدت بــوده و لــذا 

ــن  ــد در ای ــی بای ــای متول ــتگاه ه ــه دس هم

ــند . ــا باش ــوص كوش خص

ــدازی مــاژول پژوهشــی ســامانه  جلســه هــم اندیشــی راه ان

ــوزش  ــور مدیرآم ــا حض ــنبه ۲۵/۰۶/۱۳۹۹ ب ــه ش ــگاه روز س ن

و تحصیــالت تکمیلی،سرپرســت مرکــز آمــار و فــن آوری 

اطالعات،مدیــرIT  معاونــت آموزشی،مدیرپژوهشــی و مســئول 

ــد. ــزار گردی ــم ســنجی دانشــگاه برگ عل

ــای  ــکار ه ــی راه ــه بررس ــی ب ــم اندیش ــه ه ــن جلس در ای

ــامانه  ــی س ــاژول پژوهش ــدازی م ــوص راه ان ــود در خص موج

نــگاه بــا توجــه بــه تجــارب دانشــگاه هــای دیگــر و امکانــات 

ــاژول پژوهشــی  ــدازی م ــن راه ان موجــود دانشــگاه و همچنی

ــه  ــانی ب ــالع رس ــتقل و اط ــورت مس ــه ص ــگاه ب ــامانه ن س

ــد.  ــه ش ــگاه پرداخت ــاتید دانش اس

تشکیل جلسه کارگروه سالمت اداری 

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد با حضور 

بازرس کل استان

کمیته صیانت ازحقوق مردم در سالمت و امنیت غذایی استان برگزار شد

جلسه هم اندیشی راه اندازی ماژول پژوهشی سامانه نگاه برگزار گردید
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وبــدا؛ مســئول امــور اقتصــادی و جلــب مشــارکت هــای مردمی دانشــگاه علــوم پزشــکی، خدمات بهداشــتی و 

درمانــی چهارمحــال و بختیــاری ، از جمــع آوری کمک هــای نقــدی ســازمان های مــردم نهــاد بــرای مقابلــه 

بــا کرونــا در ایــن اســتان خبــر داد.

ــکل ها و  ــاه روز تش ــبت ۲۲ مردادم ــه مناس ــک ب ــن تبری ــدری ضم ــی حی ــدا؛ مجتب ــزارش وب ــه گ ب

ی  مشــارکت های اجتماعــی بــه همــه فعــاالن اجتماعــی، بــا اعــالم ایــن خبــر به تشــریح مشــارکت

شــرکت هــا، ســایر نهادهــا و ســازمان هــا در راســتای مســئولیت اجتماعــی در مقابلــه بــا بیمــاری 

کرونــا در ســطح دانشــگاه در بــازه زمانــی تیرمــاه ۹۹ پرداخــت.

وی تصریــح کــرد: طــی بــازه زمانــی مذکــور، مؤسســات خیریــه و ســازمان های مــردم نهــاد 

ــان، شــرکت ها و بنگاه هــای اقتصــادی در راســتای  ــون و ۶۵۰ هــزار توم ســالمت ۷۵۰ میلی

مســؤلیت اجتماعــی ۲ میلیــارد و ۴۱۰ میلیــون تومــان، گروه هــای داوطلــب ۴۲ میلیــون و 

۵۰۰ هــزار تومــان و  خیریــن مردمــی نیــز ۷۰۰ میلیــون تومــان بــرای مقابلــه بــه کرونــا بــه 

مجموعــه بهداشــت و درمــان اســتان کمــک نمــوده انــد.

ــه  ــه خانوارهــای بی بضاعــت، تهی ــب پرداخــت وام ب ــغ در قال ــن مبال ــه وی، ای ــه گفت ب

ــته های  ــتکش، بس ــده، دس ــی کنن ــد عفون ــواد ض ــک، م ــامل ماس ــی ش ــالم مصرف اق

بهداشــتی و غذایــی، تهیــه مــواد شــوینده، تجهیــزات پزشــکی ماننــد دســتگاه اکســیژن 

ســاز و... در راســتای مقابلــه بــا کرونــا و حفــظ ســالمت مــردم در مقابــل ایــن بیمــاری 

ــوده اســت. منحــوس ب

حیــدری افــزود: ایــن گروه هــای مــردم نهــاد عــالوه بــر پرداخــت خدمــات بــا ارزش ریالــی 

مذکــور، بــا توجــه بــه اهمیــت آمــوزش و اطــالع رســانی و انجــام فعالیــت هــای فرهنگــی، بــا 

انجــام شــیفت پزشــکان و پیراپزشــکان در بیمارســتان، غربالگــری در مبــادی ورودی شــهر، برگــزاری 

ــا  ــان در شــیفت هــای کرون ــزام داوطلب ــف، اع ــن اقشــار مختل ــا در بی ــورد بیمــاری کرون مســابقات در م

معاونــت بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان ، تهیــه فیلــم و محتواهای آموزشــی در جبهــه فرهنگــی و... نیز 

بــه جنــگ بیمــاری نــو پدیــد كوویــد ۱۹ آمــده انــد.

#﹝﹟_﹝︀︨�_� ز﹡﹛



۶۶

اعضای بیمار مرگ مغزی در چهارمحال و بختیاری اهدا شد

اهدا اعضای سه بیمار مرگ مغزی به بیماران نیازمند

اهدای اعضای بیمار مرگ مغزی در چهارمحال و بختیاری

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

ــاری گفــت: اعضــای بیمــار مــرگ مغــزی در  درمانــی چهارمحــال و بختی

نهمیــن روز از تیرمــاه ۹۹ جداســازی و جهــت اهــدا بــه بیمــاران نیازمنــد 

پیونــد عضــو طــی عملیــات ویــژه بــا مدیریــت ســازمان اورژانــس کشــور 

بــه تهــران منتقــل شــد.

بــه گــزارش وب دا؛ دکتــر فریــدون رحمانــی افــزود: اعضــای بیمــار مــرگ 

ــالم  ــا اع ــه ب ــهر چلیچ ــی ش ــاله از اهال ــاری ، ۲۰ س ــه مخت ــزی فاطم مغ

رضایــت خانــواده ســخاوتمند وی ســاعاتی قبــل در مرکــز آموزشــی درمانی 

آیــت اللــه کاشــانی شــهرکرد جداســازی شــد.

ــه  ــاری ب ــاه ج ــمین روز از تیرم ــاری در شش ــوم مخت ــه وی، مرح ــه گفت ب

ــز آموزشــی درمانــی  ــال خونریــزی عــروق مغــزی در بخــش ICU مرک دنب

آیــت اللــه کاشــانی تحــت مراقبــت ویــژه قــرار گرفــت کــه یــک روز پــس 

از آن مــرگ مغــزی وی توســط تیــم پزشــکی مجــرب مرکــز تاییــد گردیــد.

وی تصریــح کــرد: کبــد، کلیــه هــا، 

ــرگ  ــار م ــن بیم ــوج ای ــب و نس قل

ــد  ــم پیون ــکاری تی ــا هم ــزی ب مغ

ــات  ــی عملی ــت و ط وزارت بهداش

ســازمان  مدیریــت  بــا  ویــژه 

اورژانــس کشــور بــه تهــران منتقــل 

ــد. ش

معــاون درمــان دانشــگاه علــوم 

پزشــکی چهارمحــال و بختیــاری 

خاطــر نشــان کــرد: از ابتــدای ســال جــاری تاکنون ۴ مــورد اهــدای اعضای 

ــار و  ــا ایث ــه ب ــه اســت ک ــاران مــرگ مغــزی در اســتان صــورت گرفت بیم

ــام  ــه ن ــال ۹۹ ب ــب در س ــدای قل ــن اه ــاری اولی ــواده مخت ــت خان گذش

ــید. ــت رس ــه ثب ــاری ب ــه مخت ــوم فاطم مرح

وبــدا؛ معــاون درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی 

ــرگ  ــار م ــه بیم ــای س ــدا اعض ــهرکرد از اه ش

ــه بیمــاران  ــاری ب مغــزی در چهارمحــال و بختی

ــر داد. ــو خب ــد عض نیازمن

بــه گزارش وبــدا؛ دکتــر فریــدون رحمانــی افزود: 

روز گذشــته بــا رضایــت خانــواده، اعضــای ســه 

بیمــار مــرگ مغــزی از بــدن جــدا و بــه بیمــاران 

نیازمنــد عضــو اهــدا شــد.

معــاون درمــان دانشــگاه علوم پزشــکی شــهرکرد 

بــا اشــاره بــه اینکــه در اولیــن عمــل جداســازی، 

اعضــای مرحومــه معصومــه همتــی از بــدن وی 

ــر اعضــای  جــدا شــد، ادامــه داد: در عمــل دیگ

ــتان  ــل شهرس ــاله اه ــودک دو س ــک ک ــدن ی ب

لــردگان كــه بــر اثــر ســقوط از ارتفــاع در 

بیمارســتان بســتری شــده و دچــار عارضــه مرگ 

مغــزی شــده بــود، جداســازی شــد.

ــک  ــرد: در عمــل ســوم اعضــای ی ــوان ک وی عن

خانــم ۶۲ ســاله دیگــر از اهالــی روســتاهای 

ــکته  ــه س ــر عارض ــر اث ــه ب ــی ک ــراف بلداج اط

مغــزی در بیمارســتان ولی عصــر (عــج) بروجــن 

بســتری و در نهایــت دچــار مــرگ مغــزی شــده 

بــود از بدنــش جــدا و بــرای اهــدا بــه بیمــاران 

ــد آمــاده شــد. نیازمن

ــر ســه عمــل  ــان کــرد: ه رحمانــی خاطرنش

جداســازی اعضــای بیمــاران مــرگ مغــزی بعد از 

تاییــد عارضــه مــرگ مغــزی در بیمارســتان آیت 

اللــه کاشــانی شــهرکرد انجــام گرفــت.

معــاون درمــان دانشــگاه علوم پزشــکی شــهرکرد 

ــاله و  ــودك دو س ــد ک ــه و کب ــرد: کلی ــه ک اضاف

كبــد خانــم ۶۲ ســاله جهــت اهــدا بــه بیمــاران 

ــه شــیراز منتقــل می شــود. ــد عضــو ب نیازمن

وبــدا؛ معــاون درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی، 

خدمــات بهداشــتی و درمانــی چهارمحــال و 

بختیــاری از اهــدای اعضــای بیمــار مــرگ مغــزی 

ــر داد. ــواده وی خب ــا اعــالم رضایــت خان ب

ــی  ــدون رحمان ــر فری ــدا؛ دکت ــزارش وب ــه گ ب

افــزود: در ســحرگاه ســی امیــن روز از تیــر مــاه 

ــد. ــداء ش ــوان اه ــادری ج ــای م ۹۹ ، اعض

وی تصریــح کــرد: اینبــار اعضــاء مرحومــه 

معصومــه همتــی بیمــار مــرگ مغــزی ۴۰ ســاله 

از اهالــی فرخشــهر بــا رضایــت خانــواده فهیــم 

ــدان  ــه نیازمن ــان ب ــرش قادری ــی و همس همت

ــات جــان چندیــن بیمــار  ــت نج عضــو جه

ــد. ــدا گردی ــو اه ــد عض ــد پیون نیازمن

ــر  ــر اث ــه ب ــی ک ــه همت ــه وی، مرحوم ــه گفت ب

عارضــه ســکته مغــزی دچــار مــرگ مغــزی 

گردیــده بــود صبــح روز دوشــنبه در اتــاق عمــل 

ــانی  ــه کاش ــت ال ــی آی ــی درمان ــز آموزش مرک

مــورد عمــل جداســازی عضــو قــرار گرفــت و دو 

ــه شــیراز و  کلیــه و کبــد جهــت عمــل پیونــد ب

ــد.  ــل گردی ــران منتق ــه ته ــوج ب نس

دکتــر رحمانــی تصریــح کــرد: اســتان چهارمحال 

ــد  ــی باش ــتانهایی م ــدود اس ــاری از مع و بختی

کــه در دوران قرنطینــه کرونــا بــا رعایــت تمامــی 

ــت  ــان در جه ــتی همچن ــای بهداش ــکل ه پروت

اهــداء عضــو فعــال بــوده و ایــن پنجمیــن عمل 

اهــداء عضــو در ســال ۹۹ مــی باشــد. 

وی افــزود : فعالیــت تیــم اهداء عضو در اســتان 

بــا توجــه بــه جمعیــت همیشــه در صــدر مقــام 

ــق  ــر محق ــن ام ــه ای ــرار دارد ک ــور ق ــی کش اول

نبــود مگــر بــا زحمــات تیــم پرتــالش پیونــد و 

رضایــت دهــی مــردم فهیــم ایــن اســتان.

ا﹨︡ای ز﹡︡�ا﹨︡ای ︻︱﹢
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اهدا اعضای بیمار مرگ مغزی در شب تاسوعا نجات بخش جان ۳بیمار نیازمند اهدا عضو شد

دهمین اهدای عضو سال ۹۹ با رضایت خانواده بیاتی در چهارمحال و بختیاری انجام شد

وبــدا؛ معــاون درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی، 

ــال و  ــی چهارمح ــتی و درمان ــات بهداش خدم

بختیــاری، از اهــدای اعضــای بیمــار مــرگ 

مغــزی در شــب تاســوعای حســینی خبــر داد.

ــی  ــدون رحمان ــر فری ــدا؛ دکت ــزارش وب ــه گ ب

 ،۹۹ از شــهریورماه  روز  هفتمیــن  در  افــزود: 

همزمــان بــا شــب تاســوعا و ایــام عــزای 

ــزی،  ــرگ مغ ــار م ــای بیم ــینی (ع)، اعض حس

فرحنــاز صالحــی هفشــجانی بــه ۳بیمــار 

ــد. ــدا ش ــو اه ــد عض ــد پیون نیازمن

ــه وی، مرحومــه صالحــی، کــه مدتــی  ــه گفت ب

ــی  ــه ای و مشــکالت قلب ــاری زمین ــال بیم بدنب

در مرکــز آموزشــی و درمانــی هاجــر(س) در 

کمــا بــود، پــس از احتمــال اعــالم مــرگ مغــزی 

ــهر  ــن ش ــت ا... کاشــانی ای ــه بیمارســتان آی ب

منتقــل شــد و پــس از تاییــد مــرگ مغــزی بــا 

رضایــت خانــواده فهیــم و ســخاوتمند صالحــی 

هفشــجانی، اعضــای بــا ارزش ایــن مــادر 

نیکــوكار جداســازی و جهــت پیونــد بــه بیماران 

نیازمنــد بــه شــیراز منتقــل شــد.

دکتــر رحمانــی در ادامــه خاطــر نشــان کــرد: به 

همــت کلیــه عزیــزان و همــکاران تیــم پیونــد، 

کلیــه مراحــل انتقــال و فراینــد اهــدای عضــو با 

رعایــت دقیــق پروتــکل هــای بهداشــتی دوران 

كرونــا انجــام شــد.

وبــدا؛ معــاون درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی، 

ــال و  ــی چهارمح ــتی و درمان ــات بهداش خدم

ــرای  ــخ امــروز ب ــه ای تل ــاری گفــت: آدین بختی

خانــواده محتــرم بیاتــی اشــکفتکی رقــم خورد، 

تــا منجــی نجــات بیمــاران مظلــوم در انتظــار 

عضــو پیونــدی باشــند.

ــی  ــدون رحمان ــر فری ــدا؛ دکت ــزارش وب ــه گ ب

افــزود: کبــد، کلیــه هــا بخشــی از نســوجش، 

ــی  ــی، ۴۰ ســاله از اهال مرحــوم اســماعیل بیات

اشــکفتک،  کــه بدلیــل خونریــزی مــرگ مغــزی 

ــت و  ــحرگاه بیس ــت، س ــدی رف ــواب اب ــه خ ب

ــت  ــا رضای ــهریورماه ۹۹ ب ــتمین روز از ش هش

ــد. ــدا ش ــخاوتنمدش اه ــواده س خان

ــو در  ــدا عض ــن اه ــت : دومی ــار داش وی اظه

هفتــه آخــر تابســتان نشــان از شــعور و فرهنگ 

ی  و انســانیت بــی نظیــر هــم اســتانی

ــت. ــخاوتمند اس س

دکتــر رحمانــی ادامــه داد: شــرایط واقعــا تلــخ 

و ســختی در بیمارســتان و بخصــوص شــرایط 

ــت از  ــهای icu ، مراقب ــر بخش ــم ب ــژه حاک وی

بیمــاران درگیــر بــا کرونــا و وجــود بــار ســنگین 

ــایش و  ــر و فرس ــان گ ــزان درم ــر دوش عزی ب

ــته  ــب نتوانس ــای عجی ــن روزه ــتگی ای خس

ــور  خللــی در دقــت و هوشــیاری همــکاران غی

ــاران وارد  ــه ســایر بیم ــات ب ــه خدم ــا در ارائ م

کنــد.

معــاون درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی 

شــهرکرد گفــت: متاســفانه در طــول ایــن 

هفتــه دو مــورد مــرگ مغــزی از بخــش icu بــه 

ــگاه  ــدی دانش ــو پیون ــم آوری عض ــد فراه واح

گــزارش شــد و ایــن واحــد بــر حســب وظیفــه 

ــا  ــه فراهــم آوری اعضــا ب ــف ب مقدســش مکل

ارزش بــدن عزیــز مــرگ مغــزی جهــت پیونــد 

ــد عضــو اســت. ــار نیازمن ــه بیم ب

وی ادامــه داد: بــدون توجــه بــه شــرایط 

ــم  ــن تی ــن پرتــالش ای ــان و مــکان، خادمی زم

دلســوزانه مراحــل شناســایی، بررســی و تاییــد 

ــری و  ــت گی ــت و رضای ــزی، مراقب ــرگ مغ م

عملیــات جداســازی و اهــدا عضــو را بــا دقــت 

و وســواس تمــام و بــا رعایــت تمــام پروتــکل 

ــد. ــی دهن ــام م هــای بهداشــتی انج

دکتــر رحمانــی بــا ابــراز خرســندی از اینکــه، در 

شــش مــاه اول ســال تیــم فراهــم آوری اعضای 

چهارمحــال و بختیــاری جــزء معــدود تیــم های 

ــگاه عالــی  ــوده اســت کــه جای فعــال کشــور ب

خدمــات خــود را حفــظ کــرده اســت افــزود: از 

ابتــدای ســال جــاری تاکنــون اعضــای ۱۰ بیمــار 

مــرگ مغــزی اهــدا شــده اســت.

ا﹨︡ای ︻︱﹢
ا﹨︡ای ز﹡︡�
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از ایثارگران خط مقدم جبهه سالمت در استان تجلیل می شود

درخشش خانم دکتر الهه صیدایی در کنگره ملی الماس های درخشان

امسال به نحو دیگری از آزادگان سرافراز شاغل و بازنشسته دانشگاه 

علوم پزشکی شهرکرد تقدیر  بعمل می آید

بــه گــزارش وبــدا؛ دکتــر ســید مســیح حســینی افــزود: در نشســتی بــا 

حضــور مشــاور اســتاندار در امــور ایثارگــران، رئیــس بنیــاد شــهید و امــور 

ایثارگــران شهرســتان شــهرکرد، کارشناســان بنیــاد شــهید اســتان، مشــاور 

و کارشناســان امــور ایثارگــران دانشــگاه و روابــط عمومــی دانشــگاه مقــرر 

گردیــد، از ایثارگــران خــط مقــدم جبهــه ســالمت در اســتان چهارمحــال 

و بختیــاری بــا اســتفاده ازظرفیــت فضــای تفریحــی و گردشــگری بنیــاد 

شــهید و امــور ایثارگــران، بــاغ ایثــار بنیــاد واقــع در حاشــیه زاینــده رود 

تقدیــر و تجلیــل شــود.

ــا  ــزان ب ــن عزی ــزود: اســامی ای ــر اف ــن خب ــات ای وی در خصــوص جزئی

هماهنگــی معاونــت درمــان از طریــق امورایثارگــران دانشــگاه معرفــی 

ــد نمــود. ــر دریافــت خواهن ــوح تقدی ــن ورود ل ــد شــد وحی خواهن

ــد؛  ــوب گردی ــت مص ــن نشس ــن در ای ــت: همچنی ــینی گف ــر حس دکت

ماهیانــه ۲۰ خانــوار از کارکنان دانشــگاه 

علــوم پزشــکی اســتان بــا معرفــی امور 

ایثارگــران دانشــگاه از خدمــات رفاهــی 

بــاغ ایثــار بطــور رایــگان اســتفاده 

ــد. نماین

بــه گفتــه وی، بــا توجــه بــه پیشــنهاد 

ریاســت  موافقــت  و  ســتاد  ایــن 

ــاع  ــه دف ــا هفت ــان ب ــگاه همزم دانش

مقــدس و تجلیل از از ایثارگران ســرافراز 

ــالمت  ــوزه س ــن ح ــات مدافعی از خدم

ــد. ــد آم ــل خواه ــته بعم ــل شایس ــز تجلی نی

وبــدا؛ مشــاور رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد در امــور ایثارگران 

گفــت: بــا توجــه بــه شــیوع بیمــاری کوویــد ۱۹ و ممنوعیــت برگــزاری 

ــری از آزادگان  ــه نحــو دیگ ــی، امســال ب ــات و گردهمای ــه تجمع هرگون

شــاغل و بازنشســته ایــن دانشــگاه تجلیــل بعمــل خواهــد آمــد.

بــه گــزارش وبــدا؛ دکتــر ســید مســیح حســینی بــا 

تبریــک فــرا رســیدن ســالروز ورود آزادگان 

ــر  ــزود: ه ــالمی اف ــن اس ــه میه ب

ــم  ــزاری مراس ــا برگ ــاله ب س

جشــن، آئیــن تجلیــل از 

آزادگان بــا حضــور 

خانــواده هــای ایــن عزیــزان، مشــاور امــور ایثارگــران وزارت بهداشــت، 

ــران  ــئولین و مدی ــی ازمس ــت و جمع ــتانی و ریاس ــد اس ــات ارش مقام

دانشــگاه برگــزار مــی گردیــد کــه بــا توجــه بــه شــیوع بیمــاری منحــوس 

ــه زمــان دیگــری موکــول شــده اســت. ــن مراســم ب ــزاری ای ــا برگ کرون

ــوم  ــه گفتــه وی، ۴۸ نفــر از پرســنل خــدوم دانشــگاه عل ب

آزادگان ســرافراز میهــن  پزشــکی اســتان از 

ــن  ــت ای ــه اکثری ــتند ک ــالمی هس اس

ــد. ــده ان ــته ش ــزان بازنشس عزی

ــاه ۹۹  ــه مردادم ــان ک ــای درخش ــی الماس ه ــره مل ــدا؛ در کنگ وب

برگــزار شــد، از خانــم دکتــر الهــه صیدایــی بــه پــاس خدمات انســان 

دوســتانه و کمک هــای خیرخواهانــه و مؤمنانــه وی بــه همنوعــان و 

هموطنان تقدیر به عمل آمد.

ــر ســعید اوحــدی  بــه گــزارش وبــدا؛ در متــن پیــام تقدی

ــور  ــاد شــهید و ام ــور و رئیــس بنی معــاون رئیــس جمه

ایثارگــران خطــاب بــه ســرکار خانــم دکتــر الهــه صیدایی 

آمــده اســت:

ــتگی  ــود گذش ــادت ها و ازخ ــکاس رش ــان و انع بی

انســان های نیــک سرشــت و اطالع رســانی و 

آگاه ســازی مــردم از ایثــار اجتماعــی آنان رســالتی 

ــژه  ــه وی ــگان ب ــر دوش هم ــزرگ ب ــر و ب خطی

ــر و رســانه اســت. ــگ و هن اصحــاب فرهن

بــه یقیــن عــزت و اقتــدار امــروز ایــن مــرز و 

بــوم ریشــه در ایثــار، مقاومت و فــداکاری 

ــه  ــه در هم ــه همیش ــی دارد ک دالوران

خــاص  و  حســاس  عرصه هــای 

ــته اند. ــل داش ــوری بی بدی حض

انقــالب، هشــت ســال دفــاع 

و  مقاومــت  مقــدس، 

آزادگان  پایــداری 

در  ســرافراز 

زندان هــای رژیــم بعثــی، عملکــرد کادر درمــان در مقابلــه بــا 

ویــروس کرونــا، تالش هــای فداکارانــه، خدمــات خداپســندانه 

و کمک هــای خیرخواهانــه انســان های نیكــوكار و فــداكار 

ایــن مــرز و بــوم در دوران كنونــی نمونه هایــی از عرصــه 

ــان  ــرام آن ــش و م ــه من ــت ك ــیرتانی اس ــاك س ــری پ ایثارگ

می مانــد. و  بــوده  جــاودان  همــواره 

اینجانــب اقدامــات شایســته جنابعالــی در فعالیت هــای 

ایثارگرانــه، خدمــات انســان دوســتانه و کمک هــای 

خیرخواهانــه و مؤمنانــه به همنوعــان و هموطنــان را ارج 

نهــاده و در کنگــره ملــی "الماس هــای درخشــان" کــه بــه 

مناســبت ۲۶ مردادماه ســالروز ورود آزادگان ســرافراز به 

میهــن اســالمی برگــزار گردیــده اســت، از تالش هــای 

ــم. ــر می نمای ــکر و تقدی ــان تش خالصانه ت

امیــد کــه فخــر ایــن خدمــات ارزشــمند بشــارتی 

ــان  ــربلندی دنیوی ت ــروی و س ــر اخ ــرای اج ب

باشــد.

ــق  ــرافرازی و توفی ــال س ــروردگار متع از پ

اســتمرار خدمــت بــه نظــام مقــدس 

ــان  ــالمی را برایت جمهــوری اس

ــئلت دارم. مس
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۲۰ دستگاه ضد عفونی کننده در صحن امامزادگان 

چهارمحال و بختیاری نصب می شود

۱۵ طرح پژوهشی مرتبط با کووید ۱۹ در دانشگاه 

شهرکرد ارائه شد

جوابدهی غیرحضوری آزمایش تشخیص 

کرونا در چهارمحال و بختیاری

اعضای نوعروس مرگ مغزی شده در 

چهارمحال و بختیاری به بیماران نیازمند اهدا شد

رییس مرکز بهداشت چهارمحال و بختیاری: تاالرها 

با یک چهارم ظرفیت فعال باشند

استفاده از ماسک؛ ساده ترین راه مقابله با کرونا

گردشگران درچهارمحال و بختیاری به 

هشدارهای بهداشتی بی توجه هستند

وضع محدودیت های بیشتر در

 چهارمحال و بختیاری در صورت

 رعایت نشدن پروتکل های بهداشتی

(خبرگــزاری ایرنــا) معــاون فرهنگــی 

اوقــاف و امــور خیریــه چهارمحــال 

ــه شــیوع  ــا اشــاره ب ــاری ب و بختی

ویــروس کرونــا از خریــداری ۲۰ 

ضدعفونــی  هوشــمند  دســتگاه 

کننــده بــرای امامــزادگان شــاخص 

اســتان خبــر داد و گفــت: ایــن 

صحــن  در  بــزودی  دســتگاهها 

می شــود.  نصــب  امامــزادگان 

بــرای خریــد هر دســتگاه هوشــمند 

ضدعفونــی کننــده ۹میلیــون ریال از 

محــل درآمــد بقــاع متبرکه اســتان 

ــت. ــده اس ــه ش هزین

ــاون  ــنا) معــــــ ــزاری ایس (خبرگ

بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی 

لینــک  بارگــذاری  از  شــهرکرد، 

جوابدهــی آزمایــش کرونــا بــر روی 

ــه آدرس  ــن دانشــگاه  ب ســایت ای

داد. خبــر   www.skums.ac.ir

ــات  ــکی، خدم ــوم پزش ــگاه عل ــان دانش ــاون درم ــا) مع ــزاری ایرن (خبرگ

ــک  ــای ی ــت: اعض ــاری گف ــال و بختی ــتی چهارمح ــی و بهداش درمان

نوعــروس ۲۰ ســاله مــرگ مغــزی شــده اهــل چلیچــه ایــن اســتان روز 

دوشــنبه بــا رضایــت خانــواده ایثارگــرش بــه بیمــاران نیازمنــد اهدا شــد.

ــاری  ــی چهارمحال وبختی ــات بهداشــتی و درمان ــوم پزشــکی، خدم ــس دانشــگاه عل ــنا) رئی ــزاری ایس  (خبرگ

اســتفاده همگانــی از ماســک را یکــی از ســاده ترین و عملی تریــن راه هــای مقابلــه بــا کرونــا ویــروس عنــوان 

کــرد و یــادآور شــد: اســتفاده ۹۰ درصــدی از ماســک حــدود ۹۰ درصــد از انتشــار ویــروس جلوگیــری می کنــد.

ــا  ــاری ب ــز بهداشــت چهارمحــال و بختی ــس مرک ــا) ریی ــزاری ایرن (خبرگ

اشــاره بــه صعــودی شــدن ویــروس کرونــا در پــی برگــزاری جشــن های 

ــای  ــت تاالره ــداوم فعالی ــت: ت ــتان، گف ــن اس ــم در ای ــی و ترحی عروس

ــا یــک  ــه رعایــت کامــل پروتکل هــای بهداشــتی ب عروســی مشــروط ب

ــارم ظرفیــت اســت. چه

(خبرگــزاری مهــر) رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد گفــت: گردشــگران در چهارمحــال و بختیاری 

بــه هشــدارهای بهداشــتی بــی توجــه هســتند و ایــن امــر موجــب ایجــاد نگرانــی هایــی بــرای شــیوع 

بیمــاری کرونــا شــده اســت.

اســتاندار  ایســنا)  (خبرگــزاری 

ــا اشــاره  ــاری ب چهارمحــال و بختی

ــا  ــه کرون ــال ب ــار ابت ــه آم ــه اینک ب

افزایــش  اســتان  در  ویــروس 

ــردم  ــر م داشــته اســت، گفــت: اگ

و  نگیرنــد  جــدی  را  هشــدارها 

ــت  پروتکل هــای بهداشــتی را رعای

ــا  ــکان دارد محدودیت ه ــد ام نکنن

ــد. ــدا کن ــش پی افزای

و  پژوهــش  معــاون  ایرنــا)  (خبرگــزاری 

ــه  ــاره ب ــا اش ــهرکرد ب ــگاه ش ــاوری دانش فن

ــه و بررســی ۱۵ طــرح پژوهشــی و  ارائ

ــا  ــروس کرون ــه در مــورد وی فناوران

دانشــگاه،  اســتادان  توســط 

گفــت: تشــخیص دقیــق ویروس 

بــا اســتفاده از بایــو سنســورها و 

ــن  ــک واکس ــد ی ــی و تولی طراح

اختصاصــی علیــه ویــروس کوویــد 

علــوم  دانشــگاه  همــکاری  بــا   ۱۹

پزشــکی و دانشــگاه آزاد اســالمی شــهرکرد 

ــتند. ــا هس ــن طرح ه ــه ای از جمل

️ در ﹡�︀ه ﹞�︨
︀﹡ـــ﹥ ︨ر
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امام جمعه شهرکرد: رعایت نکردن اصول 

بهداشتی از بین بردن حق الناس است

امید آفرینی و اشاعه طنین صلوات خاصه حضرت

 رضا(ع) در پرتوی کاروان زیر سایه خورشید

خطر ابتال به کووید ۱۹ در فرد سالم دارای

 ماسک چقدر است؟

۸۵ درصد ادارات چهارمحال و بختیاری پروتکل های 

بهداشتی را رعایت می کنند

ایجاد خسارت ۶ میلیاردی به حوزه گردشگری به 

دلیل شیوع ویروس کرونا

مردم از سالم بودن محیط بیمارستان های استان 

اطمینان داشته باشند

فعالیت ۱۵ کارگاه جهادی بسیج برای تولید ماسک

احیای موفق مرد ۷۲ ساله در شهرکرد
مبتالیان به کرونا در چهارمحال و بختیاری از خدمات 

بیمه سالمت برخوردار شدند

ــاری و  ــی فقیــه در چهارمحــال و بختی ــده ول ــا) نماین (خبرگــزاری ایرن

امــام جمعــه شــهرکرد بــا اشــاره بــه افزایــش شــیوع ویــروس کرونــا 

گفــت: رعایــت نکــردن اصــول و پروتکل هــای بهداشــتی، تضییــع و از 

بیــن بــردن حــق النــاس و حقــوق عمومــی جامعــه اســت و همــه در 

برابــر رعایــت بهداشــت مســوول هســتند.

ــور  ــید مح ــایه خورش ــر س ــئول کاروان زی ــنا) مس ــزاری ایس (خبرگ

برنامه هــای امســال کاروان را تقدیــر از کادر مدافعــان ســالمت اســتان 

و افــراد فعــال جهادگــر در امــر گندزدایــی معابــر و خیابان هــا دانســت 

و گفــت: امســال جامعــه بــه امیدآفرینــی بــه عنــوان اولیــن مســئله 

ــارت حضــرت در گام بعــد اهــداف  ــن زی ــاز داشــته و پخــش طنی نی

مجموعــه اســت.

ــال و  ــی در چهارمح ــای عفون ــص بیماری ه ــنا) متخص ــزاری ایس (خبرگ

بختیــاری بــر اســتفاده از ماســک تاکیــد کــرد و گفــت: اگــر فــرد بیمــار و 

فــرد ســالم هــر دو از ماســک اســتفاده کننــد، خطــر ابتــال در فــرد ســالم 

کمتــر از ۵ درصــد اســت.

(خبرگــزاری ایرنــا) رییــس مرکــز بهداشــت چهارمحــال و بختیــاری بــا 

اشــاره بــه فعالیــت ۸۴ تیــم نظارتــی در اســتان، گفــت: بــر اســاس 

گزارشــات اعــالم شــده از ســوی ایــن تیم هــای نظارتــی، پروتکل هــای 

بهداشــتی در ۸۵ درصــد ادارات اســتان رعایــت شــده اســت.

مهــرداد جــوادی نیــز بــا اشــاره بــه ایجــاد خســارت ۶ میلیــاردی بــه 

ــی  ــه حوزه های ــتان از جمل ــگری اس ــت: گردش ــگری گف ــوزه گردش ح

بــوده اســت کــه بیشــترین آســیب بــه آن وارد شــده امــا ســالمتی 

مــردم همــواره اهمیــت بیشــتری داشــته اســت.

(خبرگــزاری انالیــن) احمــد رئیســی رئیــس مرکــز آموزشــی درمانــی 

هاجــر (س)شــهرکرد گفــت: ایــن اطمینــان بــه مــردم داده می شــود 

ــهر و  ــطح ش ــب از س ــه مرات ــتان ب ــتان  های اس ــط بیمارس ــه محی ک

حتــی خانه هــای خــود مــا ســالم تر اســت و مــردم نگــران آلودگی هــا 

در محیــط بیمارســتان نباشــند.

(خبرگــزاری بســیج) ۱۵ کارگاه جهــادی بســیج بــرای تولیــد ماســک در 

اســتان چهارمحــال و بختیــاری مشــغول بــه فعالیــت هســتند.

ــه  ــرد ۷۲ ســاله شــهرکردی ب ــس ۱۱۵، م ــا کمــک کارشناســان اورژان ب

ــی بازگشــت. زندگ
(خبرگــزاری ایرنــا) مدیــرکل بیمــه ســالمت چهارمحــال و بختیــاری گفت: 

تمامــی بیمــاران مبتــال بــه کرونــا در اســتان کــه فاقــد هرگونــه پوشــش 

بیمــه ای بوده انــد، از خدمــات بیمــه ســالمت برخــوردار شــدند.
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استاندار چهارمحال و بختیاری: امسال پزشکان 

زحمت مضاعفی برای سالمتی مردم کشیدند

تخت های بیمارستانی در چهارمحال و بختیاری 

۲۶ درصد افزایش یافت

اولویت تزریق واکسن آنفلوآنزا گروه های

 پرخطر هستند

رعایت دستورالعمل های بهداشتی در 

هیئت های مذهبی قابل تقدیر است

رجوع به مراکز دندانپزشکی در روزهای کرونایی 

تنها بر اساس ضرورت باشد

۴۰۰ هیات مذهبی چهارمحال و بختیاری در 

سامانه بیرق ثبت نام کردند

 استاندار چهارمحال و بختیاری: نهادهای درگیر

 با ویروس کرونا حق تعطیلی ندارند

 ۲۵درصد مراکز بهداشتی و درمانی کشور وقف است

ــک  ــا تبری ــاری ب ــال و بختی ــتاندار چهارمح ــا) اس ــزاری ایرن (خبرگ

فرارســیدن یکــم شــهریورماه روز پزشــک تاکیــد کرد:امســال 

پزشــکان زحمتکــش، عــالوه بــر تحمــل زحمــات ســالیان گذشــته، 

بــا بیمــاری کرونــا رنــج مضاعفــی را تحمــل کردنــد کــه عــالوه بــر 

تمامــی ســختیهای ایــن حرفــه، جســم و جانشــان نیــز بــه خطــر 

افتــاد، امــا دســت از خدمــت نکشــیدند.

ــات  ــکی، خدم ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش ــا) ریی ــزاری ایرن (خبرگ

درمانــی و بهداشــتی چهارمحــال و بختیــاری از افزایــش ۲۶ 

درصــدی تخت هــای بیمارســتانی ایــن اســتان خبــر داد و گفــت: 

تعــداد تخت هــای اســتان از یــک هــزار و ۱۸۹ تخــت در ســال ۹۲ 

بــه یــک هــزار و ۴۹۷ تخــت در پایــان ســال ۹۸ افزایــش یافــت.

ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــتی دانش ــاون بهداش ــنا) مع ــزاری ایس (خبرگ

ــزا از اواســط مهرمــاه در  ــع  واکســن آنفلوآن شــهرکرد گفــت: توزی

ــن واکســن  ــق ای ــرای تزری ــت ب ــاز می شــود و اولوی اســتان ها آغ

ــت. ــر  اس ــای پرخط گروه ه

(خبرگــزاری مهــر)  رئیــس مرکــز بهداشــت چهارمحــال و بختیــاری 

ــای  ــت ه ــتی در هیئ ــتورالعمل های بهداش ــت دس ــت: رعای گف

مذهبــی ایــن اســتان قابــل تقدیــر اســت.

ــزاری ایســنا)  یــک جــراح و دندانپزشــک در چهارمحــال و  (خبرگ

بختیــاری بــا اشــاره بــه اینکــه دردهــای دندانــی کــه شــدت کمــی 

ــزد  ــی ن ــای کرونای ــراد در روزه ــه اف ــبب مراجع ــد س ــد نبای دارن

دندانپزشــک شــود، گفــت: عاقالنــه اســت کــه در شــرایط بحــران 

ــوارد اساســی  ــل م ــه دلی ــا ب ــز دندانپزشــکی تنه ــه مراک رجــوع ب

انجــام گیــرد.

(خبرگــزاری ایرنــا) معــاون فرهنگی، آموزشــی و پژوهشــی اداره کل 

تبلیغــات اســالمی چهارمحــال و بختیــاری بــا اشــاره بــه ثبت نــام 

هیات هــای عــزاداری و مذهبــی در ســال جــاری گفــت: ۴۰۰ 

هیــات مذهبــی در اســتان در ســامانه بیــرق ثبــت نــام و مجــوز 

فعالیــت دریافــت کردنــد.

(خبرگــزاری ایرنــا) اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری گفــت: مدیری 

کــه تعــداد زیــادی از کارمنــدان آن نهــاد مبتــال بــه ویــروس کرونــا 

ــداوم  ــرای ت ــدارد و ب ــاد را ن ــی آن نه ــق تعطیل ــد، ح ــده باش ش

فعالیــت آن بایــد تدبیــر دیگــری بــه کار گیــرد.

(خبرگــزاری ایرنــا) مدیــرکل بازرســی ســازمان اوقــاف و امــور خیریه 

بــا اشــاره بــه ترویــج فرهنــگ وقــف در کشــور گفــت: هم اکنــون 

۲۵ درصــد مراکــز بهداشــتی و درمانــی کشــور وقــف هســتند.
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دانش آموزان بیشتر از فضای مجازی استفاده کنند

هفت پایگاه اورژانس در چهارمحال و بختیاری آماده بهره برداری است

مردم چهارمحال و بختیاری برای قطع رنجیره انتقال 

کرونا ۴ هفته در خانه بمانند

آمار فوتی های ناشی از کرونا در چهارمحال و بختیاری 

به ۲۲۵ نفر رسید

۴۰ درصد مبتالیان به کرونا در چهارمحال و بختیاری 

بی عالمت هستند

(خبرگــزاری ایســنا)  رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد بــا بیــان 

اینکــه بــا گذشــت ۲۰۰ روز از آغــاز شــیوع کرونا در کشــور شــرایط روز به 

ــده اند،  ــته ش ــان خس ــرد: کادر درم ــار ک ــود، اظه ــخت تر می ش روز س

ــودگی  ــار فرس ــداوم دچ ــتفاده م ــر اس ــر اث ــتانی ب ــزات بیمارس تجهی

شــده اند، مــردم نســبت بــه توصیه هــا و رعایــت پروتکل هــای 

ــا  ــاری کرون ــرل بیم ــرای کنت ــد ب ــد، بای ــی می کنن ــتی بی توجه بهداش

و تســهیالت اعمــال شــود. وی افــزود با اشــاره  یکســری محدودیت

بــه مثبــت شــدن تســت کرونــای تعــدادی از دانش آمــوزان و معلمان، 

عنــوان کــرد: بهتــر اســت خانواده هــا ســعی کننــد تــا آن جایــی کــه 

ــوند. ــد ش ــازی بهره من ــای مج ــکان دارد از آموزش ه ام

(باشــگاه خبرنــگاران جــوان) مدیــر مرکــز مدیریــت حــوادث و 

ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــاری ب ــال و بختی ــکی چهارمح ــای پزش فوریت ه

۵۱ پایــگاه اورژانــس در اســتان فعــال اســت گفــت: ۳۵۰ تکنســین در 

ایــن پایگاه هــا فعالیــت دارنــد. محمــد حیــدری مدیرمرکــز مدیریــت 

ــاره  ــا اش ــاری ب ــال و بختی ــکی چهارمح ــای پزش ــوادث و فوریت ه ح

بــه مأموریت هــای ایــن بخــش اظهــار داشــت: پایگاه هــای اورژانــس 

شــهری، روســتایی و جــاده ای اســتان بــا کمبــود ۳۰۰ تکنســین مواجــه 

اســت.

او افــزود: اســتاندارد نیــرو و تکنســین در هــر پایــگاه اورژانــس ۹.۲ نفــر 

اســت کــه متوســط نیــروی تکنســین در پایگاه هــای اورژانــس اســتان 

ــج نفر اســت. پن

ــس، هــم  ــرو در پایگاه هــای اورژان ــه نی ــاز ب ــرد: نی ــدری اضافــه ک حی

اکنــون از طریــق افزایــش شــیفیت و اضافــه کاری و همچنین اســتفاده 

ــن می شــود. ــتانی تأمی ــت تکنســین های بیمارس از ظرفی

ــاده  ــتان آم ــد در اس ــگاه جدی ــت پای ــه هف ــه اینک ــاره ب ــا اش او ب

بهره بــرداری اســت ادامــه داد: بــا فعــال شــدن ایــن پایگاه هــا کمبــود 

ــد. ــدا می کن ــش پی ــرو افزای نی

ــه از  ــال اســت ک ــس فع ــگاه اورژان ــتان ۵۱ پای ــت: در اس ــدری گف حی

ایــن تعــداد ۱۸ پایــگاه شــهری و ۳۲ پایــگاه جــاده ای اســت کــه ۳۵۰ 

تکنســین هــم آن هــا فعالیــت دارنــد.

(خبرگــزاری ایرنــا) رییــس دانشــگاه علوم پزشــکی چهارمحــال و 

ــردم  ــت: از م ــا گف ــروس کرون ــیوع وی ــه ش ــاره ب ــا اش ــاری ب بختی

درخواســت می شــود بــرای قطــع زنجیــره انتقــال ایــن ویــروس، بــه 

مــدت چهــار هفتــه بــه  جــز مــوارد ضــروری از منــزل خــارج نشــوند 

ــد. ــدت کاهــش دهن ــه ش ــا را ب ــانی و دورهمی ه ــای انس و تماس ه

(باشــگاه خبرنــگاران جــوان) رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی خدمــات 

ــاز شــروع  ــت: از آغ ــاری گف ــال و بختی ــی چهارمح بهداشــتی و درمان

ــر  ــون(۲۸ شــهریور ۹۹) ۲۲۵ نف ــا کن ــن اســتان ت ــروس در ای ــا وی کرون

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

(باشــگاه خبرنــگاران جــوان) معاون بهداشــتی دانشــگاه علوم پزشــکی 

شــهرکرد و رئیــس مرکــز بهداشــت چهارمحــال و بختیــاری گفــت: ۴۰ 

درصــد کل مــوارد ابتــال بــه کرونــا در ایــن اســتان، بیمــاران بــی عالمت 

هســتند کــه عمدتــًا ســنین پاییــن دارند. 

ــتفاده  ــم» اس ــک می زن ــن ماس ــن «م ــدازی کمپی ــا راه ان ــزود: ب او اف

از ماســک بــه ۸۵ درصــد رســید، امــا بررســی های جدیــد در 

ــوع  ــت مجم ــد رعای ــان می ده ــاری نش ــال و بختی کشــور و چهارمح

ــن  ــته ای ــدی داش ــت درص ــش هف ــتی کاه ــتورالعمل های بهداش دس

ــی رود. ــمار م ــه ش ــدی ب ــر جدی ــگ خط ــوع زن موض
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محدودیت های فیزیکی کرونایی و اختالالت روانی ناشی از آن

با کاهش ارتباطات انسانی در دوران شیوع کرونا، تقویت سایر روابط 

انسانی می تواند به حفظ سالمت روان کمک کند

وبــدا; سرپرســت بیمارســتان های امام رضــا (ع) 

اردل و امــام جــواد (ع) ناغــان محدودیت هــای 

فیزیکــی ناشــی از کرونــا را عامــل برخــی 

ــت. ــراد دانس ــی در اف ــای روان بیماری ه

بــه گــزارش وبــدا; دکتــر کرمــی در برنامــه زنــده 

ــز  ــیمای مرک ــدا و س ــران ص ــام ای ــب های ب ش

چهارمحــال و بختیــاری مــورخ ۱۲ شــهریورماه۹۹، 

افــزود: هــر فشــار یــا اســترس فیزیکــی بــه بدن 

وارد شــود باعــث گرفتگــی عضــالت می شــود، 

ــه روان  ــار ب ــا فش ــراب ی ــن اضط ــر ای ــال اگ ح

شــخص وارد گــردد، باعــث مشــکالتی بــرای آن 

می شــود.

سرپرســت بیمارســتان های امــام رضــا (ع) اردل 

ــه اینکــه  ــا اشــاره ب و امــام جــواد (ع) ناغــان ب

بــا شــیوع کرونــا محدودیت هــای فیزیکــی 

ــه داد:  ــد، ادام ــاد ش ــراد ایج ــرای اف ــیاری ب بس

ــد،  ــث ش ــی باع ــای فیزیک ــن محدودیت ه ای

برخــی بیماری هــای روانــی کــه به صــورت 

اســتعدادهای بالقــوه در افــراد نهفتــه بودنــد بــه 

ــد. ــروز كنن شــکل باالفعــل ب

وی عنــوان کــرد: هــر انســانی دارای تفکر اســت، 

ایــن یــک مســئله عــادی اســت امــا اگــر یــک 

گام از مرحلــه تفکــر جلوتــر برویــم، بــه مرحله ای 

ــن  ــه ذه ــته ب ــای ناخواس ــه فكره ــیم ک می رس

فــرد هجــوم مــی آورد، بــه ایــن مرحله وســواس 

گفتــه می شــود، وســواس باعــث می شــود 

ــرود  ــی ب ــرر كارهای ــه ســمت انجــام مك ــرد ب ف

ــال  ــرای مث ــد، ب ــا می كن ــه او الق كــه ذهنــش ب

ــم دســت هایش  ــواس دائ ــرد دارای وس ــك ف ی

ــه  ــاس را دارد ك ــن احس ــاز ای ــوید و ب را می ش

ــت. ــف اس ــوز كثی ــت هایش هن دس

دکتــر کرمــی بــا بیــان اینکــه بعــد از وســواس، 

ــرات  ــه تفک ــه هم ــرد ب ــه ف ــه ای اســت ک مرحل

ناخواســته ای کــه در ذهنــش بــوده یقیــن پیــدا 

می كنــد و بــه آن هزیــان گفتــه می شــود، 

خاطرنشــان كــرد: عمدتــا عامــل اختالفــات بیــن 

انســان ها نیــز رســیدن بــه ایــن مرحلــه اســت.

ــان  ــرد: هزی ــه ک ــکی اضاف ــص روانپزش متخص

انــواع مختلــف دارد، ازجملــه هزیــان بی وفایــی 

ــد همســرش  ــه ای کــه فــرد تصــور می کن به گون

نســبت بــه وی بی وفایــی می کنــد، هزیــان 

بزرگ منشــی، هزیــان گزنــد و آســیب و هزیــان 

عشــقی، ایــن مرحلــه زمانــی کــه فــرد اســترس 

ــیوع  ــر ش ــال حاض ــرایط ح ــل ش ــدیدی مث ش

كرونــا را تجربــه می كنــد، خــود را بیشــتر نشــان 

ــن  ــن زوجی ــالف بی ــب اخت ــب موج داده و اغل

ــود. ــز می ش نی

ــان بی وفایــی  ــه هزی ــر اینک وی بــا تاکیــد ب

بیشــترین عامــل اختــالف بیــن زوجیــن اســت، 

یــادآور شــد: در ایــن شــرایط زوجیــن نبایــد بــه 

یکدیگــر برچســب روان پریشــی بزننــد بلکــه بــا 

ــکالت  ــل مش ــعی در ح ــش س ــت و آرام صحب

ــن خــود داشــته باشــند. بی

دکتــر کرمــی اظهــار داشــت: مصــرف موادمخدر 

کــه در زمــره محرک هــا هســتند همچــون 

ــر  ــد از دیگ ــز می توان ــیش و... نی ــه، حش شیش

ــل  ــی مث ــات روان ــه انحراف ــروز این گون ــل ب عل

ــد. ــن باش ــن زوجی ــالف بی ــان و اخت هزی

سرپرســت بیمارســتان های امــام رضــا (ع) اردل 

ــان  ــرد: هزی ــان ک ــان بی ــواد (ع) ناغ ــام ج و ام

بیشــتر مربــوط بــه فکــر فــرد اســت، بــه عبارتی 

ــس و  ــه ح ــت ن ــر اس ــالل تفک ــی اخت به نوع

ــاری  ــن بیم ــه ای ــد ب ــوال نمی دانن ــراد معم اف

ــتند. ــال هس مبت

وبــدا؛ متخصــص روانپزشــکی و سرپرســت 

ــام جــواد  بیمارســتان امــام رضــا (ع) اردل و ام

(ع) ناغــان گفــت: ارتباطــات انســان بــه ۴ نــوع 

ارتبــاط انســان بــا انســان هــای دیگــر، ارتبــاط 

انســان بــا خــدا، ارتبــاط انســان بــا مخلوقــات 

ــا موجــودات دیگــر تقســیم  ــاط انســان ب و ارتب

مــی شــود.

بــه گــزارش وبــدا؛ دکتــر کرمــی در گفــت و گــوی 

بخــش خبــری ۲۰ مرکــز چهارمحــال و بختیــاری 

ــط  ــایر رواب ــظ س ــرورت حف ــت ض ــا محوری ب

ــانی  انســان در شــرایط کاهــش روابــط انس

ــه اجتماعــی  ــزوم رعایــت فاصل ــه ل ــا توجــه ب ب

ــد  ــاری کووی ــیوع بیم ــگیری از ش ــور پیش بمنظ

ــت:  ــار داش ــالمت روان اظه ــظ س ــرای حف ۱۹ ب

بــا توجــه بــه شــیوع بیمــاری کرونــا و توصیــه 

متخصصیــن و كارشناســان بهداشــتی بــه حفظ 

ــانی،  ــط انس ــش رواب ــی و كاه ــه اجتماع فاصل

بــا تقویــت ســایر روابــط ، مــی تــوان از ایجــاد 

ــرد. ــی پیشــگیری ك مشــكالت روان

ــال  ــد متع ــا خداون ــاط ب ــرد: ارتب ــح ک وی تصری

و مخلوقــات او از جملــه ســتارگان و ســایر 

موجــودات از جملــه گیاهــان و جانــوران موجب 

مــی گــردد خــالء ارتبــاط بــا دیگــران بــه نوعــی 

ــران شــود. جب

ــرد:  ــان ک ــان خاطــر نش ــی در پای دکتــر کرم

ــه  ــی توصی ــه اجتماع ــت فاصل ــه رعای ــراد ب اف

مــی شــوند و ایــن بــه معنــای رعایــت فاصلــه 

بمنظــور پیشــگیری از انتقــال کروناویــروس 

مــی باشــد و بــه معنــای قطــع ســایر ارتباطــات 

ــت. ــانی نیس انس
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حدود نیمی از بیماران کرونایی مربوط به شهرستان شهرکرد هستند

اولین و مهم ترین تجویز در موارد مثبت کرونا، قرنطینه خانگی است

وبــدا; رئیــس مرکــز بهداشــت شهرســتان 

شــهرکرد گفــت: بــا توجــه بــه جمعیــت 

شهرســتان شــهرکرد حــدود ۵۰ درصــد بیمــاران 

ــن شهرســتان  ــه ای ــوط ب ــی اســتان مرب کرونای

ــت. اس

ــگری در  ــس عس ــر نرگ ــدا; دکت ــزارش وب ــه گ ب

ــدا و  ــران ص ــام ای ــب های ب ــده ش ــه زن برنام

ــورخ  ــاری م ــز چهارمحــال و بختی ســیمای مرک

ــزود: شهرســتان شــهرکرد  ۱۸ شــهریورماه ۹۹، اف

امــا  دارد  را  اســتان  جمعیــت  یک ســوم 

ــوط  ــتان مرب ــا اس ــار کرون ــد آم ــدود۵۰ درص ح

ــت. ــتان اس ــن شهرس ــه ای ب

رئیــس مرکــز بهداشــت شهرســتان شــهرکرد بــا 

اشــاره بــه اینکــه ازجملــه دالیــل ازدیــاد مــوارد 

ابتــال بــه بیمــاری کرونــا در ایــن شهرســتان، 

ــهر و  ــن ش ــاختار اداری ای ــهرکرد، س ــت ش مرکزی

ــهر  ــن ش ــا در ای ــع كرون ــتان مرج ــود بیمارس وج

اســت، ادامــه داد: در حــال حاضــر كمتریــن مــوارد 

ــه  ــوط ب ــار مرب ــال در روســتاها و بیشــترین آم ابت

شــهرهای اســتان اســت كــه ارتبــاط مســتقیم بــا 

ــن مناطــق دارد. ــت ای جمعی

ــش  ــاهد افزای ــه روزه ش ــه هم ــان اینک ــا بی وی ب

تعــداد بیمــاران در چهارمحــال و بختیاری هســتیم 

کــه اغلــب کــم عالمــت یــا فاقــد عالمت هســتند، 

عنــوان کرد: درســت اســت در ایــن بیمــاران عالئم 

ــد امــا ســرایت باالســت و  شــدیدی بــروز نمی کن

هــر چقــدر مــوارد ســرپایی بیمــاری بیشــتر شــود 

ــی مــرگ هــم افزایــش  ــا حت مــوارد بســتری و ی

ــه  ــد.وی خاطرنشــان کــرد: مــردم ســه نکت می یاب

مهــم و اساســی را بایــد در محیــط کار، زندگــی و 

مــدارس رعایــت کننــد، ابتــدا زدن ماســک اســت 

ــروس تنفســی اســت و از  ــك وی ــا ی ــه كرون چراک

ایــن راه فــرد را درگیــر می كنــد، درســت زدن 

ماســك بســیار مهــم اســت، ماســك بایــد از بــاالی 

بینــی تــا زیــر چانــه قــرار گرفتــه و كامــال صــورت 

را بپوشــاند.

رئیــس مرکــز بهداشــت شهرســتان شــهرکرد اضافه 

ــرادی  ــرای اف ــا ب ــک بعض ــتفاده از ماس ــرد: اس ک

کــه از عینــک اســتفاده می كننــد مشكل ســاز 

اســت، بــرای رفــع ایــن مشــكل می تــوان از یــك 

دســتمال كاغــذی در داخــل ماســك اســتفاده كرد، 

دســت زدن مرتــب بــه ماســك، چشــم ها، بینــی 

ــت و  ــی اس ــورت كار خطرناك ــزای ص ــر اج و دیگ

نبایــد انجــام شــود.

وی بــا تاکیــد بــر لــزوم شستشــوی مرتــب 

دســت ها یــادآور شــد: توصیــه مــا شســتن 

دســت ها بــه جــای اســتفاده از مــواد ضدعفونــی 

ــر دســت چــرب باشــد  ــه اگ ــده اســت، چراک کنن

ــری در از  ــدان تاثی ــده چن ــی کنن ــواد ضدعفون م

ــت. ــد داش ــروس نخواه ــردن وی ــن ب بی

ــوان  ــی به عن ــذاری اجتماع ــه فاصله گ ــگری ب عس

ــا اشــاره  ــا کرون ــه ب موضــوع مهــم دیگــر در مقابل

کــرد و گفــت: ایــن فاصلــه ۱.۸ تــا ۲ متر اســت، در 

حــال حاضــر امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر کــه 

اصــل اساســی دیــن بــه شــمار مــی رود در رعایــت 

پروتکل هــای بهداشــتی مصــداق دارد.

رئیــس مرکــز بهداشــت شهرســتان شــهرکرد 

ــه  ــرای مراجع ــده ب ــی ش ــز پیش بین ــزود: مراک اف

مــوارد مشــکوک ابتــال بــه کرونــا عــالوه بــر شــهر 

شــهركرد، در چنــد شــهر دیگــر ازجمله سورشــجان، 

ــز در نظــر  شــهر كیــان، فرخشــهر و هفشــجان نی

گرفتــه شــده اســت كــه مراكــز در شــهرهای ذكــر 

شــده شــبانه روزی اســت و ۲۴ ســاعته بــه مــردم 

ــز هفشــجان  ــد، در دو مرك ــانی می كنن خدمت رس

و فرخشــهر نمونه گیــری نیــز انجــام می شــود و در 

دیگــر مراكــز ویزیــت بیمــاران صــورت می گیــرد.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه پزشــکان ایــن مراکــز بــا 

جدیدتریــن شــیوه ها و تغییــرات کرونــا ویــروس 

آشــنا می شــوند، بیــان کــرد: مرکــز شــماره ۳ 

ــه و  ــماره ۴ در منظری ــز ش ــهدا، مرك ــدان ش در می

كلینیــك بیمارســتان هاجــر (س) در شــهر شــهركرد 

ــكی،  ــات پزش ــایر خدم ــه س ــر ارائ ــالوه ب ــه ع ك

ــز  ــا را نی ــه كرون ــكوك ب ــراد مش ــری از اف نمونه گی

انجــام می دهنــد.

عســگری تاکیــد کــرد: افــرادی کــه مشــکوک بــه 

ــه  ــا ب ــد صبح ه ــتند می توانن ــا هس ــم کرون عالئ

مركــز شــماره ۳ و كلینیك بیمارســتان هاجر (س) و 

عصرهــا بــه مركــز شــماره ۴ منظریــه مراجعــه كنند 

و بعــد از ویزیــت و تشــخیص پزشــك مســتقر در 

ایــن مراكــز، تســت كرونــا انجــام دهنــد.

وبــدا; رئیــس مرکــز بهداشــت شهرســتان 

شــهرکرد گفــت: اولیــن و مهم تریــن تجویــز در 

مــوارد مثبــت کرونــا قرنطینــه خانگــی اســت، 

ــای  ــی گروه ه ــه در برخ ــد از ۱۴ روز قرنطین بع

خــاص مثــل دانشــجویان مجــددا تســت 

کرونــا گرفتــه می شــود و فــرد درصــورت منفــی 

ــادی  ــه زندگــی ع ــد ب شــدن آزمایــش می توان

ــردد. خــود بازگ

بــه گــزارش وبــدا; دکتــر نرگــس عســگری افزود: 

در دســتورالعمل بهداشــتی وزارت بهداشــت، 

ــه  ــت ک ــده اس ــکی آم ــوزش پزش ــان و آم درم

ــا ۵۰ درصــد  ــد ب خوابگاه هــای دانشــجویی بای

ظرفیــت اســمی خــود فعالیــت کننــد.

رئیــس مرکــز بهداشــت شهرســتان شــهرکرد بــا 

اشــاره بــه اینکــه دانشــجویانی که قصــد حضور 

در خوابــگاه  دانشــگاه های علــوم پزشــکی را 

 Salamat.gov.ir دارنــد بایــد حتمــا در ســامانه

ثبــت نــام کــرده و فــرم خوداظهــار را پــر كننــد، 

ادامــه داد: حفاظــت فــردی بایــد حتما از ســوی 

دانشــجویان جــدی گرفتــه شــود چــرا كــه ایــن 

ــد  ــمگیری می توان ــورت چش ــه ص ــوع ب موض

مــوارد ابتــال را كاهــش دهــد.

ــوع در  ــه مطب ــه تهوی ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب

ــه  ــت ک ــی اس ــیار مهم ــه بس ــا نکت خوابگاه ه

ــت: در  ــوان داش ــرد، عن ــرار گی ــر ق ــد مدنظ بای

ــاری  ــال بیم ــن راه انتق ــر مهم تری ــال حاض ح

ــور در  ــردی و حض ــت ف ــت حفاظ ــدم رعای ع

ــت. ــته اس ــن سربس اماک



۷۵

مردم از سالم بودن محیط بیمارستان های استان اطمینان داشته باشند

وبــدا; رئیــس مرکــز آموزشــی درمانــی هاجــر (س)شــهرکرد گفــت: ایــن اطمینــان بــه 

مــردم داده می شــود کــه محیــط بیمارســتان  های اســتان بــه مراتــب از ســطح شــهر 

و حتــی خانه هــای خــود مــا ســالم تر اســت و مــردم نگــران آلودگی هــا در محیــط  

ــتان نباشند. بیمارس

بــه گــزارش وبــدا; دکتــر احمــد رئیســی در برنامــه زنــده شــب های بــام ایــران صــدا 

و ســیمای مرکــز چهارمحــال و بختیــاری ضمــن گرامیداشــت یــاد و خاطــره شــهدای 

مدافــع ســالمت بــه ویــژه شــهید بزرگــوار، شــهید صانعــی از پرســنل مرکــز آموزشــی 

درمانــی هاجــر (س) شــهرکرد، افــزود: تصــور می شــد کرونــا بــا آمــدن فصــل گرمــا از 

بیــن مــی رود امــا متاســفانه اینگونــه نشــد و بــه یــک بیمــاری مزمــن و یــك جنــگ 

فرسایشــی بــرای ســنگربانان عرصــه ســالمت تبدیــل شــد.

رئیــس مرکــز آموزشــی درمانــی هاجــر (س)شــهرکرد بــا اشــاره بــه اینکــه پرســتاران، 

پزشــکان و دیگــر پرســنلی کــه در قســمت پشــتیبانی هســتند در مبــارزه بــا بیمــاری 

ــتان  ــان اس ــت و درم ــنل و كادر بهداش ــه داد: پرس ــتند، ادام ــربلند هس ــا س کرون

ــاری علی رغــم اینكــه خســته هســتند، امــا خســتگی را خســته  چهارمحــال و بختی

كرده انــد.

ــویم  ــاری می ش ــال و بختی ــتان های چهارمح ــی وارد بیمارس ــرد: وقت ــوان ک وی عن

مشــاهده می کنیــم کادر بهداشــت و درمــان در لباس هــای حفاظتــی کــه پوشــیدن 

ــام  ــا را انج ــه آن ه ــه ب ــه محول ــار وظیف ــا افتخ ــت ب ــده اس ــیار آزاردهن ــا بس آن ه

می دهنــد و بــه بیمــاران خدمت رســانی می کننــد.

ــال  ــتان در ح ــتان های اس ــه در بیمارس ــی ک ــه لحظه های ــان اینک ــا بی ــی ب رئیس

وقــوع اســت یــادآور دوران دفــاع مقــدس اســت، خاطرنشــان کــرد: علی رغــم آنکــه 

بیمــاری کرونــا یــک بیمــاری بســیار بــد اســت كــه عزیــزان بســیاری را از مــا گرفــت و 

خانواده هــا را داغــدار كــرد امــا در ایــن بیــن لحظــات زیبایــی چــه در عرصــه درمــان، 

چــه پیشــگیری و چــه كمك هــای مؤمنانــه نیــز رقــم خــورد.

ــهرکرد  ــر (س)ش ــی هاج ــی درمان ــز آموزش ــس مرک رئی

اضافــه کــرد: کادر بهداشــت و درمــان اســتان چهارمحال 

ــا  ــان ت ــتگی ها همچن ــام خس ــم تم ــاری علی رغ و بختی

ــردم  ــار م ــم در كن ــت بدهی ــا را شكس ــه کرون ــی ک زمان

هســتند.

ــک  ــوان ی ــه عن ــر، ب ــتان هاج ــرد: بیمارس ــد ک وی تاکی

مرکــز آموزشــی، درمانــی و پژوهشــی در حــال فعالیــت 

اســت، ایــن مرکــز بــا نزدیــک بــه ۵۰۰ تخــت بزرگ تریــن 

بیمارســتان اســتان اســت كــه خدمــات متنوعــی را بــه 

ــد. ــه می ده ــاران ارائ بیم

رئیســی بــا اشــاره بــه اینکــه خدمــات تخصصــی و فــوق 

ــه قــوت خــود  تخصصــی بیمارســتان هاجــر کمــاکان ب

باقــی اســت، یــادآور شــد: ایــن مــوارد در کنــار خدمــات 

ــا  ــت، ب ــی اس ــود باق ــوت خ ــه ق ــا ب ــاران کرون ــه بیم ب

برنامه ریــزی کــه انجــام شــده اســت، بخش هایــی كــه 

ــانی  ــد_۱۹ خدمت رس ــه كووی ــكوك ب ــاران مش ــه بیم ب

را  بیمــاران عــادی  كــه  بــا بخش هایــی  می كننــد 

ــتند. ــزا هس ــال مج ــد كام ــرش می كنن پذی

رئیــس مرکــز آموزشــی درمانــی هاجــر(س) شــهرکرد بــا 

ــتان  ــدود بیمارس ــت مح ــم بضاع ــه علی رغ ــان اینک بی

ــو  ــن نح ــه بهتری ــده ب ــالش ش ــود ت ــای موج و تنگناه

ممکــن خدمت رســانی بــه مــردم انجــام شــود، گفــت: 

بیمارســتان  در  و...  اتاق هــا  راهروهــا،  بخش هــا، 

هاجــر(س) بــه بهتریــن نحــو ممکــن گندزدایــی و 

می شــوند. ضدعفونــی 

ــرد و  ــوان ک ــوب عن ــا را نامطل وی شــرایط بیمــاری کرون

گفــت: بیمارانــی کــه اندیکاســیون الزم بســتری را دارنــد 

ــد، در  ــش یافته ان ــر بســیار افزای ــه اخی ــد هفت طــی چن

ــه در  ــا ک ــه کرون ــال ب ــاران مبت ــداد بیم ــال حاضــر تع ح

ــه  ــبت ب ــتند نس ــتری هس ــتان هاجــر (س) بس بیمارس

ایــام عیــد نــوروز بــه طــور متوســط ســه تــا چهــار درصد 

افزایــش یافتــه و ایــن رقــم بســیار نگــران كننــده اســت.

رئیســی خاطرنشــان کــرد: بیمــاری کرونــا درمــان قطعی 

نــدارد و همــه درمان هایــی کــه اســتفاده می شــود 

تاثیــرات نســبی دارنــد، اگرچــه همپــای بهتریــن 

ــاران  ــه بیم ــی ب ــات مطلوب ــور خدم ــگاه های کش دانش

ــد گفــت درمان هــا  ــی متاســفانه بای ــه می شــود ول ارائ

ــت. ــی نیس قطع

ــهرکرد  ــر (س)ش ــی هاج ــی درمان ــز آموزش ــس مرک رئی

ــا  ــه کرون ــال ب ــاران مبت ــه بیم ــه ب ــرد: ICU ک ــه ک اضاف

ــو از  ــا ممل ــر روزه ــت در اکث ــده اس ــاص داده ش اختص

ــه  ــادی از بخش هــا ب ــداد زی ــار اســت و اگرچــه تع بیم

ایــن بیمــاران اختصــاص داده شــده اســت امــا همیــن 

ــار هســتند  ــو از بیم ــر روزهــا ممل ــز در اكث بخش هــا نی

ــز مواجــه می شــویم. ــود تخــت نی ــا كمب و چــه بســا ب

ــن شــدن  ــه مزم ــه ب ــا توج ــه ب ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب

ــان،  ــر کادر بهداشــت و درم ــم ب ــاری و شــرایط حاک بیم

نگــران وضعیــت حاکــم هســتیم، بیــان کــرد: از مــردم 

می خواهیــم از کادر بهداشــت و درمــان حمایــت كننــد، 

ــود را  ــه خ ــتیم و وظیف ــالمت هس ــع س ــا مداف ــر م اگ

انجــام می دهیــم، مــردم نیــز حامــی مدافعــان ســالمت 

باشــند.

ــردم از کادر بهداشــت  ــت م ــرد: حمای ــد ک رئیســی تاکی

و درمــان ایــن اســت کــه از حضــور در تجمعــات، 

مراســم های شــادی و عــزا دوری کننــد، حتمــا از ماســک 

اســتفاده كــرده و بهداشــت را رعایــت كننــد تــا بــه زودی 

بــر ایــن بیمــاری غلبــه كنیــم.

ــهرکرد  ــر (س)ش ــی هاج ــی درمان ــز آموزش ــس مرک رئی

ــن  ــده شــد ای ــن روزهــا دی ــرد: آنچــه ای خاطرنشــان ک

بــود کــه بــرای بیمــاری کرونــا پیــر و جــوان، زن و مــرد، 

جنــس و نــژاد و... هیــچ تفاوتــی نمی کنــد، بــه عنــوان 

یــك پزشــك بایــد تاكیــد كنــم كــه بــه راســتی بایــد از 

كرونــا ترســید.
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ابتالی رئیس بیمارستان سید الشهداء(ع) فارسان به کرونا هم

 او را از انجام وظایفش باز نداشت 

ممنوعیت برگزاری مجالس عروسی و عزا در شهرستان 

کوهرنگ تا اطالع ثانوی

ــهداء(ع)  ــید الش ــتان س ــس بیمارس ــدا؛ رئی وب

ــا  ــه کرون ــال ب ــخت ابت ــای س فارســان در روز ه

ــن  ــت ای ــئولیت مدیری ــار مس ــنگینی ب ــم س ه

ــت. ــن نگذاش ــر زمی ــی را ب ــز درمان مرک

بــه گــزارش وبــدا؛ دکتــر فرشــید ویســی پزشــک 

ــدی  ــک توانمن ــروق ،پزش ــب وع ــص قل متخص

ــروس  ــیوع وی ــی ش ــای ابتدای ــه در در روزه ک

ــوده  ــه نم ــادی ارائ ــات زی ــون خدم ــا تاکن کرون

ــدن  ــت ش ــا مثب ــه ب ــت ك ــد روزی اس ــد چن ان

ــاری  ــه بیم ــالی وی ب ــای وی ابت ــت كرون تس

ــد. ــی ش ــد ۱۹ قطع كووی

گفتنــی اســت، ایــن پزشــک خــدوم بــا توجــه 

ــی  ــات، حساســیت مقطــع زمان ــار مراجع ــه ب ب

بــا وجــود بســتری شــدن در بیمارســتان محــل 

خدمتــش از انجــام وظایــف مدیریتــی خــود باز 

نایســتاده و بــه رغــم شــرایط ســخت ودر حــال 

ادامــه درمــان و گــذر از بیمــاری ، روزانــه امــور 

ــا  ــا انجــام کارهــا ب ــه بیمارســتان را ب ــوط ب مرب

جدیــت رســیدگی مــی نمایــد.

دکتــر ویســی کــه از بــدو ورود کرونــا بــه 

اســتان و بــروز چندیــن مــورد پیــک بیمــاری در 

ــات  ــار مراجع ــش ب ــان و افزای ــتان فارس شهرس

ــد  ــاری كووی ــم بیم ــه عالی ــاران مشــکوک ب بیم

۱۹ بــه بیمارســتان با 

ــادی و  ــات جه اقدام

ارزشــمند كلیــه تیــم 

ــی بیمارســتان  درمان

خــدوم  وپزشــكان 

ــاران بی شــماری  بیم

را پذیــرش كردنــد 

بخــش  نجــات  و 

قابــل  تعــداد 

توجهــی از مبتالیــان 

بــه ایــن بیمــاری 

ــدند. ش

بــا  اســت،  امیــد 

خداونــد  عنایــت 

ــا  ــاری اب ــال و ی متع

عبداللــه الحســین (ع) بــه زودی شــاهد بهبــود 

حــال ایشــان و شــفای تمامــی بیمــاران بویــژه 

ــیم. ــا باش ــخت کرون ــاری س ــه بیم ــان ب مبتالی

و درمــان  رئیــس شــبکه بهداشــت  وبــدا؛ 

شهرســتان کوهرنــگ از ممنوعیــت برگــزاری 

مجالــس عروســی و عــزا در تــا اطــالع ثانــوی در 

ــرداد. ــتان خب ــن شهرس ای

ــالمت  ــورای س ــه ش ــدا؛ جلس ــزارش وب ــه گ ب

و امنیــت غذایــی شهرســتان کوهرنــگ بــا 

محوریــت کرونــا ویــروس در محــل شــبکه 

بهداشــت و درمــان ایــن شهرســتان بــا حضــور 

دادســتان و مســؤوالن ادارات عضــو ایــن شــورا 

ــتی  ــای بهداش ــل پروتکل ه ــت کام ــا رعای و ب

ــد. ــزار ش برگ

لله  حشــمت ا

در  منصــوری 

جلســه  ایــن 

ارایــه  ضمــن 

گــزارش کاملــی 

فعالیت هــای  از 

ــه در  ــام گرفت انج

کنتــرل  زمینــه 

بــا  مقابلــه  و 

کرونــا ویــروس، 

خصــوص  در 

رونــد افزایشــی 

در  مبتالیــان 

ایــن شهرســتان 

داد. هشــدار 

ــتان  ــان شهرس ــت و درم ــبکه بهداش ــس ش رئی

کوهرنــگ از بــاال رفتــن آمــار مبتالیــان بــه کرونا 

درشهرســتان کوهرنــگ بشــدت ابــراز نگرانی کرد 

و از مــردم فهیــم ایــن شهرســتان تقاضــا کــرد: 

توصیه هــا را جــدی گرفتــه و پروتكل هــای 

ــد، چراكــه بی توجهــی  بهداشــتی را رعایــت كنن

ــان  ــه ایــن موضــوع مهــم، بــه ضــرر خــود آن ب

خواهــد بــود.

ــا بیــان اینکــه اگــر مــردم رعایــت نکننــد  وی ب

ــود  ــز وج ــت قرم ــن در وضعی ــکان قرارگرفت ام

دارد، ادامــه داد: مهمتریــن دلیــل شــیوع بیماری 

ــات،  ــردم در اجتماع ــور م ــان حض ــا همچن کرون

و  اجتماعــی  فاصله گــذاری  رعایــت  عــدم 

ــت. ــک اس ــردن از ماس ــتفاده نک اس

منصــوری بــا اشــاره بــه اینکــه مهم تریــن دلیــل 

اســتفاده عمومــی از ماســک جلوگیــری از پخش 

و انتقــال ویــروس توســط مبتالیــان یــا ناقــالن 

ــک  ــرد: ماس ــان ک ــت، خاطرنش ــت اس بی عالم

فقــط یکــی از ابزارهــای حفاظتــی در برابــر 

ــت ها،  ــوی دس ــت و ش ــت و شس ــروس اس وی

ــری  ــال، جلوگی ــراد مبت ــا اف ــاس ب ــاب از تم اجتن

ــی  ــراد دارای عالئم ــوده و اف ــراد آل ــور اف از حض

ــاع  ــس در اجتم ــی نف ــرفه و تنگ ــون س همچ

ــرد. ــرار گی ــان بایــد مــورد توجــه ق همچن

ــتان  ــان شهرس ــت و درم ــبکه بهداش ــس ش رئی

کوهرنــگ بــا تاکیــد بــر اینکــه برگــزاری مراســم 

عــزا، شــادی، همایــش و هرگونــه اجتمــاع 

جمعیتــی، پتانســیل انتشــار ایــن ویــروس کرونا 

را افزایــش می دهــد، اضافــه کــرد: برگــزار 

نشــدن اجتماعــات مهم تریــن مؤلفــه پیشــگیری 

ــه  ــه ب ــا توج ــروز ب ــود و از ام ــوب می ش محس

ــد  ــن تاكی ــن و همچنی ــورای تامی ــه ش مصوب

ــه مراســم  دادســتان شهرســتان برگــزاری هرگون

عروســی و عــزاداری چــه در مكان هــای مســقف 

یــا غیرمســقف، در ایــن شهرســتان ممنــوع 

ــت. اس

coronavirus
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نظارت بر پایگاه سنجش نوآموزان بدو ورود به دبستان در شهرستان کیار

زایمان موفقیت آمیز مادر باردار دو قلو در آمبوالنس اورژانس لردگان

درمــان  و  بهداشــت  مرکــز  رئیــس  وبــدا؛ 

ــگاه  ــر پای ــارت ب ــت: نظ ــار گف ــتان کی شهرس

ــه دبســتان در  ــدو ورود ب ــوزان ب ســنجش نوآم

ســال تحصیلــی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ انجــام گرفــت.

ــا  ــزود: ب ــری اف ــید طاه ــدا؛ رش ــزارش وب ــه گ ب

توجــه بــه آغــاز فراینــد ســنجش نوآمــوزان بــدو 

ــی ۱۴۰۰-۱۳۹۹  ــال تحصیل ــتان س ــه دبس ورود ب

ــز خدمــات  ــا همراهــی کارشــناس ناظــر مراک ب

پایگاه هــای  از  تعــدادی  از  جامــع ســالمت 

ــل  ــه عم ــد ب ــن بازدی ــوزان از ای ــنجش نوآم س

ــد. آم

ــتان  ــان شهرس ــت و درم ــز بهداش ــس مرک رئی

کیــار ادامــه داد: در ایــن بازدیدهــا رعایــت 

ــای  ــتی در پایگاه ه ــای بهداش ــه پروتکل ه کلی

ســنجش نوآمــوزان مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت 

و بــه افــرادی کــه در ایــن پایگاه هــا ارائــه 

ــر اســاس دســتورالعمل ها  ــد، ب خدمــت می کنن

و توصیه هــای بهداشــتی مقابلــه بــا كرونــا 

ــد. ــه ش ــه ارائ ــا الزم توصیه ه

کمیتــه  جلســه  برگــزاری  از  همچنیــن  وی 

ــا در شهرســتان  مدیریــت بحــران بیمــاری کرون

ــروز و  ــاز ب ــرد: از آغ ــوان ک ــر داد و عن ــار خب کی

ــه  ــاه کمیت ــر م ــد-۱۹ ه ــاری کووی ــیوع بیم ش

بحــران  مدیریــت 

در  كرونــا  بیمــاری 

شهرســتان  ایــن 

ــه داده  تشكیل جلس

اســت.

ــان  طاهری خاطرنش

ایــن  در  کــرد: 

آخریــن  کمیتــه 

لعمل های  ا دســتور

ــه  بهداشــتی در زمین

اســتفاده همگانــی از 

ماســک، عــدم تــردد 

ســالمندان و بیماران 

ــطح  ــه ای در س زمین

اماکــن  و  شــهر 

آمادگــی  عمومــی، 

ــگ در  اقــدام هماهن

زمینــه ضدعفونــی 

ــه  ــردد و ورود مســافران ب ــرل ت روســتاها و کنت

ایــن شهرســتان مطــرح و بررســی شــد.

ــتان  ــان شهرس ــت و درم ــز بهداش ــس مرک رئی

کیــار اضافــه کــرد: بیــان ابعــاد حمایــت روانی از 

خانواده هایــی کــه مــورد مثبــت دارنــد، عالئــم 

جدیــد در بیمــاران کورنــا و اســتفاده از پتانســیل 

معتمدیــن در مجــاب کــردن اهالــی بــرای عــدم 

برگــزاری دورهمی هــا و مراســم تجمعــی ماننــد 

عــزا وعروســی از دیگــر مــوارد مطــرح شــده در 

جلســه كمیتــه مدیریــت بحــران بیمــاری كرونــا 

در شهرســتان بــود.

وبــدا؛ سرپرســت شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان لــردگان، از تولــد نــوزادان دوقلــوی مــادر 

بــاردار ۲۴ ســاله لردگانــی در آمبوالنــس اورژانــس خبــر داد.

بــه گــزارش وبــدا؛ محمــد جــان جلیــل پیــران افــزود: بــا اقــدام بــه موقــع اورژانــس ۱۱۵ روســتای 

قلعــه مدرســه و زحمــات کبــرا کریمــی درچــه مامــای مرکــز خدمــات جامــع ســالمت روســتای 

قلعــه مدرســه لــردگان، زایمــان ایــن مــادر بــاردار بــا موفقیــت انجــام و دو نــوزاد بــه ســالمت 

حیــن انتقــال مادرشــان بــه بیمارســتان شــهر لــردگان متولــد شــدند.

ــه توســط  ــات و مراقبت هــای اولی ــوزادان وی، پــس از دریافــت اقدام ــه وی، مــادر و ن ــه گفت ب

مامــا، بــرای تکمیــل اقدامــات مراقبتــی پــس از زایمــان به زایشــگاه بیمارســتان شــهدای لــردگان 

منتقــل شــدند.



۷۸

انتصاب

مدیر گروه داخلی دانشگاه علوم پزشکی 

شهرکرد منصوب شد

وبــدا؛ با ابالغ حکمی از ســوی ریاســت 

دانشــگاه علــوم پزشــکی، خدمــات 

بهداشــتی و درمانــی چهارمحــال و 

ــان  ــی رحیمی ــر قربانعل ــاری، دکت بختی

از اعضــای هیــات علمــی دانشــگاه بــه 

ــی منصــوب  ــر گــروه داخل ــوان مدی عن

شــد.

مدیر گروه نورولوژی دانشگاه علوم پزشکی 

شهرکرد منصوب شد

وبــدا؛ بــا ابــالغ حکمــی از ســوی 

ریاســت دانشــگاه علــوم پزشــکی، 

درمانــی  و  بهداشــتی  خدمــات 

ــر مجیــد  ــاری، دکت چهارمحــال و بختی

جعفــری از اعضــای هیــات علمــی 

دانشــگاه بــه عنــوان مدیــر گــروه 

شــد. منصــوب  نورولــوژی 

مدیر گروه عفونی دانشگاه علوم پزشکی 

شهرکرد منصوب شد

وبــدا؛ بــا ابــالغ حکمــی از ســوی 

ریاســت دانشــگاه علــوم پزشــکی، 

درمانــی  و  بهداشــتی  خدمــات 

چهارمحــال و بختیــاری، دکتــر مســعود 

حفیظــی از اعضــای هیــأت علمــی 

دانشــگاه بــه عنــوان مدیــر گــروه 

عفونــی منصــوب شــد.

مشاور رئیس دانشگاه و رئیس دبیرخانه 

دائمی هیأت امناء دانشگاه علوم پزشکی 

شهرکرد منصوب شد

وبــدا؛ بــا ابــالغ حکمــی از ســوی 

ریاســت دانشــگاه علــوم پزشــکی، 

درمانــی  و  بهداشــتی  خدمــات 

ــد  ــی محم ــاری عل ــال و بختی چهارمح

امانــی بــه عنــوان مشــاور رئیــس 

ــی  ــه دائم ــس دبیرخان دانشــگاه و رئی

هیــأت امنــاء ایــن دانشــگاه منصــوب 

ــد. ش

معرفی سرپرست داروخانه شهدا شهرکرد

وبــدا؛ بــا ابــالغ حکمــی از ســوی دکتــر 

ــد بــه  ــد شــیرانی، مینــا دادون مجی

ــوان سرپرســت داروخانــه شــهدا  عن

ــد. ــوب ش ــهرکرد منص ش

انتصاب دکتر شیرانی بعنوان دبیر شورای 

کالن منطقه هفت کشور

وبــدا؛ بــا ابــالغ حکمــی از ســوی 

ــت  ــه هف ــورای کالن منطق ــس ش رئی

کشــور، دکتــر مجیــد شــیرانی بــه 

ــر شــورای  ــوان دبی مــدت یکســال بعن

ــوب  ــور منص ــت كش ــه هف کالن منطق

ــد. ش

معرفی سرپرست جدید مدیریت 

دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

وبــدا؛ بــا ابــالغ حکمــی از ســوی دکتــر 

عنایت اللــه  طهماســبیان،  شــهرام 

ســمیع به عنــوان سرپرســت جدیــد 

مدیریــت دانشــجویی دانشــگاه علــوم 

ــد. ــوب ش ــهرکرد منص ــکی ش پزش

سرپرست مدیریت آمار و فناوری اطالعات 

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد منصوب شد

وبــدا؛ بــا ابــالغ حکمــی از ســوی 

ریاســت دانشــگاه علــوم پزشــکی، 

درمانــی  و  بهداشــتی  خدمــات 

عیســی  بختیــاری  و  چهارمحــال 

سرپرســت  ســمت  بــه  محمــودی 

ــات  ــاوری اطالع ــار و فن ــت آم مدیری

شــد. منصــوب  دانشــگاه  ایــن 

حکم رئیس اداره نگهداشت دانشگاه علوم 

پزشکی شهرکرد ابالغ شد

وبــدا؛ بــا ابــالغ حکمــی از ســوی 

ــع و  ــت، مناب ــعه مدیری ــاون توس مع

ــزی دانشــگاه علــوم پزشــکی،  برنامه ری

درمانــی  و  بهداشــتی  خدمــات 

مهنــدس  بختیــاری  و  چهارمحــال 

محمــد الیاســی به عنــوان رئیــس اداره 

ــوب  ــگاه منص ــن دانش ــت ای نگهداش

ــد.  ش

انتصاب دکتر صالحی فرد بعنوان عضو کمیته 

تخصصی بودجه امور مالی هیات امناء

وبــدا؛ بــا ابــالغ حکمــی از ســوی ریاســت 

خدمــات  پزشــکی،  علــوم  دانشــگاه 

و  چهارمحــال  درمانــی  و  بهداشــتی 

ــی  ــن صالح ــی ضام ــر عل ــاری دکت بختی

ــی  ــه تخصص ــو کمیت ــوان عض ــرد بعن ف

امنــاء  هیــات  مالــی  امــور  بودجــه 

ــوب شــد. منص

مشاور جوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی 

شهرکرد معرفی شد

وبــدا؛ بــا ابــالغ حکمــی از ســوی 

ریاســت دانشــگاه علــوم پزشــکی، 

درمانــی  و  بهداشــتی  خدمــات 

ــر معیــن  ــاری، دکت چهارمحــال و بختی

ــوان  ــاور ج ــوان مش ــه عن ــادمند ب ش

پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  رئیــس 

ــاورین  ــورای مش ــو ش ــهرکرد و عض ش

جــوان منصــوب شــد.



۷۹

برگزاری مراسم عزاداری سرور و ساالر شهیدان اباعبدالله الحسین (ع) 
در استان چهارمحال و بختیاری با رعایت پروتکل های بهداشتی



۸۰

نشست خبری رییس دانشگاه علوم پزشکی 

چهارمحال و بختیاری در خبرگزاری  ایرنا شهرکرد

تجلیل از مدافعان سالمت استان توسط معاون محترم 

رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

آئین افتتاح پایگاه اورژانس هوایی چهارمحال و بختیاری

 با حضور مسئولین دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد


