




وبدا; رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
ش��هرکرد در پیامی فرارسیدن فصل 
بهار و آغاز س��ال نو هجری شمسي 
و مبعث حضرت رسول اکرم محمد 
مجموع��ه  ب��ه  را  مصطف��ي )ص( 
بهداش��ت و درم��ان چهارمح��ال و 

بختیاري تبريک گفت. 
دکت��ر مجید ش��یرانی اف��زود: فرا 
رسیدن س��ال نو همیشه نويدبخش 
اف��کار نو، کردار ن��و و تصمیم هاي 
نو ب��راي آينده اس��ت، آينده اي که 
ب��ه برکت مبع��ث پیامب��ر خوبي ها 
همه  )ص(  محمدمصطفي  حضرت 

امید داريم بهتر از گذشته باشد.
وی ادامه داد: س��ال ۹۸ با همه فراز 
و نش��یب های س��خت و آسان خود 
رو به اتمام اس��ت، اي��ن روزها درد 
بیم��اری کرونا بر جان م��ردم ايران 
نشسته و نوروز باستاني ۹۹ را تحت 
الشعاع قرار داده است اما همان گونه 
که روزهاي شادي مي گذرد روزهاي 
غ��م نیز تمام خواهد ش��د، تنها بايد 
صب��ور بوده و ب��ا همه ت��وان خود 
براي ريشه کني اين بیماري منحوس 

تالش کنیم.
دکتر ش��یرانی خاطرنش��ان کرد: در 

س��ال جديد به معانی واقعی کلمه 
دعای "حول حالنا" را در ابتدا براي 
مردم ايران و در ادامه براي مجموعه 
خدوم، ايثارگر و پرتالش بهداش��ت 
و درمان چهارمح��ال و بختیاري از 

خداوند متعال مسئلت دارم.
رئی��س دانش��گاه عل��وم پزش��کی 
ش��هرکرد بیان کرد: در سال نو، ۳۶۵ 
روز سالمتی، ش��ادی، پیروزي، مهر 
و دوس��تي و عش��ق را ب��راي همه 
تالشگران عرصه بهداشت و درمان 

آرزومندم.

زمس��تان سرد و س��خت سال ۹۸ 
به اتمام رس��ید و يک س��ال تالش و 
پش��تکار با شوق رس��یدن به روزهای 
خوش بهاری به پايان رسید، روزهای 
زيبا و س��ر س��بز بهار از راه رس��ید و 
صدای آواز چکاوکان در باغ و بوستان 
پیچید  اما همچن��ان محدوديت های 
ويژه کرونايی و نگرانی از همه گیری 
بیم��اری منحوس کرونا بر دلخوش��ی 

هايمان سايه افکنده است.
امس��ال فص��ل به��ار برای سیس��تم 
بهداش��ت و درمان کش��ور و اس��تان 
چه��ار فصل چهارمحال و بختیاری  با 
کار و زحمات مضاعف و حجم کاری 
صد چندان نسبت به سال های گذشته 

آغاز ش��د به اين امید که با فايق آمدن 
بر مشکالت ش��یوع بیماری کرونا در 
کوت��اه ترين زمان ممک��ن، فرصت را 
برای بهره مندی مردم از موهبت های 
الهی در فصل زيبای بهار فراهم نمود. 
در اين میان آموزش و اطالع رس��انی 
و آگاه سازی عموم نسبت به خطرات 
همه گی��ری کرونا وي��روس در راس 
امور قرار گرفته و به حق که مسئولین، 
کارشناس��ان و رابطین روابط عمومی 
های واحد های تابعه دانشگاه همپای 
با روس��ا، مديران و کادر بهداش��تی و 
درمانی اين مجموعه برای ريش��ه کنی 
بیم��اری کوويد 1۹ از هیچ کوشش��ی 
فروگ��ذار نبوده و نیس��تند و به لطف 

الهی و همراهی اين عزيزان، توفیق 
چ��اپ اين ش��ماره از فصلنامه خبری 

پژواک نیز نصیبمان شد.
ضمن تقدير از تالش های خس��تگی 
ناپذي��ر يکايک دس��ت ان��درکاران و 
متولیان امر بهداشت و سالمت استان، 
آرزوی س��المتی و توفیق روز افزون 
همه عزيزان را از درگاه خداوند متعال 
مس��ئلت نموده و امیدوارم با همراهی 
و هم��کاری مردم و مس��ئولین هرچه 
زودتر شاهد ريشه کنی بیماری کوويد 
1۹ در ج��ای جای کش��ور و اس��تان 

عزيزمان باشیم.

           سید علی درخشان



وبدا؛ در دوازدهمین روز از خردادماه ۹۹ فصلی نو 
از نظام سالمت کشور آغاز شد.

در جلس��ه ويدئو کنفرانس با حض��ور مقام عالی 
وزارت، روس��ا و معاونی��ن دانش��گاه ه��ای علوم 
پزش��کی کش��ور به میزباني دانشگاه س��منان طرح 

"هرخانه يک پايگاه سالمت" افتتاح شد.
وزير بهداش��ت در ابتدای اين جلس��ه ضمن ادای 
احت��رام ب��ه مقام ش��هدای مدافع س��المت و طلب 
مغفرت برای تمامي درگذش��تگان ناش��ي از شیوع 
بیم��اري کرونا اظهار داش��ت: تاريخ گ��واه تالش 
هاي ش��بانه روزي و بي وقفه تمامي کادر بهداشتي 

و درمان��ي و همه کس��اني اس��ت که با گذش��ت و 
ايثارشان در مقابل بیماري منحوس کرونا ايستادگي 
ک��رده و مانع از غلبه اين بیماري منحوس بر جامعه 
شدند مي باشد. دکتر سعید نمکی با اشاره به برخی 
تحوالت در نظام ش��بکه و زير ساخت های آن در 
سال های اخیر از روساي دانشگاه هايي که طرح به 

صورت پايلوت در آنها اجرا شد تقدير نمود.
وی خاطر نش��ان کرد: طرح ه��ر خانه يک پايگاه 
س��المت از سمنان، قزوين، کاش��ان و همدان آغاز 
ش��د. به گفته وی، اي��ن طرح قرار بود 1۲ اس��فند 
در س��طح ملی اجرا ش��ود که به دلیل شیوع کرونا 
به 1۲ خرداد موکول ش��د. دکتر نمکی، با اش��اره به 
نقش موثر س��فیران سالمت در انتقال آموزش های 
حوزه س��المت به درون خانواده و تسری آن به کل 
جامعه افزود: تربیت ۲۰ میلیون نفر س��فیر سالمت، 
در صورت همزمان شدن شويع بیماري آنفوالنزا و 

کرونا در فصل پايیز مي تواند بسیار در امر آموزش، 
پیشگیري و کنترل بیماري کمک کننده باشد.

وی تصريح کرد: س��فیران سالمت در کنار کنترل 
بیماری های غیرواگی��ر، تغذيه خانواده ، نگهداري 
به شیوه درست س��المندان و... براي کاهش آسیب 
بیماري و اپیدمي ها نیز مي توانند نقش موثري ايفا 
نمايند. وزير بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��کی 
اظهار داش��ت: با توجه به اينکه طرح برای خانواده 
و با محوريت بانوان می باش��د با ياد و نام حضرت 
فاطمه )س( و به برکت نام اين بانوي بزرگ شروع 
م��ي ش��ود. وی ادام��ه داد: اين طرح ب��رای تمامی 
معاون��ت ها و نیازمند مش��ارکت و همراهی تمامي 
مسئولین و مردم است. دکتر نمکی اظهار امیدواری 
ک��رد: ايران با اجرای موفق اين طرح همچون طرح 
هاي نو در س��نوات گذشته و کنترل بیماري کوويد 

1۹ ، بعنوان الگوي جهاني معرفي شود.

دیدار و گفتگو دکتر کولیوند 
رئیس سازمان اورژانس کشور 
با رئیس دانشگاه علوم پزشکی 

استان چهارمحال وبختیاري 
و رئیس اورژانس و مدیریت 

حوادث استان

به گزارش روابط عمومی اورژانس استان چهارمحال 
و بختیاری در اين ديدار رئیس دانشگاه علوم پزشکي 
با ريیس س��ازمان اورژانس کش��ور پیرامون تکمیل 
ساختمان ستادي اورژانس، اختصاص بالگرد و تامین 
آمبوالنس کمک دار جهت مناطق سخت گذر استان 
چهارمح��ال وبختیاري بحث و تبادل نظر ش��د و در 
ادامه اين ديدار نیز مس��ائل، مش��کالت، چالش ها و 
نیازمنديهاي دانشگاه علوم پزشکي استان در راستاي 
خدمات رساني مطلوب به مصدومان و بیماران مورد 

بحث و بررسي قرار گرفت و تصمیماتي نیز در اين 
راستا اتخاذ گرديد.

اين نشس��ت با حض��ور دکتر پیرحس��ین کولیوند 
ريیس سازمان اورژانس کش��ور، دکتر فتحي معاون 
توسعه مديريت و منابع اورژانس کشور، دکتر شیراني 
ريیس دانشگاه علوم پزشکي چهارمحال وبختیاري ، 
دکتر رحماني معاون درمان، دکتر حیدري سرپرست 

اورژانس و مدير حوادث دانشگاه برگزار شد.

وبدا; وزير بهداش��ت، درمان و آموزش پزشکی از 
شناس��ايی افراد بدون عالمت کوويد1۹ در مرحله 
دوم طرح بس��یج ملي مبارزه با کرونا در کشور خبر 

داد.
دکتر س��عید نمکی افزود: در گام اول طرح بس��یج 
ملی مقابله با کرونا افراد عالمت دار شناسايی شدند 
و در گام دوم به سراغ افراد بدون عالمت مي رويم.
وی ادام��ه داد: با کمک ش��رکت های دانش بنیان و 
تجهیزاتی که در اختیار مجموعه بهداش��ت و درمان 
قرار داده اند مي توانیم خوش��ه هاي بدون عالمت را 
نیز شناسايي کنیم. وزير بهداشت، درمان و آموزش 
پزش��کی عنوان کرد: تیم های سالمت هم وضعیت 

موارد آلوده قبلی شناسايي شده که در خانه يا مکان 
ديگر قرنطینه شده اند را پیگیري خواهند کرد و هم 

موارد بدون عالمت را شناسايي مي کنند.
دکتر نمکی با اشاره به اينکه مرحله اول طرح بسبج 
ملی مقابله با کرونا که يک کار س��نگین ملی و بین 
بخشي بود با موفقیت انجام گرفت، خاطرنشان کرد: 
در اي��ن مرحل��ه ۷۰ میلیون نفر از جمعیت کش��ور 
رصد ش��ده و افراد عالمت دار شناس��ايي و ايزوله 
شدند تا بار بیمارستان ها کم شود. وی با بیان اينکه 
کشور در يک شرايط سنگین اقتصادي به سر مي برد 
و مردم با در خان��ه ماندن و تعطیلي اصناف نهايت 
همکاري را با مس��ؤوالن داشتند، گفت: همگي در 

جريان هس��تیم که کش��ور در يک جنگ اقتصادي 
به س��ر مي برد، دولت به حسب مقدوراتي که دارد 
کمکي به اقش��ار کم درآمد خواهد داشت، اما براي 
آنکه ب��ا بحران اقتصادي عمیق تري مواجه نش��ويم 
بايد با س��طح بندي مناس��ب ، بازگش��ايي تدريجي 
مش��اغل مختلف و... اين کار را انج��ام دهیم.وزير 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تاکید بر اينکه 
در دول��ت هیچگونه ناهماهنگ��ی و عدم همکاري 
درون بخش��ي وجود ندارد، تصريح ک��رد: در هیچ 
زماني اين صمیمیت، همدلي و همراهي در کش��ور 
حاکم نبود، در بس��تن مدارس، دانش��گاه ها، اماکن 
عمومي و مذهبي هیچ گونه ناهماهنگي ديده نشد.

افتتاح طرح "هرخانه 
یک پایگاه سالمت"

شناسایی افراد بدون 
عالمت در مرحله دوم طرح 

بسیج ملی مبارزه با کرونا

وزارت

در  ولی فقی��ه  نماين��ده  وب��دا؛ 
چهارمح��ال و بختیاری گفت: مردم 
هم��ه به اصول بهداش��تی آش��نايي 
کامل پیداکرده اند، انتظار اين اس��ت 
کامل آنچه بايد در مسائل بهداشتي 

رعايت بشود را رعايت کنند.
به گ��زارش وبدا؛ به نق��ل از دفتر 
نماين��ده ولی فقی��ه در چهارمحال و 
بختی��اری و امام جمعه ش��هرکرد به 
دنبال اعالم ستاد ملی مقابله با کرونا 
در کشور در خصوص تصمیم گیري 
ش��ب هاي  مراس��م  برگزاري  براي 
ق��در و اعالم دس��تور العمل نحوي 

برگ��زاري اين آيین، نماينده ولي فقیه در اس��تان در ارتباط تلفني با بخش 
خبري ساعت ۲۳ شبکه اس��تاني جهان بین توصیه ها و نکاتي را در همین 

خصوص بیان کردند.
حجت االسالم و المسلمین محمدعلی نکونام در اين ارتباط تلفنی گفت: 
خداوند متعال را بس��یار شاکر و سپاس��گزار هستیم که به حمداهلل شرايط 
به گونه اي شده است که حداقل اين شب هاي باعظمت قدر مردم خوبمان 

محروم نباشند و بتوانند برنامه هايي را داشته باشند.
امام جمعه شهرکرد افزود: طبیعی است که بايد مطابق با شرايط پیش آمده 
به واس��طه کرونا برنامه های امس��ال برگزار ش��ود و هیچ بهانه اي به دست 
کس��ي داده نشود که بعدازآن هم ان شاءاهلل برنامه هاي بعدي را هم بتوانیم 

با باز نگه داشتن مساجد و اماکن مذهبي ادامه بدهیم.
وی به لزوم توجه و عمل به بیانات مقام معظم رهبری درباره مردم اشاره 

و خاطرنشان کرد: اين يعنی رعايت 
همه ضوابط بسیار مهم است.

نکون��ام اضاف��ه کرد: مس��اجد و 
امکانی ک��ه آمادگی ب��رای اجرای 
منضبط ش��ب های احی��ا را ندارند 
وارد برنامه نش��وند که با ضايعاتي 

خدايي نخواسته مواجه نباشیم.
نماين��ده ولی فقی��ه در چهارمحال 
و بختیاری با بیان اينکه مس��اجد و 
امکاني که آمادگي دارند همین فردا 
مقدمات را فراهم کنند و هیأت امنا، 
پايگاه بس��یج و کان��ون  فرهنگي با 
نظارت ائمه محترم جماعات جلسه 
داش��ته و تمهیدات الزم را فراهم کنند، عنوان کرد: مردم خوبمان سجاده، 
مه��ر، ق��رآن، مفاتیح، زيران��داز و لباس گرم که احیانًا اگ��ر در فضاي باز 

خواستند باشند با مشکل مواجه نشوند، به همراه داشته باشند

وی بیان کرد: در مصالی ش��هرکرد از س��اعت 1۲ تا ۲ بامداد برنامه احیا 
برگ��زار می ش��ود، در حیاط مص��ال و فضاهاي ممک��ن در درون مصال و 
همچنین خیابان هاي اطراف امکان صوت تدارک ديده مي ش��ود که مردم 
زيرانداز و امکانات همراه خودش��ان داشته باش��ند و بتواند از اين مراسم 

معنوي به خوبي استفاده کنند.
امام جمع��ه ش��هرکرد از همگ��ی تقاضا ج��دی دارم رعاي��ت ضوابط و 
پروتکل های بهداشتی بیان ش��ده از سوي ستاد ملي و استاني کرونا براي 

برگزاري مراسم شب هاي قدر را جدي بگیرند و آن ها را رعايت کنند.

نماینده ولی 
فقیه رد استان

رعایت همه اصول 
بهداشتی در برگزاری 
مراسم احیای شب های 

قدر بسیار مهم است
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تدفین جانباختگان 
کرونا با حفظ کرامت 
و حرم�ت متوفی و 
و  ش�رعی  تشریفات 
قانونی انجام می شود
 وبدا؛ رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی، خدمات 
بهداشتی و درمانی چهارمحال و بختیاری گفت: 
تدفین جانباختگان مبتال به کرونا با حفظ کرامت 
و حرمت متوفي و تش��ريفات ش��رعي و قانوني 

انجام مي شود.
دکت��ر مجید ش��یرانی افزود: با توج��ه به اينکه 
منشاء تولید و انتش��ار ويروس تنفس فرد بیمار 
مي باش��د با فوت وي و از کار افتادن دس��تگاه 
تنفس، منبع تولید و انتش��ار از بین رفته اما بايد 

گن��د زدايي لباس و س��طح بدن ف��رد فوتي در 
محیط بیمارستاني انجام شود.

وی تصري��ح کرد: همه تش��ريفات کفن و دفن 
قانونی و ش��رعی با رعايت ضوابط بهداشتي در 
خص��وص جانباختگان کرونا انجام و قبرس��تان 
جداگانه و قوانی��ن اضافه براي دفن اين عزيزان 

الزم نیست.
به گفته وی، ضدعفونی محل توس��ط همکاران 
بهداش��تی و تحت نظارت اين عزيزان انجام می 
شود. دکتر ش��یرانی ادامه داد: کماکان جلوگیری 

از تجمع و برگزاری مراسم 
ه��ای ع��زاداري و تم��اس 
نزديک ب��ا اطرافیان فوتي به 
عل��ت احتمال ابت��ال آنها به 
لذا  بوده  خطرن��اک  بیماري 
ضم��ن اب��راز هم��دردي به 
خانواده هاي داغدار متوفیان 

توصیه مي شود چه حین خاکسپاري و چه پس 
از آن از برگزاري مراسم اگر چه برگرفته از حس 

نوع دوستي است جدا خودداري نمايند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان خاطر نشان 
کرد: االن در کشور و استان با پیک شیوع بیماری 
کوويد 1۹ مواجه هس��تیم و در صورت رعايت 
نکات بهداشتي يک تا دو هفته آينده شیب نزولي 
بیماري را خواهیم داشت و در غیر اين صورت 

روند کنترل بیماري طوالني تر خواهد شد.
وی تصري��ح کرد: اگ��ر چه خیل��ی از مردم به 
توصی��ه های بهداش��تي از جمله خ��ودداري از 
حض��ور در تجماعات و مس��افرت عمل نموده 
اند ولي بازگش��ت مسافرين بويژه از نقاط آلوده 
مي تواند بسیار براي آنها و اطرافیانشان پر خطر 

باشد.

وبدا؛ رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی، خدمات 
بهداش��تی و درمان��ی چهارمح��ال و بختی��اری 
در تش��ريح آخري��ن وضعیت ش��یوع کرونا در 
دوازدهمین روز از فروردين ماه س��ال ۹۹ استان 
گفت: فوتي هاي ناش��ي از کرونا در چهارمحال 
و بختیاري معموال افراد مس��ن باالي ۷۰ س��ال 

هستند.
دکتر مجید شیرانی افزود: از شروع خطر اپیدمی 
تا کنون ۵۷۴ بیمار با عالئم بالیني مش��کوک به 
کرونا در بیمارستان هاي استان بستري شده اند.

وی، تع��داد ترخیص ش��دگان ک��ه به صورت 
قطعی به کرونا مبتال شده و بهبود يافته اند را ۷۴ 
نفر اعالم کرد و افزود: تعداد افراد بستری فعلی 

در مراکز درماني ۸۰ نفر هستند.
به گفته وی، با مثبت اعالم ش��دن آزمايشات ۸ 
بیمار مش��کوک ديگر طی ۲۴ س��اعت گذشته ، 
کل موارد مبتال از آغاز بیماري که نتايج آزمايش 

آن ها مثبت اعالم شده به 1۲۲ نفر رسید.
دکت��ر ش��یرانی اظهار داش��ت: متاس��فانه طی 
۲۴ساعت گذشته با فوت يکی ديگر از مبتاليان 
به کرونا مجموع فوتي هاي ناشي از ابتال به اين 
بیماري در اس��تان به 1۶ نفر رسید. وی تصريح 

کرد: اکثريت قريب به اتفاق فوتی ها افراد مسن 
و معموال باالی ۷۰ س��ال و داراي بیماري زمینه 
اي که س��طح ايمني بدنش��ان پايین ب��وده مانند 
کنس��ر، نارس��ايي کلیه و بیماري مزمن کلیوي 

بوده اند.
رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی اس��تان، تعداد 
فوت��ی های زير ۷۰ س��ال را ۳ نفر اعالم کرد و 
افزود: يکي از اين فوتي ها نوزادي با نارس��ايي 
قلبي، فوتي ديگر بیمار ۴۰ س��اله مبتال به آسم و 
فوتي زير ۷۰ سال س��وم، خانم ۵۰ ساله داراي 

بیماري زمینه اي بوده است.
دکتر شیرانی با اش��اره به راه افتادن آزمايشگاه 
تش��خیص قطعی کرونا در اس��تان افزود: سعی 
شده است نمونه هاي بیشتر و حتي از اطرافیان 
بیماران قطعي و بیماران سرپايي هم با توجه به 

مقدورات و کیت هاي تشخیصي موجود، نمونه 
گی��ري تا با ايزول��ه بیم��اران و قرنطینه نمودن 
خانوادهايش��ان از گس��ترش بیماري جلوگیري 

نمائیم.
دکتر شیرانی در ادامه با بیان اينکه هم استانیان 
آم��ار را مالحظه می کنند و مي دانند در اوج و 
پیک بیماري در کش��ور و اس��تان هستیم و آمار 
روزانه توس��ط س��خنگوي وزارت بهداشت از 
طريق رس��انه ملي و در اس��تان توسط مقامات 
اس��تاني معرف اوج بیماري و وجود افراد بدون 
عالمت و عالمت دار در سطح جامعه مي باشد. 
وی اف��زود: هم وطن��ان روزها و ايام عید را به 
س��ختی گذرانده و الزم است با تحمل يکی دو 
روز آين��ده بويژه روز طبیعت که همه دوس��ت 
دارن��د در طبیع��ت حضور پیدا کنن��د در خانه 

بمانند چراکه خانه امن ترين محیط مي باشد.
دکتر ش��یرانی در پايان خاطر نش��ان کرد: قطعا 
حضور در محیط بیرون مس��تلزم حضور و گذر 
از نقاط متعدد و بعضا آلوده می باشد که رعايت 
نکات بهداشتي را بويژه براي کودکان و جوانتر 
ها نیز س��خت تر مي نمايد و خطر ابتال و شیوع 

بیماري را افزايش مي دهد.

فوتی های ناشی از کرونا در چهارمحال و بختیاری معموال افراد مسن باالی ۷۰ سال هستند

ریاست ر استاندا

وب��دا؛ اس��تاندار چهارمحال و بختی��اری گفت: با 
توجه به تعطی��الت پیش رو، تمامی مراکز خدماتی 
از ارائه خدمات به گردش��گران و مسافراني که سفر 
به مناطق تفريحي و گردش��گري اين استان را براي 
گذراندن تعطیالت پیش رو انتخاب کرده اند معذور 

هستند.
 اقبال عباس��ی در پايان س��یزدهمین جلس��ه ستاد 
اس��تانی مقابله با کرونا به برخ��ی از مصوبات اين 
جلس��ه اشاره و افزود: از جمله اين مصوبات مجوز 
بازگشايي مهدها و مراکز آموزشي آزاد با ۲۵ درصد 
ظرفیت اين مراکز و رعايت پروتکل هاي بهداشتي 

و حفظ فاصله فیزيکي ايمن بین افراد مي باشد.
وی گف��ت: همچنین در اين جلس��ه مقرر گرديد؛ 

فرمانداران با برپايی ايس��تگاه هاي بازرسي و کنترل 
ضمن غربالگري افرادي که قصد ورود به شهرستان 
را دارند از ورود افراد مش��کوک و مبتال به بیماري 
کوويد 1۹ به شهرس��تان خودداري و فرد مبتال را به 

محل قرنطینه اين بیماران هدايت نمايند.
وی، ممنوعی��ت برپاي��ی چادر و اس��کان موقت 
مسافران و گردشگران در پارک ها، بلوار، فضاهای 
سبز و گردشگری و برخورد شهرداري با همکاري 
نیروي انتظام��ي با خاطیان، واگذاري تصمیم گیري 
مدي��ران در خص��وص دور کاري کارکن��ان حائ��ز 
ش��رايط از جمله مادران باردار، افراد داراي بیماري 
هاي تنفس��ي حاد و مادراني که کودک ش��یرخوار 
دارند را از ديگر مصوبات س��یزدهمین جلسه ستاد 

استاني مقابله با کرونا برشمرد.
عباس��ی، تاکید بر تداوم آموزش و اطالع رسانی و 
تشويق و ترغیب مردم به رعايت نکات بهداشتي و 
خود مراقبتي را از ديگر موضوعات مطرح شده در 

اين جلسه برشمرد.
گفتنی است، سیزدهمین جلسه ستاد استانی مقابله 
با کرون��ا، يازدهم خردادماه ۹۹ ب��ا حضور اعضای 
س��تاد با محوريت تش��ريح آخرين وضعیت شیوع 
بیماري کرونا در اس��تان،  تدابیر انديشیده شده براي 
بازگش��ايي دانشگاه ها و بررس��ي درخواست هاي 
مطرح ش��ده از سوي اعضاي س��تاد در محل سالن 

اجتماعات شهید مرداني استانداري تشکیل شد.

وبدا; هش��تمین جلس��ه ستاد اس��تانی پیشگیری و 
مقابل��ه با ويروس کرونا با حضور اس��تاندار محترم 
و مديران ارشد استاني با محوريت تشريح اقدامات 
درخص��وص کرون��ا وي��روس در چهارمح��ال و 

بختیاري تشکیل شد.
در هشتمین جلسه ستاد استانی مقابله و پیشگیری 
با وي��روس کرون��ا آخرين اقدام��ات درخصوص 
کرونا در اس��تان مطرح شد و پیرامون مباحث ديگر 

تصمیم گیري شد.
اس��تاندار چهارمحال و بختیاری در اين جلس��ه به 
آخرين مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا اشاره کرد 

و گفت: واحدهای صنفي کم خطر از ۲۳ فروردين 
اجازه فعالیت دارند، لیس��ت مشاغل و زمان فعالیت 
آن ها توس��ط دانشگاه علوم پزشکي و اتاق اصناف 

تهیه و به اطالع عموم رسانده شود.
اقبال عباس��ی با اش��اره به اينک��ه تعطیلی اصناف، 
دانش��گاه ها و م��دارس ت��ا ۳۰ فروردي��ن امس��ال 
ادام��ه دارد، افزود: همچنین تا پاي��ان اجراي طرح 
فاصله گ��ذاري اجتماعي تنها دو س��وم کارمندان بر 

اساس شیفت بندي در محل کار حاضر باشند.
وی با تاکید بر نظارت بر مبادی ورودی و خروجی 
شهرها، ادامه داد: اصناف رسمی و غیررسمي بدون 

مج��وز اجازه فعالیت ندارند و بازارهاي روز محلي 
در شهرستان ها بايد تعطیل باشند.

اس��تاندار چهارمح��ال و بختیاری ب��ر تعويق کوچ 
عش��اير با توجه به شیوع خطر کرونا به چهارمحال 
و بختیاري تاکید کرد و گفت: برگزاري جش��ن هاي 
اعیاد ش��بانیه و نیمه ش��عبان تا اطالع ثانوي ممنوع 

است.
عباس��ی خاطرنش��ان کرد: افراد غیربومی س��اکن 
اس��تان های همجوار ک��ه در چهارمحال و بختیاری 
خانه دارند بايد شناسايي شوند لذا مردم مواردي از 

اين دست را با شماره 1۹۰ در میان بگذارند.

مراکز تفریحی 
و گردشگری استان 

چهارمحال و بختیاری 
همچنان تعطیل است

تشکیل هشتمین جلسه ستاد مقابله با 
کرونا در چهارمحال و بختیاری
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چهارمحال و بختیاری از استان های پیشرو در ایجاد مراکز 
بهداشتی براي مقابله با کرونا

وبدا؛ رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی، خدمات بهداشتی و درمانی چهارمحال و بختیاری با 
اش��اره به مديريت خوب شدت ش��یوع کوويد 1۹ در استان و حجم مراجعین مراکز درماني 
افزود: چهارمحال و بختیاري جز اس��تان هاي پیشرو در ايجاد مراکز بهداشتي براي مقابله با 

کرونا است.
 دکتر مجید ش��یرانی، در تش��ريح آمار جديد بیماري کرونا در استان در سیزدهمین روز از 
فروردين ماه سال ۹۹ اظهار داشت: از شیوع کوويد 1۹ در کشور تا کنون ۶۰۰ بیمار با عالئم 

بالیني مشکوک به کرونا در بیمارستان هاي استان بستري شده اند.
وی تعداد ترخیص شدگان که به صورت قطعی به کرونا مبتال شده و بهبود يافته اند را ۸۰ 

نفر اعالم کرد.
دکتر ش��یرانی افزود: هم اکنون ۸۰ بیمار در بیمارس��تان های استان تحت مراقبت و درمان 

هستند.
به گفته وی، با مثبت اعالم شدن آزمايشات ۴ بیمار مشکوک ديگر طی ۲۴ ساعت گذشته ، 
کل موارد مبتال از آغاز بیماري که نتايج آزمايش آن ها مثبت اعالم شده 1۲۶ نفر بوده است.

دکتر ش��یرانی گفت: متاسفانه طی ۲۴ساعت گذشته با فوت يکی ديگر از مبتاليان به کرونا 
مجموع فوتي هاي ناشي از ابتال به اين بیماري در استان به 1۷ نفر رسید.

رئیس دانش��گاه علوم پزشکی اس��تان با بیان اينکه طی روزهای گذشته آمار مبتاليان جديد 
به طور متوسط ۶ تا ۸ مورد بوده است افزود: اکنون براي قضاوت اينکه کاهش تعداد موارد 

جديد طي ۲۴ ساعت گذشته معرف آغاز شیب نزولي شیوع بیماري است، زود است.
دکتر ش��یرانی ادامه داد: در صورت تداوم کاهش موارد جديد ابتال طی روزهای آينده مي 

توان امیدوار بود که وارد شیب نزولي شیوع اين بیماري نوپديد شده باشیم.
وی در پاسخ سوال احتمالی باال بودن آمار فوتی ها با توجه به اينکه میزان مرگ و میر اين 
بیماري ۲ تا ۴ درصد اعالم ش��ده اس��ت اظهار داشت: آمار ۲تا ۴ درصد از بین کل مبتاليان 
بوده در حالي که در کشور و استان آزمايشات تشخیص قطعي براي افراد داراي عاليم بالیني 
ضعیف و مراجعین س��رپايي انجام نمي ش��ود و پیش بیني جمعیت مبتاليان کرونا که داراي 
عاليم خفیف و نیازمند به مراجعه به مراکز درماني نداشته اند ۴ تا ۵ برابر افراد داراي عاليم 

بالیني شديد و بستري است.
وی همچنین خاطر نش��ان کرد: دانشگاه های علوم پزش��کی استراتژی های مختلف براي 
پیش��گیري و کنترل کوويد 1۹ داشتند و يکي از اصول دانشگاه علوم پزشکي استان با توجه 
به محدوديت در تعداد کیت هاي تش��خیصي غربالگري و بیماريابي به موقع بود که در اين 
زمینه جز استان هاي پیش تاز در ايجاد مراکز بهداشتي براي مقابله با اين بیماري نوپديد بوده 
است و سعي نموده است تا از تردد افراد به بیمارستان ها و انتشار بیماري پیشگیري نمايد.
وی اضافه کرد: چهارمحال و بختیاری يکی از اس��تان هايي بود که علي رغم شیوع باال در 
اس��تان هاي همجوار به خوبي ش��رايط را مديريت و کنترل خوبي بر میزان شیوع بیماري و 

حجم مراجعات بیمارستاني داشته است.
دکتر ش��یرانی گفت: اين اس��تان به سراغ بیماران و افراد مش��کوک به بیماری رفته و اجازه 

انتشار بیماري را نداده است.
رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی اس��تان در ادامه ضمن تقدير از کادر درمانی و با اش��اره به 
مس��ئولیت پذيري باال ، صبوري و تالش هاي مجدانه اين عزيزان افزود: کادر درماني استان 
بر اساس آخرين پروتکل ها و استانداردهاي تعريف شده به بیماران خدمات ارائه مي نمايند 
ک��ه يکي از علل آن عدم تراکم باالي بیماران در بیمارس��تان ها و مديريت حجم مراجعات 

بوده است.
دکتر شیرانی خاطر نشان کرد: بیشتر مرگ و میرها مربوط به افراد مسن با بیماری زمینه اي 

شديد بوده و در افراد جوان عوارض بیماري و مرگ و میر کمتر بوده است.
دکتر ش��یرانی در پايان ضمن تقدير از مشارکت های مردمی و همکاري مسئولین و توصیه 
م��ردم ب��ه رعايت نکات بهداش��تي و خودداري از مس��افرت و تردد خ��ارج از منزل اظهار 

امیدواري کرد: اين روند ادامه پیدا کند.

وبدا؛ رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی، خدمات 
بهداشتی و درمانی چهارمحال و بختیاری گفت: 
روزانه بطور متوس��ط به ازاي هر يک میلیون نفر 
از جمعیت، ۳۰ نفر به بیماري نو پديد کوويد 1۹ 
در کش��ور مبتال مي شوند�که اين آمار در استان 

بسیار کمتر است
دکتر مجید ش��یرانی با حضور در بخش خبر ۲۰ 
صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاري ضمن 
تش��ريح آخرين وضعیت ش��یوع کوويد 1۹ در 
استان، تقدير از همراهي مردم، همکاري مسئولین 
و همت و تالش هاي شبانه روزي پرسنل مراکز 
بهداش��تي و درماني، از مردم خواس��ت با توجه 
ويژه هشدارهاي بهداشتي از شیوع ثانويه بیماري 
پیشگیري نمايند. وی متذکر شد؛ استان به همت 
مردم و همراهی هم استانیان و توجه آنها به نکات 
بهداشتی، کارنامه خوبی در مقابله با کرونا از خود 

به جای گذاشته است.
به گفته وی، بر اس��اس بررسی های های بعمل 
آمده سیستم بهداشت و درمان اوج شیوع بیماري 
در روزهاي پاياني اسفندماه ۹۸ و روزهاي ابتدايي 
فروردين ماه ۹۹ وسپس حدود ۳ هفته ماندگاريدر 

اوج شیوع بیماري پیش بیني شده است 
دکتر شیرانی ادامه داد: با اقدامات صورت گرفته 
در سطح استان سعی ش��د شیوع بیماری تپه اي 

شکل و وضعیت قابل کنترل باشد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان گفت: برآورد 
می ش��ود هنوز طی اين هفته ت��ا 1۰ روز آتی در 
پیک بیماري و پس از آن وارد شیب ماليم کاهش 

شیوع آن شويم.
دکت��ر ش��یرانی خاطر نش��ان کرد: دل س��ردی 
و خس��تگی مردم نس��بت به ماندن در خانه و يا 
هرگون��ه هیجان زدگي با تصور پايان همه گیري 
کرون��ا، عواقب ناگوار از جمل��ه بروز پیک هاي 
ثانويه و خروج از وضعیت ثابت ش��ده را در پي 
خواهد داش��ت. وی اضافه کرد: ورود به ش��یب 
نزولی ش��یوع کووي��د 1۹، مس��تلزم پايمردي و 
مقاومت و تداوم رعايت نکات بهداش��تي توسط 

هم استانیان مي باشد.

ریاست

ابتالی متوسط روزانه ۳۰ 
بیمار به کرونا به ازای هر یک 
میلیون نفر از جمعیت در کشور

ریاست

وبدا؛ رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی خدمات 
بهداش��تی و درمان��ی چهارمح��ال و بختی��اری 
گفت: از زمان ش��یوع ويروس نوظهور کرونا در 
چین، وزارت بهداشت، هش��دارهاي الزم براي 
پیش��گیري و مقابله با اين بیماري را به استان ها 

و دانشگاه ها ابالغ نمود.
دکت��ر مجید ش��یرانی اف��زود: دانش��گاه علوم 
پزشکی استان نیز به اين مسئله واقف بود که دير 
يا زود میزبان اين مهمان ناخوانده خواهد ش��د، 
بنابراين تمهیدات الزم براي پیش��گیري و کنترل 

شیوع اين ويروس ناشناخته را بعمل آورد.
وی خاطر نش��ان کرد: اگر چه اين ويروس از 
نظر اپیدمیول��وژی خیلي رفتار قابل پیش بیني و 
س��اختار شناخته شده اي نداش��ت اما بر اساس 
آخرين يافته ه��اي علمي، ۳ مدل براي مقابله با 

آن ترسیم گرديد.
دکتر ش��یرانی افزود: در مدل اول و در حالت 
خوش بینانه ح��دود 1۵۰ تخت و در مدل واقع 
بینان��ه حدود ۴۰۰ تخت و در مل بدبینانه حدود 
۸۰۰ تخت بیمارس��تاني ب��راي ارائه خدمات به 

مبتاليان به کرونا در نظر گرفته شد.
رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی اس��تان گفت: 
همچنین در ۳ جنبه کارها برنامه ريزی و مقدمات 
آن فراهم ش��د که در اين راس��تا نیز، کمیته هاي 
دانشگاهي در اسرع وقت تشکیل و امر آموزش 
همگاني و اس��تفاده حداکث��ري از ظرفیت هاي 

موجود در اولويت قرار گرفت.
دکتر شیرانی ادامه داد: علی رغم دشواری های 

موج��ود و نگرانی هاي زياد در س��طح جامعه، 
هم��کاري هاي خوبي از س��وي م��ردم صورت 
گرف��ت و مس��ئولین و مدي��ران دس��تگاه هاي 
مديريتي و اجرايي استان به خوبي پاي کار آمدند. 
وی تصريح کرد: مشکالت و دغدغه مندی های 
احصا گرديد و ضمن تشکیل ستاد استاني مقابله 
با کرونا اقدامات ابتکاري و پیش��روانه در سطح 

دانشگاه آغاز گرديد.
وی از جمله به کمبود ش��ديد مواد ضد عفونی 
کنن��ده در روزه��ای ابتداي��ي ش��یوع بیماري و 
افزاي��ش تقاضا ب��راي اين مواد اف��زود: در اين 
زمین��ه نیز اقدامات به موقع همکاران بهداش��ت 
محیط موثر واقع ش��د و با گند زدايي محل هاي 
تجمع��ي، معابر و توزيع محلول آب ژاول و کلر 
مادر و آموزش نحوه استفاده آن مردم بخشي از 

مشکالت مرتفع گرديد.
وی خاط��ر نش��ان کرد: اين اق��دام اگر چه در 
مواقع وق��وع حوادث غیر مترقبه مانند س��یل و 
زلزل��ه صورت می گیرد ولي بعنوان يک الگو در 

ساير نقاط نیز بکار گرفته شد.
به گفت��ه وی، کمیت��ه اپیدمیولوژي��ک بیماري 
فع��ال و تیم هاي مراقبتي و بهداش��تي با حضور 
کارشناس��ان مبارزه با بیماري ها و افراد خبره و 
تحت نظر اس��اتید امر با شناسايي بیماران قطعي 
مبت��ال به کرونا ، تمامي افراد در ارتباط نزديک با 
فرد بیمار در اسرع وقت غربالگري، افراد نیازمند 
بس��تري بستري و سايرين قرنطینه و از گسترش 

بیماري جلوگیري بعمل آمد.

وی افزود: مجموعه اي��ن اقدامات موجب 
گردي��د تا چهارمحال و بختیاری، علی رغم قرار 
گرفتن در مجاورت استان هاي پر خطر، با شیوع 
نسبتا ثابت و ماليمي به مقابله با بیماري نوپديد 

کوويد 1۹ برود.
وی ب��ا بیان اينکه در ش��رايط کنونی روزانه به 
ازای هر يک میلیون نفر از جمعیت کش��ور ۳۰ 
بیمار مبتال به کرونا شناس��ايي مي ش��ود افزود: 
اين اس��تان س��عي نمود تا با منحني به شکل تپه 

و کمترين ارتفاع با شیوع بیماري مواجه باشد.
دکتر ش��یرانی افزود: تاکنون وضعیت ش��یوع 
بر اس��اس پیش بیني هاي ب��ه عمل آمده بوده و 
مديريت و کنترل خوبي بر اوضاع وجود دارد و 
اينها همه مرهون همراهي و توجه مردم استان به 
نکات بهداشتي و رعايت توصیه در خانه ماندن 

بوده است.
وی هش��دار داد: اين روزها کش��ور و اس��تان 
روزهای پیک بیماری را پش��ت س��ر مي گذارد 
و بیش��ترين بیماران داراي عاليم و بدون عاليم 
بالیني کرونا در سطح جامعه هستند و اين امر در 
صورت عدم توجه به نکات بهداشتي و افزايش 
تردد ها مي تواند احتمال شیوع ثانويه بیماري را 

افزايش دهد.
وی در پايان ابراز امیدواری کرد: با ادامه روند 
همکاری مردم، به سالمت روزهای پیک بیماري 
را پشت س��ر گذاشته و طي روزهاي آتي شاهد 
شیب نزولي ش��یوع کوويد 1۹ و بازگشت افراد 

به زندگي عاديشان باشیم.

چهارمحال و بختیاری از استان های پیشرو در امر مقابله با کرونا

وب��دا؛ رئی��س دانش��گاه علوم پزش��کی، 
خدمات بهداش��تی و درمانی چهارمحال و 
بختیاری گفت: خس��ته شدن از ، در خانه 
مان��دن و رعايت توصیه هاي بهداش��تي، 
خوش بیني و هیجان نس��بت به پايان همه 
گیري کوويد 1۹، آغاز موج ثانويه بیماري 

را در پي خواهد داشت.
دکتر مجید ش��یرانی به اش��اره به افزايش 
تردد ها در برخی معابر و خیابان هاي شهر 
اف��زود: توصیه جدي مس��ئولین و متولیان 
امر بهداشت و درمان ادامه روند توجه هم 
اس��تانیان به توصیه هاي بهداشتي ، ماندن 
در خانه و رعايت فاصله گذاري اجتماعي 
است. وی تصريح کرد: اينکه بیماری کرونا 
ب��ه خوبی در چهارمحال و بختیاري کنترل 

و مديريت ش��ده اس��ت، به معن��اي مهار 
بیماري سرکش کوويد 1۹ نیست.

دکتر ش��یرانی اظهار داش��ت: ه��م اکنون 
روزه��ای پیک بیماری را پش��ت س��ر مي 
گذاريم و بیش��ترين مبتاليان ب��ه کرونا با 
عالي��م و بدون عاليم را در س��طح جامعه 
داريم. وی اضافه ک��رد: اين وضعیت يک 
هفته ت��ا 1۰ روز آينده ادام��ه پیدا خواهد 
ک��رد وخ��روج از آن مس��تلزم توج��ه به 
هش��دارهاي بهداش��تي و رعاي��ت ط��رح 
فاصل��ه گذاري اجتماعي اس��ت لذا از هم 
استانیان درخواست مي شود با همراهي و 
همکاري خود، به خروج هرچه س��ريع تر 
اين بیماري از اس��تان و گ��ذر از بحران با 

سالمت هرچه بیشتر کمک نمايند.

هرگونه خوش بینی به 
پایان همه گیری کرونا، 

شیوع موج ثانویه بیماري 
را به دنبال خواهد داشت
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ریاست

وبدا؛ رئیس دانش��گاه علوم پزشکی، خدمات 
بهداش��تی و درمان��ی چهارمح��ال و بختیاری با 
اش��اره به بازگشايي پلکاني برخي صنوف و کم 
ش��دن از محدوديت هاي تردد، خود مراقبتي را 
مهمترين و موثرترين راه شکس��ته شدن زنجیره 

انتقال کرونا عنوان کرد.
دکتر مجید ش��یرانی افزود: اگر چه محدوديت 
تردد و ي��ا فاصله گ��ذاری اجتماع��ي بر عهده 
سازمان هاي حاکمیتي و برخي نهاد هاي مرتبط 
مي باش��د، اما نکته مهمتر ، رعاي��ت نکته موثر 

خودمراقبتي از سوي خود مردم است.
وی تصريح کرد: بر اس��اس برخی مالحظات 
کش��وری و محدودي��ت های موج��ود اگر چه 
برخي صنوف فعالیت خود را با اجراي پروتکل 
ها و دس��تورالعمل هاي بهداش��تي از بیس��ت و 

س��وم فروردين ماه جاري آغاز مي نمايند ولي، 
نقش اصلي در کاهش ش��یوع بیم��اري نو پديد 
کوويد 1۹ و شکسته شدن زنجیره انتقال را، خود 
مراقبتي و توجه مردم به مراقبت هاي بهداش��تي 
مورد تاکید متخصصین و کارشناس��ان بهداشتي 

ايفا مي نمايد.
دکت��ر ش��یرانی در ادامه از مردم خواس��ت در 
رعايت نکات بهداش��تی و اس��تفاده از ماس��ک 
و ل��وازم حفاظ��ت ش��خصی ب��دون خجالت و 
رودروايس��تي، سهل انگاري و با توجه جدي به 
مس��ئولیت اجتماعي در قبال س��اير افراد جامعه 

عمل نمايند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان اضافه کرد: 
مردم می توانند برای آگاهی بیش��تر از وضعیت 
ش��یوع کرونا، در عین حال بدون توجه به اخبار 

ک��ذب و وس��واس گونه، اخب��ار را از طريق 
رس��انه ملي، مراجع رسمي و مورد تايید وزارت 

بهداشت و دانشگاه علوم پزشکي دنبال نمايند.

خود مراقبتی مهمترین و موثرترین راه شکسته شدن زنجیره انتقال کرونا است

وبدا؛ رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی، خدمات 
بهداشتی و درمانی چهارمحال و بختیاری گفت: 
کوويد 1۹ دارو و درمان اختصاصي ندارد بنابرين 
تنه��ا راه مقابله با آن قطع زنجیره انتقال ويروس 
اس��ت. دکتر مجید شیرانی افزود: ويروس کرونا 
موجودی زنده اس��ت که حیات آن وابس��ته به 
موجود زنده ديگر اس��ت و براي انتقال نیازمند 
زنجیره انس��اني اس��ت بنابراين هرگونه تجمع 
و اجتماعي مي تواند س��رعت و ش��دت انتقال 

ويروس را افزايش ده��د. وی، راه مقابله با اين 
بیم��اری را قطع زنجیره انتقال ويروس دانس��ته 
و افزود: بر اس��اس مدل هاي ترس��یمي امیدوار 
هس��تیم از هفته اول ارديبهش��ت ماه سیر نزولي 
بیماري را مش��روط به رعايت نکات بهداشتي و 

فاصله گذاري اجتماعي داشته باشیم .
دکتر ش��یرانی همچنین خاطر نش��ان کرد: سیر 
ش��یوع بیماري کوويد 1۹ در اس��تان به ش��کل 
منحني تپه اي و کم ارتفاع مي باشد ولي طبیعتا 

اين مس��ئله موج��ب طوالني 
ت��ر ش��دن روند بیم��اري اما 
ارائه خدمات اس��تانداردتر به 
بیم��اران خواهد ش��د. رئیس 

دانش��گاه علوم پزش��کی اس��تان اظهار داشت: 
با ش��روع پیک بیماری از هفته آخر اس��فندماه، 
حدود ۶ هفته پیک پیش بیني و امیدوار هس��تیم 
با ورود به هفته اول ارديبهشت ماه شیب نزولي 

بیماري آغاز شود.

وبدا؛ رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی، خدمات 
بهداش��تی و درمان��ی چهارمح��ال و بختی��اری 
با اش��اره به ش��یوع باالي بیماري طي روزهاي 
اخی��ر در اس��تان گف��ت: علت آمار باال ش��یوع 
خوش��ه اي در پي برگ��زاري محافل و مجالس 
خانوادگي علي رغ��م توصیه موکد متخصصین 
و کارشناس��ان بهداش��تي و درماني براي پرهیز 
از هرگون��ه تجمعات حتي خانوادگي و کوچک 

فامیلي است.
دکتر مجید ش��یرانی افزود: هنوز خطر شیوع و 
هم��ه گیری کرونا وج��ود دارد و اتفاقا در اوج 

شیوع اين بیماري نو پديد هستیم.
وی با اشاره به تصمیم بازگشايی برخی اصناف 

بش��کل پلکانی بر اساس پروتکل هاي بهداشتي 
افزود: ضرورت رعايت نکات بهداشتي و عمل 
به دستور العمل ها از سوي متصديان مختلف و 

مردم مضاعف خواهد شد.
دکتر ش��یرانی در ادامه توصیه کرد: اگر لزوم به 
انجام ام��وری در خارج از من��زل و حضور در 
اماکن دس��ته جمعی می باش��د، يکي از اعضاي 
خان��واده ب��ا رعايت فاصل��ه فیزيک��ي ايمن و 
بهداش��ت تنفسي و دس��ت ها و پس از حضور 
در منزل، اس��تريلیزه نمودن دس��ت ها و فاصله 

فیزيکي با ديگر اعضاي خانواده انجام شود.
رئیس دانش��گاه علوم پزشکی استان، برگزاری 
محافل خانوادگی کوچک را زودهنگام دانسته و 

ارتب��اط تلفنی را برای خبر از احواالت يکديگر 
توصیه نمود.

به گفته وی، ضمن رعايت نکات بهداش��تی و 
پروتکل های مربوط به ارائه دهندگان و دريافت 
کنندگان خدمت و بهداش��ت محل ارائه خدمت 
از س��وی اصناف و مردم، بازرسي و نظارت بر 
صنوف توس��ط تیم هاي بازرس��ي، نیز با شدت 

بیشتر و مستمر و منظم انجام خواهد شد.
دکتر شیرانی، در ادامه از مردم خواست هرگونه 
عدم رعايت بهداش��ت و پروتکل های بهداشتی 
را از طريق سامانه 1۹۰ اعالم نمايند و به سیستم 
بهداشتي در امر پیشگیري از همه گیري بیماري 

و به حفظ سالمت خود کمک نمايند.

تنهاراه مقابله با کووید ۱۹ قطع زنجیره انتقال ویروس است

شیوع خوشه ای کرونا در پی برگزاری محافل خانوادگی در چهارمحال و بختیاري

وبدا; رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی شهرکرد 
گف��ت: بعد از تکمیل نزدي��ک به 1۰۰ درصدی 
غربالگ��ری کوويد1۹ در مرحله اول در اس��تان، 
غربالگري مرحله دوم براي افراد با زمینه بیماري، 
افراد داراي اضافه وزن و ديگر گروه هاي پرخطر 
ب��ه صورت خودجوش توس��ط دانش��گاه علوم 
پزشکي ش��هرکرد انجام گرفت، اين غربالگري 

در حال حاضر حدود ۷۰ درصد دارد.
دکتر مجید ش��یرانی در هش��تمین جلسه ستاد 
اس��تانی مقابله با کرونا چهارمح��ال و بختیاري 
م��ورخ هجده��م فروردين ماه س��ال ۹۹ افزود: 
در ادام��ه مبارزه ب��ا بیماري کرونا همبس��تگي، 

اتحاد و عدم انش��قاق بس��یار مهم اس��ت. وی 
با اش��اره به اينک��ه در بحث مبارزه ب��ا کرونا ۴ 
مرحل��ه وجود دارد که فاصله گ��ذاری اجتماعی 
و قرنطین��ه جزئی از اين مراحل هس��تند، ادامه 
داد: کرون��ا در چهارمحال و بختیاري در مرحله 
مديريت و کنترل اس��ت و هنوز به مرحله مهار 
اين بیماري نرس��یده ايم اما اين ب��ه منزله عادي 
شدن شرايط نیس��ت، هم اينک تعداد ورودي و 
خروجي هاي درخص��وص بیماري کوويد1۹ به 
بیمارس��تان ها به يک ثباتي رسیده است. رئیس 
دانشگاه علوم پزشکی ش��هرکرد عنوان کرد: در 
کل تع��داد بیماران در چهارمحال و بختیاری کم 

شده، درصد تست های مثبت در استان نسبت به 
متوسط کشوري بسیار کم است و تعداد بیماران 
بدحال در اين اس��تان کاهش يافته اس��ت و در 
کل مي توان گفت موقعیت اس��تان نگران کننده 
نیس��ت. دکتر ش��یرانی با تاکید ب��ر اينکه معاش 
م��ردم در کنار س��المت آن ها امر مهمی اس��ت، 
عنوان کرد: در دانش��گاه علوم پزشکی شهرکرد 
پرتکل ه��اي بهداش��تي تدوين ش��ده ت��ا برخي 
مش��اغل که ريس��ک پايین تري دارند بر سر کار 
خ��ود برگردند. وی تاکید کرد: کوچ عش��اير به 
چهارمح��ال و بختیاری برای مدتي ديگر بايد به 

عقب انداخته شود.

ریاست
پیشرفت ۷۰ درصدی مرحله دوم غربالگری کووید۱۹ 

برای افراد پرخطر

وبدا؛ رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی، خدمات 
بهداش��تی و درمانی چهارمح��ال و بختیاری، با 
اشاره به مسئولیت پذيري، فداکاري و مجاهدت 
کادر بهداش��تي و درمان��ي در مقابل��ه با کرونا، 
تبديل وضعیت نیروهاي شرکتي و قراردادي را 

از رياست جمهوري درخواست نمود.
دکتر مجید ش��یرانی در جلسه ويدئو کنفرانس 
با حضور دکتر روحانی ، اس��تانداران و روسای 
دانش��گاه/ دانش��کده هاي علوم پزشکي سراسر 
کش��ور اظهار داشت: از مشکالت دانشگاه هاي 
علوم پزش��کي کمبود نیروي انس��اني است و با 
ش��یوع کوويد 1۹، نیروهاي شرکتي و قراردادي 
در کنار س��اير پرسنل خدوم مجموعه مسئولیت 
پذي��ري، فداکاري و مجاهدت خود را به خوبي 
نشان دادند. وی ادامه داد: دانشگاه ها طی مدت 
ش��یوع کوويد 1۹ دچار خس��ران مادی زيادي 
ش��دند و به يمن عید بزرگ شعبان و پاسداشت 
خدمات صورت گرفته، مس��اعدت براي تبديل 
وضعی��ت نیروهاي ش��رکتي و ق��راردادي کل 

دانشگاه ها عیدي اين ايام مبارک خواهد بود.
گفتنی اس��ت، رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی 
اس��تان در ابتدای س��خنان خود در اين جلس��ه 
ضم��ن عرض خداق��وت و تقدير و تش��کر از 
اعضاي هی��ات دولت و بويژه وزير بهداش��ت 
و معاونین اين وزارت و متولیان امر بهداش��ت 
و درم��ان و مدافعی��ن خط اول جبه��ه مقابله با 
کرونا و همکاري مسئولین استاني و مشارکت 

مردم به تش��ريح آخرين وضعیت ش��یوع کرونا 
پرداخت. دکتر شیرانی با بیان اينکه، چهارمحال 
و بختیاری جز اس��تان هاي با شیوع کم بیماري 
کووي��د 1۹ مي باش��د افزود: اين نب��ود مگر به 
لط��ف خداوند و همدلي و همراهي مس��ئولین 
و مردم و پش��تیباني اس��تاندار و برنامه ريزي و 

اقدامات موثر انجام شده.
وی از نقاط ق��وت و اقدامات ابتکاری و موثر 
در زمینه مقابله با کرونا به تش��کیل کمیته علمی 
و اپیدمیولوژي بیماري در اسرع وقت در استان 
و ترسیم مدل هاي مختلف برخورد با بیماري و 

انجام به موقع بیماريابي اشاره داشت.
وی اضافه کرد: با ورود بیماری نوپديد کوويد 
1۹ به کش��ور و استان و کمبود مواد ضدعفونی 
نیز ، ضمن ش��دت بخش��یدن ب��ه آموزش هاي 
همگاني، اقدام توزيع مواد گندزدايي و آموزش 
نحوه اس��تفاده آن به خانواده ها بسیار موثر واقع 
گرديد. دکتر ش��یرانی، وسعت و تسهیل ارتباط 
مردم��ی پیش از اعالم س��امانه ه��ای فراگیر از 
سوي وزارت از طريق راه اندازي خطوط ارتباط 
تلفن��ي و تالش براي کم کردن بار مراجعات به 
مراکز درماني و خدمت دهي مناس��ب در سطح 
1 و پی��ش از ورود به بیمارس��تان ها، بس��ط و 
توسعه بیماريابي و تش��کیل و فعال نمودن تیم 
هاي خاص ۳ تا ۴ نفره از کارشناس��ان مجرب 
مبارزه با بیماري و دانشجويان کارشناسي ارشد 
اپیدمیولوژي، متخصصین و اس��اتید خبره براي 

غربالگري خانواده بیماران شناس��ايي شده را از 
ديگر اقدامات موثر برشمرد.

وی، از ديگ��ر ن��کات موثر در پیش��ی گرفتن 
چهارمحال و بختیاری در امر مبارزه با کرونا به 
غربالگري نزديک به 1۰۰ درصد جمعیت استان 

اشاره داشت.
رئیس دانشگاه علوم پرشکی استان گفت: آغاز 
مرحله دوم غربالگری برای افراد پر خطر مانند 
مادران ب��اردار و افراد چاق، مبتاليان به ديابت، 
فش��ار خون، آسم و ... از ابتکارات اين دانشگاه 

بشمار مي رود.
دکتر ش��یرانی در ادامه از غربالگری ۷۰ درصد 
گروه هدف اين برنامه تاکنون خبر داد و افزود: 
پیش��تازی دانش��گاه در اين زمینه نی��ز با فراهم 
ش��دن زير س��اخت ها در طرح تحول سالمت 
و نگاه ويژه به استان هاي محروم محقق گرديد 
و موجب گرديد امروز ش��رمنده مردم نباشیم و 

بتوانیم خدمات الزم را ارائه نمائیم.
وی ادامه داد: ش��یوع کوويد 1۹ با تالش های 
ص��ورت گرفت��ه در چهارمح��ال و بختیاری به 
صورت منحني تپه اي و با ارتفاع کم بوده و در 
صورت درست بودن پیش بیني هاي نقشه هاي 
اپیدمیولوژي حدود ۶ هفته در اوج بیماري و با 
احتساب آغاز پیک بیماري در هفته آخر اسفند 
۹۸ در هفته اول ارديبهش��ت ماه ۹۹، علي رغم 
نوس��انات موجود، شاهد ش��روع شیب نزولي 

بیماري در استان خواهیم بود.

درخواست رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد برای تبدیل وضعیت نیروهاي شرکتي و قراردادي 
از ریاست جمهوري
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اختصاص ۲۸ مرکز بهداشتی 
منتخب برای نمونه گیری سرپایی از 

بیماران مشکوک
رئیس دانشگاه علوم پزشکی، خدکات بهداشتی 
و درمان��ی چهارمحال و بختی��اری، از اختصاص 
۲۸ درمان��گاه و مرک��ز بهداش��تي و درمان��ي در 
سطح استان براي نمونه گیري سرپايي از بیماران 

مشکوک به کرونا خبر داد.
به گزارش وبدا؛ دکتر مجید شیرانی افزود: از چند 
روز گذشته مراکز بهداشتی منتخب، نمونه گیری 
از افراد مش��کوک به کرونا را به منظور تسريع در 
شناس��ايي مبتاليان به کوويد 1۹ و پیش��گیري از 

انتشار اين ويروس آغاز نموده اند.
وی تصريح کرد: از افراد مش��کوک به کرونا که 
به مراکز منتخب مراجعه می نمايند با تش��خیص 

پزشک مرکز، نمونه گیري بعمل مي آيد و فرد 
بدون نیاز به بس��تري و در من��زل تحت درمان و 
مراقبت قرار گرفته و ضمن جداس��ازي بیمار از 
سايرين، نکات قرنطینگي با تشخیص زودهنگام 
رعايت و از انتش��ار ويروس در محیط و احتمال 
ابت��الي اطرافیان بیمار به بیم��اري جلوگیري مي 

شود.

ریاست رعایت فاصله گذاری 
اجتماعی مهمترین اصل 

خود مراقبتی برای درامان 
ماندن از ابتال به کرونا است

وبدا؛ رئیس دانشگاه علوم پزشکی، 
درمان��ی  و  بهداش��تی  خدم��ات 
چهارمح��ال و بختیاری، با اش��اره به 
اهمیت خودمراقبتي براي پیش��گیري 
از ابت��ال به کوويد 1۹ افزود: از اصول 
خود مراقبت��ي، رعايت فاصله گذاري 
اجتماع��ي، بهداش��ت دس��ت ه��ا و 

بهداشت تنفسي است.
دکتر مجید ش��یرانی، همچنین ساده 
ترين،بهتري��ن و موثرترين راه مقابله 
ب��ا کرونا را قرنطینه ش��هرها و ايجاد 
محدوديت هاي شديد رفت و آمدها 

دانست. 
وی با اش��اره به ضرورت بازگشايی 
برخی اصناف و برداش��ته ش��دن منع 
تردد ها طی روزه��ای اخیر، بهترين 
راه جايگزي��ن ب��راي قرنطینگ��ي را 
خود مراقبتي برش��مرد. دکتر شیرانی 
خاطر نش��ان کرد: با ت��الش خادمان 
حوزه سالمت، همکاری مسئولین و 
همراهی مردم، خوش��بختانه در استان 
با ش��یب بلند و قله اي شیوع کوويد 
1۹ مواجه نش��ديم ام��ا نکته مهم در 
اين خصوص طوالني تر شدن فرايند 
شیوع با نمودار و منحني هاي تپه اي 

شکل با ارتفاع کم مي باشد.
دکتر شیرانی افزود: با توجه به پیش 
بین��ی پیک کرونا به مدت ۶ تا ۷ هفته 
و ش��روع پیک بیماري در هفته آخر 
اس��فندماه، امیدوار هستیم در صورت 
رعايت نکات بهداشتي و هشدارهاي 
متخصصین و کارشناسان مربوطه، در 
هفته اول ارديبهش��ت ماه ۹۹ ، شاهد 

شیب نزولي بیماري باشیم.

اکثر مراجعات 
سرپایی ناشی از 
برگزاری محافل 
خانوادگی بوده 

است
علوم  دانشگاه  رئیس 

پزش��کی، خدم��ات بهداش��تی و درمانی 
چهارمحال و بختیاری با اش��اره به فراهم 
شدن زمینه انجام نمونه گیري سرپايي از 
بیماران مشکوک به کرونا در استان گفت: 
اکثر مراجعات س��رپايي مربوط به شیوع 
خوش��ه اي کرون��ا و ناش��ي از برگزاري 

محافل خانوادگي بوده است.
دکتر مجید ش��یرانی افزود: اگر چه تعداد 
م��وارد بس��تری و بد حال ناش��ی از ابتال 
ب��ه کرون��ا رو به کاهش اس��ت، اما موارد 
سرپايی، مراقبت و درمان در منزل همچنان 

ثابت يا رو به افزايش است. 
وی تصري��ح کرد: همان ط��ور که بارها 
تاکید شده است، متاس��فانه به علت عدم 
رعايت فاصله گذاری اجتماعی از س��وي 
برخ��ي از ش��هروندان و هم نش��یني هاي 
خانوادگي و برگ��زاري محافل و مجالس 
کوچک شاهد شیوع خوشه اي کوويد 1۹ 
در بین اعضاي فامیل و بروز مش��کالت و 
خطرات جدي براي مس��ن تره��ا و افراد 
داراي بیم��اري زمین��ه اي در جم��ع آنها 
هستیم. دکتر ش��یرانی در ادامه با اشاره به 
خدمات ش��ايان و تالش کادر بهداش��تی 
و درمان��ی برای حفظ س��المت و درمان 
بیماران مبتال به کرونا اظهار داشت: تاکنون 
بیش از ۲۰ نفر از کادر بهداشتي و درماني 
به اين بیماري مبتال و يکي از اين عزيزان 

در اين راه به شهادت رسید.
به گفته وی، س��اير کادر درمانی مبتال به 
کرونا، با بهبود حال عمومی از بیمارس��تان 
ترخیص و هم اکنون کادر درماني بستري 

در بیمارستان نداريم.

انجام اولین مورد پالسما 
درمانی برای بیماران کرونایی 

در شهرکرد
وبدا; رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی و خدمات درمانی 
چهارمحال و بختیاری از انجام اولین مورد پالسما درماني 
بیم��اران مبتال به کرونا در مرکز آموزش��ي و درماني هاجر 

شهرکرد خبر داد.
دکتر مجید ش��یرانی افزود: در ح��ال حاضر برای درمان 
بیماری ويروس��ي کرونا )کووي��د1۹( درمان قطعي وجود 
ندارد و پزش��کان در سراس��ر دنیا در تالش ب��راي يافتن 
درمان��ي براي اين بیماري مرموز و عالم گیر هس��تند. وی 
تصريح کرد: تاکنون انواع داروهای ضد ويروس، ازجمله 
هموپرفیوژن و اينترفرون تراپي براي درمان بیماران مبتال به 
کوويد1۹ استفاده شده است.رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
و خدم��ات درمانی چهارمح��ال و بختی��اری عنوان کرد: 
محققان و پزش��کان مرکز آموزشی درماني هاجر شهرکرد 
ب��ه عنوان مرکز درمان بیماران مبتال به کرونا با مش��ارکت 
گروه هاي داخلي، عفوني و بیهوشي از هفته گذشته درمان 
بیماران با هموپرفی��وژن و اينترفرون را آغاز نموده و روز 
گذش��ته اولین مورد پالس��ما درماني در اين مرکز درماني 
انجام ش��د. دکتر ش��یرانی خاطرنش��ان کرد: در اين اقدام 
پالس��مای خون از يکی از بیماران بهبود يافته اس��تخراج 

و بعد از انجام اقدامات الزم به بیمار مربوطه تزريق شد.

آزمایشات تشخیص کرونا بصورت 
با هدف تس�ریع شناسایي  س�رپایی 
پخ�ش  از  جلوگی�ري  و  مبتالی�ان 
ویروس هم اکن�ون در چهارمحال و 

بختیاري در حال انجام است

وب��دا؛ رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی، 
خدمات بهداش��تی و درمانی چهارمحال 
و بختی��اری گفت: از ۳ ، ۴ روز گذش��ته 
تع��داد زي��ادي نمونه گیري س��رپايي با 
هدف شناس��ايي افراد آل��وده به ويروس 

کرون��ا و آغاز درمان بیماران و رعايت 
قرنطینگي اطرافی��ان آنها و جلوگیري از 
پخ��ش وي��روس و حف��ظ آمادگي براي 
عادي سازي فرايند زندگي افراد در حال 

انجام اس��ت.

وبدا; رئیس دانش��گاه علوم پزشکی و خدمات 
درمانی چهارمح��ال و بختیاری يک��ي از راه هاي 
کاه��ش اس��ترس در اي��ام قرنطین��ه را کت��اب و 

کتابخواني عنوان کرد.
دکتر مجید ش��یرانی افزود: شیوع ويروس کرونا 
در کش��ور زمینه در خانه مان��دن اجباري را براي 
مردم ايجاد کرده اس��ت و يکي از س��رگرمي هاي 
سازنده اي که مردم در اين ايام مي توانند به آن پناه 

ببرند کتاب است.
وی ادامه داد: خوش��بختانه اين روزها شاهد آنیم 
که اپلیکیش��ن های کتاب الکترونیک و کانال هايي 
ک��ه کتاب هاي صوتي يا مکت��وب ارائه مي دهد به 
س��رعت پیش��رفت کرده اند و م��ردم مي توانند در 
کن��ار کتاب هاي معمول که آن ه��ا را هم مي توانند 
به صورت آنالين س��فارش دهن��د، از محتوي اين 
کت��ب براي پر کردن اوق��ات فراغت خود در ايام 

قرنطینه بهره ببرند. 
رئیس دانش��گاه علوم پزشکی و خدمات درمانی 
چهارمحال و بختی��اری عنوان کرد: با ورود کرونا 
به کشور شايعات درخصوص اين بیماري نوپديد 
و مرم��وز از خود بیماري پیش��ي گرفت، تا جايي 
ک��ه موجي از اس��ترس و اضط��راب را در جامعه 
ايجاد ک��رد، موجي که همچنان ادامه دارد و اخبار 
و محت��وي که از طرق مختلف ازجمله رس��انه به 
س��مت مردم سرازير مي شود ذهن و روح آن ها را 
دچار تش��ويش مي کند که اثرات فراوان روحي و 
جسمي به دنبال خواهد داشت، لذا توصیه مي شود 
با پناه بردن به سايه امن کتاب از آلودگي اطالعاتي 

که در اين ايام ايجاد ش��ده است خالصي يافته 
تا بار رواني، اس��ترس و اضطراب ناشي از نگرانِي 

بیماري کرونا به نسبت بسیار زيادي کاهش يابد.
دکتر ش��یرانی با تاکید بر لزوم رعايت بهداش��ت 
فردی توس��ط مردم به عنوان اولويت اصلي و اول 
در ام��ر مبارزه با کروناويروس، خاطرنش��ان کرد: 
اس��تفاده عاقالنه و محدود از شبکه هاي اجتماعي 
در دوران قرنطینه يک اصل است، افراد با خواندن 
کتاب مي توانند س��اعاتي به دور از هیاهوي اخبار 
متعدد، اضطراب و اس��ترس ناشي از بیماري و... 

خود و خانواده را در مسیر آرامش قرار دهند.
وی اضافه کرد: در بحران مبارزه با ويروس کرونا 
با کتابخوانی و تشويق فرزندانمان به اين سرگرمی 
ش��گفت انگیز هم ب��ر بار علمي خ��ود و ديگران 
بیافزاي��م و هم آرامش را ب��ه خانه و خانواده اهدا 

کنیم.

وبدا؛ رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی، خدمات 
بهداشتی و درمانی چهارمحال و بختیاری با اشاره 
به افزايش تقاضا براي ماسک و کمبود آن ، خاطر 
نش��ان کرد: اي��ن دانش��گاه از بزرگترين مصرف 

کنندگان ماسک مي باشد.
دکتر مجید ش��یرانی در ارتب��اط تلفنی با بخش 

خبر ۲۰ صدا و س��یمای مرکز استان در بیست و 
چهارمی��ن روز از فروردين ماه ۹۹، در خصوص 
کمب��ود ماس��ک در برخي داروخانه هاي س��طح 
اس��تان اظهار داشت: پس از شیوع بیماري کوويد 
1۹، تقاضا براي خريد ماس��ک افزايش يافت در 
حال��ي که ظرفیت تولیدي کش��ور عدد خاص و 

تناسبي بین میزان تقاضاها و ظرفیت تولید نبود.
وی ادامه داد: هر چند ظرفیت تولید ۲ تا ۳ برابر 
افزايش يافت، اما همچنان با کمبود مواجه هستیم 
و اولويت تامین ماس��ک براي کادر بهداش��تي و 
درماني در حال خدمت در خط مقدم جبهه مقابله 
با کرونا و متصديان مش��اغل فعال و پر خطر مي 
باش��د. دکتر ش��یرانی افزود: با افزايش خط تولید 

ماسک وضعیت توزيع آن در داروخانه ها بهتر 
شده و ماسک فیلتر دار تا حدودي در داروخانه ها 
موجود و تعدادي ماسک سه اليه نیز از هفته آينده 
توزيع خواهد ش��د. رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
اس��تان با اشاره به فعال ش��دن کارگاه های تولید 
ماسک توس��ط گروه های خود جوش مردمی و 
بس��یجیان و نهادهاي مختلف خاطر نش��ان کرد: 
ماس��ک هاي تولیدي در اي��ن کارگاه ها قابلیت 
توزيع در مراکز بهداشتي و درماني ندارد ولي در 
بین مردم با ش��عار "من براي تو ماسک میزنم تو 
براي من ماسک بزن" براي همگان قابل استفاده و 
داراي مزيت مي باشد. دکتر شیرانی در پايان اظهار 
امیدواری کرد: با فروکش کردن بیماري و افزايش 
ظرفیت کارگاه هاي تولید ماسک، وضعیت توزيع 

ماسک در استان نیز بهبود يابد.

بیشترین قربانیان کرونا بزرگ تر ها و 
افراد مسن خانواده هستند

وبدا؛ رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی، خدمات 
بهداشتی و درمانی چهارمحال و بختیاری گفت: 
عدم توجه به توصیه هاي بهداشتي همچنان جان 
بزرگترها و افراد مس��ن خانواده ها را تهديد مي 
کند. دکتر مجید شیرانی، با اشاره به برداشته شدن 
برخی محدوديت های تردد و بازگشايي صنوف 
کم خطر، همچنان خانه را امن ترين محیط براي 

در امان ماندن از خطر ابتال به کرونا برشمرد.
وی در ادام��ه از مردم خواس��ت تا حد امکان در 
خانه بمانن��د و در صورت ضرورت و نداش��تن 
هیچ گريزی از بیرون رفتن، ضمن رعايت نکات 
بهداشت فردي، فاصله 1:۵۰ تا ۲ متري با ديگران 
و رعايت بهداش��ت دست ها و بهداشت تنفسي، 
از رفت و آمد و ديد و بازديد اقوام و آش��نايان و 
حت��ي رفت و آمد با اعض��اي خانواده و نزديکان 

خود پرهیز نمايند.

وی با اش��اره ب��ه افزايش آم��ار مبتاليان طی 
روزهای اخیر افزود: متاس��فانه بیش��تر ابتالها به 
صورت خوشه اي و اکثراً  از اعضاي يک خانواده 
و به علت رفت و آمد هاي فامیلي با تصور سالم 
ب��ودن اعضاي خان��واده اتفاق افتاده اس��ت. وی 
تصري��ح کرد: خانواده های کوچک و نزديک هم 
بايد اين روز ها از هرگونه رفت و آمد خودداری 
نماين��د چراکه کرونا همچنان از بین بزرگتر ها و 

افراد مسن قرباني مي گیرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی چهارمحال و بختیاری :

دانشگاه علوم پزشکی بزرگترین مصرف کننده ماسک می باشد

ریاست

برای دوری از اضطراب و فشار دوران 
قرنطینه به دنیای کتاب پناه ببریم
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ریاست هفته سالمت فرصتی برای بازنگری، 
برنامه ریزی و نگاه مجدد به 

توانمندی هاي نیروي انساني و 
گسترش زیر ساخت ها در حوزه 

بهداشت و درمان است
وبدا؛ رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی، خدمات 
بهداش��تی و درمانی چهارمح��ال و بختیاری، فرا 
رسیدن هفته سالمت يکم لغايت هفتم ارديبهشت 
م��اه را به عموم مردم و بوي��ژه فعالین اين عرصه 

تبريک گفت.
دکت��ر مجی��د ش��یرانی در بخ��ش خب��ری ۲۰ 
صداوس��یمای مرکز صداوس��یماي استان در سي 
و يکمی��ن روز از فروردين ماه ۹۹ ، با اش��اره به 
تعريف جامع سازمان بهداشت جهاني، از سالمت 
اظهار داش��ت: س��المت يعني رفاه کامل جسمي، 

روحي و معنوي است نه تنها نبود بیماري.
به گفته وی، بر اس��اس اي��ن تعريف تنها حوزه 
بهداش��ت و درمان، وزارت بهداش��ت و دانشگاه 
های علوم پزش��کی تامین کننده ۲۰ تا ۲۵ درصد 
س��المت جامع��ه هس��تند و س��اير بخ��ش هاي 
حاکمیتي و نهاد ها و سازمان هاي مردمي و مردم 

تامین کننده بخش اعظم سالمت هستند.
دکتر ش��یرانی، هفته س��المت را فرصتی برای 
بازنگ��ری، برنامه ريزي و تواناي��ي هاي نیروي 
انس��اني و گسترش زير س��اخت ها عنوان کرد و 
افزود: با توجه به تدوين و تصويب سند سالمت 
اس��تان و تعیین وظايف همه ارگان ها، دستگاه ها 
، دانشگاه بعنوان يکي از متولیان سالمت، اجراي 

اين وظايف را نظارت مي نمايد.
رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی اس��تان در ادامه 
با ابراز خرس��ندی از شروع ش��یب نزولی منحنی 
ش��یوع کرونا اف��زود: همچنان اف��راد بیماري در 
جامعه هستند که مي توانند بعنوان انتقال دهندگان 
ويروس، سالمت افراد در معرض خطر را تهديد 

نمايند.
دکتر ش��یرانی گف��ت: برای قطع زنجی��ره انتقال 
کووي��د 1۹، حاکمی��ت ب��ا محدودي��ت و ايجاد 
ممنوعی��ت و قرنطینگي و مردم با خود مراقبتي و 
رعايت نکات بهداشتي به مقابله با کرونا پرداخت.
وی خاطر نشان کرد: با توجه به شرايط معیشتی 
و لزوم توجه به س��اير مس��ائل اجتماعی در کنار 
حفظ و محافظت از س��المت مردم و رفع برخي 
محدوديت ها، اکنون خود مراقبتي مهمترين اصل 

در پیشگیري از همه گیري بیماري است.
دکتر ش��یرانی در پايان برای پیش��گیري و قطع 
زنجیره انتقال بیماري بر رعايت بهداش��ت دست 
ها، بهداش��ت تنفس��ي و فاصله فیزيکي مناس��ب 

تاکید نمود

وبدا؛ رئیس دانشگاه علوم پزشکی، خدمات 
بهداش��تی و درمانی چهارمحال وبختیاری با 
اش��اره به ارتقاء ش��اخص هاي بهداش��تي و 
درماني در اين اس��تان افزود: اين پیشرفت ها 
مي تواند نش��ان از توسعه يافتگي يک کشور 

داشته باشد.
دکتر مجی��د ش��یرانی در نخس��تین روز از 
ارديبهش��ت ماه ۹۹ به مناس��بت فرا رس��یدن 
هفته س��المت )يکم لغايت هفتم( با حضور 
در برنامه زنده راديويي "س��المت باشید" فرا 
رس��یدن اين هفته را به عموم مردم به ويژه به 
مدافعین سالمت و دس��ت اندرکاران سیستم 

بهداشت و درمان تبريک گفت.
وی با اش��اره ب��ه انتخاب ش��عار " حمايت 
همگانی از مدافعان س��المت" برای اين هفته 
و انتخاب عنوان بهورزان و خانواده بهداشت 
کش��ور در مقابله با کرونا برای نخس��تین روز از اين هفته افزود: انتخاب اين ش��عار نشان از 
قدرشناس��ي و ارزش گذاش��تن همگان و جامعه به مس��ئولیت خطیر و بار س��نگین خدمت 

رساني در عرصه سالمت بر دوش پرسنل خدوم اين مجموعه مي باشد.
دکتر شیرانی هفته سالمت را فرصتی برای بازنگری ، تقويت نقاط قوت و رفع نقاط ضعف، 
بررسي انتظارات و اهداف دانشگاه و تعیین اولويت هاي هر ساله عنوان کرد و افزود: امسال 
با ش��یوع بیماري نوپديد کوويد 1۹ و همدلي ايجاد ش��ده براي مقابله با اين بیماري فرصتي 

فراهم شد تا نقش کلیدي مردم و سازمان هاي حاکمیتي در تامین سالمت بارزتر شود.
رئیس دانش��گاه علوم پزشکی استان با اش��اره به فعالیت گسترده دانشگاه علوم پزشکی در 
حوزه های آموزشی، پژوهشي، بهداشتي، درماني ، غذا و دارو و ... و نقش برجسته دانشگاه 
در تربیت نیروي انس��اني مزين ب��ه ويژگي هاي بارز توان علمي، فن��ي و مهارتي و اخالق 
مداري افزود: افزايش کیفیت آموزش��ي و گس��ترش تحصیالت تکمیلي و رفتن به س��مت 

توسعه رشته هاي مورد نیاز از اهداف آموزشي مجموعه مي باشد.
دکتر شیرانی گفت: اين دانشگاه هم اکنون با ۷ دانشکده در ۸ مقطع و ۳۸ رشته به دو هزار 

و ۸۰۰ دانشجو ارائه خدمات آموزشی می نمايد.
وی، حوزه بهداش��ت را از ديگر حوزه های وس��یع دانشگاه برش��مرد که در اين زمینه نیز 
دانش��گاه موفق عمل نموده و با ارتقاء ش��اخص هاي بهداشتي جايگاه مناسبي در بین استان 

هاي کشور داراست.
ب��ه گفته وی، چهارمحال و بختیاری با دارا بودن ۳۰۰ خانه بهداش��تی، 1۳۰ مرکز خدمات 
جامع سالمت روستايی و شهري دستاوردهاي بزرگي در ايجاد دسترسي به خدمات بهداشتي 

و درماني کسب نموده است.
وی میزان دسترس��ی مردم به خدمات بهداشتی و درمانی را 1۰۰ درصد اعالم کرد و اظهار 
داش��ت: ارتقاء ش��اخص هايي همچون مرگ و میر نوزادان و کودکان زير يک و پنج س��ال 
و باالتر بودن آنها از نرم کش��وري و حتي متوس��ط جهاني نه تنها مي تواند نش��ان از توسعه 

بهداشتي بلکه نشان از توسعه يافتگي کشور داشته باشد.
دکتر ش��یرانی، پوش��ش 1۰۰ درصدی زايمان بهداشتی و واکسیناسیون را از جمله شاخص 
هايي برش��مرد که در نقاط مختلف کش��ور از جمله چهارمح��ال و بختیاري باالتر از برخي 

نقاط جهان است.

ارتقاء برخی شاخص ها در 
حوزه سالمت در چهارمحال و بختیاری 
باالتر از نرم کشوری و حتی نرم جهانی 

انجام دو روش پیشرفته هموپرفیوژن و تزریق 
پالسما جهت درمان بیماران کرونایی در استان

رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی و خدمات درمانی چهارمحال و بختیاری گفت: با هم��کاری و کار تیمي مجدانه، دو 
روش بس��یار نوين و پیش��رفته براي درمان بیماران بدحال کوويد1۹ در اس��تان کلید خورد.

دکتر مجید ش��یرانی افزود: يکی از اين موارد 
درمان��ي روش هموپرفیوژن اس��ت که در مورد 
دو بیمار بس��تري بدحال شروع و انجام گرفت، 
تاکنون اي��ن روش نتايج موفقیت آمیزي نس��بي 
به دنبال داش��ت و حال عموم��ي بیماران رو به 

بهبودي است.
وی بی��ان کرد: در روش درمانی ديگر پالس��ما 
از افراد مبت��ال به کرونا که در حال حاضر بهبود 
يافته اند به فرد بیمار تزريق شد، منتظر هستیم تا 
نتاي��ج اين اقدام را طي روزهاي آينده مش��اهده 
کنیم. رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی ش��هرکرد 
درخصوص آمار جديد بیماری کرونا در اس��تان 
چهارمحال و بختیاري در بیس��ت و نهمین روز 
از فروردين م��اه س��ال ۹۹ ادامه داد: از ش��روع 
خط��ر اپیدمي تا کنون ۹۲۷ بیمار با عالئم بالیني 
مش��کوک به کرونا در بیمارس��تان هاي اس��تان 

بستري شده اند.
دکتر ش��یرانی ب��ا بیان اينکه تع��داد افراد نمونه 
گرفته ش��ده بستری و سرپايي 1۲1۴ بوده است، 
تصريح کرد: تعداد بهبود يافتگان ترخیص ش��ده 
از بیمارس��تان يا درمان در من��زل ۲۲۲ نفر بوده 
اس��ت. وی تعداد افراد بس��تری فعلی در مراکز 
درمانی اس��تان را ۴۲ نف��ر عنوان کرد و گفت: با 
مثبت اعالم شدن آزمايشات ۳ بیمار بستري و 1۰ 
بیمار مش��کوک سرپايي ، در مجموع با احتساب 
اين 1۳ مورد جديد طي ۲۴ س��اعت گذش��ته ، 
کل موارد مبتال از آغاز بیماري که نتايج آزمايش 

آن ها مثبت اعالم شده ۲۶۸ نفر مي باشد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد خاطرنشان 
کرد: خوش��بختانه طی ۲۴ساعت گذشته ، فوتی 
ناش��ی از ابتال به بیم��اري نوپديد کوويد 1۹ در 
اس��تان گزارش نشده و تعداد جانباختگان ناشي 

از ابتال به اين بیماري همان ۲۳ نفر مي باشد. 
دکتر ش��یرانی در بخش ديگری از سخنان خود 
به تعطیلی بخش کرونا بیمارستان بروجن اشاره 
و عن��وان کرد: ج��اي تبريک و تقدي��ر از مردم 
شهرس��تان بروجن وجود دارد ک��ه با همدلي و 
رعايت نکات بهداشتي بیماران بدحال و بستري 
آن ها روز به روز کمتر ش��د و امیدواريم به مدد 
خداوند و ب��ا ادامه همین روند از س��وي مردم 
طي روزهاي آينده ش��اهد بازگشايي اين بخش 

نباشیم. 
وی تاکی��د ک��رد: بس��ته ش��دن بخ��ش کرونا 
بیمارس��تان بروجن به معنای ريشه کنی بیماري 
در اين شهرس��تان نیس��ت، هنوز موارد سرپايي 
ابتال در شهرستان وجود دارد و اين امکان که در 
روزهاي آينده بیمار بدحال که نیازمند بس��تري 

باشد، وجود دارد.

وبدا؛ رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی، خدمات 
بهداش��تی و درمان��ی چهارمح��ال و بختی��اری 
گف��ت: محققان و پزش��کان مرکز آموزش��ي و 
درماني هاجر)س( شهرکرد براي درمان بیماري 

ويروسي کرونا)کوويد1۹( به میدان آمدند.
دکتر مجید ش��یرانی افزود: اگر چه برای درمان 
بیماری کوويد1۹ درح��ال حاضر درمان قطعي 

وج��ود ندارد اما پزش��کان درسراس��ر دنیا براي 
يافتن درماني براي اين بیماري مرموز وعالم گیر 
در تالش هس��تند.  وی تصري��ح کرد: در حوزه 
درم��ان با کار تیمی، هم��کاران و تالش مجدانه 
و بهره گی��ری از روش هاي نوين و پیش��رفته، 
بیماران بد حال کوويد 1۹  با انواع داروهای ضد 
ويروس، هموپرفی��وژن واينترفرون تراپی تحت 

درمان قرار گرفتند.
به گفته وی، محققان و پزشکان مرکز آموزشی 
و درمانی هاجر)س( ش��هرکرد ک��ه مرکز درمان 
بیم��اران مبتال به کرونا در اس��تان می باش��د، با 
مش��ارکت گروههای داخلي، عفوني وبیهوش��ي 
از هفته گذش��ته درمان بیماران ب��ا هموپرفیوژن 

واينترفرون را آغاز نموده اند.
دکتر شیرانی افزود: روز گذشته نیز اولین مورد 

پالسما درمانی در اين بیمارستان انجام شد.
رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی اظهار داش��ت: 
در اين اقدام پالس��مای خون از يکی از بیماران 
بهبود يافته)که از پزش��کان اين مرکز مي باشد( 

استخراج و بعد از انجام اقدامات آماده سازي به 
بیمار مربوطه تزريق گرديد.

رئیس دانش��گاه علوم پزشکی استان در ادامه از 
تعطیلی بخش کرونا بیمارس��تان بروجن از روز 

گذشته خبر داد.
دکتر شیرانی افزود: اين بخش به دنبال ترخیص 
بیماران و پذيرش نداش��تن بیمار بد حال تعطیل 
شد. وی متذکر شد، تعطیلی بخش کرونا بروجن 
به معنای نداش��تن بیمار مبتال ب��ه کرونا در اين 
شهرس��تان نیس��ت و در صورت ع��دم رعايت 
نکات بهداش��تي و مراجعه بیمار بد حال ممکن 
اس��ت اين بخش مجددا فعالیت خود را از س��ر 

بگیرد.
وی اظه��ار داش��ت: تعطیل��ی بخ��ش کرون��ا 
بیمارس��تان بروج��ن ب��ه دنبال رعاي��ت نکات 
بهداشتی شهروندان اين شهرستان و کنترل شیوع 
بیماري نشان مي دهد با رعايت نکات بهداشتي 
م��ي توان هر چ��ه زودتر اين بیم��اري منحوس 

فراگیر جهاني را ريشه کن نمود.

محققان و پزشکان مرکز آموزشی و درمانی هاجر)س( شهرکرد 
برای درمان بیماری ویروسي کرونا)کووید۱۹( به میدان آمدند

ریاست

1516



ریاست تحقیقات باید در راستای حل یک مشکل انجام شود
وبدا؛ رئیس دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی چهارمحال 

و بختیاری گفت: تحقیقات بايد در راستاي حل يک مشکل انجام شود.
دکتر مجید ش��یرانی در آئی��ن رونمايی از ۴ ط��رح تحقیقاتي و فناوري 
برتر مصوبه دانش��گاه براي مقابله با کرونا و تجلیل از ارائه دهندگان آنها، 
همزمان با سومین روز از هفته سالمت )يکم لغايت هفتم ارديبهشت ماه(، 
از مزاياي ش��یوع کوويد 1۹ در کنار همه س��ختي ها و خسارات جاني و 
مالي وارد ش��ده، به ايجاد حس همدلي، گذشت و فداکاري، نمايش توان 
علم��ي و تعهد کاري همکاران و ارائه طرح هاي��ي با رويکرد اجرايي در 

جهت حل مشکالت کنوني اشاره داشت.
وی افزود: از ويژگی های يک کار پژوهش��ی و فعالیت هاي تحقیقاتي، 
تالش در راس��تاي حل و منتج ش��دن به راه حل براي رفع يک مش��کل 
مي باش��د. وی، با تاکید بر لزوم ت��الش مجدانه و افزايش توانمندی های 
دانش��گاه برای مش��کل يابي و حرکت در جهت حل آنها، بر لزوم ارتباط 

بیشتر بین اساتید علوم پايه و علوم بالیني تاکید نمود.
دکتر ش��یرانی افزود: دانش��گاه از داش��تن همکاران متعهد و اس��اتید و 
محققی��ن دارای اي��ده هاي نو و افکار ناب بر خ��ود مي بالد و ارائه طرح 
هاي کاربردي و تسلط صاحبان طرح ها بر مباحث، موجب وجد مسئولین 

امر خواهد شد.
رئیس دانش��گاه علوم پزشکی اس��تان اظهار امیدواری کرد: با ادامه روند 
تحقیق��ات و پژوهش کاربردی و برنامه ريزي دقیق و عملي، گام هاي هر 

چه بلند و موثر تر در زمینه رفع مشکالت موجود برداشته شود.
گفتنی اس��ت،  سومین روز از هفته سالمت با عنوان : آموزش، پژوهش، 

فناوری و تولید ملی در مقابله با کرونا نامگذاری شده است.

اورژانس ۱۱۵ در ایفای نقش خود برای مقابله با 
کرونا خوش درخشید

وب��دا؛ رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی، خدم��ات بهداش��تی و درمانی 
چهارمحال و بختیاری با توجه به روزهاي س��خت ش��یوع بیماري کوويد 
1۹، از هم��کاري مديريت و تکنس��ین هاي اورژانس 11۵ اس��تان تقدير 

نمود.
به گزارش وبدا؛ دکتر مجید ش��یرانی افزود: اورژانس 11۵ اس��تان نقش 
بسزايی در انتقال بین پايگاهي، بین بخشي و مراکز درمان بیماران مبتال به 

کوويد 1۹ ايفا نمودند و در ايفاي اين نقش خوش درخشیدند.
وی تصريح کرد: صیانت از کرامت و س��المت مردم از وظايف سیس��تم 
بهداشت و درمان، مراقبین سالمت و کادر بهداشتي و درماني است و طي 

اين مدت اين عزيزان به شايستگي انجام وظیفه نموده اند.
دکتر ش��یرانی از زحمات اين عزيزان بويژه تکنسین هاي اورژانس 11۵ 
تقدير و آرزوي س��المتي و توفیق روز اف��زون براي يکايک آنها از درگاه 

خداوند متعال مسئلت نمود.
رئیس دانش��گاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی چهارمحال و 
بختیاری در پايان از مردم فهیم و قدرش��ناس استان خواست ضمن دعاي 
خیر براي کادر بهداش��تي و درمان��ي و ارائه دهندگان اين خدمات و همه 
مدافعین س��المت در وقت س��حرگاه و لحظات ملکوتي افطار، با رعايت 
نکات خود مراقبتي و پروتکل هاي بهداش��تي پرس��نل خدوم بهداشتي و 
درم��ان در انج��ام وظايف و نظام س��المت را در تحقق اهدافش��ان ياري 

نمايند.

وب��دا؛ رئیس دانش��گاه عل��وم پزش��کی، خدمات بهداش��تی و درمانی 
چهارمحال و بختیاری گفت: با توجه به رفتار بیولوژيکي ناشناخته کرونا 
وي��روس، هیچ کس در رابطه با آينده بیماري کوويد 1۹ قادر به صحبت 

نبوده و آينده اين بیماري غیر قابل پیش بیني است.
به گزارش وبدا؛ دکتر مجید ش��یرانی افزود: اگر چه اين روزها ش��دت 
بیماری زايي ويروس کمتر شده و تعداد بیماران بد حال مبتال به بیماري 
کوويد 1۹ و بیماران بستري در مراکز درماني کاهش يافته است اما، هیچ 

يک از اين عوامل مبني بر مهار بیماري نیست.
وی تصريح کرد: اين ش��رايط م��ی تواند تنها معرف تحت کنترل بودن 
بیماري باش��د که اين موضوع نیز به ش��دت وابسته به میزان همکاري و 

مشارکت مردم در رعايت نکات و پروتکل هاي بهداشتي است.
وی گفت: در صورت تداوم ش��یب نزولی بیماری می توان امیدوار بود 

بیماري را به سمت پشت سر گذاشته و از اين بحران گذر کنیم.
دکتر شیرانی، هرگونه عادی سازی شرايط، بی تفاوتي مردم و خستگي 
آنها از رعايت مس��ائل بهداشتي را موجب طوالني تر شدن پیک بیماري 
و حت��ي پیک مجدد بیماري دانس��ت. وی اف��زود: در حال حاضر پیک 
بیماری کوويد 1۹ را پش��ت سر گذاش��ته و وارد شیب نزولي شیوع آن 
شده ايم اما اين شیب بسیار تدريجي است. رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
چهارمحال و بختیاری در تشريح آخرين وضعیت شیوع بیماري کوويد 
1۹ در هفتمین روز از ارديبهشت ماه ۹۹ در استان اظهار داشت: از زمان 
ش��یوع بیماري تا کنون 1۰۷۴ بیمار با عالئم بالیني مشکوک به کرونا به 
بیمارستان هاي استان مراجعه داشته اند. وی، تعداد افراد نمونه گرفته شده 
بستری و س��رپايی را 1۶۲۰ نفر اعالم کرد و افزود: تعداد بهبود يافتگان 

ترخیص شده از بیمارستان يا درمان در منزل ۳۰۲ نفر بوده است.
دکتر ش��یرانی گفت: هم اکنون ۳۸ بیمار در مراکز درمانی اس��تان تحت 
مراقبت و درمان هس��تند که از اين تعداد 1۳ بیمار مثبت قطعي مبتال به 
کرونا و مابقي با عاليم مشکوک به بیماري کوويد 1۹ در انتظار تايید يا 
رد بیماري هستند . به گفته وی، با مثبت اعالم شدن آزمايشات ۳ بیمار 
مشکوک طی ۲۴ ساعت گذشته ، کل موارد مبتال از آغاز بیماری که نتايج 

آزمايش آن ها مثبت اعالم شده ۳۴۶ نفر مي باشد.
رئیس دانشگاه علوم پزش��کی، خدمات بهداشتی و درمانی چهارمحال 
و بختیاری افزود: خوشبختانه طي ۲۴ساعت گذشته ، مورد جديد فوتي 
ناشي از ابتال به بیماري نوپديد کوويد 1۹ ، گزارش نشده است و مجموع 
فوتي هاي ناشي از ابتال به اين بیماري در استان همان ۲۵ نفر مي باشد.

رفتار بیولوژیکی ناشناخته 
کرونا ویروس هر گونه پیش 
بیني در خصوص این بیماري 

را ناممکن کرده است

عملکرد مجموعه بهداشت و 
درمان کشور در بحران کرونا، 

اعتال و حفظ آبرو و کیان کشور را 
در پی داشت

پزش��کی  عل��وم  دانش��گاه  رئی��س  وب��دا; 
ش��هرکرد گفت: اي��ران اس��المی علرغم همه 
محدوديت های که پیش رو داش��ت از آزمون 
ب��زرگ مقابله با کرونا س��ربلند بی��رون آمد، 
عملکرد مجموعه بهداش��ت و درمان کش��ور 

باعث اعتال و حفظ آبرو و کیان کشور شد.
دکت��ر مجی��د ش��یرانی در س��ومین روز از 
هفت��ه س��المت در ارتب��اط ويدئ��و کنفرانس 
با حض��ور معاون بهداش��تی دانش��گاه علوم 
پزش��کي ش��هرکرد و نماين��دگان پزش��کان، 
مراقبین س��المت، بهورزان و امور آزمايشگاه 
و تجلیل از رؤس��اي ش��بکه هاي بهداشت نُه 
گانه شهرس��تان  هاي اس��تان ضم��ن تقدير از 
اقدامات صورت گرفت��ه در اين مراکز افزود: 
جامعه بهداشت و درمان کشور در برخورد با 
بحران اپیدمي کوويد1۹ که مشکلي جهان گیر 
و فراگیر بود و بر همه مس��ائل اعم از اقتصاد، 
سیاست، فرهنگ، بهداشت و... اثر گذاشت در 

نوک پیکان مبارزه قرار داشت.
وی عنوان کرد: عملکرد مجموعه بهداش��ت 
و درم��ان چه به لح��اظ علمی و چه فنی قابل 

تقدير است.
رئیس دانش��گاه علوم پزشکی شهرکرد ادامه 
داد: هدف کادر و پرس��نل بهداش��ت و درمان 
کش��ور تنها مبارزه ب��ا کرونا وي��روس نبود، 
آن ه��ا خود را متعهد به حفظ س��المت مردم 

می دانستند.
دکتر ش��یرانی خاطرنشان کرد: خوشبختانه به 
لطف و م��دد خداوند و وح��دت و همراهی 
مردم و مس��ؤوالن، علرغم آنکه همچنان خطر 
بیماری کرونا وجود دارد، تقريبا تحت کنترل 

قرار دارد.
وی با بیان اينکه سیستم بهداشت و درمان در 
چهارمحال و بختیاری نیز به خوبي عمل کرده 
اس��ت، گفت: در بحث بس��یج مقابله با کرونا 
در کش��ور پیشتاز بوديم و بسیاري از اقداماتي 
که در اين اس��تان صورت مي گرفت به عنوان 
توصیه از س��وي وزارت بهداش��ت، درمان و 
آموزش پزشکي به ديگر استان ها ابالغ مي شد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد تصريح 
کرد: در ح��وزه درمان نیز روش های جديدي 
براي درمان کرونا در چهارمحال و بختیاري به 
کار گرفته شد که تنها در چند استان برخوردار 

امکان انجام آن وجود دارد.

وب��دا؛ رئیس دانش��گاه علوم 
پزش��کی، خدمات بهداشتی و 
درمانی چهارمحال و بختیاری 
با اش��اره به بازگشت برخي از 
هم استانیان از خارج کشور، بر 
رعايت اصول کامل قرنطینگي 
ب��ه مدت ۲هفته از س��وي اين 

افراد تاکید نمود.
دکتر مجید شیرانی افزود: يکی 
از مس��ائل و مش��کالت امروز 
اس��تان ورود افرادی است که 
به دلیل س��کونت، اش��تغال و 
تحصیل در کش��ورهاي سطح 
دنیا به س��ر مي بردند و اکنون 
ب��ه دنبال ش��رايط بوجود آمده 
مجبور به بازگش��ت به کشور 
هستند و احتمال ابتالي آنها به 

بیماري کوويد 1۹ مي باشد.
وی تصري��ح کرد: ب��ه منظور 
پیشگیری از همه گیري بیماري 
کرونا، به اين هم استانیان عزيز 

توصیه مي شود تا ۲هفته اصول 
کام��ل قرنطینگ��ي را رعاي��ت 

نمايند.
رئیس دانش��گاه علوم پزشکی 
چهارمح��ال و بختی��اری ، در 
تشريح آخرين وضعیت شیوع 
کرونا در اس��تان در چهارمین 
روز از ارديبهشت ماه سال ۹۹ 
اظهار داش��ت: از زمان ش��یوع 
کووي��د 1۹ ، تا کن��ون 1۲۰۹ 
بیمار با عالئم بالیني مش��کوک 
ب��ه کرونا ب��ه مراک��ز درماني 
مراجع��ه، پذي��رش و تح��ت 
مراقبت و درمان قرار گرفته اند.
دکتر شیرانی، تعداد افراد نمونه 
گیری شده بستری و سرپايي را 
1۴۷۹ مورد اعالم کرد و افزود: 
تعداد بهب��ود يافتگان ترخیص 
شده از بیمارستان يا درمان در 

منزل ۲۹1 نفر بوده است.
به گفت��ه وی، ه��م اکنون ۳۳ 

بیم��ار ب��ا عاليم مش��کوک به 
کرونا و مثبت قطعی در مراکز 
درمانی تحت درمان و مراقبت 
هس��تند. وی تصريح ک��رد: با 
مثبت اعالم ش��دن آزمايشات 
۵ بیمار مقیم اس��تان و ۵ نفر از 
افراد ورودی از کش��ور کويت 
و مجموعا احتس��اب 1۰ بیمار 
مثب��ت قطعي طي ۲۴ س��اعت 
گذشته ، کل موارد مبتال از آغاز 
بیماري که نتايج آزمايش آن ها 
مثبت اعالم ش��ده ۳۳۲ نفر مي 

باشد.
دکتر شیرانی گفت: خوشبختانه 
طی ۲۴س��اعت گذشته ، مورد 
جدي��د فوتی ناش��ی از ابتال به 
بیم��اري نوپدي��د کوويد 1۹ ، 
گزارش نشده است و مجموع 
فوتي هاي ناشي از ابتال به اين 
بیماري در استان همان ۲۵ نفر 

مي باشد.

افرادی که به تازگی از کشور های خارجی به وطن بازگشته اند تا ۲ هفته اصول 
کامل قرنطینگی را رعایت نمایند

وبدا؛ رئیس دانشگاه علوم 
پزش��کی خدمات بهداشتی 
و  چهارمح��ال  درمان��ی  و 
بختیاری گفت: در استان در 
مجموع ۲۰۸۷ پرس��تار و حدود ۹۴۰ پزش��ک 
در مجموعه و بهداشت و درمان و پايگاه هاي 
فوريت هاي پزشکي خدمت ارائه مي نمايند.

دکتر مجید شیرانی با اشاره به روزهای پر از 
استرس، نگرانی و تنش شیوع کرونا در کشور، 
افزود: در همین ايام بود که مدافعان س��المت 
در س��نگرهاي جبهه اي ديگر با لباس��ي سفید 
حاضر ش��دند تا از جان و سالمت مردم دفاع 
کنند. وی، با بی��ان اينکه بیش از ۶۵ درصد از 
نیروهای پرستاري کشور در خط مقدم مبارزه 
ب��ا کروناوي��روس وظیفه مراقب��ت از بیماران 
کرونايي را به عهده داشتند، ادامه داد: پرستاران 
خدوم و ايثارگر چهارمحال و بختیاري نیز در 
کنار س��اير پرستاران کش��ور در روزهايي که 
خانه امن ترين مکان براي حفظ جان و سالمتي 
به شمار مي رفت از ۹۹1 بیمار بستري مبتال به 
بیماري حاد تنفس��ي مراقب��ت کردند، به آن ها 
آموزش دادن��د و مش��اوره هاي الزم را نیز به 

خانواده هاي اين افراد ارائه نمودند.
به گفته وی، طی اين مدت پرستاران داوطلب 
گروه پرس��تاری همپای ساير کادر بهداشتي و 
درمان��ي در جاي ج��اي کش��ور، داوطلبانه به 

مراقبت از بیماران کرونايي شتافتند.
دکتر ش��یرانی، در بخش ديگری از س��خنان 
ب��ه زحمات شايس��ته و قابل تقدير پزش��کان 
و پرس��تاران و تکنس��ین ه��اي فوريت هاي 
پزش��کي چهارمحال و بختیاري در عرصه ها و 
تخصص هاي مختلف اش��اره و عنوان کرد: از 
مجموع تعداد پرس��تاران در استان 1۸۷۰ کادر 
پرس��تاري شامل پرستار، هوشبري، اتاق عمل، 
بهی��اران و کمک پرس��تاران در مراکز درماني 

تابعه دانشگاه مشغول به خدمت هستند. 
وی با بیان اينکه کادر پرستاری معاونت بهداشتی 
دانش��گاه علوم پزشکی شهرکرد نیز ۳۵۲ هستند، 
خاطرنش��ان کرد: ۲1۷ پرس��تار نیز در بیمارستان 
تامین اجتماعي استان مشغول به خدمت هستند.  
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان در انتها با اشاره 
به فعالیت حدود ۹۴۰ پزش��ک در اس��تان افزود: 
از اين تعداد، ح��دود ۳۷۰ نفر متخصص و فوق 

تخصص و حدود ۵۷۰ پزشک عمومی هستند.

فعالیت حدود ۱۰۰۰ پزشک و ۲۰۸۷ پرستار 
در چهارمحال و بختیاری

ریاست
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وبدا؛ رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی، خدمات 
بهداشتی و درمانی چهارمحال و بختیاری گفت: 
رويکرد اين دانشگاه براي مقابله با بیماري کوويد 
1۹، بیمارياب��ي فع��ال ب��راي شناس��ايي به موقع 
مبتاليان و پیشگیري از سرايت بیماري به سايرين 

است.
دکتر مجید ش��یرانی همچنین از افزايش درصد 
نمونه گیري از بیماران سرپايي طي روزهاي اخیر 
خبر داد و افزود: طي ۲۴ س��اعت گذش��ته 1۳۰ 
نمونه گیري از بیماران مش��کوک به کرونا انجام 
که از اين تعداد 1۸ مورد آن مثبت و با احتس��اب 
موارد جديد، مجم��وع مبتالين قطعي به بیماري 

کوويد 1۹ در استان به ۴۰۰ نفر رسید.

وی تصريح کرد: هم استانیان طی روزهای اخیر 
ش��اهد افزايش شمار مبتاليان به کرونا هستند که 
يکي از عل��ل آن افزايش تردد ها و مواجهه افراد 
ب��ا يکديگر و بعضا با افراد مبتالي بدون عاليم و 

يا با عاليم خفیف بیماري کوويد 1۹ مي باشد.
وی در ادام��ه ب��ا تاکید بر توجه م��ردم به خود 

مراقبتی و رعايت پروتکل های بهداشتی خاطر 
نشان کرد: در حال حاضر دو رويکرد براي مقابله 

با کرونا وجود دارد.
دکتر شیرانی، افزايش سطح سواد سالمت مردم 
با آموزش و خود مراقبتی از سوی آنها و بیماريابي 
فعال در حوزه بهداشت و درمان و سالمت استان 
را از رويکردهاي کنوني دانشگاه برشمرد و اظهار 
داشت: افراد مشکوک به کرونا و يا در مواجهه با 
بیمار مثبت قطعي مي توانند با دادن يک تس��ت 
ساده از سالمت خود اطمینان يافته و در صورت 
ابت��ال به بیماري کوويد 1۹، ب��ا ايجاد محدوديت 
هاي الزم از سرايت بیماري به ديگران پیشگیري 

نمايند.

وبدا؛ رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی، خدمات 
بهداشتی و درمانی چهارمحال و بختیاری گفت: 
اس��تان با وجود بضاعت و امکانات بهداش��تي 
و درمان��ي بس��یار ضعیف و ان��دک در مقابله با 
بیم��اري عفوني که فضا، نیرو و امکانات فراوان 

خود را مي طلبد موفق عمل نموده است.
دکت��ر مجید ش��یرانی افزود: مرکز آموزش��ی و 
درمانی هاجر ) س( ش��هرکرد بعنوان بیمارستان 
مرج��ع درمان بیماران مبتال به کوويد 1۹ و عدم 
ش��رايط ايزولیش��ن با توجه به دارا بودن بخش 
هاي مختل��ف نوزادان، بخش ه��اي تخصصي 
قل��ب و داخل��ي و... و عدم ام��کان جابه جايي 
آنها، دارا بودن تنها يک دس��تگاه ام ار اي دولتي 
در اس��تان و مطرح بودن بعنوان فقیرترين استان 
کش��ور به لحاظ داشتن دستگاه سي تي اسکن و 
نبود اين دس��تگاه در شهرس��تاني همچون اردل 
و بیمارس��تان ناغ��ان با توجه به لزوم س��ي تي 
اسکن براي تشخیص بیماري کوويد 1۹ ، نشان 
از همت سیس��تم بهداش��ت و درمان، همکاري 
دس��تگاه ها و مش��ارکت مردم در پیشگیري از 

همه گیري و مقابله با اين بیماري دارد.
وی تصريح کرد: دانش��گاه علوم پزشکی استان 
تنها با دارا بودن ۵۵ تخت فعال ای سی يو علي 
رغم ل��زوم اختصاص، 1۰ درص��د تخت هاي 
موجود هر بیمارس��تان بر اساس اس��تاندارد ها 
در بس��یاري از کش��ورها به تخت هاي اي سي 
ي��و با دارا ب��ودن حدود يکه��زار و ۵۰۰ تخت 
بیمارستاني در حالي که به علت تبعات اجتماعي 
با وجود تش��ويش و نگراني فراوان از ناشناخته 

بودن رفتار بیماري نوپديد کوويد 1۹، توانست 
با حفظ آرمش جامعه از اين بحران هم به خوبي 

عبور نمايد.
به گفته وی، طی اين مدت عالوه بر ۵۵ تخت 
ای س��ی يو حدود ۲۳ تخ��ت ديگر تجهیز و به 

درمان بیماران با حال وخیم اختصاص يافت.
وی اظهار داش��ت: چهارمحال و بختیاری جز 
اس��تان هايی است که فاقد دس��تگاه راديوتراپي 
اس��ت و با مش��کالت عدي��ده مال��ي و تاخیر 
ح��دود 1۸ ماهه پرداخ��ت کارانه پزش��کان و 
تاخیر 1۲ماه��ه پرداخت مزاياي کارکنان مواجه 
و بیش از ۳۰ درصد نیروهاي دانش��گاه شرکتي 
هس��تند و حقوقش��ان از درآمدهاي اختصاصي 
دانش��گاه پرداخت مي شود و اين درحالي است 
که همچنان نیروي انس��اني دانش��گاه به واسطه 
مراجعات مبتاليان به کرونا به مراکز بهداش��تي 

و درماني همچنان در معرض خطر مي باشند .
وی افزود: دانش��گاه علوم پزش��کی اس��تان با 
علم به درگیر ش��دن دير يا زود با شیوع بیماري 
کرونا با تالش براي به تعويق انداختن زمان آن 
و حفظ ش��یب ماليم و منحني تپه اي ش��کل با 
حداقل ارتفاع، توانس��ت با توجه به امکانات و 
تجهیزات موجود نس��بت به خیلي از اس��تان ها 

مطلوب تر عمل نمايد.
دکتر شیرانی ادامه داد: تعداد مبتاليان و مرگ و 
میر ناشی از ابتال به بیماري کوويد 1۹ در استان، 
حدود ۴۰ درصد متوس��ط کشوري در جمعیت 
بوده اس��ت و با توجه به ابتالي يک نفر به ازاي 
جمعیت هزار نفري در کشور، در استان به ازاي 

ه��ر هزار نفر کمتر از ۰.۴ ب��ه اين بیماري مبتال 
شده اند. وی با اشاره به کمبود همیشگی تخت 
ای سی يو در چهارمحال و بختیاري، گفت: در 
شرايط معمول نزديک به صد در صد تخت هاي 

سي يو اشغال است 
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان، اقدامات به 
موقع، فعالیت قرارگاهی در دانش��گاه، همکاری 
خوب و داوطلبانه اعضای هیات علمي دانشگاه 
و مش��ارکت اين عزي��زان در تصمیم گیري ها، 
اج��را و نظارت ها و ايج��اد انگیزه مضاعف در 
کادر بهداش��تي و درماني با حضور و مشارکت 
فعال هیات رئیسه دانشگاه و نیروهاي متخصص 
در لحظات و موقعیت هاي حس��اس و تشکیل 
زودهنگام کمیته علم��ي و اپیدمیولوژي بیماري 
و اقدامات پیشتازانه را از عوامل عملکرد موفق 

دانشگاه براي مقابله با کرونا برشمرد.
دکتر شیرانی از جمله اقدامات ابتکاری دانشگاه 
به، اختصاص 1۰ خط پاس��خگويی به سواالت 
مردم��ی براي کاهش مراجعات به مراکز درماني 
و توزي��ع ضدعفون��ي برگرفته از بح��ران هاي 
طبیعي مانند س��یل و زلزله و فعالیت مداخله اي 
فع��ال در مواجهه با اف��راد داراي عاليم خفیف 

بیماري اشاره داشت.
وی افزود:در ابتدای بحران ۵۰ درصد انتقال ها 
عمودی و از انتقال های خارج اس��تان به علت 
مس��افرت يا مواجه با افرادی بوده اس��ت که به 
خارج از اس��تان مس��افرت داشته اند و با تالش 
ف��راوان از انتق��ال افقي بیماري و ش��یوع داخل 

استاني پیشگیري بعمل آمد.

چهارمحال و بختیاری با وجود عدم فراهم بودن 
زیرساخت های بهداشتی و درمانی در کنترل و مدیریت 

کرونا عملکرد موفقي از خود نشان داده است

رویکرد دانشگاه علوم 
پزشکی شهرکرد بیماریابی 

فعال برای شناسایي مبتالیان 
به کرونا مي باشد

وبدا؛ رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی، خدمات 
بهداشتی و درمانی چهارمحال و بختیاری با بیان 
اينک��ه هیچ کس نمي توان��د با اطمینان کامل در 
م��ورد آينده بیماري کووي��د 1۹ اظهار نظر کند 
افزود: بر اساس پیش بیني ها، تجربیات، تئوري 
پردازي و مدل سازي هاي صورت گرفته به نظر 
مي رس��د تا زمان تولید واکسن موثر براي کرونا 

ويروس، ريشه کني اين بیماري بعید باشد.
دکتر مجید ش��یرانی افزود: احتمال کم ش��دن 
ش��دت قدرت بیماری زايي وي��روس و ايجاد 
ايمني در برابر آن باالس��ت و علي رغم نگراني 
ه��اي موجود، ب��راي مبتالي��ان در کوتاه مدت 

ايمني ايجاد مي شود.
وی، تولید واکس��ن موث��ر در فاصله زمانی زير 
يکسال و دسترسی همگان به آن را بعید دانست 
و افزود: اما آنچه محرز اس��ت، باال رفتن سطح 
علم��ي بش��ر و تالش ها ب��راي يافت��ن داروي 

اختصاص براي اين بیماري مي باشد.
دکتر ش��یرانی افزود: تاکنون داروی اختصاصی 
برای درمان بیماري کوويد 1۹ وجود نداش��ته و 
دارو ه��اي موجود براي برخ��ي بیماران ممکن 

است کمک کننده باشد.
وی اظهار داش��ت: با کم��ک يکديگر می توان 
امیدوار بود که روز به روز ش��دت بیماري کمتر 
شود. رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان يادآور 
ش��د: با رعايت نکات بهداشتی و همراهی مردم 

و مسئولین و دستگاه هاي حاکمیتي، خوشبختانه 
چهارمحال و بختیاري با بحران و آسیب کمتري 

در خصوص بیماري کوويد 1۹ مواجه گرديد.
به گفته وی، به طور متوسط میزان ابتال و مرگ 
و میر ناشی از ابتال به کرونا در استان، ۴۰ درصد 

متوسط جمعیت کشوری بوده است.
وی تصريح کرد: ش��دت بیماری زايی و تعداد 
مراجعین و موارد بستري مبتاليان به کرونا کمتر 
ش��ده و اين نشان دهنده اين اس��ت که سیستم 
بهداش��ت و درم��ان به خوبي توانس��ته اس��ت 
بیم��اري را کنت��رل نمايد. وی از ن��کات حائز 
اهمیت در خص��وص مواجهه با اپیدمی بیماری 
هاي میکروبي و ويروس��ي به ايجاد محدوديت 

ها و توجه به خود مراقبتي اشاره داشت.
دکتر ش��یرانی ادامه داد: اين دو پايه ها و ستون 
ه��ای کنترل و مقابله با بیم��اري هاي میکروبي 
و ويروس��ي اس��ت و با توجه به برداشته شدن 
برخي محدوديت و ضعیف ش��دن پايه ي ايجاد 
محدودي��ت ه��ا ، توجه و تقويت س��تون خود 

مراقبتي اهمیت دو چندان مي يابد.
وی گف��ت: متاس��فانه اين درحالی اس��ت که 
برخی از افراد با ضعیف ش��دن و برداشته شدن 
تدريجي محدوديت ها نس��بت به خود مراقبتي 
نیز بي توجه هس��تند. به گفته وی، با برداش��ته 
شدن تدريجی محدوديت ها، خود مراقبتی بايد 

به شکل جدي تر مورد توجه قرار بگیرد.

دکت��ر ش��یرانی هرگون��ه تجمعات انس��انی و 
مراودات خانوادگ��ی و فامیلی را همچنان خطر 
آفرين دانس��ته و بر ل��زوم خ��ودداري مردم از 
ش��رکت در تجمعات و برگزاري محافل فامیلي 
تاکی��د نم��ود. رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی 
چهارمح��ال و بختی��اری در تش��ريح آخري��ن 
وضعیت ش��یوع بیماري کوويد 1۹ در هشتمین 
روز از ارديبهش��ت م��اه ۹۹ در اس��تان اظه��ار 
داش��ت: از زمان ش��یوع بیم��اري کرونا تا کنون 
1۰۹۲ بیمار با عالئم بالیني مشکوک به کرونا در 

بیمارستان هاي استان بستري شده اند.
دکتر ش��یرانی، تع��داد افراد نمونه گرفته ش��ده 
بس��تری و س��رپايی را 1۶۴1 نف��ر اعالم کرد و 
افزود: طی اين مدت ۳1۲ بیمار از مراکز درماني 
ترخیص و يا به صورت س��رپايي تحت درمان 

قرار گرفته و بهبود يافته اند.
وی، تعداد افراد بستری فعلی در مراکز درمانی 
را ۳۵ نف��ر اعالم کرد و اظهار داش��ت: با مثبت 
اعالم شدن آزمايشات ۵ بیمار مشکوک طي ۲۴ 
س��اعت گذشته ، کل موارد مبتال از آغاز بیماري 
که نتايج آزمايش آن ها مثبت اعالم شده ۳۵1 نفر 
مي باشد. وی گفت: خوشبختانه طی ۲۴ساعت 
گذش��ته ، مورد جدي��د فوتی ناش��ی از ابتال به 
بیماري نوپديد کوويد 1۹ ، گزارش نشده است 
و مجموع فوتي هاي ناشي از ابتال به اين بیماري 

در استان همان ۲۵ نفر مي باشد.

ریاست
بیماری های ویروسی معمواًل تا زمان تولید واکسن موثر 

ریشه کن نمي شوند

وبدا؛ رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی شهرکرد 
يک��ی از مهم تري��ن مزايا در کنت��رل و مبارزه با 
کرونا را بس��یج همگاني و همدلي در س��طوح 

مختلف جامعه و دستگاه ها عنوان کرد.
 دکت��ر مجید ش��یرانی در ديدار ب��ا مديرکل و 
معاونین صدا و س��یماي مرکز استان چهارمحال 
و بختیاري که به مناسبت هفته سالمت صورت 
گرف��ت، افزود: ش��یوع کروناوي��روس يکي از 
بحران هاي معدود جهاني به ش��مار مي آيد که 
همه ابعاد زندگي بش��ر را تحت تاثیر قرار داد و 

انسان ها را به يک چالش جدي رساند.
رئیس دانش��گاه علوم پزشکی شهرکرد تصريح 
کرد: کرونا مس��ئله ای نبود که صرفا بهداش��تی 
باشد و حوزه سالمت را تحت الشعاع قرار دهد 
کما اينکه همه مسائل مربوط به حوزه سالمت 

برون سازماني است.
وی با بیان اينکه در تعريف سالمت همه نهادها، 
ارگان ها و... مسؤول و سهیم هستند، عنوان کرد: 
قطعا در آينده نزديک يکي از کش��ورهاي موفق 
در بحث کنت��رل بیماري کووي��د1۹ جمهوري 
اس��المي خواهد ب��ود، در چند م��اه آينده اين 
موضوع نمود خواهد کرد که کدام کش��ورها با 
توجه به امکاناتي که در اختیار داشتند توانستند 

بحران کرونا را به خوبي کنترل کنند.
دکتر ش��یرانی ادام��ه داد: رهب��ر معظم انقالب 
اس��المی ايران با فراس��ت و درايتی که داشتند 
چندين مرحل��ه در بحث کرونا ورود و اهمیت 
اين موضوع را خاطرنشان کردند که خوشبختانه 

باعث بسیج نیروهاي سراسر کشور شد.
وی اضافه کرد: همه پرس��نل بهداشت و درمان 

قاطعان��ه در می��دان مب��ارزه با کرون��ا ماندند و 
ارگان ها و نهادهای مختلف نیز از آنان حمايت 
کردند و خوشبختانه مشاهده شد که چه بسیجي 
در ضدعفون��ي معاب��ر، تولی��د ماس��ک، تولید 
محلول هاي ضدعفوني کننده دس��ت و سطوح 
و... ايجاد ش��د، در نهايت نیز جو رواني کمبود 
تجهیزات حفاظت فردي بدس��ت مردم شکسته 
شد. دکتر شیرانی خاطرنشان کرد: يکی از موارد 
متصل کننده همدلی بین مردم صدا و س��میا بود 
که در جهت آموزش مردم، تذکرات درخصوص 
رعايت هش��دارها، تقدير از مدافعان سالمت و 
کادر درم��ان و... عملکرد بس��یار چش��مگیري 
داش��ت که جاي تقدير و تشکر از خدمات همه 
خبرنگاران رس��انه هاي استان به ويژه خبرنگاران 

صدا و سیما وجود دارد.
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آنچه موثر تر از ایجاد محدودیت 
ترددهاست، خود مراقبتی برای 
کنترل شیوع بیماري کرونا است

وبدا؛ رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی، خدمات 
بهداش��تی و درمان��ی چهارمح��ال و بختی��اری 
گفت: در ش��رايط کنوني، آنچه موثر تر از ايجاد 

محدوديت هاي ترددي است، خود مراقبتي براي 
کنترل شیوع بیماري کروناويروس از سوي مردم 

است.
دکتر مجید شیرانی، با اشاره به نگرانی هم استانیان 
از ورود مسافران از استان های ديگر به اين منطقه 
افزود: اگر چه ايجاد محدوديت و کاهش ترددها 
براي پیشگیري از همه گیري بیماري کوويد 1۹ و 

کنترل اين بیماري مهم است، اما خود مراقبتي 
همچنان در راس توصیه هاي بهداشتي قرار دارد.
وی تصري��ح کرد: رعايت بهداش��ت تنفس��ی، 
بهداشت دس��ت ها و حفظ فاصله فیزيکي ايمن 
از مهمترين نکات پیشگیرانه براي مقابله با کرونا 

بشمار مي رود.

ریاست شیوع کرونا موجب خلق 
حماسه ی بی بدیل از سوی 

کادر بهداشتی و درماني 
کشور شد

وبدا؛ رئیس دانشگاه علوم پزشکی، 
درمان��ی  و  بهداش��تی  خدم��ات 
چهارمحال و بختیاری گفت: ش��یوع 
بیم��اري نوپديد کووي��د 1۹ موجب 
گرديد تا اين بار فعالین حوزه سالمت 
فداکارانه و دلس��وزانه دست به خلق 
حماس��ه اي ماندگار و ب��ي بديل در 
دفاع از حیاتي ترين نیاز انسان، يعني 

حفظ جان مردم میهن بزنند.
دکتر مجید شیرانی افزود: اين روزها 
دنیا، سازمان بهداش��ت جهانی، همه 
ي کش��ورها و ايران اسالمي، در حال 
مبارزه بي وقفه با بیماري کرونا هستند 
و در اي��ن راه همت و انرژي خود را 
صرف مي نمايند تا با خدمت به مردم 
میهنش��ان با حفظ م��رام، فرهنگ، از 
جغرافیاي فرهنگي و ارزش هاي ناب 

مذهبیشان جانانه دفاع نمايند.
وی تصريح ک��رد: در جريان جنگ 
تحمیل��ی از کیان م��رزي میهن دفاع 
ش��د و در جريان ه��اي متعدد ديگر 
در اين مرز و بوم مردم، دانش��مندان 
هس��ته اي، آتشنش��انان و ... به میدان 
آمدند و اين بار فعالین حوزه سالمت 
کادر  متخصصی��ن،  پزش��کان،  از 
درماني، پرستاران، نیروهاي خدماتي، 
نیروهاي پش��تیباني، مال��ي و اداري ، 
آزمايشگاهي،  علوم  بهداش��تي،  کادر 
اورژانس، پیراپزش��کان صبورانه پاي 
حف��ظ آرم��ان هاي کش��ور و اجراي 

وظايف حرفه ايشان ايستادن.
دکتر شیروانی افزود: طی اين مدت، 
سرمايه های انساني ارزشمندي فدا و 
انسان هاي شريف بسیاري جان خود 
را از دس��ت دادند و روح ها و جسم 
هاي زيادي صدمه ديده و تحت فشار 

و زير تازيانه بیماري قرار گرفته اند.

برگزاری مراسم 
احیا در تکایا و 
مساجد به افراد 
مسن و مبتالیان 
به بیماری هاي 
زمینه اي توصیه 

نمي شود
وب��دا؛ رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی، 
خدمات بهداشتی و درمانی چهارمحال و 
بختیاری گفت: با توجه به ش��یوع بیماري 
کوويد 1۹، برگزاري مراسم احیا در مساجد 
و تکاي��ا به افراد مس��ن، بیم��اران مبتال به 
بیماري هاي زمینه همچون ديابت، بیماري 
هاي قلبي و عروقي، کلیوي، کبدي، نقص 

سیستم ايمني توصیه نمي شود.
دکتر مجید شیرانی افزود: همچنین توصیه 
می ش��ود کودکان به واسطه عدم رعايت 
ن��کات بهداش��تي و اف��راد داراي عاليم 
ضع��ف و بیماري از ش��رکت در مراس��م 
احیاي شبهاي قدر خودداري نمايند. دکتر 
شیرانی افزود: در صورت تمايل افراد برای 
حضور در مس��اجد برای اعمال شب های 
قدر ضمن اس��تفاده از ماسک و دستکش، 
همراه داشتن وسايل شخصي از جمله مهر 
و س��جاده، کتب، قرآن و ادعیه، خودداري 
از مصرف خوراک��ي و توزيع نذورات، به 
حداقل رس��اندن زمان حضور در مساجد 
و تکايا، فاصل��ه حداقل يک تا يک و نیم 
مت��ري با ديگ��ران را عاي��ت نمايند. وی 
تصريح ک��رد: همچنین توصیه می ش��ود 
از مواجهه اف��راد و تجمع در ورودی اين 
اماکن هن��گام ورود و خروج جمعیت به 
جد خودداري ش��ود. رئیس دانشگاه علوم 
پزشکی اس��تان، فضاهای باز و محل های 
مس��قف بزرگ و دارای تهويه مناس��ب را 
براي برگزاري مراس��م احیا مناسب عنوان 
کرد و اف��زود: احیاگران ضم��ن توجه به 
نکات بهداشتي و خود مراقبتي هنگام تردد 
تا محل برگزاري مراس��م احیا و بازگشت 
به منزل، از هم نشیني و مجاورت طوالني 
م��دت و قرار گرفت��ن در فاصله کمتر از 
يک تا يک و نیم متر با ديگران خودداري 

نمايند.

تاکنون گزارش شدیدی از 
ابتال کودکان به نوع جدیدی از 

بیماری کرونا در کشور اعالم 
نشده است

وبدا؛ رئیس دانش��گاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و 
درمانی چهارمحال و بختیاری در خصوص انتش��ار اخبار 
و مطالب��ي در فضاهاي مجازي و بین مردم جامعه مبني بر 
ش��یوع نوع بیماري شبه کرونا در کودکان اظهار داشت: ما 
همچنان معتقد هس��تیم که میزان بروز بیم��اري کرونا در 
ک��ودکان و افراد جوان، کمتر و حت��ي متفاوت و با عالئم 

خفیف ترمي باشد.
دکتر مجید شیرانی افزود: تاکنون گزارش های کوتاهی از 
ش��یوع و بروز بیماري در کودکان و نوجوانان از گوشه و 
کنار جهان مخابره شده است اما در کشور گزارش شديدي 
در اين خصوص نداش��ته اي��م. وی تصريح کرد: يکی دو 
استانی که در اين خصوص گزارشاتي داشته اند به صورت 
مقطعي و بیماري در کودکان چش��م گیر نبوده است. دکتر 
ش��یرانی خاطر نش��ان کرد: کودکان و جوان ترها همچنان 
می توانند بعنوان ناقلین بیماری کوويد 1۹، احتمال گرفتار 
ش��دن ساير افراد خانواده بويژه مس��ن ترها و افراد داراي 
بیماري زمینه اي را افزايش دهند. وی همچنین متذکر شد، 
کودکان در محیط های عمومی به واس��طه عدم توانايي در 
رعايت خیلي خوب نکات بهداشتي نیازمند مراقبت بیشتر 
هستند و در صورت ابتال به بیماري عاليم غیر کالسیک و 

خفیف تر در آنها بروز مي يابد.

شهرستان ریاست
بروجن در 

مقابله با 
کرونا خوش 

درخشید
وبدا؛ رئیس دانشگاه علوم پزشکی، 
خدمات بهداشتی و درمانی چهارمحال 
و بختیاری گفت: شهرس��تان بروجن 

در مقابله با کرونا خوش درخشید.
دکت��ر مجی��د ش��یرانی هم��راه ب��ا 
معاونین توس��عه ، درمان و مس��ئول 
نه��اد نمايندگی مقام معظ��م رهبري 
در دانش��گاه علوم پزش��کي استان با 
حضور در بیمارستان ولي عصر )عج( 
بروجن از کارگ��ران خدوم اين مرکز 
به مناسبت روز جهاني کارگر تجلیل 

بعمل آوردند.
دکتر ش��یرانی در حاش��یه اين آئین 
هدف از سفر به شهرستان بروجن در 
يازدهمین روز از ارديبهش��ت ماه ۹۹ 
را، تجلیل از مسئولین و کادر بهداشتي 
و درماني و خدماتي بیمارس��تان ولي 
عصر )عج( با اشاره به زحمات شبانه 
روزي اين عزيزان طي روزهاي شیوع 
کرونا و بويژه ايام تعطیالت نوروز ۹۹ 
عنوان کرد و افزود: شهرستان بروجن 
همچون س��اير شهرستان ها در مقابله 
با کرونا خوش درخشیده است. وی، 
بازدي��د با حض��ور حجت االس��الم 
نماينده  دکترجعف��ری  المس��لمین  و 
منتخ��ب م��ردم ش��ريف شهرس��تان 
بروجن در مجلس ش��وراي اسالمي، 
فرماندار و جمعي از مديران دانشگاه 
قدي��م  س��اختمان  از  شهرس��تان  و 
بیمارس��تان بروجن و تشکیل جلسه 
جمع بن��دي در فرمان��داري بروجن 
ب��ا محوري��ت کارب��ري و جابجايي 
دانشکده پرستاري به آن ساختمان را 
از ديگر اهداف سفر کاري يکروزه به 

شهرستان بروجن برشمرد.
ب��ه گفته وی، در اين جلس��ه تامین 
مکان و تجهیز دانش��کده پرس��تاری 
بروجن با توجه به اس��تیجاري بودن 
ساختمان اين دانشکده و جابه جايي 
دائمي آن علي رغم س��ابقه ۲۰ س��ال 
خدمات آموزش��ي مورد بررسي قرار 

گرفت.

رفع محدودیت های 
تردد بر ارزش و اهمیت 
خودمراقبتی می افزاید

وب��دا؛ رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی، 
خدمات بهداش��تی و درمانی چهارمحال 
و بختی��اری گفت: در مب��ارزه با اپیدمي 
ويروس��ي و میکروبي، محدودس��ازي و 
کنترل ش��ديد رفت آمدها و خود مراقبتي 
از شیوه هاي اصلي کنترل و پیشگیري از 

اين نوع بیماري ها محسوب مي گردد.
دکتر مجید ش��یرانی اف��زود: با توجه به 
ايج��اد محدوديت  مالحظ��ات مختلف، 
ه��ای طوالني مدت ممکن نبوده و با رفع 
محدوديت ها ارزش خودمراقبتي بیش��تر 

مي شود.
وی ادامه داد: همچن��ان خانه بهترين و 
ام��ن ترين مکان برای در ام��ان ماندن از 
ابتال به بیم��اری نوپدي��د کوويد 1۹ مي 
باش��د. وی تصريح کرد: در صورت لزوم 
حض��ور اف��راد در بیرون من��زل، رعايت 
نکات بهداشتی دس��تها، بهداشت تنفسی 
و حفظ فاصل��ه ايمن با ديگران ضرورت 

مي يابد.
وی خاط��ر نش��ان ک��رد: در برآوردها، 
مدل س��ازی ها و پیش بین��ی ها بیماري 
کوويد 1۹،ش��روع و انتقال بیماري بیشتر 
از طريق ازدحام جمعیتي گزارش شد و با 
مدرک مي توان گفت: با ادامه روند شیوع 
بیماري، بر اس��اس شرح حال گرفته شده 
از بیم��اران و تحقیقات با کمال تاس��ف 
قريب به ۹۰ درصد سرايت ها در محافل 
خانوادگي و گردهمايي هاي فامیلي اتفاق 

افتاده است.
وی اضافه کرد: در ش��رايطی که شلوغی 
خیاب��ان ها کنترل و محدوديت هاي تردد 
و فعالیت هاي اصناف براي پیشگیري از 
همه گیري بیماري اعمال ش��ده اس��ت ، 
افرادي بي توجه به هشدارهاي بهداشتي 
اق��دام ب��ه برگ��زاري محافل  همچن��ان 

خانوادگي مي نمايند.
وی اظهار داشت: خطر ابتال در مواجهه 
ه��ای طوالنی مدت و ص��رف وعده ای 
غذاي��ی و تماس با اش��یا مش��ترک آلوده 
در محاف��ل خانوادگي ، خیلي بیش��تر از 
مواجهه هاي اتفاقي در اجتماع مي باشد.

شیوع کرونا موجب خلق حماسه 
ی بی بدیل از سوی کادر 

بهداشتی و درماني کشور شد

وبدا؛ رئیس دانش��گاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و 
درمانی چهارمحال و بختیاری گفت: شیوع بیماري نوپديد 
کوويد 1۹ موجب گرديد تا اين بار فعالین حوزه س��المت 
فداکارانه و دلس��وزانه دست به خلق حماسه اي ماندگار و 
ب��ي بديل در دفاع از حیاتي ترين نیاز انس��ان، يعني حفظ 

جان مردم میهن بزنند.
دکت��ر مجید ش��یرانی افزود: اي��ن روزها دنیا، س��ازمان 
بهداش��ت جهانی، همه ي کش��ورها و ايران اس��المي، در 
حال مبارزه بي وقفه با بیماري کرونا هس��تند و در اين راه 
هم��ت و انرژي خود را ص��رف مي نمايند تا با خدمت به 
مردم میهنشان با حفظ مرام، فرهنگ، از جغرافیاي فرهنگي 

و ارزش هاي ناب مذهبیشان جانانه دفاع نمايند.
وی تصريح کرد: در جريان جنگ تحمیلی از کیان مرزي 
میهن دفاع ش��د و در جريان هاي متعدد ديگر در اين مرز 
و ب��وم مردم، دانش��مندان هس��ته اي، آتشنش��انان و ... به 
میدان آمدند و اين بار فعالین حوزه س��المت از پزشکان، 
متخصصی��ن، کادر درماني، پرس��تاران، نیروهاي خدماتي، 
نیروهاي پش��تیباني، مالي و اداري ، کادر بهداش��تي، علوم 
آزمايشگاهي، اورژانس، پیراپزش��کان صبورانه پاي حفظ 
آرمان هاي کشور و اجراي وظايف حرفه ايشان ايستادن.

دکتر شیروانی افزود: طی اين مدت، سرمايه های انساني 
ارزشمندي فدا و انسان هاي شريف بسیاري جان خود را 
از دست دادند و روح ها و جسم هاي زيادي صدمه ديده 

و تحت فشار و زير تازيانه بیماري قرار گرفته اند.
وی به ش��هادت، شهید مدافع سالمت شهید کاويانی، در 
راه مقابله با کرونا اش��اره کرد و ضمن طلب مغفرت برای 
اين همکار درگذش��ته و صبر و اس��تقامت ب��راي خانواده 
ايش��ان گفت: کش��ور قدردان تالش هاي کارکنان خدوم 
حوزه بهداش��ت و درمان مي باش��د. رئیس دانشگاه علوم 
پزشکی اس��تان ضمن آرزوی علو درجات و آرامش روح 
درگذش��تگان، طلب صبر برای بازماندگانش��ان و سالمتی 
ب��رای بیم��اران و اجر ف��راوان براي تالش گ��ران عرصه 
س��المت افزود: امید است با عنايت خداوند متعال، تداوم 
همکاري هاي مس��ئولین و مش��ارکت مردم هر چه زودتر 
شاهد رخت بر بستن بیماري منحوس کوويد 1۹ از کشور 

و استان عزيزمان چهارمحال و بختیاري باشیم.
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ریاست
داستان شیوع کرونا همچنان باقی و خطر همه گیری آن 

جدی است
وبدا؛ رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی، خدمات 
بهداشتی و درمانی چهارمحال و بختیاری ضمن 
تقدير از همراهي طیف وس��یعي از مردم استان 
براي رعايت نکات بهداش��تي، نس��بت به خطر 
همه گیري بیم��اري کوويد 1۹ در صورت عدم 

رعايت پروتکل هاي بهداشتي هشدار داد.
دکتر مجید ش��یرانی، با بیان اينکه بیماري کرونا 
همچ��ون روزهاي ابت��داي ش��یوع آن همچنان 
داراي قدرت سرايت باال است افزود : آمار باالي 
روزانه مبتاليان به بیماري کرونا در سطح کشور 
و اس��تان بر حساس��یت و اهمیت لزوم توجه به 
مهمترين آسیب در اين زمینه يعني عادي سازي 

اين بیماري مي افزايد.
وی متذکر ش��د، کوچکتري��ن غفلت می تواند 
موجب بروز خطرات جبران ناپذير کرونا شود.

رئیس دانش��گاه علوم پزشکی اس��تان، با اشاره 
به نکات س��اده اما موثر و مهم در کنترل بیماری 
کوويد 1۹ از جمله رعايت بهداش��ت تنفسي و 
بهداش��ت دس��ت ها و فاصله فیزيک��ي ايمن با 

ديگ��ران افزود: رعايت اي��ن نکات تنها مختص 
فضاهاي عمومي نیس��ت و باي��د در جمع هاي 

خانوادگي نیز رعايت شود.
به گفته وی، با توجه به اطالعات و مس��تندات 
موجود، اغلب موارد ش��یوع بیم��اری مربوط به 

مجامع کوچک و محافل فامیلی است.
دکتر ش��یرانی خاطر نش��ان کرد: همچنان برای 
برگزاری جشن های کوچک و محافل دورهمی 

زود است.
 وی اظهار داش��ت: اگر چه برگزاری مراس��م 
ه��ای ختم و س��وگواری درگذش��تگان به طور 
رس��می تعطیل ش��ده اس��ت اما همچنان شاهد 
حضور تجمعي و بلند مدت مردم در آرامس��تان 
ها هستیم. وی ادامه داد: علی رغم تاکید بر حفظ 
حرمت درگذشتگان با توجه به شرايط موجود و 
اقتضا آن بايد از هرگونه تجمعات طوالنی مدت 

به جد خودداري شود.
دکتر شیرانی گفت: افراد در صورت ضرورت و 
دلتنگی می توانند با نزديکان و پدر و مادرش��ان 

در م��دت زمان ه��ای کوتاه ۵ ت��ا 1۰ دقیقه اي 
ب��ا رعايت فاصل��ه فیزيکي ايم��ن و خودداري 
از مص��رف خوراک��ي ديدار داش��ته باش��ند اما 
هرگون��ه مواجهه طوالني مدت به واس��طه باال 
بردن احتمال تماس با س��طوح عمومي آلوده به 
وي��روس مي تواند خطر انتق��ال ويروس از فرد 

بیمار به ديگران را افزايش دهد.
دکتر ش��یرانی ب��ا بی��ان اينکه رعاي��ت نکات 
بهداش��تی در س��فر و حین اس��تفاده از وسايل 

عمومي سخت تر مي باشد، 
در ادامه ضمن درخواست از مسافران جهت به 
تعويق انداختن زمان مسافرتشان تا پس از بهبود 
وضعیت ش��یوع بیماري کرونا ب��ا توجه به عدم 
ام��کان میزباني از آنها و تعطیل��ي اماکن اقامتي 
و تفريحي اس��تان، از هم اس��تانیان خواست، از 
پذيرش مهان بويژه از استان هاي با شیوع باالي 
کرونا همچون خوزستان و لرستان جدا خوداري 

نمايند.

وبدا؛ رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی، خدمات 
بهداش��تی و درمانی چهارمح��ال و بختیاری از 
ابتالي ۶11 نفر در اين اس��تان به بیماري کوويد 

1۹ خبر داد.
 دکتر مجید شیرانی در تشريح آخرين وضعیت 
ش��یوع بیم��اري کووي��د 1۹ در هفتمین روز از 
خردادماه ۹۹ در چهارمح��ال و بختیاري اظهار 
داش��ت: از زمان ش��روع بیماري تا کنون 1۵۳۵ 
بیمار با عالئم بالیني مشکوک به کرونا در مراکز 
درماني استان پذيرش شده اند. وی، تعداد افراد 
نمونه گرفته شده بستری و سرپايی را ۴۶۵۲ نفر 
اعالم کرد و اف��زود: از مجموع مبتاليان تاکنون 
۵۶۴ بیمار پس از بس��تري در بیمارس��تان و يا 
پس از مراقبت و درمان سرپايي و قرنطینگي در 

منزل بهبود يافته اند. 
به گفته وی، هم اکنون ۳۵ بیمار مبتالی قطعی 
درماني استان تحت مراقبت و درمان هستند.و يا مش��کوک به بیماري کووي��د 1۹ در مراکز 

دکت��ر ش��یرانی گفت: ب��ا مثبت اعالم ش��دن 
آزمايش��ات 1۴ بیمار مش��کوک طی ۲۴ ساعت 
گذش��ته ، کل م��وارد مبتال از آغ��از بیماري که 
نتايج آزمايش آن ها مثبت اعالم ش��ده ۶11 نفر 

مي باشد. 
رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی چهارمحال و 
بختیاری با اش��اره به افزايش حجم تعداد نمونه 
های مثبت مبتال به کرونا يادآور شد، تعداد قابل 
توجهي از آمار مربوط به تراکم آزمايشات انجام 
شده در آزمايشگاه ها به علت تعطیالت دو روز 

اخیر مي باشد.  
وی با ابراز خرس��ندی از اينکه طی ۲۴ساعت 
گذشته، فوتی ناش��ی از ابتال به بیماري نوپديد 
کوويد 1۹ در اس��تان گزارش نشده است خاطر 
نش��ان کرد: مجموع فوتي هاي ناشي از ابتال به 
اين بیماري در استان کماکان ۲۹ نفر مي باشد.

تعداد مبتالیان به کرونا در چهارمحال و بختیاری از مرز ۶۰۰ نفر گذشت

وبدا؛ رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی، خدمات 
بهداشتی و درمانی چهارمحال و بختیاری، ضمن 
تقدير از همه شب زنده داراني که در اولین شب 
از ش��ب هاي قدر، نکات بهداش��تي و پروتکل 
ها را رعايت نمودند، ب��ر رعايت پروتکل هاي 

بهداشتي در شب هاي باقي مانده تاکید نمود.

دکتر مجید ش��یرانی اف��زود: در صورت تمايل 
افراد برای حضور در مس��اجد برای اعمال شب 
هاي قدر ضمن همراه داش��تن وسايل شخصي 
از جمله مهر و س��جاده، خ��ودداري از مصرف 
خوراکي و توزيع نذورات، به حداقل رس��اندن 
زمان حضور در مس��اجد و تکايا، فاصله حداقل 

يک تا يک و نیم متري با ديگران را عايت نمايند.
وی تصريح کرد: همچنین توصیه می ش��ود از 
مواجه��ه اف��راد و تجم��ع در ورودی اين اماکن 
هنگام ورود و خروج جمعیت به جد خودداري 

شود.

ریاست
تاکید ریاست دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد بر رعایت 

پروتکل های بهداشتی در اعمال شب هاي قدر

وبدا; رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی شهرکرد 
گف��ت: موت��ور محرک توس��عه ه��ر جامعه ای 
بی ش��ک جمعیت، آن هم جمعیت��ي کارا و پويا 

هستند
دکتر مجید ش��یرانی اف��زود: روزه��ای پايانی 
ارديبهش��ت ماه س��ال ۹۳ بود ک��ه رهبر معظم 
انقالب اسالمي ايران سیاست هاي کلي جمعیت 
در 1۴ بند را ابالغ نمودند و تاکید داش��تند رشد 
اقتص��ادي، اجتماع��ي و فرهنگ��ي جامعه بايد 
متناس��ب با اين سیاس��ت ها انجام گیرد. رئیس 
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ادامه داد: بعد از 
ابالغ اين سیاست ها از سوی مقام معظم رهبری، 
به پیشنهاد سازمان ثبت احوال کشور و تصويب 
شوراي عالي انقالب فرهنگي، ۳۰ ارديبهشت ماه 

با عنوان روز ملي جمعیت نامگذاري شد.
وی عنوان کرد: پايگاه پرورش نس��لی س��الم، 
سرزنده و بانشاط نهاد خانواده است که به عنوان 

سنگ بنای جامعه اسالمی به شمار می رود.
دکتر ش��یرانی خاطرنش��ان کرد: نهاد ارزشمند 
خان��واده باي��د از هم��ان ابتدا ب��ا آموزش های 
صحی��ح قبل از ازدواج مس��تحکم ش��ود و در 
ادام��ه نیز بايد با ارائه خدمات باروري س��الم با 
دو رويکرد افزايش ن��رخ باروري کلي و حفظ 
و ارتقاي س��المت مادران و کودکان به صورت 

همراه و همزمان بیش از پیش تقويت شود.
رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی شهرکرد اضافه 
کرد: کاهش میانگین فاصله زمانی بین ازدواج و 
فرزند اول، کاهش میل به تک فرزندي و کاهش 
میانگی��ن فاصله زمان��ي بین فرزن��دان ازجمله 
عوامل مؤثر در بحث جمعیت هستند که بايد به 
صورت ويژه مدنظر مس��ؤوالن امر به خصوص 
در مجموعه دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد قرار 

گیرند.
وی با بیان اينکه متاس��فانه در س��ال های اخیر 
ش��اهد کاه��ش موالید و عدم تماي��ل زوج هاي 
جوان به فرزندآوري هستیم، تاکید کرد: کاهش 
فرزن��دآوري در درازمدت منج��ر به پیري و از 
کارافتادگي جمعیت کش��ور خواهد شد، همین 
واقع��ه مي توان��د تبع��ات مختل��ف اقتصادي، 
اجتماعي، فرهنگي و حتي امنیتي به دنبال داشته 
باشد. دکتر شیرانی به شیوع کرونا از ابتدای ماه 
اس��فند س��ال ۹۸ اشاره و افزود: ش��ايد يکي از 
عواملي که باعث شد ايران بتواند در امر مبارزه 
با اين بیماري نوپديد و جهان شمول از بسیاري 
از کشورهاي پیشرفته جلوتر حرکت کند وجود 
نیروي انس��اني متخصص، با دان��ش، پاي کار، 

جهادي بود.
رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی شهرکرد اضافه 

ک��رد: بالفاصله بعد از اطالع از ش��یوع بیماری 
کرونا در کشور عده  ای به عنوان پزشک، پرستار 
و کادر درماني در بیمارستان ها و مراکز درماني 
حض��ور پی��دا کردند، ع��ده اي ديگ��ر در قالب 
گروه هاي جهادي به ضدعفوني خیابان ها و معابر 
پرداختند و عده اي هم در پشت جبهه مبارزه با 
اين ويروس منحوس مبادرت به دوخت ماسک 

و ديگر تجهیزات بهداشتي کردند.
وی تاکی��د ک��رد: از همین رو اس��ت که نگاه 
همه دس��ت اندرکاران نه تنها در حوزه بهداشت 
و درمان بلک��ه ديگر حوزه ه��ای دخیل در امر 
جمعی��ت باي��د به ارتق��اي آگاه��ي، نگرش و 
عملک��رد جامعه در زمین��ه فرزندآوري و ايجاد 
ش��رايط اقتصادي، اجتماع��ي و فرهنگي براي 

پرورش نسلي شاداب، کارا و سالم باشد.
دکتر ش��یرانی در انتها يادآور ش��د: شناس��ايی 
عوام��ل مس��تعد کننده ناب��اروری، شناس��ايي 
زوج هاي مش��کوک به ناب��اروري و ارجاع اين 
افراد به س��طوح تخصصي درم��ان ناباروري از 
سوي سیستم بهداش��ت و درمان دانشگاه علوم 
پزش��کي ش��هرکرد، در چهارمحال و بختیاري 
ضروري اس��ت و بايد در دس��تورکار مسؤوالن 

امر در اين خصوص قرار گیرد.

سرافرازی چهارمحال 
و بختیاری در کنترل 

بیماری کرونا در کشور
وبدا; رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی شهرکرد گفت: 
اس��تان چهارمحال و بختیاری درخص��وص مبارزه با 
کوويد1۹ در کش��ور سرافراز است که بحران کرونا در 

آن به خوبی کنترل شد.

دکتر مجید شیرانی در" ويژه برنامه روز شهرکرد" صدا 
و س��یمای مرکز چهارمحال و بختی��اري، افزود: وقتي 
بحران کرونا به دنیا تحمیل ش��د، بس��یاري از دشمنان 
نظام جمهوري اس��المي ايران منتظر بودند تا فاجعه و 

فرورفتن کشور در بحران را ببینند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ادامه داد: اما به 
لطف خدا، همراهی مردم و از خودگذشتگی مجموعه 
حوزه سالمت در سراسر کشور، عرصه مبارزه با کرونا 
را ب��ه يک میدان افتخ��ار و افتخارآفريني براي جامعه 

ايراني به ويژه مجموعه بهداشت و درمان تبديل کرد.
وی عنوان کرد: اگر به آمار کش��ورهای دنیا در زمینه 
کنت��رل و پیش��گیري بیماري کرونا دقت ش��ود، ديده 
مي شود ايران علي رغم همه کاستي ها، کمبودها و شرايط 
تحريم يکي از بهترين مديريت هاي بحران را انجام داد. 
دکتر ش��یرانی اضافه کرد: از م��ردم انتظار می رود طی 
دو هفته آينده که دوران بحرانی و بسیار حساسي 
است، اجازه ندهند غفلت به سراغشان بیايد تا مبادا 

خود يا خانواده شان دچار مشکل شود.

جمعیت شاداب، کارا و پویا موتور محرک جوامع توسعه یافته است
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وبدا ؛ رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی شهرکرد 
گف��ت: در حال حاضر ش��ايع تري��ن راه انتقال 
بیماری کرونا مراسم و تجمعاتي است که توسط 

خود مردم برگزار مي شود.
 دکت��ر مجی��د ش��یرانی در هفدهمی��ن روز از 
خردادم��اه س��ال ۹۹ در ش��ورای اداری اس��تان 

چهارمح��ال و بختیاري، افزود: ب��راي مبارزه با 
بیم��اري کرونا نیازمند يک چهارچوب هس��تیم 
و همه اقدامات دانش��گاه علوم پزشکي و حوزه 
بهداش��ت و سالمت نیز بايد در اين چهارچوب 

مشخص و اجرا شود.
رئیس دانش��گاه علوم پزشکی شهرکرد با اشاره 
به اينکه بستر مبارزه با کرونا دو پايه اصلی دارد، 

يکي اعمال محدوديت ها و ديگري خودمراقبتي 
اس��ت، افزود: در اعمال محدودي��ت ها نیز دو 

نکته قدرت اعمال و قدرت جبران مهم است.
وی ب��ا بیان اينکه وقت��ی محدوديت برقرار می 
ش��ود بايد قدرت اعمال آن را نیز داشته باشیم، 
ادام��ه داد: قبل از اعم��ال محدوديت ها مباحث 
مرب��وط به هزينه و فايده مطرح مي ش��ود اما از 
نظر حوزه س��المت اين اعتقاد وج��ود دارد که 
اعمال محدودي��ت ها در مبارزه ب��ا کرونا الزم 
است و محدوديت ها بايد نظامند بوده و آغاز و 

پايانش مشخص باشد.
دکتر ش��یرانی با تاکید ب��ر اينکه ويروس کرونا، 
ي��ک ويروس ب��ا رفتار ناش��ناخته اس��ت که به 
صورت انفجاري رش��د مي کند، عنوان کرد: لذا 
در برخورد با اي��ن ويروس هم بايد محدوديت 
اعمال ش��ود و هم قدرت اعمال و جبران وجود 

داشته باشد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد خاطرنشان 
کرد: بحث ديگر خودمراقبتی است که شامل دو 
فاکت��ور می ش��ود، ابتدا مطالب و هش��دارهايي 
است که مسؤوالن در اختیار مردم قرار مي دهند 
و ديگري قانون مندي و تمکیني است که جامعه 

نس��بت به آموزش ها خواهند داشت که به نظر 
مي رس��د در ه��ر دوي اين فاکتورها کش��ور به 
خوب��ي عمل کرده اس��ت.وی اضافه کرد: اکنون 
هر دو بستر اعمال محدوديت ها و خودمراقبتی 
در حال کم شدن هستند، چهارمحال و بختیاری 
جز اس��تان های خوب در بح��ث کنترل بیماري 
کرونا بود اما زنگ هش��دار در دو سه روز اخیر 

در استان به صدا درآمده است.
دکتر شیرانی تصريح کرد: علی رغم آنکه تعداد 
موارد م��رگ و میر و بس��تری در چهارمحال و 
بختیاري چشمگیر نیست اما با اين موج افزايش 

بیماران سرپايي امکان رشد آن ها وجود دارد.
رئیس دانشگاه علوم پزش��کی شهرکرد گفت : 
ه��م در زمینه محدوديت ه��ا و هم درخصوص 
خودمراقبتی ها بايد اقداماتي انجام ش��ود چراکه 
به نظر مي رسد ديگر مردم بعد از چند ماه خسته 

شده اند. 
وی تاکید کرد: به عنوان دستگاه متولی سالمت 
علیه برخی مراس��مات تجمعی مثل عروسي ها 
که موجبات به خطر افتادن س��المت عمومي را 
فراه��م مي کنند به دادس��تاني ش��کايت کرديم، 

چراکه رفتارهاي مردم بسیار مهم است.

شایع ترین راه انتقال کرونا در حال حاضر شرکت در تجمعات و مراسم ها است

وبدا؛ رئیس دانش��گاه علوم پزشکی، خدمات 
بهداش��تی و درمانی چهارمح��ال و بختیاری، با 
اشاره به افزايش حجم مس��افران از استان هاي 
همج��وار و بعض��ا با وضعیت هش��دار ش��یوع 
بیماري کرونا به اين اس��تان افزود: اين مس��ئله 
نگران��ي مس��ئولین و کادر بهداش��تي و درماني 

استان را در پي داشته است.
ب��ه گزارش وب��دا؛ دکتر مجید ش��یرانی اظهار 
داش��ت: مردم بايد بدانند اي��ن روزها، روزهای 
مناس��بي براي مس��افرت و يا برگ��زاري محافل 
دورهم��ي و مجال��س جش��ن و ش��رکت در 
تجمع��ات نیس��ت. وی تصريح ک��رد: مردم در 
شرايطی که شیوع موج جديد بیماري کوويد 1۹ 
به عنوان يک تهديد جدي مطرح اس��ت بايد از 
منافع ش��خصي خود براي حفظ سالمت جامعه 
بگذرند و از پذيرش مهمان، گردش��گر و مسافر 

از ساير استان ها جدا خودداري نمايند.
دکتر شیرانی با اش��اره به ايجاد محدوديت در 
ارائه خدمات به مس��افران طی روزهای ش��یوع 

بیماري کرونا متذکر ش��د، تجمع مس��افران در 
معابر، فضاهاي س��بز با توجه به سخت تر بودن 
رعايت نکات بهداش��تي در محی��ط هاي بیرون 

بسیار خطر آفرين و تهديد کننده است.
وی، قس��مت عمده ای از علت افزايش شیوع 
بیم��اری کرونا طي روزهاي اخی��ر را مربوط به 
برداشته شدن بسیاري از محدوديت ها و مهمتر 
از آن ع��دم رعايت پروتکل هاي بهداش��تي از 
سوي مردم به واسطه فرسايشي و طوالني مدت 
ش��دن روزهاي شیوع کرونا عنوان کرد و افزود: 
م��ردم بايد بدانن��د درصورت س��هل انگاري و 
عادي انگاش��تن بیماري ضمن طوالني تر شدن 
فرايند ريشه کني اين بیماري ، مي تواند خطرات 
جدي براي س��المت افراد بوي��ژه گروه هاي در 

معرض خطر به دنبال داشته باشد.
رئی��س دانش��گاه عل��وم پزش��کی چهارمحال 
و بختیاری در تش��ريح آخرين وضعیت ش��یوع 
بیم��اري کووي��د 1۹ در چهاردهمی��ن روز از 
خردادماه ۹۹ اظهار داشت: از زمان شروع خطر 
اپیدم��ي تا کن��ون 1۶۲۵ بیمار با عالئ��م بالیني 

مش��کوک به کرونا ب��ه مراکز 
درمان��ي اس��تان مراجعه و در 
بیمارستان ها بستري شده اند.

دکتر ش��یرانی، تعداد افراد نمونه گرفته ش��ده 
بس��تری و س��رپايی را ۵۳۷۰ نف��ر اعالم کرد و 
اف��زود: تا کنون ۶۴۹ بیمار مبتال به کرونا پس از 
درمان در بیمارس��تان و يا به صورت سرپايي و 

درمان در منزل بهبود يافته اند.
وی، تعداد افراد بستری فعلی در مراکز درمانی 
را ۳1 نف��ر اع��الم کرد و گفت: ب��ا مثبت اعالم 
ش��دن آزمايش��ات 1۵ بیمار مش��کوک طي ۲۴ 
س��اعت گذشته ، کل موارد مبتال از آغاز بیماري 
ک��ه نتايج آزمايش آن ها مثبت اعالم ش��ده ۶۹۰ 

نفر مي باشد.
دکتر ش��یرانی با ابراز خرس��ندی از اينکه طی 
۲۴س��اعت گذش��ته، مورد فوتی جديد ناشي از 
ابت��ال به بیم��اري نوپديد کوويد 1۹ در اس��تان 
گزارش نشده اس��ت افزود: مجموع فوتي هاي 
ناش��ي از ابتال به اين بیماري در اس��تان کماکان 

۳۰ نفر مي باشد.

افزایش حجم مسافران نگرانی کادر بهداشتی و درمانی از افزایش شیوع 
بیماري کرونا را در پي داشته است

ریاست

وبدا؛ رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی، خدمات 
بهداشتی و درمانی چهارمحال و بختیاری گفت: 
وضعیت استان نسبت به وضعیت شیوع بیماري 

کرونا در کشور مطلوب تر است.
دکتر مجید ش��یرانی اف��زود: علی رغم اينکه در 
بسیاري از شاخص ها در وضعیت مطلوبي قرار 
داريم و بیماري کرونا به خوبي در اس��تان کنترل 
شده است اما به دلیل وجود تهديدات داخلي و 
خارجي اين وضعیت مي تواند بسیار شکننده و 

متغیر باشد.
وی، از مجاورت استان با استان های با وضعیت 
هش��دار و قرمز بعن��وان تهديد خارجی و عادی 
سازي و س��هل انگاري در خصوص بیماري در 

بین هم استانیان بعنوان تهديد داخلي ياد کرد.
دکتر شیرانی با اش��اره به بازگشايی دانشگاه ها 
از هفت��ه آتی بر لزوم رعايت دقیق پروتکل هاي 
بهداش��تي در محیط هاي آموزشي و خوابگاهي 
تاکید و اظهار داش��ت: حضور دانش��جويان بايد 

حداقلي و با فراخوان باشد.
وی ادامه داد: همچنی��ن بايد از ظرفیت فضای 
مج��ازی ب��راي برگ��زاري کالس ه��اي تئوري 
استفاده و با تشکیل گروه هاي آموزشي مباحث 

تدريس و جمع بندي شود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان با بیان اينکه 
ضدعفون��ی س��طوح و اتخاذ تدابی��ر الزم براي 
رعايت فاصل��ه فیزيکي ايمن بین دانش��جويان 

از سوي دانش��گاه انجام مي شود از دانشجويان 
خواس��ت، وس��ايل حفاظت فردي را با خود به 

همراه داشته باشند.
دکتر شیرانی با بیان اينکه آينده کرونا قابل پیش 
بیني نیس��ت تصريح کرد: عل��ي رغم پیش بیني 
مدت زم��ان حداقلي 1۷ تا 1۸ م��اه براي تولید 
واکس��ن، اتفاقات خوبي را در اين زمینه ش��اهد 

هستیم.
وی اظهار داش��ت: با توجه به يکس��ان ش��دن 
تقريبی س��طح زير منحنی در تمامي نقاط جهان 
در طول زمان و طوالني شدن مدت زمان شیوع 
بیماري کرونا، بايد ايمن��ي اجتماعي و همگاني 
ايجاد شود و بیشتر به سمت ترويج خود مراقبتي 

پیش رفت.
رئیس دانش��گاه علوم پزشکی استان با تاکید بر 
لزوم تداوم آموزش و اطالع رس��انی و تشويق و 
ترغیب مردم به رعايت نکات بهداش��تي و خود 
مراقبتي افزود: هم اکنون دو شهرس��تان فارسان 
و کوهرنگ همچنان بیش��ترين آم��ار مبتاليان به 

کرونا را به خود اختصاص مي دهند.
دکتر ش��یرانی در همین راستا ضمن درخواست 
از تمام��ی هم اس��تانیان، از اهالی محترم اين دو 
شهرس��تان مجدانه درخواس��ت نمود با رعايت 
پروتکل هاي بهداشتي و خودداري از برگزاري 
هرگونه محافل خانوادگي و برگزاري جش��ن و 
مراس��م هاي ترحیم، هنگام حض��ور در مجامع 

عمومي و تجمعي حتما از ماسک استفاده نمايند 
ت��ا به قطع زنجیره انتق��ال بیماري کرونا و حفظ 
سالمت خود و ديگر هم استانیان کمک نمايند.

ب��ه گفت��ه وی، همچنین نماز جمع��ه در جمعه 
پی��ش رو و هفته پس از آن در شهرس��تان های 

فارسان و کوهرنگ اقامه نمی شود.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: استان چهارمحال 
و بختی��اری جز ۳ اس��تان برت��ر در زمینه کنترل 
می��زان مبتاليان و مرگ و میر ناش��ي از ابتال به 

بیماري کرونا مي باشد. 
وی، 
تعداد 

نمون��ه گی��ری از اف��راد مش��کوک ب��ه بیماری 
کوويد1۹ در اس��تان را باالتر از متوسط کشوري 
عن��وان ک��رد و اف��زود: روزانه ۹۰ تی��م ۲ نفره 
متش��کل از بازرسین بهداش��ت محیط از 1۸۰۰ 
واحد صنفي استان در قالب بازديد هاي مشترک، 

نظارت بعمل مي آورند.

شیوع کرونا در چهارمحال و بختیاری در وضعیتی مطلوب اما بسیار شکننده است

وبدا؛ رئیس دانش��گاه علوم 
پزش��کی  خدمات بهداش��تی 
و  چهارمح��ال  درمان��ی  و 
بختیاری، با اشاره به موفقیت 
اين استان در کنترل ش��یوع بیماري کوويد 1۹، 
از عوامل موثر در کس��ب اي��ن موفقیت رفتار و 
عملکرد مناسب مردم ، فرهنگ و تعهد اجتماعي 

باالي مردم اين استان را نام برد.
دکت��ر مجی��د ش��یرانی اف��زود: چهارمحال و 
بختیاری جز اس��تان هايی اس��ت ک��ه به خوبی 
بیماري کرون��ا را کنت��رل و در مديريت بحران 
موفق و کمترين موارد مرگ و میر ناش��ي از اين 

بیماري را داشته است.
وی ادامه داد: میزان مرگ و میر در استان نسبت 
به متوسط کشوری کمتر از ۴۰ درصد می باشد. 
دکتر شیرانی اظهار داشت: اگر چه اين موفقیت 

موجب فخر اس��تان گرديده ولی نبايد به واسطه 
مغرور شدن از خطرات بیماري غافل شد.

رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی اس��تان گفت: 
اين روزها گزارش��اتی مبنی بر افزايش دورهمي 
و همنش��یني ها در محیط هاي بس��ته از جمله 
برگزاري مراس��م هاي ختم، جشن و مهماني از 
س��وي همکاران دريافت مي شود که به نگراني 
هاي ناش��ي از ش��یوع بیماري کرون��ا دامن مي 
زند. دکتر ش��یرانی ادامه داد: برگزاری دورهمی 
های بزرگ در محیط هاي باز و فضاي س��بز و 
خ��ارج از منزل نیز به واس��طه س��خت تر بودن 
رعاي��ت نکات بهداش��تي در چنین محیط هايي 
مي تواند خطر انتش��ار کرونا ويروس را افزايش 
دهد. وی در ادامه همچنین در خصوص نظارت 
بیش��تر خانواده ها بر فعالیت ه��ای نوجوانان و 
جوانان متذکر شد و افزود: ای عزيزان به واسطه 

مقتضیات س��ن و سالش��ان کمتر در برخورد با 
يکديگ��ر و محی��ط نکات بهداش��تي را رعايت 
مي نمايند. وی با ابراز نگرانی از انتش��ار برخی 
ش��ايعات مبنی بر عدم تاثیر آلودگي س��طوح و 
ويروسي و میکروبي نبودن بیماري کرونا اظهار 
داش��ت: رعايت اصول بهداش��تي در اين مقطع 
زمان��ي همچ��ون ابتداي ش��یوع بیم��اري حائز 
اهمیت اس��ت. دکتر ش��یرانی، رعايت پروتکل 
و هش��دارهای بهداش��تی در تماس با س��طوح 
آلوده، مواجهه با ديگ��ران، حضور در تجمعات 
را ض��روري و به م��ردم توصیه کرد: همچنان از 
ت��ردد هاي غیر ضروري ب��ه مکان هاي تجمعي 
خ��ودداري و ضم��ن رعاي��ت فاصل��ه فیزيکي 
ايمن، شس��ت و شوي مکرر دست ها و رعايت 
بهداشت تنفسي، در مکان هاي تجمعي حتما از 

ماسک استفاده نمايند.

موفقیت چهارمحال و بختیاری در کنترل بیماری کرونا مرهون تعهد اجتماعی باالي 
مردم این استان است

ریاست
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ریاست
وبدا؛ رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی، خدمات 
بهداشتی و درمانی چهارمحال و بختیاری گفت: 
اگ��ر چه بیماري کرونا به س��ادگي و س��هولت 
منتقل، ولي درمان اين بیماري به س��ختي انجام 

مي شود.
دکتر مجید ش��یرانی افزود: در بسیاری از موارد 
بیماران دچار عوارض و گرفتاري هاي س��ختي 

مي شوند و شرايط سختي را تحمل مي کنند.
وی ب��ا بیان اينکه، کاش می ش��د تمام زوايای 

بیماران بد حال بستري در بیمارستان را به مردم 
نش��ان داد يادآور شد: اگر چه بیماري در برخي 
از اف��راد با عاليم خفی��ف و حتي بدون عالمت 
مي باش��د، اما در بس��یاري از موارد نیز مبتاليان 
به اين بیماري با عاليم ش��ديد و دردناک بويژه 
مش��کالت حاد تنفس��ي مواجه مي ش��وند و با 
توج��ه به انزواي بیمار و ت��رس اطرافیان فرد از 
نزديک ش��دن به وي، ش��رايط سختي را سپري 
و بعض��ا با خطرات جدي و حتي مرگ روبه رو 

مي شوند.
دکتر ش��یرانی گف��ت: قطعا 
احتمال ابتالی افراد در محیط 
های تجمعی با ذرات تنفسي 

آلوده و در محیط هاي تفريحي و تفرجگاه ها و 
بیرون با توجه به سخت تر شدن رعايت نکات 

بهداشتي از طريق سطوح آلودگي وجود دارد.
وی ادامه داد: در محیط هايی که احتمال انتقال 
بیماری زياد اس��ت عقل حکم مي کند به لحاظ 

وب��دا؛ رهايی از وي��روس کرونا و بازگش��ت 
ب��ه چرخه عادی زندگی نعمتی به ارزش��مندي 
حیات دوباره است ، که افراد رهايي يافته از بند 
کرونا شايسته است با اهداي پالسماي خون به 
س��اير هموطنان گرفتار در چنگال اين ويروس، 

شکرانه آن را به جا آورد.
به گفته متخصصان آنکولوژی، پالسما درمانی 
يک��ی از روش ه��اي قديمي درمان اس��ت و از 
س��ال هاي گذشته تا زمان کشف درمان قطعي و 
واکس��ن بیماري، از روش پالسما درماني براي 

درمان ساير بیماران استفاده شده است.
بخش مايع خون، پالس��ما نام دارد، پالسما که 
۵۵ درصد خون را تشکیل می دهد مايعی است 
ک��ه ۹1 درص��د آن را آب و ي��ک درصد آن را 
ام��الح و يون هاي معدني، هف��ت درصد آن را 
پروتئین هاي پالس��ما و يک درصد باقي مانده را 
ويتامین ه��ا، مواد قندي و لیپی��دي، هورمون ها، 
اس��یدهاي آمینه، کلوگز و چربي و مورد دفعي 

تشکیل مي دهد.
ياخت��ه خون��ی ک��ه در تولی��د پاتن از س��اير 
ياخته های خوني فعال تر اس��ت، ياخته پالس��ما 

نامیده مي شود.
اي��ن روزه��ا با ش��یوع ويروس کرون��ا و نبود 
واکسن برای درمان مبتاليان به اين ويروس، بار 
ديگر اهمیت پالس��ماي خون مورد توجه قرار 
گرفته اس��ت. در مواجهه با وي��روس کرونا که 
تاکنون هیچ واکس��ن و ي��ا روش درمانی قطعی 
برای آن کشف نش��ده است با روش هايي نظیر 
پالسمادرماني تعدادي از بیماران مبتال به کوويد 

1۹ بهبود يافته اند.
در ب��دن اف��راد بهبوديافت��ه از بیم��اری کرونا، 
آنتی ب��ادی برای درمان بیماري وجود دارد که با 

اهداي پالسماي خون خود مي توانند جان افراد 
مبتال به کرونا در شرايط حاد را نجات دهند.

بنا بر اعالم سخنگوی وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزش��کی، از ابتدای ش��یوع ويروس 
کرون��ا تا ۲۸ خ��رداد، 1۹۵ ه��زار و ۵1 نفر در 
کشور به کرونا مبتال شدند که از اين تعداد 1۵۴ 
ه��زار و ۸1۲ نفر بهبود يافته ان��د و مي توانند با 
اهداي پالسماي خون جان بیماران بدحال مبتال 

به کرونا را نجات دهند.
بر اساس آخرين گزارش ها ۲ هزار و ۷۸۹ نفر 
از بیماران مبتال به کوويد 1۹ در وضعیت شديد 
اين بیماري تحت مراقبت هس��تند و به ش��دت 
به پالس��ماي خون بیماران بهبوديافته نیازمندند 
از همی��ن رو مي طلب��د تا نس��بت ب��ه اين مهم 
اطالع رساني و فرهنگسازي بهتري صورت گیرد 
تا جلوي قرباني گرفتن اين بیماري که تاکنون ۹ 
هزار و 1۸۵ فوتي در کشور برجا گذاشته است 
را متوقف کرد. بنا بر اعالم س��خنگوی وزارت 
بهداش��ت، درمان و آموزش پزشکی، از ابتدای 
ش��یوع ويروس کرونا تا ۲۸ خ��رداد، 1۹۵ هزار 
و ۵1 نفر در کش��ور به کرونا مبتال ش��دند که از 
اين تعداد 1۵۴ هزار و ۸1۲ نفر بهبود يافته اند و 
مي توانند با اهداي پالسماي خون جان بیماران 

بدحال مبتال به کرونا را نجات دهند.
در چهارمحال و بختیاری اگر چه تعداد بیماران 
کرونايی بدحال کم است و تا يک هفته گذشته 
بسیاري از بخش هاي ICU مراکز درماني استان 
خال��ي از بیمار بود اما با صعودي ش��دن تعداد 
بیماران مبتال به کرونا در روزهاي اخیر، احتمال 
افزايش بیم��اران بدحال وجود دارد که با توجه 
ب��ه تجربه موفق اين اس��تان در بهب��ود تعدادي 
از بیماران بدحال کرونايي با اس��تفاده از روش 

پالس��مادرماني، اهداي پالسماي خون از سوي 
بهبوديافتگان به يک ضرورت تبديل شده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی، خدمات درمانی 
و بهداش��تی چهارمحال و بختیاری نیز از وجود 
تجهی��زات الزم و نیروي انس��اني متخصص در 
خصوص انج��ام عمل پالس��مادرماني بیماران 
مبت��ال به کرونا در اس��تان خبر داد و گفت: همه 
تجهیزات و امکان��ات الزم در کنار متخصصان 
توانمند و با تجربه در حوزه پالس��ما درماني در 

استان وجود دارد.
دکتر مجید شیرانی افزود: روش پالسما درمانی 
از روش های به نسبت قديمي است که پالسماي 
فرد بیمار که نوعي پادتن به ش��مار مي رود پس 

از بهبودي به بدن بیمار ديگر تزريق مي شود.
وی تصري��ح ک��رد: روش پالس��ما درمانی از 
روش های درمانی پیش��نهادي در کش��ور و دنیا 
اس��ت و در تعدادي از اس��تان هاي کش��ور نیز 
تاکنون انجام ش��ده و در اس��تان ما نیز نخستین 
عمل پالس��مادرماني بیم��اران مبتال به کرونا در 
فروردين ماه امس��ال انجام گرفت که نتیجه آن 

موفقیت آمیز بوده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی، خدمات درمانی 
و بهداش��تی چهارمح��ال و بختی��اری ادامه داد: 
روش پالس��مادرماني براي بهبود آن دس��ته از 
مبتالي��ان ب��ه وي��روس کرونا ک��ه در وضعیت 
وخیم��ي قرار دارند، کارب��رد دارد و اگر چه در 
ارديبهش��ت ماه تعداد بیماران بدحال در اس��تان 
روند نزولي داشت و نیاز مبرم به پالسمادرماني 
احساس نمي شد، اما اکنون هشت بیمار بدحال 
در بخش مراقبت هاي ويژه استان بستري هستند 
که مي توان با پالسمادرماني بیماري آنها را بهبود 

بخشید.

بیماری کرونا به سادگی و سهولت منتقل ولی درمان آن به سختی انجام می شود

اهدای پالسما به شکرانه سالمتی در برابر کرونا

وبدا; رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی شهرکرد 
گفت: بشر درباره ويروس کرونا هنوز اطالعات 

جامع و کاملی ندارد
دکت��ر مجی��د ش��یرانی در چهاردهمین س��تاد 
اس��تانی کرونا در چهارمحال و بختیاري، افزود: 
اين روزها استان و کشور با يک نوسان ديگر در 

بحث بیماري کرونا مواجه شده است.
رئیس دانش��گاه علوم پزشکی ش��هرکرد ادامه 
داد: درخص��وص ويروس کرونا نادانس��ته ها از 
دانس��ته ها بیشتر بود و به مرور که پیش می رويم 
برخ��ي ناش��ناخته هاي اي��ن بیماري آش��کارتر 
مي شود. وی تاکید کرد: در حال حاضر بیشترين 
پیشرفت بش��ر در بحث بیماري کرونا شناسايي 
عالئم اولی��ه آن و کمترين پیش��رفت در درمان 

است.
دکتر شیرانی بیان داشت: در محیط های اقلیمي 
که ارتباط نزديک به هم دارند نهايت معدل زير 

سطح منحني عدد يکساني خواهد بود.
رئیس دانشگاه علوم پزش��کی شهرکرد اضافه 
کرد: مهم آن است که پیک و قله روی منحنی 

ذکر ش��ده نداشته باشیم و همه کشورها به دنبال 
آن بودن��د که منحني بیماري ب��ا ارتفاع کم ولي 
با ط��ول زياد باش��د. وی عنوان ک��رد: در طول 
مدت بیماری کرونا در اس��تان، شاهد ۷ نواسان 
بیماری بوديم که اکنون با بزرگ ترين آن مواجه 
ش��ديم، از آخرين جلسه کرونا تا به امروز نتايج 
آزمايشات ۲۳۹ بیمار، مثبت شده است که از اين 

تعداد ۳۹ مورد بستري هستند.
دکتر شیرانی ادامه داد: استان هايی که در ابتدای 
ش��یوع بیماري درگی��ري کمتري داش��تند االن 
گرفتاري بیشتري دارند اما نمي توان اين موضوع 
را تعمیم داد چراکه ممکن اس��ت ش��اهد شیوع 
مجدد بیماري در اس��تان هايي ک��ه زماني کانون 

بحران بودند هم باشیم.
رئیس دانشگاه علوم پزش��کی شهرکرد با بیان 
اينک��ه احتمال اينک��ه با يک پی��ک دفعه اي در 
چهارمحال و بختیاري مواجه شويم وجود دارد، 
گفت: تا زماني که واکس��ن بیماري کرونا کشف 

نشود همچنان باقي خواهد بود.
وی ي��ادآور ش��د: بعض��ا مطرح می ش��ود که 

ويروس با انتقال از فردی به فرد ديگر ضعیف 
ش��ده يا از بین مي رود اما شواهد نشان مي دهد 
اين مطلب درس��ت نیس��ت. دکتر شیرانی تاکید 
کرد: محدوديت و مراقبت های بهداشتی تنها راه 
مقابل��ه با کرونا ويروس اس��ت که اکنون فاکتور 
محدوديت ه��ا از بی��ن رفته اس��ت، برخي امور 
ضروري است و نمي توان براي آن ها محدوديت 
ايج��اد کرد، ام��ا برخي ديگ��ر از فعالیت ها مثل 
جشن ها، مراس��مات و... غیرضروري هستند که 
بايد محدود ش��ود. رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
ش��هرکرد افزود: تنها نباي��د حاکمیت، دولت و 
نهادهای حکومتی موظ��ف به ايجاد محدوديت 
براي ام��ور غیرضروري باش��ند بلکه هر فردي 
مس��ؤول س��المت خ��ود در ابت��دا و در نهايت 
به عنوان ي��ک وظیفه اجتماعي مس��ؤول حفظ 
سالمت ديگر افراد جامعه است. وی خاطرنشان 
کرد: اصل نوسانی که اکنون در بیماری کرونا در 
استان با آن مواجه هستیم به دلیل برگزاري چند 
مراس��م بزرگي بود که در برخي شهرستان هاي 

اين استان صورت گرفت.

عدم جامعیت اطالعات بشر درخصوص کروناویروس

وب��دا; رئیس دانش��گاه علوم 
گف��ت:  ش��هرکرد  پزش��کی 
ويروس  ي��ک  کرونا  ويروس 
ق��درت  و  نیس��ت  معمول��ی 
س��رايت بس��یار بااليي دارد، اگر رعايت نشود 
ممکن است به صورت تصاعدي شاهد افزايش 

شمار بیماران باشیم.
دکت��ر مجید ش��یرانی در هیجدهمی��ن روز از 
خردادم��اه س��ال ۹۹ در بخش خب��ر ۲۰ صدا و 
س��یماي مرکز اس��تان چهارمح��ال و بختیاري، 
گفت: کلیه اقدامات حوزه بهداشت و درمان در 
بح��ث مبارزه با بیماري کرونا بايد در دو بس��تر 
ايجاد محدوديت ها و خودمراقبتي انجام شوند.

رئیس دانش��گاه علوم پزشکی شهرکرد با اشاره 
به اينکه اين روزها ايجاد محدوديت ها برداشته 
ش��ده اند، موضوعي که به خواس��ت استان نبود 
و البته قرار هم نبود تا پايان ادامه داش��ته باشد، 
افزود: آنچه باعث نگراني مي شود اين است که 
يکي از بس��ترها از بین رفته و اگر بستر دوم که 
همان خودمراقبتي از سوي مردم است نیز از بین 
برود ممکن اس��ت با افزايش انفجاري ويروس 

کرونا مواجه شويم.
وی خاطرنش��ان کرد: چهارمح��ال و بختیاری 
نسبتا در بحث مبارزه با کرونا خوب عمل کرده 

و مردم نهايت همکاری را داشته اند اما همچنان 
جای نگراني وج��ود دارد، چون رفتارهايي طي 
روزهاي گذش��ته از مردم استان شاهد بوديم که 

باعث افزايش تعداد مبتاليان شده است.
رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی شهرکرد اضافه 
ک��رد: قالب موارد گرفت��ار به کرونا در اس��تان 
چهارمح��ال و بختیاری در تجمعات متراکم، در 
محیط های سربس��ته و در م��دت زمان طوالني 
بوده است، در چند روز اخیر بیش از ۲۰ نفر از 

افراد مبتال مربوط به يک جشن عروسي بودند يا 
در يکي ديگر از شهرستان هاي اين استان که در 
روزهاي گذشته وضعیت قرمز پیدا کردند بیشتر 
گرفتارشدگان به کرونا مربوط به يک جشن عقد 
بودند. وی با تاکید بر اينکه اگرچه مصوبه ستاد 
استانی کرونا اين بود که هیچ تفرجگاه و پارکي 
در چهارمحال و بختیاري باز نباش��د ، گفت: اما 
علي رغم آنکه اين اماکن بس��ته هس��تند و هیچ 
سرويس��ي ارائه نمي دهند، اما در هر حال مردم 
مراجعه کرده و اقدام ب��ه برپايي چادر مي کنند، 
نمي ت��وان جلو مردم را گرف��ت لذا تقاضا داريم 

مردم خود به فکر سالمتیشان باشند.
دکتر ش��یرانی در بخش ديگر از س��خنان خود 
تصريح کرد: ظرفیت تولید ماس��ک استاندار در 
کشور محدود است و اولويت با مراکز بهداشتي 
و درمان��ي و اداراتي اس��ت که خدمات عمومي 
ارائه مي دهند، در حال حاضر وضعیت به نسبت 
قبل بهتر ش��ده اس��ت ولي تاکید مي کنم در اين 
ش��رايط حتما نبايد ماس��ک اس��تاندارد استفاده 
شود، اس��تفاده از ماسک هاي پارچه اي هم مفید 
است. رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد بیان 
داشت: شعار اين روزهای ما بايد اين باشد، من 
ماسک مي زنم به خاطر تو، تو ماسک مي زني به 

خاطر من.

ویروس کرونا یک ویروس معمولی نیست و قدرت سرایت بسیار باالیي دارد ریاست
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وی در خصوص عامل بیماريهای مزمن در 
مردان نیز يادآور ش��د، گرچه بیماريهاي مهمي 
مانند بیم��اري قلبي عروقي ( فش��ارخون باال، 
دياب��ت، بیماري عروق قل��ب و بیماري عروق 
مغز) عامل مهم مرگ و میر بويژه در گروه سني 
میانسال و س��المند مي باشد، اما اين عوامل در 
مردان نقش بس��یار پررنگ تري نسبت به زنان 
دارند و بروز و ش��یوع و مرگ و میر ناش��ي از 
آنها به طور قابل توجهي بیش��تر از زنان است. 
وي اضافه کرد: با توجه به اينکه يک عامل خطر 
بسیار مهم در ش��دت ابتال مرگ و میر ناشي از 
کوويد 1۹ ابتال به بیماريهاي زمینه اي فوق مي 
باش��د، مردان در معرض خطر بیشتري قرار مي 

گیرند.
ب��ه گفته وی، با توجه ب��ه اينکه درصد کثیری 
از م��ردان بخصوص در گروه میانس��ال دارای 
بیماريه��اي مزمن زمین��ه اي غی��ر واگیر مانند 
انواع س��رطانها، ديابت، بیماري قلبي، عروقي، 
بیماري کلیوي مزمن، بیماريهاي سیستم عصبي، 
و ... هس��تند بنابراين در معرض خطر بیشتري 
براي ابتال به بیماري کرونا و عواقب آن بوده و 

نیازمند توجه و مراقبت بیشتري مي باشند.
دکتر شیرانی افزود: به همان اندازه که ويروس 
کرون��ا خطرن��اک و مرگ آفرين اس��ت، اثرات 
ناگ��وار و مخرب تغذيه ناس��الم و بی تحرکي 
برس��المتي نی��ز م��ي توان��د منجر ب��ه عواقب 
ناخوشايندي مانند سکته قلبي و مغزي، ديابت، 

فش��ارخون باال، چاقي، چربي خ��ون باال، کبد 
چرب، افس��ردگي، کاهش قواي عضالني و.... 

گردد.
وی، تغذي��ه ناس��الم، فعالیت بدن��ی ناکافی و 
چاق��ی را از داليل مهم بیماريه��اي غیر واگیر 
دانست که متاس��فانه مردان را در معرض خطر 
ابت��ال به کوويد 1۹ و مقاومت پايین در مقابله با 

آن قرار مي دهد.
رئیس دانش��گاه عل��وم پزش��کی چهارمحال 
و بختیاری در همین راس��تا پاي��ان دادن مردان 
ب��ه رفتارهاي ناس��الم براي محافظ��ت از خود 
در مقاب��ل کرونا و س��اير ع��وارض بیماريهاي 
غیرواگیر را ضروري دانست و افزود: هیچ چیز 
ب��ه اندازه يک برنام��ه غذايي کامل و صحیح به 

تقويت سیستم دفاعي کمک نمي کند. 
دکتر شیرانی اين نکته را هم يادآور شد که، در 
زمان فاصله گذاری اجتماعی، پرهیز از زندگي 
بي تحرک و فعالیت بدني کافي در اين گروه از 
اهمیت زيادي برخوردار است و ازسوي ديگر، 
فعالیت بدني با شدت متوسط، ايمني بدن را در 
مقابل بیماري کرون��ا باال مي برد؛ هم چنین در 
کاهش استرسهاي ناش��ي از اين بیماري مهلک 

موثر مي باشد.
وی ب��ا بیان اينک��ه، ويروس کرون��ا از جمله 
عوامل بیماری زاي تنفس��ي هس��تند که ممکن 
است از يک س��رماخوردگي خفیف تا بیماري 
هاي ش��ديدتري را باعث ش��وند افزود: عوامل 

زمینه اي متفاوت��ي (مانند بیماري هاي قلبي 
و عروق��ي و دياب��ت) مي توانن��د روند طبیعي 

بیماري را تغییر دهند.
دکتر ش��یرانی در پاس��خ به اين س��وال که با 
توجه به درگیرشدن دستگاه تنفسی و ريه ها در 
بیماري کرونا، استعمال دخانیات (شامل سیگار، 

قلیان و نظاير آن)، مي
تواند در روند پیشرفت اين بیماری تاثیرگذار 
باش��د اظهار داش��ت: در همه جوامع، مصرف 

دخانیات در مردان بسیار بیشتر از زنان است. 
به گفته وی، س��ابقه مص��رف دخانیات هنگام 
ابتال به کرونا، عالئم بس��یار ش��ديدتر و کشنده 
ت��ری ايجاد م��ي کند، چ��را که دود ناش��ي از 
دخانیات مانع از رس��یدن اکس��یژن ب��ه ريه ها 
مي ش��ود و به دلیل آس��یب ديدگي و عملکرد 
نامناس��ب ريه ها در اس��تعمال کنن��دگان مواد 
دخاني، اين افراد با ش��دت و وخامت بیشتري 

تحت تاثیر اين ويروس قرار خواهند گرفت.
وی ادامه داد: شیوع بیماری کوويد 1۹ احساس 
ضرورت برای ترک س��یگار را افزايش مي دهد 
و دالي��ل کافي وجود دارد که ترک س��یگار در 
طول پاندمي کوويد 1۹ مي تواند شانس مبارزه 

با ويروس را افزايش دهد.
دکتر شیرانی در پايان تاکید کرد: از اين شرايط 
باي��د براي تغییر رفتار مردان بويژه مردان جوان 

در جهت ترک سیگار سود جست.

ریاست

وبدا؛ رئیس دانشگاه علوم پزشکی، خدمات 
بهداش��تی و درمانی چهارمح��ال و بختیاری با 
اش��اره به فرا رس��یدن هفته بین المللي سالمت 
م��ردان ) ۲۶ خرداد الي يک��م تیرماه( گفت: در 
سال جاري با توجه به شیوع کوويد 1۹ در دنیا 
و شدت ابتال و مرگ و میر بیشتر مردان نسبت 
به زن��ان، اين موضوع در صدر مس��ايل مطرح 

شده در اين هفته قرار گرفته است.
دکتر مجید ش��یرانی افزود: گرچ��ه همه افراد 
جامع��ه از کوچک ت��ا ب��زرگ و زن و مرد در 
معرض خطر کرونا ويروس هس��تند، اما سن و 
جنس به عنوان دوفاکتور مهم در ابتال يا شدت 

عاليم تاثیر گذارند.
ب��ه گفته وی، ابتال و س��ن اف��رادی که عالئم 
ش��ديد تری پیدا می کنند يا ابت��ال به کرونا در 
آنها منجر به مرگ مي ش��ود، در سالهاي پاياني، 
میانس��الي و دوره سالمندي بیش��تر است. وي 
تصريح ک��رد: همچنین تاکنون موارد آلودگي و 
ش��دت ابتال و مرگ و میر در مردان بیش��تر از 
زنان بوده و اين اف��راد نیازمند مراقبت و توجه 

بیشتر هستند.
دکتر ش��یرانی گفت: بر اساس مطالعات متعدد 
در نق��اط مختلف دنی��ا، از مهمترين عواملی که 
در ابتال و ش��دت بیشتر عوارض کوويد 1۹ در 
مردان نقش بازي مي کنند ويژگیهاي بیولوژيک 
مردان، پروفايل اجتماعي و مس��ئولیت ش��غلي 
مردان، مس��ئولیت خانوادگي مردان براي خريد 
اقالم مورد نیاز خانواده، تاثیر مس��ائل فرهنگي 
بر ابت��الي مردان، بیماريه��اي مزمن در مردان، 
رفتارهاي ناس��الم مردان و عامل خطر خانیات 

در مردان مورد تاکید قرار گرفته اند.
وی در خصوص عام��ل ويژگیهای بیولوژيک 
مردان اظهار داشت: مطالعات حاکي از آن است 
ک��ه برخي ويژگیهاي بیولوژي��ک مردان آنان را 
نس��بت به ابتال به کوويد 1۹ آس��یب پذيرتر از 

زنان مي س��ازد که از جمل��ه اينکه وجود آنزيم 
ACE در مردان بیش��تر از زنان است که عاملي 

براي ايجاد عفونت قلمداد مي شود.
دکتر ش��یرانی ادامه داد: همچنین عامل ژنتیک 
مرب��وط به کروم��وزوم اضافی در زن��ان عامل 

ايمني بهتر در زنان است. 
رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی چهارمحال و 
بختیاری گفت: از طرف ديگر در برخی مطالعات 
وجود هورمون استروژن در زنان را عاملي براي 
بهبودي س��ريعتر و کاهش شدت ابتال در زنان 
دانسته اند و در مجموع شواهد، حاکي از آسیب 
پذيري بیولوژيک بیشتر مردان در مقابل بیماري 
کوويد 1۹ مي باشد. دکتر شیرانی افزود: شاغل 
بودن اکثريت مردان ب��ه عنوان نان آور خانواده 
سبب می شود که تماسهای آنان با محیط خارج 
از خانه بیش��تر از ساير افراد خانواده بوده و در 

معرض خطر بیشتري قرار گیرند.
وی با بیان اينکه، آنها بايد بنا را بر آن بگذارند 
که اطرافیان آنها از فامیل و همسايه و همکار و 
دوس��ت و آشنا تا پزشک و معلم و مغازه دار و 
راننده و ... آلوده هس��تند افزود: تنها با پذيرش 

اين اصل است که به حفاظت
ش��خصی خود توجه خواهند ک��رد و حداکثر 
اص��ول بهداش��تی و احتیاطات هم��ه جانبه را 

رعايت خواهند کرد.
وی، ب��ا تاکی��د بر ض��رورت رعاي��ت اصول 
حفاظت فردی در محیط کار بر اساس پروتکل 
ه��ای مربوطه در اين گروه س��ني افزود: اغلب 
ش��غلهاي در معرض خطر يا مردانه هس��تند يا 
حت��ي اگر م��ردان و زنان هر دو به آن اش��تغال 
دارن��د، مردان بیش��تري مبتال ش��ده و با عاليم 

شديد تري مواجه شده اند. 
دکتر ش��یرانی گفت: همچنین ش��دت ابتال و 
م��رگ و میر در مردان کادر بهداش��ت و درمان 

بیشتر از زنان بوده است.
وی خاط��ر نش��ان ک��رد: اکثريت میانس��االن 
مس��ئولیت خريد اقالم ضروری خانواده را نیز 
به عهده دارند و در معرض خطر بیش��تري قرار 
م��ي گیرند، به همین جه��ت بايد خريد را فقط 
ب��ه تامین مواد اصلي مورد نیاز اختصاص دهند 
و تع��داد دفعات خري��د را ب��ه حداقل ممکن 
برسانند و سعي کنند اقالم مورد نیاز را يک جا 

خريداري نمايند.
رئیس دانش��گاه علوم پزشکی استان، از جمله 
مه��م ترين چالش ها ، به باور غلط مردان مبنی 
ب��ر برتر بودن و قوی تر بودن مردان نس��بت به 
زنان و در نتیجه مغفول ماندن تمرکز بر سالمت 
خودشان اشاره کرد و افزود: با همین باورهاست 
که مردان کمتري ب��ه مراکز درماني مراجعه مي 
کنند و به انجام آزماي��ش تن مي دهند يا کمتر 
از زنان به رعايت اصول بهداشتي تعريف شده 
مانند شستشوي مکرر دستها، استفاده از ماسک 

و دستکش مبادرت مي ورزند.
دکتر ش��یرانی گفت: انتشار آمارهای مربوط به 
ابت��ال و مرگ و میر مردان در اثر بیماری کوويد 
1۹ از مواردي اس��ت که مي تواند بر شکس��تن 
اين رويکرد غلط براي محافظت در مقابل کرونا 

موثر باشد.

وب��دا; رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی ش��هرکرد از راه ان��دازی دومین 
آزمايشگاه تشخیص کرونا در استان با تجهیزات کامل و پیشرفته خبر داد.
دکت��ر مجید ش��یرانی اف��زود: اين آزمايش��گاه ظرف ۲۴ س��اعت نتايج 
نمونه ه��اي اخذ ش��ده از موارد مش��کوک ب��ه بیماري کرون��ا را تحويل 
مي دهد. رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ادامه داد: فضا و بخشی از 
امکانات مصرفی و غیرمصرفی دومین آزمايش��گاه تشخیص کرونا استان 

توس��ط معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد و بخشي ديگر 
از تجهی��زات، به ويژه دس��تگاه هاي با تکنولوژي ب��اال مثل CPR و منابع 
انس��اني آموزش ديده توسط پژوهش��کده علوم پايه سالمت استان تامین 

شده است.
وی خاطرنشان کرد: اين آزمايشگاه در محل مرکز خدمات جامع سالمت 

شماره ۴ شهرکرد راه اندازی شده است.

راه اندازی دومین آزمایشگاه ریاست
تشخیص کرونا در 

چهارمحال و بختیاری

شدت ابتال و 
مرگ و میر کرونا 

در مردان نسبت به 
زنان بیشتر است
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نهاد رهبری 
گاه رد دانش

نهاد رهبری 
گاه رد دانش

وبدا؛ مسئول دفتر نهاد نمايندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم 
پزش��کی شهرکرد، از اجرای طرح قربانی براي سالمتي امام زمان)عج( 

ومردم کشور مخصوصا مدافعین سالمت خبر داد.
به گزارش وبدا؛ حجت االس��الم و المس��لمین دکتر ابراهیم باغشنی 

افزود: اين طرح به امید توفیق 
الهی برای درک و کمک به کس��انی که رزق محدود دارند با توجه به 

شرايط به وجود آمده و ايام مبارک شعبان و رمضان برگزار می شود.
به گفته وی، کس��انی که قصد مش��ارکت در طرح را دارند می توانند، 
مبلغ مورد نظرش��ان را به ش��ماره کارت۵۸۹۴۶۳1۸۸۴۰۵۸۰۴1 به نام 

مجمع خیرين سالمت استان چهارمحال و بختیاري واريز نمايند.
حجت االس��الم و المس��لمین دکتر باغش��نی اظهار داشت: در ضمن 

گوشت قربانی بین نیازمندان تقسیم مي شود.
وی، در پايان از عزيزانی که به اين شماره کارت، مبلغ واريز نموده اند 
خواست، مبلغ خود را به شماره همراه ۰۹1۳۹۷۷۹۵۶۲ پیامک نمايند.

وبدا؛ مسئول دفتر نهاد نمايندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم 
پزش��کی، خدمات بهداش��تی و درمانی چهارمح��ال و بختیاري گفت: 

احکام روزه داري در خصوص کرونا مانند ساير بیماري ها است.
حجت االسالم والمسلمین دکتر ابراهیم باغشنی ، ضمن تبريک حلول 
ماه مبارک رمضان در خصوص احکام روزه داری در ايام شیوع بیماري 
کوويد 1۹ اظهار داش��ت: روزه داري اصل اولیه فقهي اس��ت و بر هر 
انس��اني که به س��ن بلوغ رس��یده و عاقل باش��د در ماه مبارک رمضان 
واجب اس��ت. وی گفت: قواعد فقهی در خص��وص نگرفتن روزه در 
خصوص بیماری کرونا مانند ساير بیماري ها به تشخیص فرد و بنا به 

شرايطي جايز مي باشد.
حجت االس��الم و المس��لمین باغش��نی افزود: در صورت تشخیص 
پزش��کان و برای اطمینان فرد در خصوص واج��ب نبودن روزه داری 
در ماه مبارک رمضان، ايجاد بیماري، تش��ديد بیماري و طوالني ش��دن 
بیماري و درماني آن سه شرطي است که فرد در صورت مواجهه با آن 
با روزه داري مي تواند، روزه نگیرد و بعدا قضاي آن را به جا بیاورد.

طرح قربانی برای سالمتی 
امام زمان)عج( ومردم کشور 

مخصوصا مدافعین سالمت 
برگزار می شود

احکام روزه داری در 
خصوص کرونا مانند سایر 

بیماری هاست

مردم با رعایت پروتکل های بهداشتی در مساجد و 
مراسم های شب قدر حضور یابند

وبدا؛ مس��ؤول دفتر نهاد نمايندگی مقام معظم 
رهب��ری در دانش��گاه علوم پزش��کی ش��هرکرد 
گفت: حجت االسالم والمسلمین ابراهیم باغشني 
با توجه به بازگش��ايي مس��اجد و اجازه مراجع 
بهداشتي جهت برگزاري آيین هاي پرفیض شب 
قدر از مردم مؤمن و روزه دار درخواست کرد با 
رعايت کامل موازين بهداشتي در اين مراسمات 

شرکت کنند.
 حجت االس��الم و المس��لمین ابراهیم باغشنی 
افزود: در حال حاضر مس��اجد در سراسر کشور 
بازگشايی ش��ده است و ازآنجايي که حفاظت از 
س��المتي ازجمله توصیه هاي دين مبین اسالم به 
ش��مار مي رود، لذا از مردم به و يژه ش��هروندان 
مؤمن چهارمح��ال و بختیاري تقاضا مي ش��ود، 

جه��ت اقام��ه نماز و به��ره ب��ردن از فیوضات 
شب هاي عظیم قدر حتمًا پروتکل هاي بهداشتي 

تعريف شده را رعايت کنند.
مسؤول دفتر نهاد نمايندگی مقام معظم رهبری 
در دانشگاه علوم پزش��کی شهرکرد عنوان کرد: 
نمازگ��زاران برای ادای فريضه نماز در مس��جد 
باي��د فاصله گذاري از يکديگ��ر را رعايت کنند 
همچنین به همراه داش��تن مه��ر، جانماز، قرآن 
ش��خصي و... از ضروريات است که بايد به آن 

توجه شود.
وی ب��ر ضدعفونی مس��اجد و مصلی ها قبل از 

حضور مردم و به صورت روزانه تأکید کرد.
حجت االسالم باغش��نی به فرارسیدن شب های 
باعظم��ت ق��در و فرص��ت پیش آم��ده ب��رای 

بهره گیري از اين ش��ب هاي گران قدر اش��اره و 
اضاف��ه کرد: در برگزاري مراس��م هاي مربوط به 
اين سه شب پیش  رو، بايد به شرايط پیش آمده 
در کش��ور به واس��طه کرونا توجه ک��رده و همه 
ضوابط بهداش��تي رعايت ش��ود تا مبادا مشکلي 

براي کسي پیش بیايد.
مسؤول دفتر نهاد نمايندگی مقام معظم رهبری 
در دانشگاه علوم پزش��کی شهرکرد يادآور شد: 
از س��اعت ۲۳ و ۳۰ دقیق��ه تا ۲ بامداد مراس��م 
پرفیض ش��ب هاي قدر در س��تاد دانشگاه علوم 
پزشکي شهرکرد برگزار مي شود، لذا روزه داراني 
ک��ه قصد ش��رکت در اين مراس��م را دارند بايد 
عالوه برس��جاده، مهر، قرآن و مفاتیح شخصي، 
زيرانداز و لباس گرم نیز به همراه داشته باشند.

وبدا؛ مسؤول نهاد نمايندگی مقام معظم رهبری 
در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: در امر 
اطالع رس��انی و رواب��ط عموم��ی در خصوص 
اتفاقي که رخ مي دهد امري خطیر است و نبايد 

در آن تسامحي صورت گیرد.
حجت االسالم و المسلمین ابراهیم باغشنی در 
همايش تجلیل از روابط عمومی هاي دانش��گاه 
علوم پزشکي ش��هرکرد افزود: در دنیاي امروز 
ديگ��ر پیامب��ري نخواهد آمد اما ي��ک اعتقادي 

لیب��رال  ن��ام  ب��ه 
در  دموک��رات 
غرب بر س��ر کار 
ادعاي  ک��ه  آمده 
پیامبري  دروغین 
اين  معجزه  دارد، 
پیامبر دروغین نیز 
روابط  و  رس��انه 
که  است  عمومي 

در اختیار دارند.
نه��اد  مس��ؤول 
مقام  نمايندگ��ی 
رهب��ری  معظ��م 
دانش��گاه  در 
علوم پزش��کی ش��هرکرد عنوان ک��رد: در واقع 
فضای رس��انه ای، معجزه پیامبر دروغین لیبرال 
دموکراس��ي بوده که مدعي است مي خواهد دنیا 
را دگرگون کند. وی با اش��اره به اينکه در مقابل 
اين پیامبر دروغین اس��الم ايس��تاده است، بیان 
داشت: تنها چاره در برابر صالح پیامبر دروغین 
تقويت رسانه است، در مقابل کار رسانه اي بايد 
کار رس��انه اي ش��ود، همین امر اهمیت رسانه و 

روابط عمومي را در مقاب��ل جبهه مقابله با اين 
پیامبر دروغین نشان مي دهد.

باغش��نی خاطرنش��ان ک��رد: اطالع رس��انی از 
واقعیت ه��ای ضروری اس��ت چرا ک��ه حافظه 
اجتماعی انسان ها معموالً ضعیف است بنابراين 
اطالع رساني در خصوص اتفاقي که رخ مي دهد 
بس��یار مهم اس��ت و نباي��د در اي��ن امر خطیر 

تسامحي صورت گیرد.
در ادام��ه اين همايش احس��ان فروزنده افزود: 
استان چهارمحال و بختیاری در بحث پیشگیري 
و مقابل��ه با کرونا در کش��ور خوش درخش��ید 
و اي��ن مهم مرهون زحمات مدافعان س��المت، 
مديران بهداش��ت و درمان و زحمات مجموعه 

روابط عمومي دانشگاه علوم پزشکي بود.
اطالع رس��انی  و  عموم��ی  رواب��ط  مدي��رکل 
اس��تانداری چهارمح��ال بختیاری عن��وان کرد: 
رواب��ط عمومي ه��اي دانش��گاه علوم پزش��کي 
ش��هرکرد در کنار امر اطالع رس��اني مناس��ب، 
رعايت پرتکل هاي بهداش��تي را نیز براي مردم 
تبیین کردند، اين کارک��رد اصلي يک مجموعه 
روابط عمومي است که با همراهي خوب مردم 

به خوبي انجام و تبیین شد.

اطالع رسانی و روابط عمومی، امری خطیر در دنیای امروز
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معاونت
توسعه

معاونت
ی�ل توسعه تحو

می�ن  و د
ل�ه  محمو
ی  کمک ه�ا
بازرگان�ی  ات�اق 
و  چهارمح�ال 
ب�ه  بختی�اری 
ي  ن ها س�تا ر بیما

استان

وب��دا؛ معاون توس��عه مديري��ت منابع و 
برنامه ريزی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 
گفت: دومین محموله ملزومات و تجهیزات 
پزش��کي ات��اق بازرگاني، صناي��ع، معادن و 
کش��اورزي چهارمح��ال و بختیاري ش��امل 
ماس��ک ان ۹۵ تحويل بیمارستان هاي استان 

شد.
دکتر علی ضامن صالحی فرد افزود: محموله 
اول تجهیزات پزش��کی مصرف��ی اهدايي از 
طرف اتاق بازرگاني ش��امل پنج قلم بود که 
بین بیمارس��تانهاي دولتي و خصوصي استان 
توزيع گرديد و دومین محموله اهدايي اتاق 
بازرگاني شامل ۵۰۰۰ عدد ماسک ان ۹۵ مي 
باشد که طي امروز و فردا بین 1۲ بیمارستان 
اس��تان توزيع مي گردد. وی تصريح کرد: با 
توجه به اينکه مصرف روزانه ماس��ک ان۹۵ 
در بیمارستانهای استان متفاوت می باشد اين 
میزان توزيع حدودا بین هفت تا دوازده روز 

وبدا؛ معاون توس��عه مديريت و برنامه ريزی 
دانش��گاه علوم پزش��کی، خدمات بهداشتی و 
درمان��ي چهارمحال و بختی��اري گفت: در ۳۰ 
درصد از مبتاليان به بیماري نوپديد کوويد 1۹ 
، هی��چ عاليمي از بیماري بروز نمي کند و اين 
درحالي اس��ت که قدرت س��رايت ويروس به 

شدت باال است.
دکتر علی ضامن صالحی فرد افزود: همچنین 
۵۵ درص��د از افرادی که تس��ت کرونای آنها 
مثبت می ش��ود، تنه��ا داراي عاليم خفیفي از 
س��رماخوردگي هس��تند.وی، با اب��راز نگرانی 
نس��بت به اين موضوع که افراد م��ی توانند با 
عاليم خفیف سرماخوردگي و حتي در مواردي 
ب��دون کوچکترين عاليم بیماري و با تصور به 
س��الم بودن، ناق��ل بیماري کرون��ا و تهديدي 
بزرگ براي س��اير افراد مستعد بیماري و گروه 
هاي پر خطر باش��ند از مردم خواست، توصیه 
بهداشتي رعايت فاصله گذاري اجتماعي را به 

جد رعايت نمايند.
دکتر صالحی فرد افزود: 1۰ درصد افراد با تس��ت مثبت کرونا و دارای عاليم ش��ديد در مراکز درمانی بس��تری و تحت مراقبت قرار مي گیرند و ۵ 

درصد مبتاليان بستري، نیازمند دريافت خدمات در بخش هاي ICU و مراقبت هاي ويژه مي شود.
وی در ادامه مجددا با توجه به حساس��یت موضوع خواس��تار رعايت نکات بهداش��تی و رعايت فاصله گذاری اجتماعي و هوشمند شد و با توجه 
به قرار گرفتن در روزهاي خوش يمن و پر فضیلت شعبان از هم استانیان خواست با توجه به شیوع باالي بیماري کوويد 1۹ و سپري نمودن روز 

هاي پیک بیماري در صورت داشتن نذورات، آن را از طريق الکترونیکي پرداخت نمايند.

کرونا علی رغم قدرت سرایت باال در ۳۰ درصد مبتالیان هیچ عالیمی از 
خود بروز نمي دهد

بازدید معاونت 
توسعه منابع و 
برنامه ریزی و 

آموزشی دانشگاه 
از دانشکده های 
مجتمع پردیس 
دانشگاه علوم 

پزشکي شهرکرد
وبدا؛ معاون توسعه مديريت منابع و برنامه 
ري��زی دانش��گاه علوم پزش��کی، خدمات 
بهداشتی و درماني چهارمحال و بختیاري از 
بازديد معاونین توسعه، آموزشي و مديريت 
هاي زير مجموعه و روساي دانشکده هاي 
مجتم��ع پرديس از س��اختمان رو به اتمام 
دانشکده پرس��تاري، سلف سرويس جديد 
دانش��جويان ، سالن امتحانات شهید ضیائي 

خبر داد.
دکتر علی ضام��ن صالحی فرد افزود: اين 
بازدي��د جامع به منظ��ور راه اندازی آزمون 
های الکترونی��ک و همچنین مرکز مهارت 
هاي بالیني، دانش��کده پرس��تاري و پروژه 
ه��اي عمران��ي در حال احداث دانش��کده 

پیراپزشکي و بهداشت انجام شد.
به گفت��ه وی، پس از اي��ن بازديد میدانی 
در سالن کنفرانس شهید سردار حاج قاسم 
س��لیماني پیرام��ون نتايج بازدي��د بحث و 

تبادل نظر بعمل آمد.
دکترصالح��ی ف��رد افزود: در اين جلس��ه 
مق��رر گردي��د؛ مجموع��ه مديري��ت های 
معاونت توسعه و آموزشي و مديريت هاي 
مجتمع پرديس دانش��گاه در خصوص راه 
اندازي دانش��کده پرس��تاري و اتمام پروژه 
س��لف س��رويس دانش��جويان و تجهیز و 
تکمیل س��الن ش��هید ضیائي و راه اندازي 
مرکز آزم��ون فضاي مج��ازي و برگزاري 
آزمون الکترونیکي اقدامات الزم در اس��رع 

وقت به عمل آيد.

وب��دا؛ مع��اون توس��عه مديري��ت منابع و 
برنامه ريزی دانش��گاه عوم پزشکی، خدمات 
بهداشتی و درماني چهارمحال و بختیاري، از 
رکورد ش��کني مرکز آموزشي و درماني ولي 

عصر )عج( بروجن خبر داد.
 دکت��ر علی ضامن صالحی فرد در بازديد از 
اين مرکز درمانی آموزش��ی افزود: طي اطالع 
رس��اني هاي قبلي قرار بود دس��تگاه سي تي 
اسکن از ساختمان قديمي به ساختمان جديد 

در زمان پنج روزه انجام شود.
وی تصريح کرد: به لحاظ نقش کلیدی سی 
تی اسکن در تشخیص بیماري کرونا و ساير 
موارد درماني، مجموعه بیمارستان بروجن و 
دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد، بر آن شدند 
اي��ن مدت به حداقل برس��د.  ب��ه گفته وی، 
جابجايی س��ی تی اسکن ش��امل اجرای زير 
ساختها ش��امل تابلوهاي برق و اسپلیترهاي 
خنک کنن��ده، تجهی��زات جانب��ي، اصلي و 
دس��تگاه تصوير برداري س��ي تي اسکن بود 
ک��ه در قال��ب دو تیم حرفه اي ب��ا مديريت 
مجموعه مسئوالن بیمارستان و پیگیري هاي 
مداوم رياست دانشگاه و معاونت هاي ذيربط 

در کمترين زمان ممکن انجام شد.
دکتر صالحی فرد افزود: در حالی که بخش 
راديولوژی درمحل اصل��ی به خدمات خود 

ادامه می داد جابجايي دستگاه سي تي اسکن 
مولتي اس��اليس اين مرکز در ۳۶ ساعت کار 
مداوم ش��بانه روزي و بي وقفه انجام شد که 

در نوع خود رکورد محسوب مي شود.
وی خاط��ر نش��ان ک��رد: پیش��تر جابجايی 
بیماران به س��اختمان جديد نیز در ۶ ساعت 
انجام شده بود که به لحاظ جابجايي 1۲ بیمار 
انتوبه و نیازمند مراقبت ويژه از مجموع 11۰ 
بیمار منتقل��ه بصورت ايمن رکورد جابجايي 
ايم��ن نیز به اي��ن مرکز آموزش��ي و درماني 

تعلق گرفته بود.
مع��اون توس��عه مديري��ت مناب��ع و برنامه 
ريزی دانش��گاه علوم پزش��کی استان گفت: 
دستگاه س��یتي اسکن بروجن از بروزترين و 
مجهزترين دس��تگاههاي س��ي تي کشور مي 

باشد که سال 1۳۹۶ راه اندازي شده بود.
گفتنی اس��ت، بازديد از مرکز آموزش��ی و 
درمانی ولی عصر )عج( بروجن در بیست و 
هش��تمین روز از فروردين ماه ۹۹ با حضور 
حجت االس��الم و المس��لمین دکتر جعفري 
نماينده منتخب شهرستان بروجن در مجلس 
شوراي اسالمي وحجت االسالم و المسلمین 
دکتر باغشني مسئول نهاد نمايندگي ولي فقیه 
در دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد انجام شد.

رکورد شکنی بیمارستان ولی عصر 
بروجن )عج( در جابه جایی ایمن 
بیمار و انتقال دستگاه و خدمات 

سي تي اسکن
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معاونت
توسعه

و  مناب��ع  مديري��ت  توس��عه  مع��اون  وب��دا; 
برنامه ريزی دانش��گاه علوم پزش��کی ش��هرکرد، 
گفت: مس��تکبران جهان بدانند س��رزمین قدس 
ش��ريف عضو جدانش��دني جهان اسالم است و 
روز ق��دس روز مظلومان و مس��تضعفان تاريخ 

امروز بشريت است.
دکتر علی ضامن صالحی فرد افزود: روز قدس، 
س��مبل مقاومت در برابر سیاس��ت های ظالمانه 

رژيم دژخیم صهیونیسم است. 
معاون توس��عه مديريت مناب��ع و برنامه ريزی 
دانشگاه علوم پزش��کی شهرکرد ادامه داد: رژيم 
کودک کش و غاصب صهیونیس��تي نطفه نحس 
اس��تکبار جهاني بوده که با خوي دژخیمانه اش 
سال هاي سال اس��ت در میان امت هاي اسالمي 
به جنايت علیه بش��ريت مي پردازد و متاس��فانه 
کش��ورهاي جهان به ويژه کش��ورهاي عربي در 

برابر اين رفتارهاي وحشیانه سکوت کرده اند تا 
مبادا منافع شان به خطر بیوفتد.

وی تاکی��د ک��رد: روز قدس پرچم برافراش��ته 
حماي��ت از مظلومان تاريخ اس��ت که س��ال به 
س��ال اين روز از س��وی آزادي خواه��ان جهان 
چه آن هايي که مس��لمانند و چ��ه آزادگان ديگر 
اديان و ملل پررنگ تر و گسترده تر گرامي داشته 
مي ش��ود و هیچ چیز حتي ش��یوع ي��ک بیماري 
مرموز و منحوس نیز نمي تواند انزجار ملت هاي 
خداج��و و ظلم س��تیز را از جنايات رژيم جعلي 

صهیونیست بکاهد. 
صالحی فرد خاطرنش��ان کرد: مستکبران بر اين 
باورند امس��ال به س��بب ش��یوع ويروس کرونا 
خلل��ی در صفوف دشمن ش��کن ام��ت مؤمن و 
مس��لمان در حماي��ت از ملت و م��ردم مظلوم 
فلس��طین ايج��اد مي ش��ود، غاف��ل از آنکه امت 

خداجو غاصبان قدس را به نحوی که امکان 
داشته باش��د دنبال کرده و تا آزادی قدس عزيز 
اولین قبله گاه مسلمانان از پای نخواهند نشست. 
معاون توس��عه مديري��ت مناب��ع و برنامه ريزی 
دانش��گاه علوم پزش��کی ش��هرکرد، اضافه کرد: 
پزشکان، پرس��تاران، کادر درمانی و بهداشتي و 
هم��ه آناني که در جبهه س��المت در حال انجام 
خدمت به مردم و ملت ش��ريف ايران هس��تند، 
ضم��ن محکوم کردن جنايات اس��رائیل قاصب، 
تا آخرين توانش��ان در مس��یر تحقق آرمان هاي 
بنیان گذار جمهوري اس��المي ايران در حمايت 
از برادران و خواهران مسلمانش��ان در فلسطین 
ايس��تاده اند و منتظر روزي هستند تا همراه ديگر 
مس��لمانان جهان در مسجداالقصي نماز وحدت 

به جاي آورند.

مستکبران جهان بدانند سرزمین قدس شریف عضو جدانشدنی جهان اسالم است

وبدا; دکتر علی ضامن صالحی فرد معاون توسعه مديريت منابع و برنامه 
ريزی دانش��گاه علوم پزشکي شهرکرد در پیامي از زحمات کلیه کارگران 
به ويژه کارگران مش��غول در حوزه س��المت تقدير و تشکر کرده و روز 

جهاني کار و کارگر را به آنان تبريک گفت.
دکتر علی ضامن صالحی فرد افزود: يازدهم ارديبهشت ماه همه ساله به 
نام قش��ری تالش��گر به نام کارگران نامگذاری شده است همین بهانه اي 

شد تا از زحمات بي شاعبه اين عزيزان تقدير و تشکر شود.
وی تصري��ح ک��رد: کار و کارگ��ر زيربنائی تري��ن رکن در پیش��رفت و 

ارتقا ش��اخص هاي توسعه اي هر جامعه اي به ش��مار مي روند، کارگران 
همان هايي هس��تند که با کار خود جامعه را به س��مت پويايي و سالمت 
سوق مي دهند. معاون توسعه مديريت منابع و برنامه ريزی دانشگاه علوم 
پزش��کی شهرکرد عنوان کرد: بخش های حیاتي کشور در دست کارگران 
حوزه هاي مختلف از صنعت تا بهداشت و سالمت است و تحقق اهداف 
حوزه هاي مختلف مس��ؤولیتي بزرگ است که بر دوش اين قشر تالشگر 
نهاده شده است تا بتوانند با همراهي و همکاري ساير گروه ها، ايراني آباد 

و شکوهمند خلق کنند.
دکتر صالحی فرد به نامگذاری س��ال ۹۹ با عنوان "سال جهش تولید" از 
سوی مقام معظم رهبری اشاره و خاطرنشان کرد: در اين سال بايد دست 
در دس��ت هم داده تا راه توسعه و پیشرفت کشور را بیش از پیش هموار 

سازيم.
وی در ادامه به تالش و زحمات جامعه کارگری دانش��گاه علوم پزشکی 
شهرکرد در کنار ساير ارکان حوزه سالمت اين دانشگاه، اشاره و تصريح 
ک��رد: اين عزيزان همکار نقش��ي بي بديل در انجام ام��ور محوله و ارتقا 
ش��اخص هاي توسعه اي و بهداشتي دانش��گاه ايفا مي کنند. معاون توسعه 
مديريت منابع و برنامه ريزی دانشگاه علوم پزشکی تاکید کرد: در آستانه 
روزي که با نام قشري تالشگر و بي ادعا به ثبت رسیده است از زحمات 
تمام��ي کارگران پر تالش کش��ور، به ويژه کارگران عرصه س��المت که 
دوش��ادوش ديگر بخش هاي بهداش��ت و درمان در تالش��ند تا خدماتي 
مناسب به جامعه هدف ارائه شود تقدير و تشکر کرده و روز جهاني کار 

و کارگر را به آن ها تبريک مي گويم.

معاون توسعه مدیریت منابع و برنامه ریزی دانشگاه 
علوم پزشکی شهرکرد روز جهانی کار و کارگر را 

تبریک گفت

معاونت
توسعه

وبدا; معاون توسعه مديريت، منابع و برنامه ريزی 
دانش��گاه علوم پزشکی از تحويل سومین محموله 
کمک ه��اي ات��اق بازرگاني، معادن و کش��اورزي 
چهارمحال و بختیاري به بیمارس��تان هاي اس��تان 

خبر داد.
دکت��ر علی ضامن صالح��ی فرد اف��زود: تاکنون 
بی��ش از 1 میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان کمک هاي 
بهداشتي و درماني جهت مبارزه با ويروس کويد 
1۹ در س��ه مرحله به بیمارستان هاي استان ارسال 

شده است.
وی ادامه داد: کمک های اهدايی ش��امل 1۰ هزار 
عدد دس��تکش معاين��ه معادل ده کارت��ن و ۴۵۰ 
عدد ش��یلد صورت بود که در س��ومین مرحله به 
بیمارس��تان هاي چهارمح��ال و بختی��اري تحويل 
ش��د. معاون توسعه مديريت، منابع و برنامه ريزی 
دانشگاه علوم پزش��کی خاطرنشان کرد: محموله 
اول تجهی��زات پزش��کي اهدايي از ط��رف اتاق 
بازرگاني ش��امل ۵ قلم تجهیزات پزش��کي يکبار 
مص��رف بود ک��ه بی��ن بیمارس��تان هاي دولتي و 

خصوصي استان توزيع شد.
دکتر صالحی ف��رد اضافه ک��رد: دومین محموله 
اهدايی اتاق بازرگانی نیز شامل ۵۰۰۰ عدد ماسک 
N ۹۵ ب��ود ک��ه در 1۲ بیمارس��تان چهارمحال و 

بختیاري توزيع شد.

تحویل سومین محموله 
کمک های اتاق بازرگانی 
چهارمحال و بختیاری به 

بیمارستان هاي استان

وبدا; معاون توسعه مديريت، منابع و برنامه ريزی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 
از تحويل دو دس��تگاه اکوکارديوگرافي و سونوگرافي کالر داپلر به مراکز درماني 

استان خبر داد.
به گزارش وبدا; دکتر علی ضامن صالحی فرد افزود: دستگاه های اکوکارديوگرافی 
و سونوگرافی کالر داپلر پیشرفته با بهترين کیفیت هستند که جهت استفاده و ارائه 

خدمات به مردم چهارمحال و بختیاري خريداري شدند.
معاون توسعه مديريت، منابع و برنامه ريزی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد عنوان 
کرد: اين دستگاه ها با پیگیري هاي مجدانه مسؤالن دانشگاه ازجمله تیم تجهیزات 
پزش��کي دانش��گاه و از طريق هیأت امناي صرفه جويي ارزي وزارت بهداش��ت، 

درمان و آموزش پزشکي تهیه و خريداري شد.
وی خاطرنش��ان کرد: اين دو دستگاه پیشرفته پزش��کی از طريق ارز دولتی تهیه 
ش��د که تنها حدود يک پنجم قیمت آزاد دس��تگاه ها از طريق منابع دانشگاه علوم 

پزشکي شهرکرد پرداخت شد.
دکتر صالحی فرد اضافه کرد: دستگاه اکوکارديوگرافی برای استفاده در بیمارستان 
هاجر )س( شهرکرد و سونوگرافی کالر داپلر جهت استفاده متخصصین اينترونشن 

در چهارمحال و بختیاري خريداري شد.

خطر کرونا همچنان باقی است
وب��دا؛ معاون توس��عه، مديريت منابع و برنامه ريزی دانش��گاه علوم پزش��کی ، 
خدمات بهداشتی و درماني چهارمحال و بختیاري گفت: آمار رو به رشد و تعداد 
جانباختگان ناش��ي از ابتال به کرونا در کشور و استان حکايت از باقي بودن خطر 

کرونا است.
دکتر علی ضامن صالحی فرد افزود: همچنان خانه ايمن ترين مکان برای در امان 
ماندن از خطر ابتال به بیماري کوويد 1۹ اس��ت. وی، با اش��اره به تقويت احتمال 
ابتال به بیماری کرونا با حضور در تجمعات و محیط های شلوغ اظهار داشت: به 
هم اس��تانیان توصیه مي ش��ود از برگزاري هرگونه محافل و تجمعات به مناسبت 

جشن، مهماني و برگزاري مراسم ختم در گذشتگان به جد خودداري نمايند.
دکت��ر صالحی فرد افزود: در ح��ال حاضر بهترين و موثرتري��ن راه برای کنترل 
شیوع بیماري کرونا رعايت پروتکل هاي بهداشتي، فاصله اجتماعي و هوشمند و 
رعايت بهداش��ت دست ها و بهداشت تنفسي و از همه مهمتر خودمراقبتي است.
وی همچنین متذکر شد، در صورت عدم کنترل شیوع بیماری در فصل گرم سال 
، افزايش موارد ابتال در نیمه دوم س��ال يعني فصل پايیز و زمس��تان دور از انتظار 

نیست.
دکت��ر صالحی فرد، در پايان از مردم خواس��ت با جدی گرفتن نکات بهداش��تی 
از تبديل ش��دن خطر ش��یوع بیماري کرونا به يک بحران جدي در نیمه دوم سال 

پیشگیري نمايند.

تحویل دو دستگاه 
اکوکاردیوگرافی و سونوگرافی 

کالر داپلر به مراکز درمانی 
چهارمحال و بختیاري
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معاونت
توسعه

معاون توس��عه مديريت مناب��ع و برنامه ريزی 
دانش��گاه عل��وم پزش��کی ش��هرکرد از خريد و 
اس��تقرار يک دستگاه سي تي اسکن 1۶ اساليس 
براي استفاده در مرکز آموزشي_درماني آيت اهلل 

کاشاني شهرکرد خبر داد.
به گزارش وبدا; دکت��ر علی ضامن صالحی فرد 
افزود: با اس��تفاده از اين دس��تگاه می توان اغلب 
س��ی تی هاي مورد نیاز بیماران را انجام داد و با 
توجه به کیفیت باالي تصاوير دس��تگاه س��ي تي 
اس��کن 1۶ اس��اليس به پزش��ک معال��ج براي 
تش��خیص س��ريع تر و دقیق ت��ر بیم��اري کمک 

مي کند.
وی با اش��اره ب��ه اينکه جهت خريد دس��تگاه 
سی تی اسکن 1۶ اس��اليس بیمارستان آيت اهلل 
کاش��اني شهرکرد پیگیري هاي متعددي از حدود 
يک س��ال قبل انجام گرفته اس��ت، عنوان کرد: 
پ��س از مکاتبات متع��دد و مراجعات حضوري 
مس��ؤولین دانش��گاه علوم پزشکي ش��هرکرد به 

وزارت بهداش��ت، درم��ان و آموزش پزش��کي 
درنهايت موافقتنامه خريد اين دس��تگاه از طريق 
هیات امناي صرفه جويي ارزي با ارز دولتي اخذ 

شد. 
دکت��ر صالحی فرد خاطرنش��ان کرد: س��پس با 
پیگیری های بسیار انجام گرفته از سوي مقامات 
دانش��گاه علوم پزش��کي ش��هرکرد، ۵ م��اه قبل 
قرارداد خريد دس��تگاه با هیات امنا صرفه جويي 
ارزي بس��ته و ۵۰ درصد مبلغ قرارداد همزمان با 

انعقاد قرارداد توسط دانشگاه واريز شد. 
معاون توس��عه مديريت مناب��ع و برنامه ريزی 
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد عنوان کرد: پس از 
آن با مراجعات حضوری و مداوم توسط مسؤول 
اداره تجهیزات پزش��کي دانشگاه و پیگیري هاي 
بسیار، تحويل دستگاه سي تي اسکن به مجموعه 
بهداشت و درمان ش��هرکرد در اولويت وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و هیات امنا 

صرفه جويي ارزي قرار گرفت.

وی تاکی��د ک��رد: همچنین ب��ا رايزنی های 
انج��ام گرفته از س��وي مقامات دانش��گاه علوم 
پزش��کي ش��هرکرد با هیات امناي صرفه جويي 
ارزي و شرکت مربوطه يکي از بهترين برندهاي 
تولیدکننده دستگاه س��ي تي اسکن 1۶ اساليس 

براي شهرکرد در نظر گرفته شد.
دکتر صالحی فرد عنوان کرد: در نهايت پس از 
تکمیل فوری وجه مورد نیاز خريد اين دس��تگاه 
کاربردي از سوي دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 
و اخذ تايیديه هاي الزم در هیات امنا توسط اداره 
تجهیزات پزشکي، دس��تگاه از گمرک ترخیص 
و امروز به بیمارس��تان آيت اهلل کاشاني شهرکر د 
تحويل ش��د، به زودي و پس از تهیه تجهیزات 
الزم و آماده ش��دن سايت اس��تقرار، دستگاه در 
بیمارس��تان نص��ب و ب��راي خدمت رس��اني به 
ش��هروندان چهارمحال و بختیاري مورد استفاده 

قرار خواهد گرفت.

استقرار یک دستگاه سی تی  اسکن ۱۶ اسالیس در مرکز آموزشی_درمانی آیت اهلل کاشاني شهرکرد

وبدا; مع��اون توس��عه مديريت منابع 
و برنامه ريزی دانش��گاه علوم پزش��کی 
ش��هرکرد گف��ت: محوريت مب��ارزه و 

کنترل بیماري کرونا با مردم است.
دکتر علی ضامن صالحی فرد افزود: در 
روزهای اخیر در میدان مبارزه با کرونا 
در تعدادی از شهرس��تان هاي استان، با 
مش��کل مواجه شديم و همانطور که از 
اخبار شنیده شد، در مراسمات با تجمع 
زياد در برخي نقاط استان متاسفانه عده 
زي��ادي از مردم گرفت��ار بیماري کرونا 
ش��دند. معاون توس��عه مديريت منابع 
و برنامه ريزی دانش��گاه علوم پزش��کی 
شهرکرد ادامه داد: در حال حاضر با يک 
مشکل در چهارمحال و بختیاري مواجه 
هستیم و آن افزايش تعداد بیماران مبتال 
به کرونا طي روزهاي گذش��ته اس��ت، 
براي آنکه بتوانی��م از اين بحران عبور 
کنیم بايد همچنان مشارکت فعال مردم 

وجود داشته باشد.
وی تاکید ک��رد: رعايت فاصله گذاری 
اجتماع��ی، خودمراقبتی، از خانه بیرون 
نیام��دن مگ��ر در م��وارد ض��روري و 
رعايت پروتکل هاي بهداش��تي وظايف 

مهمي هس��تند که برعهده مردم گذاشته 
شده اند.

دکت��ر صالحی ف��رد خاطرنش��ان کرد: 
محوري��ت مب��ارزه و کنت��رل بیماری 
کرونا با مردم اس��ت، هر چقدر احکام 
حاکمیتی سخت گیرانه تر اجرا شوند اما 
مردم مراعات نکنند همچنان با بیماري 

کرونا دست به گريبان خواهیم بود.
مع��اون توس��عه مديري��ت مناب��ع و 
برنامه ري��زی دانش��گاه علوم پزش��کی 
ش��هرکرد اضافه کرد: ظرفیت پذيرش 
در  درمان��ي  مراک��ز  و  بیمارس��تان ها 
چهارمح��ال و بختیاري محدود اس��ت 
لذا اگر ش��اهد افزايش بیماران مبتال به 
کرونا در اين استان باشیم ممکن است 
در س��رويس دهي و خدمت رس��اني به 

بیماران با مشکل مواجه شويم.
وی تصريح کرد: اين تفکر که اگر يک 
شهرس��تان وضعیت س��فید دارد ديگر 
با مش��کلي مواجه نخواهد شد درست 
نیس��ت، اين روزها ارتباطات بین نقاط 
مختلف بسیار زياد است بنابراين ممکن 
است هر لحظه وضعیت نقاط سفید به 

سمت زرد يا قرمز تغییر پیدا کند.

مردم، محوریت مبارزه با بیماری کرونا هستند

وبدا؛ معاون توسعه مديريت منابع و برنامه ريزی دانشگاه علوم پزشکی، 
خدمات بهداشتی و درماني چهارمحال و بختیاري از نیاز اين دانشگاه به 
اعتباري بالغ ب��ر ۴۳۰ میلیارد تومان براي اتمام پروژه هاي نیمه تمام اين 

دانشگاه خبر داد.
دکت��ر علی ضامن صالحی ف��رد افزود: پیش بینی می ش��ود در صورت 
تخصیص اعتبارات الزم تا اواس��ط سال آينده تمامي پروژه هاي عمراني 

در حوزه بهداشت، درمان و آموزش اين دانشگاه به بهره برداري برسد.
وی با بیان اينکه با شروع برنامه تحول نظام سالمت در سال ۹۳ ، تحولی 
بزرگ در حوزه خدمات بهداشتی و درمانی و توسعه زيرساخت هاي اين 
حوزه در تمام نقاط کش��ور از جمله چهارمح��ال و بختیاري کلید خورد 
افزود: از مهمترين پروژه هاي اين سالها در استان مي توان به اخذ مجوز 

احداث 1۹ هزار متر مربع فضاي آموزشي اشاره کرد.
وی تصريح کرد: دانش��کده پرس��تاری با ۳ هزار متر مربع زير بنا با بیش 
از ۹۰ درصد پیش��رفت فیزيکي از جمله پروژه هايي است که مي توان به 

بهره برداري از آن در هفته دولت امیدوار بود.
به گفته وی، دانش��کده های پیراپزش��کی و بهداش��ت نیز به ترتیب با ۴ 
و ۳ هزار متر مربع زيربنا حدود ۲۰ درصد پیش��رفت فیزيکي و کتابخانه 
مرکزي با ۲ هزار مترمربع زيربنا و ديتا سنتر دانشگاه با اختصاص يکهزار 
متر مربع و دانش��کده فناوري هاي نوين با ۶ هزار متر مربع از اين فضاي 
1۹ ه��زار متر مربعي از ديگر پروژه هايي اس��ت که با بهره برداري از آن 

شاهد توسعه فضاي آموزشي دانشگاه خواهیم بود.
دکتر صالحی فرد در ادامه به اهم پروژه های بهره برداری شده از جمله 
تکمیل فاز ۲ بیمارس��تان کاشانی به متراژ حدود ۷ هزار مترمربع با صرف 
اعتب��اري بالغ ب��ر ۲۰ میلیارد تومان و تکمیل فاز ۲ بیمارس��تان لردگان با 

اعتبار ۲۵ میلیارد تومان اشاره داشت.
مع��اون توس��عه مديريت منابع و برنامه ريزی دانش��گاه علوم پزش��کی 
شهرکرد، احداث و بهره  برداری کلینیک ويژه اردل با اعتباري بالغ بر 1.۵ 
میلیارد تومان، توسعه بیمارستان فارسان با زيربناي حدود ۷ هزار مترمربع 
را از ديگر پروژه هاي موجود برش��مرد که به بهره برداري از آنها حدود 
1۴۰ تخت بیمارستاني به مجموع تخت هاي فعال استان اضافه مي شود.
وی خاطر نش��ان کرد: تکمیل و بهره برداری از ۲۰۰ پروژه بهداشتی در 
قالب تفاهم نامه ای با وزارت بهداش��ت طی سالهاي اخیر در استان کلید 

خورد که تامین ۶۰ درصد هزينه هاي آن به عهده وزارت بهداش��ت، ۲۰ 
درصد هزينه ها به عهده اس��تانداري محترم و دانش��گاه علوم پزشکي و 

مجمع خیرين استان هر يک 1۰ درصد هزينه ها را متقبل شدند.
وی ادامه داد: اکثر اين پروژه ها به بهره برداری رسیده و حدود ۵۰ پروژه 

نیمه تمام مانده در انتظار تامین اعتبار براي بهره برداري است.
دکتر صالحی فرد با بیان اينکه تا زمانی که پروژه های نیمه تمام، به اتمام 
نرس��د پروژه جديد در استان شروع نخواهد شد افزود: مهمترين دغدغه 
امروز دانش��گاه بخش الحاقي مرکز آموزشي درماني هاجر )س( شهرکرد 
)کلینیک بیماران خاص ( که بلحاظ ضرورت ارتقاء خدمت ارائه شده به 
بیم��اران خاص که نیازمند دريافت خدمات تخصصي هس��تند و در حال 
حاضر براي گرفتن خدمت به اس��تان هاي همجوار مراجعه مي نمايند و 

اکثراً از تمکن مالي خوبي برخوردار نیستند ، مي باشد.
وی اظهار داشت: تکمیل و تجهیز اين کلینیک، فاز بندي شده و امیدوار 
هس��تیم با تخصیص اعتبارات الزم ش��اهد تس��ريع در تکمیل اين پروژه 

باشیم.
دکتر صالحی فرد با اش��اره به حساسیت حوزه معاونت توسعه مديريت 
مناب��ع و برنام��ه ريزی بعنوان موتور محرک س��اير قس��مت ها به لحاظ 
تامین اعتبارات، منابع انساني و مديريت و برنامه ريزي افزود: با توجه به 
اضافه ش��دن بسته هاي خدمتي دانشگاه ها و محدوديت نیرو و امکانات، 
س��اماندهي نیروهاي ش��رکتي و قراردادي و مديري��ت امکانات موجود، 
بس��یار حائز اهمیت بوده و در چنین ش��رايطي تبديل وضعیت نیروها از 

سوي وزارت متبوع بسیار راه گشا و کمک کننده خواهد بود.
وی در ادامه با بیان اينکه بر اساس فرمول کاری سازمان بهداشت جهانی 
همکاری و مش��ارکت مردمي ۵۰ درصد در ادغام و پیشرفت برنامه هاي 
سالمت،مش��ارکت س��اير ادارات حدود ۲۵ درصد و وزارت بهداشت و 
دانش��گاه هاي علوم پزشکي تنها در ۲۵ درصد تحقق برنامه هاي سالمت 
محور نقش دارند، بر جلب مشارکت هاي مردمي، بکار گیري تکنولوژي 
هاي مناس��ب، مديري��ت صحیح و برنامه ريزي دقیق براي ارتقاء س��طح 

سالمت جامعه تاکید نمود.
دکتر صالحی فرد از بزرگترين مشکالت دانشگاه به مشکالت مالی اشاره 
داشت و افزود: منابع مالی دانشگاه عمدتًا از ۲ منبع درآمدهای اختصاصی 
دانش��گاه، جاري و عمومي که از خزانه و س��ازمان برنامه و بودجه تامین 
مي ش��ود که در حال حاضر کفاف حقوق نیروهاي رس��مي را به سختي 
مي دهد. وي اضافه کرد: هم اکنون ۸۵۰۰ نیرو در اين مجموعه مش��غول 
به خدمت هس��تند که بخش عمده اي حقوق آنه��ا از اعتبارات جاري و 
عمومي پرداخت مي ش��ود و حقوق و مزاياي نیروهاي شرکتي و طرحي 
از درآمد هاي اختصاصي پرداخت مي ش��ود که هر س��اله با منفي ش��دن 
تراز مالي دانش��گاه پرداخت حقوق اين نیروها نیز به س��ختي و با تاخیر 
انجام مي شود. وی، در چنین شرايطی تبديل وضعیت شدن نیروها را از 
راهکاري هاي موثر در رفع بخشي از مشکالت مالي دانشگاه ها برشمرد.
معاون توسعه مديريت منابع و برنامه ريزی دانشگاه علوم پزشکی استان 
در ادامه از تمامی مسئولین و مديران ملي، استاني و شهرستاني و خیرين 

محترم تقدير و تشکر نمود.

معاونت
پیش بینی اعتبار ۴۳۰ میلیارد تومانی براي اتمام تمام توسعه
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وب��دا; رئی��س مرک��ز بهداش��ت چهارمحال و 
بختیاری و سرپرس��ت معاونت بهداشتی دانشگاه 
علوم پزشکی ش��هرکرد گفت: در شهرستان های 
اردل، بن، س��امان، کوهرنگ .فارسان و کیار 1۰۰ 

درصد جمعیت غربالگري کوويد1۹ شدند.
به گزارش وبدا; مهندس س��ید راش��د جزايری 
افزود: همچنین در شهرس��تان بروجن ۹۹ درصد 
جمعیت، در شهرستان لردگان ۹۷ درصد جمعیت 
و در شهرستان ش��هرکرد نیز ۹۵ درصد جمعیت 

در بحث کرونا ويروس غربالگري شدند.
وی ادامه داد: جمعیت غربالگری ش��ده بیماری 
کوويد1۹ به جمعیت تحت پوشش در چهارمحال 

و بختیاري ۹۵.1۳ درصد است.
رئیس مرکز بهداش��ت چهارمح��ال و بختیاری 
و سرپرس��ت معاونت بهداش��تی دانش��گاه علوم 
پزش��کی ش��هرکرد خاطرنش��ان کرد: ۹۴ هزار و 
۸1۳ نفر تعداد خوداظهاری ثبت ش��ده در سامانه 
Salamat.gov.ir اس��ت. جزايری عنوان کرد: 
۸۰ نف��ر معادل۵۹.1 درص��د از مبتاليان به کرونا 
در چهارمح��ال و بختیاری م��رد و ۵۶ نفر معادل 

۴۰.۹درصد ديگر زن هستند.
وی درخصوص س��ن مبتاليان به کوويد1۹ در 
چهارمحال و بختیاری بیان کرد: ۴ نفر از مبتاليان 
زير ۵ س��ال، ۲ نفر بین ۵ تا 1۷ سال، ۸۸ نفر بین 
1۸ تا ۵۹ س��ال و ۴۲ نفر نیز باالي ۶۰ سال سن 

داشتند.

وبدا؛ جزايری سرپرس��ت معاونت بهداش��تی دانشگاه علوم پزشکی ش��هرکرد و ريیس مرکز 
بهداش��ت استان چهارمحال و بختیاري با اشاره به فرارس��یدن 1۸ فروردين ماه مصادف با روز 
جهاني بهداش��ت از انتخاب ش��عار" پش��تیبان و قدردان تالش هاي پرس��تاران و ماماها وکادر 

بهداشت ودرمان باشیم" براي اين روز در سال جاري خبر داد.
سید راشد جزايری پشتیبان و قدردان تالش های کادر درمان و بهداشت باشیم ي در گفت و 
گوي بخش خبري ۲۰ صدا و سیماي استان افزود: روز جهاني بهداشت و سال جاري میالدي 
از س��وي مجمع جهاني بهداشت، س��ال تقدير از تالش هاي پرستاران و ماماها نامگذاري شده 
است. به گفته وی، پرستاران و ماماها، نگهبانان سالمت همه اقشار جامعه به ويژه مادران باردار، 
کودکان، س��المندان و تمام آحاد مردم هس��تند و در اين روزها که همه کشورهای دنیا با کرونا 

درگیر شده اند، اين نقش ارزنده، آشکارتر شده است.
جزايری با بیان اينکه، جهادگران حوزه س��المت با تالش ش��بانه روزی سختی هاي زيادي را 
به جان مي خرند تا جامعه در آس��ايش و آرامش باشد. توصیه نمود: "پشتیبان و قدردان تالش 
هاي کادر بهداشت ودرمان باشیم". وی در ادامه با توجه به نداشتن واکسن و درمان اختصاصی 
برای پیش��گیری از ابتال و درمان کرونا، تالش براي پیشگیري و کنترل اين بیماري را مسئولیت 
اجتماعي و فردي دانس��ت. جزايری همچنین از همراهی مردم و تمامی افرادی که به دس��تور 
العمل ها و هشدارهاي وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکي عمل و توجه نمودند و بويژه 
همکاري اصناف مختلف که از ابتداي س��ال جاري با تعطیلي بازار از انتشار ويروس پیشگیري 
نمودن��د تقدير نمود و افزود: مجموع اقدامات صورت گرفته موجب گرديد تاش��یوع کرونا در 

چهارمحال و بختیاري نسبت به ساير استان ها کاهش چشمگیري داشته باشد.
رئیس مرکز بهداش��ت اس��تان گفت: برنامه های ملی و اس��تانی مقابله با کرونا و طرح فاصله 
گذاری اجتماعی در حال اجرا و به تدريج صنوف حساس بصورت پلکاني با ورود به سامانه و 

ثبت نام و دريافت مجوز بهداشتي بازگشايي و ارائه خدمت مي نمايند .
جزايری همچنین از آغاز غربالگری مرحله دوم با الويت ۶ گروه بیماران زمینه اي و خاص از 
جمله مبتاليان به ديابت، فشار خون، آسم و مبتاليان به نقص سیستم ايمني و دو گروه پر خطر 
مانند مادران باردار و افراد داراي BMI باالي ۴۰ يعني افراد بس��یار چاق خبر داد و افزود: اين 
گوهها 1۴ درصد جمعیت استان معادل 1۳۵ هزار نفر را تشکیل میدهند که از تاريخ ۹ فروردين 
شناس��ايي و غربالگري آنها انجام شده وتا کنون به پوشش۸۶ درصد رسیديم.با تايید اين برنامه 
از سوي وزارت بهداشت و ابالغ به دانشگاه ها، برنامه بزودي در سراسر کشور به اجرا گذاشته 

مي شود.

وبدا; رئیس مرکز بهداشت چهارمحال و بختیاری 
و سرپرس��ت معاونت بهداش��تی دانش��گاه علوم 
پزش��کی ش��هرکرد گفت: چهارمحال و بختیاري 
موفق ش��د رتبه اول کشوري در میزان غربالگري 
بیم��اري کوويد1۹ به جمعیت تحت پوش��ش را 

کسب کند.
مهندس س��ید راش��د جزايری اف��زود: جمعیت 
غربال ش��ده بیماری کوويد1۹ به جمعیت تحت 
پوش��ش در چهارمحال و بختی��اري برابر ۹۴.۶۷ 
درصد است که باعث کسب رتبه يک کشور براي 

اين استان شد.
وی ادام��ه داد: اين رتبه ب��ا تالش های ۲۰ روزه 
1۰۰۰ تیم دو نفره مراقبتی و ۵۰۰ ناظر، پشتیبان و 
مسؤول کمیته هاي استاني و شهرستاني در حوزه 

بهداشت حاصل شده است.
رئیس مرکز بهداش��ت چهارمحال و بختیاری و 
سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی 
شهرکرد عنوان کرد: غربالگری بیماري کوويد1۹ 
در شهرس��تان هاي اردل، بن، سامان، کوهرنگ و 

کیار به صورت 1۰۰ درصد انجام گرفته است.

جزايری خاطرنش��ان کرد: در 
شهرستان بروجن ۹۹.۸۵ درصد 

جمعیت، در فارس��ان ۹۹.۸۹ درصد جمعیت، در 
ل��ردگان ۹۶.۵۷ درصد جمعیت و در شهرس��تان 
ش��هرکرد نی��ز ۹۵.۴۷ درصد جمعی��ت در بحث 

بیماري کرونا غربالگري شدند.
در  کووي��د1۹  غربالگ��ری  ک��رد:  تاکی��د  وی 
شهرستان های اردل، بن، سامان، کوهرنگ و کیار 
1۰۰ درصد و در شهرستان هاي بروجن، فارسان، 

لردگان و شهرکرد باالي ۹۶ درصد است.

معاونت
شتی بهدا کسب رتبه اول کشوری در غربالگری بیماری کووید۱۹ 

توسط چهارمحال و بختیاري

غربالگری ۱۰۰ درصدی 
کووید۱۹ در شهرستان های 

چهارمحال و بختیاری

پشتیبان و قدردان تالش های کادر درمان و 
بهداشت باشیم

وب��دا; رئیس مرک��ز بهداش��ت چهارمحال و 
بختیاری و سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه 
علوم پزش��کی شهرکرد از برگزاری ستاد مقابله 
با بیماري کووي��د 1۹ )کروناويروس( از طريق 
ويديو کنفرانس با حضور دکتر علیرضا رئیسي 
معاون بهداش��ت وزارت، و معاونین بهداش��تي 
دانش��گاه هاي علوم پزش��کي در سراسر کشور 

خبر داد.
به گزارش وبدا; مهندس س��ید راشد جزايری 
افزود: در ستاد مقابله با بیماری کوويد1۹ که در 
تاريخ نهم فروردين ماه ۹۹ برگزار ش��د مطالبي 
درخصوص تببین بیش��تر ط��رح فاصله گذاري 
اجتماع��ي، لزوم ثبت اقدامات تیم هاي بس��یج، 
دفن اجس��اد مبتالي��ان به کرونا براس��اس نظر 
مراجع اس��المي يا ديگر اقلیت ه��ا و با رعايت 

موازين بهداشتي و... مطرح شد.
وی ادامه داد: همچنین در اين جلسه عنوان شد 
تاکنون ۵۷ میلیون نفر در کشور از طريق مراکز 
1۶ س��اعته غربالگري شدند که از اين تعداد ۹ 
Salamat. ه��زار و ۹۸1 نفر از طريق س��امانه

gov.ir و ۴۷ میلی��ون و ۶۰۰ هزار نفر ديگر نیز 
از طريق تماس تلفني سنجش شدند.

رئیس مرکز بهداش��ت چهارمحال و بختیاری 
و سرپرس��ت معاونت بهداش��تی دانشگاه علوم 
پزش��کی شهرکرد عنوان کرد: ۳۴۷ هزار و ۷۰۰ 
نفر به مراکز درمانی کش��ور مراجعه کرده اند و 
از ۵۷ میلی��ون نفر ۸۲ هزار نفر به مراکز منتخب 

ارجاع شدند.
در ادامه ستاد مقابله با بیماری کوويد1۹ معاون 
بهداش��ت وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش 

پزش��کی نی��ز گف��ت: دانش��گاه های علوم 
پزشکي سراس��ر کش��ور بايد عملکرد تیم هاي 
بسیج را در سیستم مربوطه در وزارتخانه اعالم 

کنند.
دکتر علیرضا رئیسی افزود: الزم است اقدامات 
شايس��ته ای که تا االن توسط دانشگاه های علوم 
پزش��کي سراسر کش��ور در کنترل و پیشگیري 
از کروناوي��روس انجام گرفته توس��ط تیم هاي 
مستندس��از، ثبت علمي ش��وند، لذا دانشگاه ها 

نسبت به انتخاب اين تیم هاي اقدام کنند.
وی با اشاره به اينکه فاز اول طرح فاصله  گذاری 
اجتماعی انجام ش��ده است و فازهای بعدی آن 
نیز در ادامه انجام خواهد شد، خاطرنشان کرد: 
تاکنون حدود ۳۰۰ هزار نفر در مراکز 1۶ ساعته 
ويزيت شدند، 1۵ هزار نفر به بیمارستان ارجاع 

و ۴ هزار و ۸۰۰ نفر نیز بستري شدند.
معاون بهداش��تی وزارت بهداش��ت، درمان و 
آموزش پزش��کی با بیان اينک��ه روزانه ۴ هزار 
نفر ب��ه مراکز درمانی مراجعه می کنند که داراي 
عالئم کرونا هس��تند، اضافه کرد: 1۸ استان در 

کشور جز استان هاي کمتر آلوده هستند.

وبدا; رئیس مرکز بهداشت چهارمحال و بختیاری 
و سرپرس��ت معاونت بهداش��تی دانش��گاه علوم 
پزشکی شهرکرد گفت: ۹۴ درصد جمعیت استان 

درخصوص بیماري کوويد1۹غربالگري شدند.
مهندس سید راش��د جزايری، افزود: ۹۳۴ هزار 
نفر از جمعیت چهارمح��ال و بختیاری در بحث 
کروناويروس غربالگري شدند و اين استان موفق 
ش��د در اين زمینه رتبه دو کشوري را کسب کند. 

وی ادامه داد: عملکرد دانش��گاه علوم پزش��کی 
ش��هرکرد در پیگیری خوداظهاری ثبت ش��ده از 
س��وي مردم درخصوص کروناوي��روس در بین 
دانش��گاه هاي علوم پزشکي سراسر کشور ۷۰.۸۴ 

است.
رئیس مرکز بهداش��ت چهارمحال و بختیاری و 
سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی 
شهرکرد درخصوص میزان غربالگري به تفکیک 

شهرستان هاي استان، عنوان کرد: در شهرستان هاي 
اردل، بن، س��امان، کیار و کوهرنگ بیش از 1۰۰ 

درصد جمعیت غربالگري شدند.
مهن��دس جزايری اضافه ک��رد: همچنین ۹۹.۵۷ 
درصد جمعیت شهرستان بروجن، ۹۹.۸۲ درصد 
جمعیت شهرستان فارس��ان، ۹۴ درصد جمعیت 
شهرستان لردگان و ۹۴ درصد شهرستان شهرکرد 

غربالگري شدند.

معاونت
شتی بهدا

غربالگری ۹۴ درصد جمعیت 
چهارمحال و بختیاری در بحث 

بیماری کووید۱۹

تشکیل ستاد 
مقابله با بیماری 

کووید۱۹ از طریق 
ویدیو کنفرانس
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وب��دا; رئی��س مرک��ز بهداش��ت چهارمحال و 
بختیاری و سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه 
عل��وم پزش��کی ش��هرکرد ضمن تبري��ک روز 
دندانپزش��ک )۲۳ فروردين ( گفت: در راستاي 
اجراي برنامه هش��تم طرح تحول س��المت در 
حال حاضر ۵۹ نفر دندان پزش��ک در ۸۶ واحد 
دندان پزش��کي در مراکز خدمات جامع سالمت 
شهري و روستايي تابعه حوزه معاونت بهداشتي 
دانش��گاه علوم پزش��کي اس��تان چهارمحال و 

بختیاري مشغول به کار هستند.
مهن��دس س��ید راش��د جزايری اف��زود: دندان 
پزشکان شاغل در مراکز خدمات جامع سالمت 
در قالب رس��می، طرح، پیام آور و قراردادی در 
راس��تاي اجراي برنامه کش��وي تحول سالمت 
دهان و دندان پزش��ک خانواده ) با اولويت ارائه 
خدمت به گروه هدف ( در مناطق مختلف استان 

چهارمحال و بختیاري مشغول به کار هستند.
وی ادامه داد: اين دندان  پزشکان در واحدهای 

دندانپزش��کی مراک��ز خدمات 
و  ش��هری  س��المت  جام��ع 
روس��تايي در شهرس��تان هاي 

نه گانه اس��تان تحت پوش��ش ح��وزه معاونت 
بهداشتي دانشگاه ارائه خدمت مي نمايند.

رئیس مرکز بهداش��ت چهارمح��ال و بختیاری 
و سرپرس��ت معاونت بهداش��تی دانشگاه علوم 
پزش��کی ش��هرکرد ادامه داد: اين تع��داد دندان 
پزشک به غیر از دندان پزشکان شاغل در مراکز 

و مطب هاي خصوصي هستند.
جزاي��ری عنوان ک��رد: در ۸۶ مرکز ذکر ش��ده 
خدمات دندان پزش��کی سطح ۲ به گروه هدف 
)مادران باردار و شیرده و کودکان زير 1۴ سال( 
با دفترچه بیمه روستايي، به صورت رايگان ارائه 

مي شود.
وی خاطرنش��ان کرد: خدمات دندان پزش��کی 
س��طح ۲ ش��امل خارج کردن دن��دان، پُر کردن 
دندان )ترمیم يک س��طحی _ دو سطحی و سه 
س��طحي آمالگام و کامپوزي��ت ( جرم گیري و 

بروساژ است.
رئیس مرکز بهداش��ت چهارمح��ال و بختیاری 
دانش��گاه  بهداش��تی  معاون��ت  سرپرس��ت  و 
علوم پزش��کی ش��هرکرد تاکید ک��رد: خدمات 
دندان پزش��کي ذکر شده براي ساير افراد و ساير 
دفترچه  ها براس��اس تعرفه هاي مصوب صورت 

مي گیرد.

وبدا؛ سرپرس��ت معاونت بهداش��تی دانش��گاه 
علوم پزشکی ش��هرکرد و رئیس مرکز بهداشت 
چهارمحال و بختیاری گفت: پنج ش��نبه آخرين 
فرصت دريافت کد رهگیري کس��ب و کارهاي 

کم خطر مي باشد.
س��ید راش��د جزايری در گفت و گوی بخش 
خبری ۲۰ صداوس��یماي مرکز صدا و س��یماي 
اس��تان با اشاره به بازگش��ايي صنوف کم خطر 
از بیس��ت و س��وم ماه جاري و مهلت يک هفته 
اي آنه��ا براي دريافت ک��د رهگیري گفت: پنج 
شنبه ، بیست و هشتم فروردين ماه ۹۹، آخرين 
فرصت نام نويسي کسب و کارهاي کم خطر در 
س��امانه و دريافت کد رهگیري براي بازگشايي 

آنها است.
وی تصري��ح ک��رد: مهلت ثبت نام در س��امانه 

س��المت برای درياف��ت کد رهگی��ری تمديد 
نخواهد شد. 

وی در تش��ريح نح��وه دريافت ک��د رهگیری 
برای بازگشايي اصناف کم خطر افزود: اصنافي 
ک��ه هنوز موفق به دريافت کد رهگیري نش��ده 
ان��د با مراجعه به س��امانه salamat.gov.ir با 
وارد نمودن مش��خصات شناس��نامه اي و تعیین 
حوزه ش��غلي خود و خود اظهاري و تعهد براي 
رعايت نکات بهداشتي و پروتکل هاي ابالغي، 

به راحتي کد رهگیري دريافت نمايند.
جزايری اضاف��ه کرد: با توجه ب��ه محدوديت 
زمانی برای ثبت نام سامانه، اصناف از هم صنفی 
ه��ا و اف��راد توانمند در بح��ث رايانه اي کمک 

بگیرند. 
رئیس مرکز بهداش��ت چهارمحال و بختیاری، 

از ثب��ت ن��ام ۲۰ ه��زار از صنوف ک��م خطر از 
مجم��وع ۴۰ هزار صنف حائز ش��رايط دريافت 
salamat.gov. کد رهگیري اس��تان در سامانه

ir خبر داد.
 ب��ه گفته وی، از ش��نبه س��ی ام فروردين ماه 
ج��اری، صنوفی که هن��وز ب��رای دريافت کد 
رهگی��ري اق��دام ننموده با نظارت کارشناس��ان 

بهداشت محیط تعطیل خواهند شد.
جزايری اظهار داش��ت: کارشناس��ان بهداشت 
محیط درقالب 1۲1 تیم ضمن مراجعه به اصناف 
مختل��ف و ارائه آموزش ه��ای الزم، بر رعايت 
نکات بهداش��تي و پروتکل هاي ابالغي وزارت 
بهداشت بمنظور اجراي فاصله گذاري هوشمند 

نظارت خواهند داشت.

فعالیت ۵۹ دندان پزشک در ۸۶ واحد دندانپزشکی مراکز خدمات جامع سالمت شهری 
و روستایی تابعه مرکز بهداشت استان چهارمحال و بختیاري

پنج شنبه آخرین فرصت دریافت کد رهگیری کسب و کارهای کم خطر می باشد

معاونت
شتی بهدا رئیس مرکز بهداش��ت  وبدا; 

و  بختی��اری  و  چهارمح��ال 
بهداشتی  سرپرس��ت معاونت 
دانش��گاه علوم پزشکی ش��هرکرد گفت:۵۰ تیم 
دونفره از کارشناسان تخصصي بهداشت محیط 
ب��راي نظارت بر بازار و اصناف که قرار اس��ت 
از تاري��خ ۲۳ فروردين م��اه آغاز ب��ه کار کنند، 

پیش بیني شده است.
مهندس سید راش��د جزايری در نهمین جلسه 
س��تاد اس��تانی مقابل��ه ب��ا کرونا مورخ بیس��تم 
فروردين ماه ۹۹، در چهارمحال و بختیاري افزود: 
کرونا بیماري اس��ت که واکس��ن ندارد ودرمان 
اختصاصي ندارد اما مسؤولیت فردي و اجتماعي 
دارد و مردم در اين خصوص با همکاري با ستاد 
کرونااقدامات شايس��ته اي انجام دادند. وی ادامه 

داد: متاسفانه عدم رعايت هشدارها پیرامون عدم 
حضور م��ردم در تجمعات و عدم ش��رکت در 
مراسمات وعدم پرهیز از ديد و بازديد ها باعث 
شد طي روزهاي گذشته تعدادي از مردم استان 

دچارابتال به بیماري کرونا شوند.
رئیس مرکز بهداش��ت چهارمح��ال و بختیاری 
و سرپرس��ت معاونت بهداش��تی دانشگاه علوم 
پزش��کی شهرکرد با اش��اره به بازگشايي برخي 
اصن��اف ضروري و ک��م ريس��ک از تاريخ ۲۳ 
فروردين م��اه و تدوي��ن ۷۷ پروتکل از س��وي 
وزارت بهداش��ت، درم��ان و آموزش پزش��کي 
براي اين امر، عنوان کرد: اجراي اين پروتکل ها 
برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق 
اصناف و نظارت بر اجراي آن نیز برعهده ستاد 

کرونا است.

جزاي��ری خاطرنش��ان کرد: هم اکن��ون ۵۰ تیم 
دونف��ره از کارشناس��ان تخصص��ی بهداش��ت 
محی��ط برای نظارت بر بازار و اصناف پیش بیني 
ش��ده اس��ت که نماينده ارگان هاي مختلف مثل 
تعزيرات، س��ا زمان صنعت، مع��دن و تجارت 
چهارمحال و بختی��اري و... نیز مي توانند با اين 

تیم ها همکاري کنند.
اصناف کم خطر وضروری قبل از باز گش��ايی 
salamat. بايد به سايت خود ارزيابي سالمت

gov.ir
مراجعه وفرم تعهد خ��ود اظهاری را تکمیل تا 
مجوز بازگشايی دريافت نمايند .رعايت پروتکل 
اختصاصي صنف توس��ط متصدي وشاغلین هر 
صنف به منطور اجراي فاصله گذاري هوش��مند 

الزامي است.

وب��دا; رئی��س مرک��ز بهداش��ت چهارمحال و 
بختیاری و سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه 
علوم پزشکی ش��هرکرد از آغاز ثبت نام اصناف 
و صنايع در س��امانه وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزش��کي از امروز ب��راي صدور مجوز 

فعالیت آن ها خبر داد.
مهندس س��ید راشد جزايری افزود: با توجه به 
ابالغ س��تاد ملی مبارزه با کرونا و در راس��تای 
اجرای گام دوم کوويد1۹ يا طرح فاصله گذاري 
هوش��مند ضمن حمايت از فعالی��ت اصناف و 

صنايع ب��ا اولويت صیانت از س��المت کارکنان 
و مشتريان، مقرر ش��د کلیه واحدهاي صنفي و 
صنعتي به سامانه Salamat.gov.ir مراجعه و 

اطالعات خود را ثبت کنند.
وی ادام��ه داد: مدي��ران، متصدي��ان، مالکان و 
کارفرماي��ان موظفن��د به منظور ش��روع فعالیت 
خود با رعايت نکات بهداش��تي اعالم ش��ده از 
صبح جمعه ۲۲ فروردين ماه ۹۹ به مدت ۷ روز 
به س��امانه ذکر ش��ده مراجعه کنند و اطالعات 
واح��د کاري، نوع فعالی��ت و اطالعات تماس 

خود جهت اخذ مجوز ش��روع فعالیت صنف يا 
صنعت مربوطه را وارد کنند.

رئیس مرکز بهداش��ت چهارمح��ال و بختیاری 
و سرپرس��ت معاونت بهداش��تی دانشگاه علوم 
پزشکی شهرکرد خاطرنشان کرد: با توجه به نوع 
فعالیت پ��س از تکمیل فرايند ثبت نام راهنما و 
الزامات سالمت محیط کار، شاغالن و مشتريان 

در اختیار فرد قرار مي گیرد.
جزايری اضافه کرد: همچنین افراد برای استفاده 
از اين راهنماها می توانند به سايت مرکز سالمت 

محیط و کار به آدرس
 markazsalamat.behdasht.gov.ir

مراجع��ه کنن��د. وی تاکید کرد: ع��دم ثبت نام 
در س��امانه وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش 
پزشکی منجر به عدم صدور مجوز فعالیت و يا 
در صورت فعالیت موجب توقف فعالیت واحد 
کاري مربوطه مي ش��ود. رئیس مرکز بهداش��ت 
چهارمح��ال و بختیاری و سرپرس��ت معاونت 
بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد يادآور 
ش��د: بع��د از آغاز ب��ه کار فعالی��ت واحدهاي 
صنفي و صنعتي، بازرس��ین بهداش��ت محیط و 
حرفه اي، نیروي انتظامي ، بازرسان اتاق اصناف 
و تعزيرات حکومتي به محل مورد نظر مراجعه 
و در ص��ورت عدم ثبت نام در س��ايت ابالغي، 

فعالیت محل کار متوقف و تعطیل مي شود.

پیش بینی ۵۰ تیم دونفره از کارشناسان تخصصی بهداشت محیط براي نظارت بر 
بازار و اصناف چهارمحال و بختیاري

آغاز ثبت نام اصناف و صنایع در سامانه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
از امروز

معاونت
شتی بهدا
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معاونت
شتی بهدا

معاونت
شتی بهدا

وب��دا؛ سرپرس��ت معاونت بهداش��تی 
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد و رئیس 
مرکز بهداش��ت چهارمحال و بختیاری 
گف��ت: اقدامات درس��ت و نادرس��ت 
تغذيه اي ب��راي مقابله با کرونا ارزيابي 

مي شود. 

آگاهي، نگرش و عملکرد اقشار مختلف جامعه سید راش��د جزايری افزود: در راستای ارزيابی 

در کش��ور در خصوص تغذيه در زمان ش��یوع 
بیماري کرونا ويروس کوويد 1۹ با همکاري و 
حمايت دفتر بهب��ود تغذيه جامع وزارت متبوع 
ودانش��کده تغذيه دانش��گاه آزاد اسالمي واحد 
علوم تحقیقات، پرسشنامه اي طراحي شده است 
و اطالع��ات تغذيه اي جامع��ه بصورت آنالين 
در حال گردآوري مي باش��د. وی تصريح کرد: 
اين اق��دام گامی مهم در ارزياب��ی آگاهي، باور 
و عملک��رد جامعه در مقابله ب��ا ويروس کرونا 
و متعاقب��ًا اتخاذ تدابیر تغذي��ه اي براي ارتقاي 
س��المت جامعه بوده و راهکاري براي ارزيابي 
وضعیت موجود در شناسايي باورها و اقدامات 
درست و نادرست تغذيه اي مي باشد.  جزايری 
https:// :در ادامه، لینک پرسش��نامه به آدرس
را   /survey.porsline.ir/s/brqScU۵
جهت قرار گرفتن در اختیار گروه های مختلف 
جامع��ه اعالم و اف��زود: گروه ه��ای مختلف با 
تکمیل اين پرسشنامه سیستم بهداشت و درمان 
را در برنامه ريزي ه��ا و انتقال بهتر آموزه هاي 

تغذيه سالم به جامعه ياري مي نمايند.

بهداش��ت  مرک��ز  رئی��س  وب��دا؛ 
چهارمحال و بختیاری و سرپرس��ت 
معاون��ت بهداش��تی دانش��گاه علوم 
پزشکی شهرکرد پروتکل های حضور 

افراد در مساجد را تشريح کرد. 
به گزارش وبدا؛ سید راشد جزايری 
در خصوص بحث بازگشايی مساجد 

که طی روزهاي اخیر مطرح ش��ده اس��ت، 
افزود: مس��اجد باز هستند اما برگزاري نماز 
جماعت، اجتماعات و مراس��مات ديگر در 

اين اماکن ممنوع است.

رئیس مرکز بهداشت چهارمحال و بختیاری 
و سرپرس��ت معاونت بهداش��تی دانش��گاه 
علوم پزش��کی ش��هرکرد عنوان ک��رد: افراد 
برای حضور در مس��اجد بايد پروتکل هاي 
بهداشتي تعريف شده را حتمًا رعايت کنند، 

اين پروتکل ها شامل تأکید بر نماز 
فرادا، رعايت فاصل��ه از يکديگر، 
استفاده از مهر و جانماز خصوصي 
و توق��ف حداکثر نیم س��اعت در 
مساجد است. وی ادامه داد: فرايند 
ضدعفون��ی مس��اجد و مصاله��ا 
بايد توس��ط هیأت امنای مس��اجد 

به صورت روزانه و مداوم انجام شود.
جزاي��ری خاطرنش��ان ک��رد: حض��ور در 
تجمع��ات و ش��ب های قدر باعث انتش��ار 

بیماری خواهد شد و فعاًل ممنوع است.

اقدامات درست و نادرست 
تغذیه ای مردم برای مقابله 

با کرونا ارزیابی می شود

تشریح پروتکل های حضور افراد 
در مساجد هم زمان با بازگشایی 

این اماکن

صدور ۳۵ هزار کد 
رهگیری برای اصناف 
چهارمحال و بختیاری
وبدا؛ رئیس مرکز بهداشت استان چهارمحال و 
بختیاری، از ص��دور ۳۵ هزار کد رهگیری برای 

اصناف اين استان خبر داد. 
سید راش��د جزايری افزود: از ۴۰ هزار صنوف 
پیش بینی ش��ده و حائز شرايط براي بازگشايي، 

۳۵ ه��زار صنف تا کن��ون با مراجعه به س��امانه 
 salamat.gov.ir :وزارت بهداشت به نش��اني
کد رهگیري دريافت نموده اند. وی تصريح کرد: 
طرح فاصله گذاری هوش��مند در استان همزمان 
با سراس��ر کش��ور از تاريخ ۲۳ فروردين ماه ۹۹ 
آغاز و با اعالم مهلت يک هفته اي براي دريافت 
کد رهگیري توسط صنوف کم خطر، اصناف اين 
اس��تان نیز براي دريافت کد رهگیري و پروتکل 
هاي مربوطه به س��امانه وزارت بهداشت مراجعه 

نمودند. 
وی با اشاره به تمديد مهلت ثبت نام در سامانه 

س��المت تا پنجم ارديبهش��ت ماه در سراسر 
کش��ور، از س��اير صنوفی که تاکن��ون موفق به 
دريافت کد رهگیري نش��ده اند، خواست هرچه 

زودتر نسبت به دريافت اين کد اقدام نمايند. 
جزاي��ری با بی��ان اينک��ه از نخس��تین روز از 
ارديبهش��ت ماه ۹۹ مغازه ها و صنوف کم خطر 
در پاس��اژ ها بازگشايي ش��ده اند افزود: رعايت 
پروتکل هاي بهداش��تي ب��راي ادامه فعالیت آنها 
ضروري اس��ت. به گفته وی، 1۲1 تیم تخصصی 
دانشگاه علوم پزشکی استان بطور مرتب و مستمر 
بر فعالیت صنوف بازگشايي شده نظارت دارند.

تشدید بازرسی 
های بهداشت محیط 

در بسیج مقابله 
با کووید ۱۹ در 

چهارمحال و بختیاري
وبدا؛ سرپرس��ت معاونت بهداش��تی دانشگاه 
علوم پزشکی ش��هرکرد و رئیس مرکز بهداشت 
چهارمحال و بختیاری، از تش��ديد بازرسي هاي 
بهداش��ت محیط در بسیج مقابله با کوويد 1۹ با 
توجه به بازگشايي اصناف و افزايش ترددها در 

بازار خبر داد.
به گزارش وبدا؛ س��ید راشد جزايری افزود: از 
تاريخ ۲۸ ارديبهشت ماه ۹۹ لغايت 1۰ خردادماه 

ج��اري يکه��زار و ۴۹1 مورد بازدي��د از اماکن 
عمومي استان بعمل آمد.

وی، تع��داد کل مراک��ز تهیه و توزي��ع، طبخ، 
عرض��ه و فروش مواد غذايی تحت پوش��ش را 
1۲ ه��زار و ۵۰ باب اعالم ک��رد و افزود: تعداد 
کل اماکن عمومی تحت پوش��ش نیز چهار هزار 

و ۸۷۸ باب مي باشد.
جزاي��ری، تعداد کل مراکز تهیه و توزيع، طبخ، 
عرضه و فروش مواد غذايی بازديد شده را هفت 

هزار و 1۵۰ باب اعالم کرد.
به گفت��ه وی، طی اين مدت شش��هزار و ۳۹۸ 
مرک��ز تهیه، توزيع، طبخ و عرضه و فروش مواد 
غذايي و يک هزار و ۵۲۵ امکنه عمومي پروتکل 

گندزدايي را رعايت نموده اند.
وی در ادام��ه ب��ه رعايت بهداش��ت و اصول 
حفاظت فردی از سوی شش هزار و ۲۲۵ مرکز 
تهیه، توزيع ، طبخ و عرضه و فروش مواد غذايي 
اش��اره و افزود: همچنین ۸۹۵ امکنه عمومي اين 

اصول را رعايت نموده اند.
وی، تع��داد مراکز تهیه، توزيع ، طبخ و عرضه 
و ف��روش مواد غذايی و اماک��ن عمومی داراي 
کارت خ��وان را ب��ه ترتیب شش��هزار و ۷۵۳ و 
يکه��زار و ۲۰۰ باب اعالم کرد و افزود: در اين 
بازه زماني شش��هزار و ۷۲1 مراکز تهیه، توزيع ، 
طبخ و عرضه و فروش مواد غذايي در س��امانه 

سالمت ثبت نام کرده اند.
رئیس مرکز بهداش��ت چهارمحال و بختیاری 
تعداد اماکن عمومی ثبت نام ش��ده در س��امانه 
س��المت را يکهزار و 1۵۵ باب اعالم کرد و از 
معرف��ی ۴۴ مرکز تهیه، توزيع ، طبخ و عرضه و 
فروش مواد غذايي و 1۵ امکنه عمومي متخلف 

به مراجع قضايي خبر داد.
ب��ه گفت��ه وی، در بازه زمانی ۲۸ ارديبهش��ت 
لغاي��ت 1۰ خرداد ۹۹ ، ب��ه ترتیب ۲۶ مرکز 
تهیه، توزيع ، طب��خ و عرضه و فروش مواد 

غذايي و هفت امکنه عمومي پلمب شد.

تنها 
۱۸ درصد 

موارد ابتال به 
کرونا با بروز 
عالیم همراه 

است
رئی��س  وب��دا؛ 

مرکز بهداش��ت چهارمح��ال و بختیاری با بیان 
اينک��ه تنه��ا 1۸ درصد موارد ابتال ب��ه کرونا با 
بروز عاليم اين بیماري همراه مي باشد افزود: 

از عوام��ل موثر در انتقال ويروس و س��رعت 
باالي س��رايت بیم��اري، وج��ود ناقلین بدون 

عالمت است.
س��ید راش��د جزايری اف��زود: اين مس��ئله بر 
ضرورت خودداری م��ردم از برگزاری محافل 
جش��ن و بزرگداشت درگذش��تگان و رعايت 

پروتکل هاي بهداشتي مي افزايد.
وی متذکر شد، هرگونه بی توجهی به هشدار 
ه��ای بهداش��تی م��ی تواند پیک ه��اي بعدي 
بیماري و افزايش ش��یب منحني شیوع بیماري 

کرونا را در پي داشته باشد.
جزايری با اشاره به قرار گرفتن شهرستان های 
ب��ن، اردل، کوهرنگ و ش��هرکرد در وضعیت 
هشدار افزود: استفاده از وسايل حفاظت فردی 
همچون ماسک، رعايت فاصله فیزيکي ايمن با 

ديگران و اقدام س��ريع و ب��ه موقع افراد داراي 
عاليم بیماري مي تواند در،چنین ش��رايطي تا 
حد زيادي در کنترل شیوع بیماري کرونا موثر 
باشد.  رئیس مرکز بهداشت استان همچنین از 
افراد دارای عاليم خفیف ابتال به کرونا و افرادی 
که با بیمار مبتالي قطعي مواجهه نزديک داشته 
اند خواس��ت اصول قرنطینگي را رعايت و از 

حضور در تجمعات خودداري نمايند.
 جزايری ادامه داد: بیماريابی فعال با تش��ويق 
و دع��وت از افراد مش��کوک ب��ه بیماري براي 
مراجع��ه ب��ه س��امانه salamat.gov.ir و يا 
مراجع��ه به مراکز منتخب از جمله اس��تراتژي 
ه��اي مهم سیس��تم بهداش��ت و درم��ان براي 
پیشگیري از س��رايت بیماري و افزايش شمار 

مبتاليان در جامعه مي باشد.

وبدا؛ رئیس مرکز بهداش��ت چهارمحال و 
بختیاری و سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه 
علوم پزشکی ش��هرکرد گفت: زندانیاني که در 
مرخصي به س��ر مي برند پیش از بازگشت به 

زندان غربالگري مي شوند.
 س��ید راش��د جزايری افزود: اين تصمیم در 
جلسه کمیته بهداش��ت و درمان ستاد مقابله با 
کرونا که در س��ي و يکمی��ن روز از فروردين 
ماه ۹۹ با حضور مس��ئول بهداش��ت و درمان 
زندان هاي اس��تان تشکیل ش��د اتخاذ گرديد. 
به گفته وی، به منظور پیش��گیری از ش��یوع و 
همه گیري بیم��اري نوپديد کوويد 1۹ در اين 
جلسه مقرر گرديد، زندانیان ۳ تا ۵ روز پیش از 
اتمام مرخصي و بازگش��ت به زندان با مراجعه 

به مراکز منتخب خدمات جامع سالمت از نظر 
ابتال به کرونا مورد بررس��ي و گواهي سالمت 

دريافت نمايند.
جزاي��ری اف��زود: اين مصوب��ه از طريق اداره 
زندان ها به زندانیان اطالع رسانی و در صورت 
عدم مراجعه و دريافت گواهي سالمت از ورود 

آنها به زندان ممانعت بعمل خواهد آمد.
رئی��س مرکز بهداش��ت اس��تان چهارمحال و 
بختیاری يادآور ش��د، همچنین س��اير زندانیان 
که حائز شرايط اس��تفاده از مرخصي نشده اند 
به ط��ور مرتب مورد غربالگ��ري قرار گرفته و 
فضا ها و س��طوح عمومي ضدعفوني و تمامي 
دس��تورالعمل ها و پروتکل هاي بهداش��تي در 

زندان ها رعايت شده است.

زندانیانی 
که در 

مرخصی به سر 
می برند پیش 

از بازگشت 
به زندان 
غربالگری 
مي شوند
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فعالیت ۵۶۵ بهورز در چهارمحال و 
بختیاری

وبدا; رئیس مرکز بهداش��ت چهارمحال و بختیاری 
و سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی 
شهرکرد به فعالیت ۵۶۵ بهورز در خانه هاي بهداشت 
استان اشاره کرد که همگي در مراقبت وکنترل کرونا 
و غربالگ��ري کوويد1۹ در اس��تان مش��ارکت فعال 

داشتند.
س��ید راش��د جزاي��ری با اش��اره به دوش��نبه يکم 
ارديبهش��ت، اولین روز از هفته سالمت که با عنوان 
بهورزان و خانواده بهداشت کشور در مقابله با کرونا 
نامگذاري ش��ده اس��ت، افزود: همچنین تعداد خانه 

هاي بهداشت اين استان نیز ۳۰۷ باب است. 
وی در همین خصوص گف��ت: از زمان راه اندازی 
نظام ش��بکه س��المت در کش��ور بهورزان به عنوان 
س��ربازان خط مقدم جبهه س��المت نق��ش عظیمی 
در شناس��ايي و بیماريابي و خصوصا پیش��گیري از 

بیماري هاي واگیر وغیر واگیر ايفا مي نمايند.
رئی��س مرکز بهداش��ت چهارمح��ال و بختیاری و 
سرپرس��ت معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی 
ش��هرکرد تصريح کرد: اينکه بار بیماري هاي عفوني 
و واگیردار در کشور کاهش پیدا کرده است به دلیل 
وجود خانه هاي بهداشت روستايي و دسترسي نقاط 
مختلف استان به ويژه مردم مناطق محروم به خدمات 

سالمت و بهداشت بوده است.
جزاي��ری خاطرنش��ان ک��رد: اکنون ک��ه در دوران 
ش��یوع کرونا قرار داريم نقش به��ورز بیش از پیش 
نمايان ش��ده و اي��ن ۸عزيزان با هم��ت واالي خود 
در غربالگ��ري و شناس��ايي بیم��اري حت��ي در ايام 
تعطیل، با امر آموزش، شناس��ايي بیماران مشکوک و 
ارجاع آنان به مراکز خدمات جامع س��المت منتخب 
بار مراجعی��ن به مراکز درماني وبیمارس��تاني را نیز 
به می��زان قابل توجهي کاهش دادن��د .وبرنامه خود 
قرنطینه اي وتوس��عه خودمراقبتي بیماران واطرافیان 
جز برنامه هاي پیگیري انان وثبت روزانه در سامانه 

سیب است. 
وی تاکید کرد: اگ��ر کار بیماريابی در موعد زمانی 
مناسب واس��رع وقت صورت نگیرد س��یر بیماري 
پیشرونده وطوالني خواهدش��د. که از جمله تبعات 
آن بیمار شدن تعداد بیشتري از مردم و افزايش میزان 

بستري در بیمارستان و مرگ و میر خواهد بود.
رئی��س مرکز بهداش��ت چهارمح��ال و بختیاری و 
سرپرس��ت معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی 
شهرکرد اضافه کرد: سیس��تم نظام سالمت کشور با 
دسترسي مردم روس��تا از طريق خانه هاي بهداشت 
و نیروهاي خدوم بهورز همچنان که در مهار س��اير 
بیماري ها موفق عمل کرده است به ياري ومددالهي 
وبا همت تمام خادمان س��المت کرونا را شکس��ت 

خواهیم داد.

ثبت نام ۳۰ هزار واحد صنفی در 
سامانه وزارت بهداشت، درمان و 

آموزش پزشکی
وب��دا; رئیس مرکز بهداش��ت چهارمحال و بختیاری و سرپرس��ت معاونت بهداش��تی 
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد از ثبت نام ۳۰ هزار واحد صنفی معادل ۷۵ درصد از ۴۰ 

هزار واحد موجود در استان تا روز جمعه در سامانه Salamat.gov.ir خبر داد.
سید راشد جزايری در دهمین ستاد استانی مقابله با کرونا چهارمحال و بختیاري، افزود: 

ثبت نام از صنوف تا پنجم ارديبهشت ماه سال جاري تمديد شد.
وی با اشاره به اينکه فاز دوم طرح فاصله گذاری اجتماعی تحت عنوان فاصله گذاری 
هوش��مند از بیست و س��وم فروردين ماه آغاز ش��د، تصريح کرد: 1۲1 تیم تخصصي دو 
نفره امر آموزش و راهنماي صنوف براي ثبت نام در سامانه Salamat.gov.ir را انجام 

مي دهند.
رئیس مرکز بهداش��ت چهارمحال و بختیاری و سرپرس��ت معاونت بهداش��تی دانشگاه 
علوم پزش��کی شهرکرد خاطرنشان کرد: اصناف بعد از ثبت نام در سامانه ذکر شده يک 
کد رهگیري دريافت مي کنند که بايد در محل صنف خود نصب کنند، همچنین الزامات 

ايمني و بهداشتي طبق پرتکل هاي بهداشتي بايد کامال رعايت شود.
جزاي��ری با بیان اينک��ه در حال حاضر ۲ هزار لیتر آب ژاول در ش��هرکرد و يک هزار 
لیتر در شهرستان هاي اردل و لردگان به صورت بومي و ارزان قیمت تولید مي شود، ادامه 
داد: 11 تیم مش��ترک از دستگاه هاي مختلف ش��امل اتاق اصناف، اماکن نیروي انتظامي، 
تعزيرات حکومتي و سازمان صنعت، معدن و تجارت از اصناف سرکشي کرده و بر نحوه 

اجراي پروتکل هاي بهداشتي نظارت مي کنند.
وی به آغاز پروازهای کويت اشاره و عنوان کرد: در پرواز اول ۶۳ مسافر از چهارمحال 
و بختیاری بودند که همگی مورد غربالگري قرار گرفته، نمونه گیري هاي الزم انجام شد 
و نتايج آزمايش دو نفر آن ها مثبت اعالم شد، ديگر افراد حاضر در اين پرواز اهل استان 

بايد 1۴ روز در قرنطینه خانگي بمانند و الزامات بهداشتي را رعايت کنند.
رئیس مرکز بهداش��ت چهارمحال و بختیاری و سرپرس��ت معاونت بهداش��تی دانشگاه 
علوم پزش��کی ش��هرکرد اضافه کرد: در پرواز ديگر 11۸ نفر از مسافران اهل اين استان 
بودند، اسامي اين افراد استخراج شدند، آزمايشات الزم صورت گرفته و منتظر نتايج اين 
آزمايشات هستیم. جزايری تاکید کرد: عشاير از سه گذرگاه وارد چهارمحال و بختیاری 
مي ش��وند، از همین رو س��ه تیم آماده شده است تا به جهت سنجش و غربالگري عشاير 

در اين گذرگاه ها ورودي مستقر شوند.

معاونت
شتی بهدا

اتخاذ سه استراتژی برای ادامه 
روند کنترل و مقابله با کرونا

بهداش��ت  مرک��ز  رئی��س  وب��دا؛ 
چهارمح��ال و بختیاری و سرپرس��ت 
معاون��ت بهداش��تی دانش��گاه عل��وم 
پزشکی شهرکرد گفت: در حال حاضر 
سه استراتژی در براي ادامه فعالیت ها 
درخص��وص کنترل بیم��اري کرونا و 
مراقب��ت از افراد مبتال در دس��تور کار 
مجموع��ه بهداش��ت و درمان اس��تان 

چهارمحال و بختیاري قرار دارد.
س��ید راش��د جزايری اف��زود: اولین 
اس��تراتژی افزايش تعداد موارد تست 
اس��ت، مقرر ش��د از همه افرادي که 
داراي عالئم هس��تند و يا در س��امانه 
س��المت ثبت نام کرده ان��د در مراکز 
تعیین ش��ده که بیش از ۲۰ مرکز است 

تست به صورت سرپايي انجام شود.
وی تصريح کرد: اس��تراتژی دوم اين 
اس��ت که نظارت ها بر قرنطینه خانگی 
موارد مثبت شناسايي شده  با جديدت 
ادامه داشته باشد، همچنین افرادي که 
به نوعي با اين اف��راد مثبت درارتباط 
بودند شناس��ايي کنیم و از آن ها تست 
بگیري��م که کم��ک ش��اياني در قطع 

زنجیره انتقال کرونا مي کند.
جزايری س��ومین استراتژی را درمان 
زودهنگام عنوان کرد و گفت: مقدمات 
اين کار با اس��تفاده از داروهای کمک 
کننده در مراکز خدمات جامع سالمت 
فراهم ش��ده اس��ت تا به محض آنکه 
م��ورد مثبتي شناس��ايي ش��د دارو در 

اختیار وي قرار گیرد.
رئیس مرکز بهداش��ت چهارمحال و 
بختیاری و سرپرست معاونت بهداشتی 
دانشگاه علوم پزش��کی شهرکرد بیان 
کرد: فردي که تس��ت کرونايش مثبت 
اعالم ش��ده باي��د 1۴ روز در قرنطینه 
بماند و تا زماني ک��ه بهبود کامل پیدا 
کند دارو دريافت مي کند، وي طي اين 
مدت تحت نظ��ارت و کنترل مراقبین 
س��المت اس��ت و بعد از انجام تست 
مج��دد و منفي ش��دن آن ف��رد بهبود 
يافته مي تواند ب��ه زندگي عادي خود 

بازگردد.

بازگشایی سایر مشاغل بعد 
از ارزیابی مرحله اول اجرای 

طرح فاصله گذاري اجتماعي

وبدا; رئیس مرکز بهداش��ت چهارمحال و بختیاری و سرپرس��ت معاونت بهداش��تی دانشگاه علوم 
پزشکی شهرکرد گفت: بعد از اجرای فاز اول طرح فاصله گذاري هوشمند و ارزيابي هاي الزم، مشاغل 
ديگر نیز بر اس��اس پروتکل هاي بهداش��تي و درماني به صورت تدريجي و پلکاني اجازه فعالیت پیدا 

خواهند کرد.
س��ید راش��د جزايری افزود: طرح فاصله گذاری اجتماعی طی دو مرحله اجرا ش��د. وی با اشاره به 
اينکه مرحله اول اين طرح از هش��تم لغايت بیس��ت و دوم فروردين ماه انجام گرفت و تعطیلي کلیه 
صنوف را به دنبال داش��ت، تصريح کرد: فاز دوم طرح نیز با نام فاصله گذاري هوش��مند اجتماعي از 
تاريخ بیس��ت و س��وم فروردين ماه همزمان با سراسر کشور براي بازگشايي صنوف کم خطر بر طبق 
پروتکل هاي بهداش��تي آغاز شد. رئیس مرکز بهداش��ت چهارمحال و بختیاری و سرپرست معاونت 
بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد تاکید کرد: اگر امروز در چهارمحال و بختیاري موارد ابتال به 
کرونا ويروس کم است و جزو استان هاي کم خطر در کشور محسوب مي شود مديون همراهي مردم 
به ويژه صنوف اس��ت که در مرحله اول با تعطیلي کامل بازار و در مرحله دوم با اجراي پروتکل هاي 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي به کاهش، محدود و يا حذف زنجیزه انتقال بیماري کرونا 

کمک کرده و مي کنند.
جزايری با بیان اينکه همه اصناف تا آخر اين هفته بايد به سايت Salamat.gov.ir مراجعه و ثبت 
کنند، عنوان کرد: برخي مراکز هستند که همچنان بايد تعطیل باشند ازجمله اين اصناف، مراکز آموزشي، 
فضاهاي مذهبي، مکان هاي ورزش��ي و... هس��تند. وی با اش��اره به اينکه 11 مورد از انصاف پُرخطر 
همچنان بايد تعطیل باش��ند، گفت: اين مکان ها ش��امل فروش��گاه های بزرگ و زنجیره اي، پاساژهاي 
تجاري و بازارهاي مرکزي مس��قف، آرايش��گاه هاي زيبايي، آموزش��گاه هاي رانندگي، رس��توران ها، 
طباخي ها و فست فودها به جز بیرون بر، گرمابه، سونا و استخرها، بازارهاي روز، نمايشگاه ها، مراکز 
بازي و گیم نت ها، باش��گاه هاي ورزشي و بدنسازي، س��الن هاي پذيرايي و مراسمات، قهوه خانه ها و 

چاي خانه ها هستند.

معاونت
شتی بهدا
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والدین برای واکسیناسیون فرزندان خود بیش از ۳ روز تاخیر 
نداشته باشند

وبدا؛ رئیس مرکز بهداش��ت چهارمحال و بختیاری و سرپرست معاونت بهداشت دانشگاه 
علوم پزش��کی ش��هرکرد گفت: تاخیر بی��ش از ۳ روز در برنامه زمان بندي واکسیناس��یون 

کودکان جايز نیست و خانواده ها حتما در زمان هاي تعیین شده براي اين کار اقدام کنند.
س��ید راشد جزايری در برنامه س��المت باشید به مناسبت روز جهانی واکسیناسیون، افزود: 
در شرايط خاصي قرار داريم و کرونا هم کشور و هم جهان را تحت الشعاع قرار داده است 
لذا خواهشم از والدين اين است که به شايعات توجه نکنند، مراکز بهداشتي و درماني، خانه 
هاي بهداش��ت، مراکز تزريق واکس��ن و... يکي از امن ترين مکان هايي هستند که سالمت و 

ايمني کودک در آن ها در نظر گرفته شده است.
وی با اش��اره به اينکه برنامه ايمن سازی کودکان شامل واکسیناسیون بدو تولد، ۲ ماهگي، 
۴ ماهگي، ۶ ماهگي، 1۲ ماهگي، 1۸ ماهگي و ۴ تا ۶ س��الگي اس��ت، بیان کرد: با توجه به 
نقش ارزنده واکسیناسیون در مهار و کنترل بیماريها ازجمله بیماري فلج اطفال که قريب ۲۰ 
سال است ديگر موردي از اين بیماري ديده نشده است خانواده ها حتما جهت واکسیناسیون 
کودکان خود مراجعه کنند. رئیس مرکز بهداشت چهارمحال و بختیاری و سرپرست معاونت 
بهداش��ت دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد خاطرنش��ان کرد: نبايد بیش از سه روز تاخیر در 
واکسیناس��یون بر طبق جدول زمان بندي ايمن س��ازي کودکان ايجاد ش��ود و چنانچه اين 
تاخیر س��ه روزه پیش بیايد همکارانم در پايگاه هاي بهداشت، مراقبین سالمت، بهورزان و... 
ب��ا والدين تم��اس گرفته و پیگیري هاي الزم جهت اقدام به موقع واکسیناس��یون کودکان را 

انجام مي دهند.
جزاي��ری تاکید کرد: انجام خدمات س��رپايی برای بیماران کرونايي ب��ا رعايت کامل همه 
پروتکل ه��اي بهداش��تي و ديگ��ر خدمات ارائه ش��ده در مراکز بهداش��تي و درماني اعم از 
واکسیناس��یون کودکان از يکديگر تفکیک شده اس��ت و جاي هیچ نگراني براي خانواده ها 
در اين زمینه وجود ندارد. وی در بخش ديگری از سخنان خود گفت: امروزه واکسیناسیون 

توانسته میلیاردها انسان را در جهان سالمت نگه دارد.
رئی��س مرکز بهداش��ت چهارمحال و بختیاری و سرپرس��ت معاونت بهداش��ت دانش��گاه 
علوم پزش��کی شهرکرد با اش��اره به اينکه تاريخچه واکسیناسیون به سال 1۷۴۹ بازمي گردد 
که واکس��ن آبله کش��ف شد و بعد از آن در س��ال 1۸۸۰ لويي پاس��تور واکسیناسیون علیه 
بیماري هاي مشترک بین انسان و دام مثل هاري را آغاز کرد، عنوان کرد: واکسیناسیون امروزه 
يک��ي از ارزان ترين، با ارزش ترين، کم هزينه ترين و تکنولوژي برتر به ش��مار مي رود که با 
اجراي همگاني آن در جهان ديگر ش��اهد ش��یوع بیماري هاي خطرناک در بین شیرخواران، 

کودکان و افراد بالغ نیستیم.
جزايری با بیان اينکه بیش از ۲۰ نوع بیماري اس��ت که مس��تقیما توسط واکسیناسیون مهار 
شده است، ازجمله اين بیماري ها آبله است که ريشه کني آن را در جهان شاهد هستیم، ادامه 
داد: واکس��ن ها به دو دسته باکتريايي و ويروسي تبديل مي شوند و واکسن هاي باکتريايي نیز 

خود به ۴ گروه تقسیم مي شوند.
وی خاطرنش��ان کرد: واکسن های باکتريايی ش��امل زنده و خفیف مثل )ب.ث.ژ( که براي 
جلوگیري از ابتال به س��ل تزريق مي ش��ود، واکسن باکتريايي کشته شده که براي درمان سیاه 
س��رفه، وبا و حصبه کاربرد دارد و برخي واکس��ن هاي ترکیبي زنده و کش��ته شده که براي 

درمان ديفتري و کزاز مورد استفاده قرار مي گیرند.
رئیس مرکز بهداش��ت چهارمحال و بختیاری و سرپرست معاونت بهداشت دانشگاه علوم 
پزش��کی شهرکرد به واکسن های ويروس��ي که به واکسن هاي زنده خفیف شده براي درمان 
فلج اطفال )به صورت خوراکي(، سرخچه، اوريون و... و واکسن ويروسي کشته شده براي 
درم��ان آنفوالنزا، هاري، فلج اطفال )به صورت تزريقي( و... اش��اره و اضافه کرد: از برخي 
واکسن ها هم به شکل پادتن براي درمان بیماري هايي همچون هپاتیت )ب( استفاده مي شود.

وی درخصوص واکس��ن های آنفوالنزاعنوان کرد: اين واکسن ها به علت جهش ويروس و 
تغیی��ر ماهیت مرتب آن نمي توانن��د ايمني کامل ايجاد کنند، بلکه تنها براي مدت محدودي 

قدرت و توان بدن بیمار را باال مي برند و البته 1۰۰ درصد در درمان بیماري مؤثر هستند.

وبدا؛ رئیس مرکز بهداشت چهارمحال و بختیاری و 
سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی 
ش��هرکرد اقدامات انجام گرفته در هفته سالمت در 

استان را تشريح کرد. 
 سید راشد جزايری افزود: سازمان بهداشت جهانی 
ش��عار دوساالنه برای هفته سالمت انتخاب می کند 
که ش��عار امسال و سال گذشته " مراقبت هاي اولیه 

بهداشتي راهي به سوي سالمت همگاني" است.
وی تصريح کرد: همچنین همه س��اله يک ش��عار 
محوری از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزش��کي براي هفته سالمت تعیین مي شود، امسال 
اين ش��عار با عنوان " حمايت همگاني از مدافعان 

سالمت" اعالم شد.
رئیس مرکز بهداش��ت چهارمح��ال و بختیاری و 
سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی 
شهرکرد خاطرنشان کرد: به مناسبت هفته سالمت 
و بسته به نامگذاری هاي مختلف روزهاي اين هفته 
برنامه هاي��ي متنوع در مجموعه بهداش��ت و درمان 

استان برگزار شد.
جزايری تصريح کرد: در روز اول هفته س��المت 
که با عنوان "بهورزان و خانواده بهداشت کشور در 
مقابله با کرونا" نامگذاری شد از بهورزان و مراقبین 
سالمت در چهارمحال و بختیاري تجلیل شد. وی 
ادام��ه داد: در دومین روز از هفته س��المت که " با 
عنوان پزشکان، پرستاران و خانواده نظام سالمت در 
مقابله با کرونا" نامگذاری شد از پزشکان و پرستاران 
فعال در چهارمحال و بختیاری تجلیل به عمل آمد.

رئیس مرک��ز بهداش��ت چهارمح��ال و بختیاری 
و سرپرس��ت معاون��ت بهداش��تی دانش��گاه علوم 
پزش��کی شهرکرد با اش��اره به نامگذاری روز سوم 
هفته س��المت با عنوان "آموزش، پژوهش، فناوري 
و تولی��د ملي در مقابله با کرونا" خاطرنش��ان کرد: 
در اين روز از طرح هاي پژوهشي بهره برداري شد، 
همچنین در بحث آموزش س��المت به عنوان رکن 
اصل و اساس��ي برنامه هاي بهداش��تي، برنامه هاي 
متنوعي در شبکه هاي بهداش��ت و درمان استان به 

مرحله اجرا گذاشته شد. 
جزايری اضافه ک��رد: در ادامه در آيینی با حضور 
رياست دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد، نمايندگان 
پزش��کان، مراقبی��ن س��المت، به��ورزان و ام��ور 
آزمايشگاه از رؤساي مراکز بهداشت شهرستان هاي 

نُه گانه چهارمحال و بختیاري تجلیل شد.

تشریح اقدامات 
انجام گرفته در هفته 

سالمت در چهارمحال و 
بختیاری

معاونت
شتی بهدا

وبدا؛ رئیس مرکز بهداش��ت چهارمحال و بختیاری و سرپرس��ت 
معاونت بهداش��ت دانش��گاه علوم پزش��کی ش��هرکرد از تش��ديد 
نظارت ه��ا بر مراکز تهیه و توزي��ع مواد غذايي و اماکن عمومي در 

ماه مبارک رمضان در استان خبر داد.
به گزارش وبدا؛ سید راشد جزايری افزود: اين نظارت ها از تاريخ 
شش��م ارديبهشت ماه لغايت ۴ خردادماه س��ال ۹۹ توسط تیم هاي 

بازرسین بهداشت محیط استان انجام مي شود.
وی به انجام 1۸۵ بازرس��ی توس��ط بازرس��ان بهداشت محیط و 
حرف��ه ای از مراک��ز تهیه و توزي��ع مواد غذاي��ي و اماکن عمومي، 
بصورت ش��بانه روزي اشاره و عنوان کرد: در همین مدت 1۸ تیم  
بازرس��ي دو نفره ثابت و س��یار در س��طح چهارمحال و بختیاري 

تشکیل شد.
رئیس مرکز بهداشت چهارمحال و بختیاری و سرپرست معاونت 
بهداش��ت دانشگاه علوم پزشکی ش��هرکرد با تاکید بر انجام بازديد 
مش��ترک با اداراتي مثل تعزيرات حکومتي، سازمان صنعت، معدن 
و تجارت، اتاق اصناف و نیروي انتظامي اس��تان، خاطرنشان کرد: 
نظارت بر س��امانه هاي آبرس��اني اعم از کلرسنجي و نمونه برداري 
آب و کنترل کیفي مواد غذايي ش��امل نمونه برداري، س��نجش بار 
میکروبي س��طوح و س��نجش پرکس��ید روغن به وي��ژه در مراکز 

حساس از ديگر اقدامات صورت گرفته هستند.
جزايری بر رعايت پروتکل های بهداشتی و رعايت فاصله گذاري 
ايمن توسط متصدي و مشتريان اصناف تاکید کرد که در بازرسي ها 
بر اين موضوع نیز توجه شده است، عنوان کرد: تحويل مواد غذايي 
پخت��ه ش��ده در رس��توران ها درون ظروف يکبار مص��رف گیاهي 
بصورت برون بر از ديگر موارد مورد تاکید در بازرس��ي ها تهیه و 

توزيع مواد غذايي و اماکن عمومي بود.
وی خاطرنش��ان کرد: نوشیدنی داغ نبايد در ظروف يکبار مصرف 
پالس��تیکي و يا ظ��روف يکبار مصرف نازک و به رنگ روش��ن و 
شفاف باشد بنابراين واحدهاي تهیه و توزيع آش و حلیم بايد اين 
م��واد غذايي را در ظرف يکبار مصرف مناس��ب و ترجیحا بر پايه 

گیاهي و آلومینیومي به مشتري ارائه نمايند. 
رئیس مرکز بهداشت چهارمحال و بختیاری و سرپرست معاونت 
بهداشت دانشگاه علوم پزش��کی شهرکرد بر عدم برگزاری مراسم 
افطاری و س��حردهي بصورت تجمعي تا اطالع ثانوي تاکید کرد و 

گفت: خريد زولبیا و بامیه بايد صرفا از ش��یريني فروشي هاي مجاز 
انجام شود.

 جزايری اضافه کرد: زولبیا و بامیه مناس��ب دارای رنگ شفاف و 
بدون ذرات س��وختگی و فاقد رنگ هاي غیر مجاز اس��ت و حتما 
بايد داراي جعبه هاي مش��خص و داراي شناسه نظارت باشد. وی 
تصريح کرد: تهیه آش، حلیم و خرما بايد از مراکز معتبر و بهداشتی 
صورت گیرد و از خريد خرماي روباز و فاقد بسته بندي خودداري 

شود.
رئیس مرکز بهداشت چهارمحال و بختیاری و سرپرست معاونت 
بهداش��ت دانش��گاه علوم پزشکی شهرکرد با اش��اره به اينکه مواد 
غذايي پخته شده بیش از ۲ ساعت نبايد در دماي محیط نگهداري 
ش��وند، بیان کرد: سالم سازي سبزي و میوه موضوع مهمي است که 

بايد به آن توجه شود. 
جزاي��ری با تاکید بر اينکه با متصدي��ان متخلف در چهارمحال و 
بختیاري برخورد قضايي صورت گرفت، خاطرنشان کرد: تیم هاي 
بازرسي استان در روزهاي عادي و تعطیل از ساعت ۸ صبح تا بعد 
از افط��ار به صورت فعال و از افطار تا س��اعت ۸ صبح به صورت 
آنکال آماده خدمت رس��اني در امر نظارت ب��ر مراکز تهیه و توزيع 

مواد غذايي و اماکن عمومي در ماه رمضان هستند.

معاونت
شتی تشدید نظارت بر مراکز تهیه بهدا

و توزیع مواد غذایی و اماکن 
عمومی در ماه رمضان
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برگزاری مراسم احیا شب های قدر با رعایت کامل و 
دقیق راهنماهای بهداشتي

وب��دا; رئیس مرکز بهداش��ت چهارمحال و بختیاری و سرپرس��ت معاونت 
بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد درخصوص برگزاری مراسم معنوي 
ش��ب هاي قدر، گفت: با توجه فرا رس��یدن ش��ب هاي معن��وي قدر، اهمیت 
برگزاري دعا و نیايش در اين ش��ب ها، امس��ال اين آيین ها با رعايت کامل و 
دقیق راهنماهاي بهداشتي و فاصله گذاري در مساجد و مصلي ها و صرفا براي 

اين شب ها برگزار مي شود.
به گزارش وبدا; س��ید راش��د جزايری با اش��اره به اينکه بهتر است مراسم 
ش��ب های قدر در فضای باز مساجد با رعايت فاصله حداقل يک متر برگزار 
شود، عنوان کرد: در صورت عدم وجود فضاي باز، برگزاري مراسم در داخل 
شبس��تان مس��اجد با ۲۵ درصد ظرفیت به حالت صف نماز با رعايت فاصله 

حداقل يک متر مي تواند انجام شود.
رئیس مرکز بهداش��ت چهارمحال و بختیاری و سرپرست معاونت بهداشتی 
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد به لزوم تهويه مناسب در محل هاي بسته مانند 
شبستان اشاره و خاطرنشان کرد: الزم است اطالع رساني از سوي هیأت امناء 
مس��اجد و بس��یج محل مبني بر عدم حضور بیماران خ��اص و بیماري هاي 
زمینه اي با ريس��ک باال و همچنین کودکان و س��المندان در مراس��م صورت 
پذيرد. وی با تاکید بر پرهیز از هرگونه پذيرايی و توزيع نذورات در مساجد 
در شب هاي قدر، بیان داشت: مدت زمان برگزاري مراسم حداکثر دو ساعت 
اس��ت. جزايری گفت: جلسات مداحی می تواند در فضاهای باز با ۲۵ درصد 

ظرفیت و با رعايت فاصله گذاري اجتماعي مي تواند برگزار شود.
رئیس مرکز بهداش��ت چهارمحال و بختیاری و سرپرست معاونت بهداشتی 
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد با بیان اينکه برگزاري مراسم در مساجدي که 
طب��ق راهنماي فاصله گذاري حداقل امکانات را ندارند، نبايد برگزار ش��ود، 
تاکید کرد: هیأت امناء، روحاني مس��اجد و بس��یج مس��ئول نظارت بر حسن 
اجراي برنامه در مس��اجد هستند. وی با تاکید بر اينکه امور مساجد در استان 
بايد هماهنگی الزم با مس��اجد در جهت اجرای راهنماهاي بهداشتي را داشته 
باش��د، بیان کرد: حضور کلیه افراد در محل برگزاري مراس��م بايد با ماسک و 
دستکش باش��د. جزايری يادآور شد: افراد شرکت کننده در مراسم شب قدر 
بايد سجاده، مهر، قرآن، مفاتیح و چادر نماز شخصی )مخصوص بانوان( همراه 
خود داشته باش��ند. رئیس مرکز بهداشت چهارمحال و بختیاری و سرپرست 
معاونت بهداش��تی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد عنوان کرد: نظارت دقیق و 
تشديد بازرسي ها در مراسم هاي احیا شب قدر از طريق دانشگاه علوم پزشکي 
و خدمات بهداشتي درماني چهارمحال و بختیاري و معاونت  بهداشتي دانشگاه 

انجام مي گیرد.

توصیه مسئولین بهداشتی 
برای خودداری از 

مسافرت در تعطیالت عید 
سعید فطر

وبدا؛ سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 
و رئی��س مرکز بهداش��ت چهارمحال و بختی��اری در خصوص 
مس��افرت های تعطیالت عید س��عید فطر و احتمال افزايش آمار 

مبتاليان به کرونا هشدار داد.
س��ید راش��د جزاي��ری در گف��ت و گ��وی بخش خب��ری ۲۰ 
صداوس��یماي مرکز صداوس��یماي اس��تان با محوريت اقدامات 
کنترلي براي پیشگیري از همه گیري بیماري کوويد 1۹ در بیست 
و هشتمین روز از ارديبهشت ماه ۹۹، با توجه به احتمال افزايش 
مس��افرت ها در تعطیالت عید س��عید فطر بويژه از اس��تان هاي 
همجوار در وضعیت قرمز اظهار داش��ت: خوشبختانه بیماري در 
استان به خوبي کنترل شده است و اين درحالي است که افزايش 
مس��افرت ها در تعطیالت پیش رو از استان هاي همجوار که در 
وضعیت قرمز بلحاظ شیوع کرونا هستند، مي تواند به شدت اين 
وضعیت را تحت تاثیر قرار داده و خطر ايجاد موج جديد بیماري 
را افزاي��ش ده��د. وی تصريح کرد: با توجه به هش��دار وزارت 
بهداش��ت در خصوص میزان باالی شیوع بیماري به استان هاي 
همجوار به ويژه خوزس��تان و حجم باالي تردد مسافرها در بین 
اين دو اس��تان، به هم استانیان توصیه مي شود از دعوت مهمانان 
خارج از اس��تان جدا خودداري نمايند. جزايری با اشاره به ابراز 
نگرانی مردم از افزايش تردد ها و ورود مسافران در ايام تعطیالت 
به اس��تان افزود: ستاد اس��تاني مقابله با کرونا در بیست و نهم ماه 
جاري به رياس��ت استاندار، جلس��ه اي با همین محور برگزار و 
تصمیم گیري در خصوص موضوع در دس��تور کار جلس��ه قرار 

خواهد گرفت.
به گفته وی، تمهیدات جدی و حتی کنترلی برای پیش��گیري از 
بیماري کوويد 1۹ بعم��ل خواهد آمد، ضمن اينکه خود مراقبتي 
همچن��ان بهتري��ن و موثرترين راه پیش��گیري از ابتال به بیماري 

کرونا مي باشد.
وی خاطر نشان کرد: شرايط عادی نیست و افراد به ظاهر سالم 
می توانند ناقل بیماري باش��ند و با توجه به روند طوالني درمان 
بیماري هر فرد بیمار به طور متوس��ط مي تواند به طور متوسط ۴ 

تا ۶ نفر را آلوده کند.
وی در ادامه از مس��افران خواست با مراجعه به مراکز بهداشتی 

منتخب و نمونه گیری از سالمت خود اطمینان پیدا نمايند.
به گفته وی، روزانه بیش از 1۰۰ نمونه گیری از بیماران مشکوک 
به بیماري کوويد 1۹ در مراکز منتخب انجام مي ش��ود که حدود 
1۲ مورد آن مثبت و با بیماريابي فعال، ضمن تس��ريع و تس��هیل 
در روند درمان، از انتقال بیماري به سايرين جلوگیري مي شود.

جزاي��ری گفت: در خصوص ورود عش��اير نیز در شهرس��تان 
کوهرنگ اکیپ های بهداش��تي اس��تقرار يافته و به مردم اطمینان 

خاطر داده مي شود کنترل هاي الزم انجام مي شود.

معاونت
شتی بهدا

وبدا؛ مدير گروه س��المت جمعیت، خانواده و مدارس دانش��گاه 
علوم پزش��کی ش��هرکرد اقدامات انجام گرفته در راس��تای ارتقاء 
سالمت مادران و نوزادان توسط بخش مامايی تحت پوشش حوزه 

معاونت بهداشت به ويژه در ايام شیوع کرونا را تشريح کرد.
به گ��زارش وبدا؛ دکتر پوران خلفیان ضمن تبريک فرا رس��یدن 
روز جهان��ی ماما، اف��زود: کادر خدوم مامايی ب��ا ارائه خدمات و 
مراقبت ه��اي دوران پی��ش از بارداري، ب��ارداري و پس از زايمان 
به مادران باردار در کلیه پايگاه ها و مراکز خدمات جامع س��المت 
تحت پوش��ش و همچنین در مدت زمان ش��یوع بیم��اري کرونا 
مراقب��ت ويژه از م��ادران باردار مبتال به اين بیم��اري را با اجراي 
سیس��تم نوبت دهي در دس��تورکار خود قرار دادن��د، اين عزيزان 
ع��الوه بر روزهاي کاري در تعطیالت اس��فندماه س��ال ۹۸ و ايام 
تعطی��الت نوروزي س��ال ۹۹ نیز به خدمت رس��اني به گروه هاي 

هدف پرداختند.
مدير گروه س��المت جمعیت، خانواده و مدارس دانش��گاه علوم 
پزش��کی شهرکرد به پیگیری افراد مبتال به کرونا به ويژه مادران و 
ن��وزادان مبتال به کرونا ويروس و بررس��ي وضعیت قرنطینه افراد 
مذکور درمنزل اش��اره و خاطرنشان کرد: مشارکت در فرايندهاي 
قرنطین��ه بیماران، خانواده ها و... مش��ارکت در ط��رح غربالگري 
جمعی��ت ب��راي کرونا و پیگی��ري نتايج خوداظه��اري و ثبت در 

س��امانه س��یب از ديگر اقدامات صورت گرفته در اين خصوص 
اس��ت.  وی ادامه داد: همچنین همگام با سايراعضای تیم سالمت 
اقداماتی نظیر آموزش مس��افرين در خصوص راه هاي پیش��گیري 
از ابتال به کوويد 1۹ و انجام تب  س��نجي در ايستگاه هاي ورودي 
شهرس��تان ها، غربالگري کوويد 1۹ و مراقبت حضوري از مادران 
در منزل در مناطق صعب العبور چهارمحال و بختیاري، مش��ارکت 
در آم��وزش صن��وف و آموزش متصديان بانک ه��ا نیز طي مدت 

شیوع کرونا توسط اين عزيزان انجام گرفت
دکتر خلفیان با بیان جلب مشارکت خیرين و توزيع ۲۰ سبد کاال 
در بین مادران باردار بي بضاعت، اضافه کرد: اعزام و ارجاع فوري 
مادران باردار پرخطر به مراکز درماني س��طح 1 و۲ و اعزام مادران 
باردار مبتال به کرونا مطابق با پروتکل هاي بهداش��تي کوويد 1۹ به 

مراکز درماني ازجمله اقدامات صورت گرفته بودند.
مدير گروه س��المت جمعیت، خانواده و مدارس دانش��گاه علوم 
پزش��کی شهرکرد گفت: جلسات درون بخشی پیشگیري از کرونا 
با حضور معتمدين و دهیاران توسط ماماهاي مراکز خدمات جامع 

سالمت شهرستان ها تشکیل شد .
وی با تاکید بر همکاری همه جانبه با س��امانه ۴۰۳۰ و مش��اوره 
تلفنی با مادران باردا، خاطرنش��ان کرد: کالس های آموزشی ويژه 

مادران در اين ايام به صورت مجازي برگزار شد.

معاونت
شتی بهدا

تشریح خدمات و اقدامات 
پرسنل مامایی در راستای 

ارتقاء سالمت مادران

4950



وب��دا؛ مدي��ر مبارزه ب��ا بیماری ه��ای واگیر 
مرکز بهداش��ت اس��تان چهارمحال و بختیاري، 
با اش��اره به افزايش احتمال بروز بیماري هاي 
منتقله از آب و غذا با گرم ش��دن هوا نسبت به 
رعايت نکات بهداشتي و توجه به سالمت آب 

آشامیدني و مواد غذايي هشدار داد.
 احمد رئیس��ی با بیان اينکه بیماريهاي منتقله 
از آب و غ��ذا عمدت��ًا از طري��ق مصرف مواد 
خوراکي و آشامیدني ناسالم و ناشي از آلودگي 
هاي باکتري، ويروس��ي، انگلي و ... مي باش��د 
افزود: اين بیماري ه��ا معموالً با بروز عالئمي 
همچوم اس��هال، تهوع، استفراغ ، گرفتگي هاي 

شکمي بروز مي نمايد.
وی تصريح کرد: همه ساله شاهد بروز بیماری 
های منتقله از آب و غذا هس��تیم لذا سوق پیدا 
کردن اذهان به سمت کرونا نبايد موجب غفلت 

مردم از خطر بروز اين بیماري ها شود.
رئیسی، با اشاره به خطر بروز مشکالت عديده 
و حتی مرگ و میر ناش��ی از مس��مومیت ها و 
بیم��اري هاي منتقل��ه از آب و غذا گفت: همه 
س��اله اقدامات مداخله اي صورت مي گیرد که 
تشکیل 1۴ تیم واکنش سريع در سطح استان و 
شهرستان هاي تابعه از جمله اقدامات صورت 
گرفته از سوي متولیان امر در سال گذشته بوده 
اس��ت. به گفته وی، در س��ال ۹۸ ب��ا بروز 1۲ 
طغیان در اس��تان رو به رو شديم که ۴ مورد آن 
در شهرستان شهرکرد رخ داد و ابتالی بیش از 

۲۲۰ نفر را در پی داشت.

وی، تع��داد طغی��ان های شهرس��تان اردل را 
۲ مورد و در اثر مس��مومیت با س��م بوتولیسم 
ناشی از مصرف ترش��ي جوشیر و طغیان هاي 
شهرس��تان لردگان را ۳ مورد و عمدتًا ناشي از 
مصرف آب آلوده و شهرستان هاي کیار، سامان 

و بروجن هر کدام را 1 مورد اعالم کرد.
مدي��ر مب��ارزه با بیم��اری های واگی��ر مرکز 
بهداشت اس��تان، از عوامل بروز طغیان بیماري 
ه��اي منتقل��ه از آب و غ��ذا به شکس��تگي و 
فرس��ودگي شبکه هاي آب رس��اني ، عدم کلر 
زن��ي و ضدعفون��ي صحیح و به موق��ع منابع 
آب آش��امیدني و وضعی��ت نامطل��وب مناطق 
گردش��گري اش��اره و اف��زود: از عم��ده ترين 
مشکالت آب آشامديني نداشتن لوله کشي در 

درصدي از روستاها مي باشد.
رئیسی افزود: در اين راستا ضمن تشکیل تیم 
های سالمت آب و غذا نسبت به آموزش مردم 
با برگزاري جلسات آموزشي، توزيع پمفلت و 

بروشور اقدام گرديده است.
سرپرس��ت گروه س��المت محیط و کار مرکز 
بهداش��ت چهارمحال و بختیاری نیز در ادامه ، 
کلر زنی مداوم آب، دسترس��ی اف��راد به منابع 
آب سالم، افزايش نظارت ها، تعامل و همکاري 
بیش��تر با شرکت آب و فاضالب و توجه بیشتر 
به کلر زني گازي مناب��ع آب را از راهکارهاي 
موثر در پیش��گیري از بروز بیماري هاي منتقله 

از آب و غذا برشمرد.
بهم��ن بنايی ب��ا بیان اينکه ه��م اکنون حدود 

۳1۶ روس��تا نیازمند تدوين و 
اجراي ش��بکه توزيع آبرساني 
هس��تند افزود: اين مسئله مي 
تواند زمینه س��از ب��روز يک 
طغیان بزرگ در اس��تان شود. 
وی خاطر نش��ان کرد: غلظت 

عناصر شیمیايی برخی از منابع آب طي سالیان 
اخیر افزايش يافته است و اين نیازمند حفاظت 
از منابع آب، اليروبي مخازن آب به طور منظم 
م��ي باش��د. وی در ادامه يک��ی از راهکارهای 
کلیدی در کنترل اين مسئله به حداکثر رساندن 
رنج کلر براي پیشگیري از آلودگي هاي ثانويه 
عنوان کرد و افزود: اولويت در ش��رايط طغیان 
استفاده از آب معدني و بسته بندي است. بنايی 
با تاکید بر اهمیت رعايت بهداش��ت فردی در 
طغیان بیماري ها اظهار داش��ت: اين تصور که 
در روس��تا به علت عدم دسترس��ي ب��ه آب با 
طغیان بیماري هاي منتقله از آب و غذا روبه رو 
هستیم درست نیست و حتي در شهرها به علل 
مختلف از جمله عدم س��الم سازي سبزيجات 
وارده از استان هاي همجوار شاهد بروز طغیان 

بیماري در سالهاي گذشته بوده ايم.
وی، رعاي��ت اي��ن موضوع حت��ی در جوامع 
ش��هری را حائز اهمیت برشمرد و افزود: آب، 
غذا، انگش��تان،  مدفوع و مگ��س هر کدام مي 
توانند بعنوان راه هاي انتقال بیماري ها موجب 

بروز طغیان بیماري شوند.
سرپرس��ت گروه س��المت محیط و کار مرکز 
بهداش��ت چهارمحال و بختیاری خاطر نش��ان 
کرد: ش��یوع بیم��اری کرونا اهمی��ت موضوع 
توجه به بهداش��ت دست ها را به خوبي نشان 
م��ي دهد. به گفت��ه وی، به ازای ه��ر ۵۰ گرم 
مواد غذايی آلوده م��ی تواند موجب بروز يک 
مس��مومیت شود، حال در جايي که کشف يک 
تن يا ۵۰۰ کیلوگرم مواد غذايي فاس��د گزارش 
مي شود به خوبي حجم و عواقب ناگوار توزيع 
و مصرف اين مواد غذايي فاس��د براي مردم و 

سیستم بهداشت و درمان نمايان مي شود.
بنايی، با اشاره به تش��ديد نظارت ها و انجام 
اقدام��ات کنترل��ی و مداخله ای کارشناس��ان 
بهداش��ت محیط از بالتکلیف ماندن وضعیت 
بهداشت مناطق گردش��گري بالمتصدي، عدم 
نصب تابلوهاي هشدار در کنار آب هاي روان 
و امکان تبديل ش��دن اين تهديد به يک طغیان 

بزرگ، ابراز گاليه مندي کرد.
وی گفت: فنس کش��ی اطراف چشمه ها نیز 
می توان��د تاحد قابل توجه��ی از بروز طغیان 
هاي ناش��ي از مص��رف آب آلوده پیش��گیري 

نمايد.

افزایش احتمال بروز بیماری های منتقله از آب و 
غذا با گرم شدن هوا

معاونت
شتی بهدا

وبدا؛ رئیس مرکز بهداشت 
بختی��اری  و  چهارمح��ال 
معاون��ت  سرپرس��ت  و 
دانش��گاه عل��وم  بهداش��ت 
پزش��کی شهرکرد، از تشديد 
بازرسی هاي بهداش��ت محیط در بسیج مقابله 
با کوويد-1۹معاونت بهداشتي استان، خبر داد.

به گزارش وبدا؛ س��ید راش��د جزايری افزود: 
اين تش��ديد نظارت ها و بازرس��ی ها مربوط به 
بهداش��ت محیط و حرفه اي در راس��تاي بسیج 
مقابله با کوويد-1۹ از سوي معاونت بهداشتي 
دانشگاه علوم پزشکي استان )گام دوم مقابله با 
بیماري کوويد 1۹( مورخ پانزدهم و شانزدهم 

خرداد ۹۹ امسال انجام شد.
رئیس مرکز بهداش��ت چهارمحال و بختیاری 
و سرپرست معاونت بهداش��ت دانشگاه علوم 
پزشکی شهرکرد ادامه داد: تعداد کل مراکز تهیه 
و توزي��ع، طبخ، عرضه و ف��روش مواد غذايي 

تحت پوش��ش 11 ه��زار و ۹۵۰ مورد و تعداد 
کل اماکن عمومي تحت پوش��ش ۴ هزار ۳۹۸ 
مورد هس��تند که از ۳۲۵ مرک��ز تهیه و توزيع، 
طب��خ، عرضه و فروش م��واد غذايي بازديد به 
عمل آمد.وی با اش��اره به اينک��ه از ۸۲ اماکنه 
عمومی ط��ی مدت ذکر ش��ده بازديد به عمل 
آم��د، عنوان ک��رد: تعداد مراکز تهی��ه، توزيع ، 
طبخ و عرضه و فروش مواد غذايي که پروتکل 

گندزدايي را رعايت کردند ۲۹۴ مورد بودند.
جزاي��ری با بیان اينکه ۲۹1 واحد تهیه، توزيع 
، طبخ و عرضه و فروش مواد غذايي بهداشت 
و حفاظ��ت ف��ردي را رعاي��ت ک��رده بودند، 
خاطرنش��ان کرد: در اين مدت ۳1۰ مرکز تهیه، 
توزيع ، طبخ و عرضه و فروش مواد غذايي در 

سامانه سالمت ثبت نام کردند.
رئیس مرکز بهداش��ت چهارمحال و بختیاری 
و سرپرست معاونت بهداش��ت دانشگاه علوم 
پزش��کی ش��هرکرد به معرفی 1۲ مرک��ز تهیه، 

توزي��ع ، طبخ و عرضه و ف��روش مواد غذايي 
ب��ه مراج��ع قضايي اش��اره و اضافه ک��رد: در 
مدت زم��ان پانزدهم ت��ا ش��انزدهم خردادماه 
س��ال ۹۹ تعداد ۶ مورد بازديد مشترک با ساير 

دستگاه هاي مربوطه در استان انجام گرفت.

وبدا؛ مدير گروه س��المت خانواده و جمعیت 
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 
بر لزوم توجه جدی مردان به اصول پیشگیري 
از بیماري کوويد1۹ در محیط کار تاکید نمود.

دکتر پوران خلفیان با اش��اره به نامگذاری 1۵ 
الی ۲1 ژوئن ) ۲۶ خ��رداد الی يکم تیرماه( به 
عنوان هفته جهاني سالمت مردان در بسیاري از 
کشورها و انتخاب شعار "براي کوويد 1۹ اقدام 
کنید" بعنوان ش��عار هفته بین المللي س��المت 
مردان افزود: برخي از کارکنان در معرض خطر 

جدي ابتال به بیماري کرونا قرار دارند.
وی تصريح کرد: کارکنان خدمات بهداشتی و 
درمانی، بهداری، خانه های بهداشت کارگري 
و مرکز بهداش��ت کار- کارکنان کفن و دفن- 
کارکن��ان آزمايش��گاه هاي تش��خیص طبي- 

مس��ئولین و کارکن��ان فرودگاه ها و ش��رکت 
ه��اي هواي��ي و ريل��ي و مترو، کلیه وس��ايل 
حم��ل و نقل عمومي اتوبوس، تاکس��ي و ...- 
مرزبانان- کارکنان جمع آوري زباله، پسماند و 
يا فاضالب افراد زباله گرد- کارکناني که مرتب 
در مسافرت هستند به خصوص به مناطق آلوده 
از جمله کارکناني هستند که در معرض مواجهه 

بیشتر با کروناويروس هستند .
وی با بیان اينکه، اقدامات پیشگیرانه و کنترلی 
براي محافظ��ت از کارگران در برابر مواجهه با 
ويروس کرونا و ابتال به آن بس��تگي به نوع کار 
انجام ش��ده و ريس��ک مواجهه با آن از جمله 
پتانس��یل ارتباط با افراد آلوده و آلودگي محیط 
کار دارد اف��زود: کارفرمايان بايد اس��تراتژيهاي 
کنترل عفونت را بر اساس يک ارزيابي ريسک 

دقیق با استفاده از تلفیق مناسبي از کنترل هاي 
مهندس��ي و مديريتي، ش��یوه هاي کار ايمن و 
وسايل حفاظت فردي اتخاذ کنند تا از مواجهه 

کارگران پیشگیري شود.
دکت��ر خلفی��ان گفت: ب��رای جلوگی��ری از 
مواجهه ش��غلی با ويروس کرون��ا کارفرمايان 
ملزم هس��تند که به کارگ��ران در زمینه اجزاي 
پیش��گیري از آلودگي از جمله وسايل حفاظت 
فردي آموزش دهند و مردان نیز در محیط کار 
اصول پیشگیري از بیماري کوويد1۹ را جدي 

بگیرند.
وی در پايان خاطر نش��ان ک��رد: احتمال ابتال 
به بیماری کووي��د 1۹ نزد مردان 1۳ درصد و 
احتمال م��رگ و میر بر اثر اين بیماري در آنها 

۲۹ درصد باالتر از زنان مي باشد.

تشدید 
بازرسی های 
بهداشت محیط 

در راستای بسیج 
مقابله با کرونا

لزوم 
توجه جدی 

مردان به اصول 
پیشگیری از 

بیماری کووید۱۹ 
در محیط کار

معاونت
شتی بهدا
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اعالم آمادگی 
پزشکان متخصص برای 
حضور فعال و موثر تر 
در فضاهای درمانی 
برای مقابله با کرونا

وبدا؛ در ش��رايط س��خت کرونايی و روز های 
پر اضطراب ش��یوع بیم��اري نوپديد کوويد 1۹، 
هس��تند پزش��کان متخص��ص ، کادر درمان��ي، 
پرستاران و دانشجوياني که داوطلبانه براي ارائه 
خدم��ت در خ��ط اول جبهه مقابل��ه با ويروس 

منحوس کرونا اعالم آمادگي مي نمايند.

 دکتر عزت اهلل معمارزاده يکی از اين پزش��کان 
اس��ت که با ارس��ال نامه ای به رياست دانشگاه 
علوم پزش��کی استان، ضمن عرض خداقوت، با 
توجه به اس��تمرار بیم��اري کوويد 1۹ و احتمال 
شیوع موج جديد اين بیماري، براي ارائه خدمت 
فع��ال و موث��ر تر به دانش��گاه و بیم��اران اعالم 

آمادگي نموده است.
بورد  دارای  پزش��ک  اي��ن 
تخصصی چش��م پزشکی و 
فلوش��یپ قرنیه و س��گمان 
قدام��ي در ادامه مت��ن نامه 
خود به دکتر ش��یراني آورده 
اس��ت، اينجان��ب هرچن��د 

تاکنون در محدوده رشته تخصصي خود فعالیت 
متناس��ب انجام داده ام ولي احس��اس مي نمايم 
بطور شايس��ته دين خ��ود را ادا ننموده ام لذا در 
ص��ورت نیاز حتي در مطقع ديگ��ري در اختیار 

بیماران و دانشگاه قرار گیرم.
وی، در ادام��ه از تدارک و تش��کیل گروه مردم 
نهاد با هم��کاران ديگر در جهت مقابله با کرونا 

بصورت گروه منسجم اشاره داشته است.

وبدا; سرپرست معاونت درمان دانشگاه 
علوم پزش��کی ش��هرکرد از وجود ۷۴ 
بیمار مبتال ب��ه هموفیلی در چهارمحال 

و بختیاری خبر داد.
به گزارش وبدا; دکتر فريدون رحمانی 
افزود: خوش��بختانه از س��ال گذش��ته 
تاکنون تغییری در آمار بیماران هموفیلي 
در چهارمحال و بختیاري ايجاد نش��ده 

است.
وی تصري��ح کرد: آمار بیم��اران که با 
اخت��الالت انعق��ادی در چهارمحال و 
بختیاری شناسايي شدند همچنان همان 

۷۴ نفر است.
سرپرس��ت معاون��ت درمان دانش��گاه 
علوم پزش��کی ش��هرکرد عن��وان کرد: 
خدمات��ی همچون ويزي��ت، آزمايش و 
مشاوره رايگان و تخفیف در هزينه هاي 
بس��تري بیم��اران در مراک��ز درماني و 
بیمارس��تان هاي چهارمحال و بختیاري 
در قالب بسته حمايتي بیماران هموفیلي 

به اين افراد ارائه مي شود.
دکت��ر رحمانی اضافه ک��رد: به عبارت 
ديگر اگ��ر بیماران هموفیل��ی بنا به هر 
دلیلي در بیمارس��تان ها و مراکز درماني 
چهارمحال و بختیاري بس��تري ش��وند 
مش��مول تخفیف هاي پیش بیني شده برا 

آن ها خواهند شد.

وب��دا؛ سرپرس��ت معاونت درمانی دانش��گاه علوم پزش��کی، خدمات بهداش��تی و درمانی 
چهارمح��ال و بختیاری، آغاز نمونه گیري س��رپايي را از علل عمده افزايش آمار مبتاليان به 

کرونا طي روزهاي اخیر در اين استان عنوان کرد.
دکت��ر فريدون رحمانی در بیس��ت و هش��تمین روز از فروردين م��اه ۹۹ در گفت و گو در 
بخش خبری ۲۰ صداوس��یماي مرکز صداوسیماي استان در تشريح علت آمار باالي مبتاليان 
به بیماري کوويد 1۹ طي روزهاي اخیر در استان، ضمن تبريک فرا رسیدن ۳۰ فرودين ماه، 
روز علوم آزمايش��گاهي، خدمت *مدافعین گمنام سالمت* ، از زحمات اين عزيزان بويژه 

در روزهاي سخت شیوع کرونا تقدير نمود.
وی در ادامه به اجرای بیماريابی هوشمند از بین بیماران سرپايي و نمونه برداري از افرادي 
که با مبتاليان به کرونا مواجهه و يا عاليم مختصري داشته اند اشاره داشت و افزود: اين امر 
موجب شده تا قبل از بروز مشکل جدي براي مبتاليان اين افراد شناسايي، درمان و قرنطینه 

شده و از شیوع ويروس جلوگیري شود.
دکتر رحمانی، میزان کوويد 1۹ را از نظر موارد بس��تری مش��ابه هفته گذشته اما ، از افزايش 
موارد مثبت در بیماران س��رپايي به علت نمونه گیري سرپايي و غربالگري هوشمند خبر داد 

و افزود: میزان بستري بیماران در مراکز درماني روزانه بطور متوسط ۴تا ۵ مورد مي باشد.
وی با اش��اره به بازگشايی برخی صنوف با توجه به مالحظات اجتماعی و اقتصادی جامعه 
افزود: رعايت قرنطینگي براي حفظ س��المت افراد همچنان ضروري است لذا خود مراقبتي 

مهمترين اصل براي در امان ماندن از بیماري منحوس کوويد 1۹ مي باشد.
سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی استان در ادامه از صاحبان مشاغل و بازاريان 
و مردم عزيز خواست تا حد امکان حضورشان در بازار را به تعويق بیندازند و مردم همچنان 

نکات بهداشتی را رعايت نمايند.
دکتر رحمانی گفت: هر فردی مسئول حفظ سالمت خود می باشد تا زمانی که ۲ تا ۳ هفته 
هی��چ مورد مثبتی از ابتال به کرونا گزارش نش��ود رعايت نکات بهداش��تي و فاصله گذاري 

اجتماعي ضروري است .

وجود ۷۴ 
بیمار هموفیلی در 

چهارمحال و بختیاری

آغاز نمونه گیري سرپایي، علت عمده افزایش 
آمار مبتالیان به کرونا طی روزهای اخیر در 

چهارمحال و بختیاري است

معاونت
ردمان

عدم توجه به توصیه های بهداشتی افزایش آمار مبتالیان و 
شمار فوتی هاي ناشي از کرونا را در پي خواهد داشت

وبدا؛ سرپرس��ت معاونت درمان دانشگاه علوم 
پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی چهارمحال 
و بختیاری، عدم توجه به توصیه هاي بهداشتي را 
موجب افزايش آمار مبتاليان و شمار فوتي هاي 

ناشي از کرونا دانست.
دکت��ر فريدون رحمان��ی افزود: ط��ی روزهای 
گذش��ته بررس��ی نتايج آزمايش��ات اکثر مراجعه 
کننده به بیمارس��تان ها، موارد بس��تري و درمان 
هاي سرپايي مبتال به کرونا مربوط به افرادي بوده 

است که در روزهاي پاياني سال در بازار و محل 
هاي تجمعي حضور يافته و يا ديد و بازديد هاي 
ايام عید را انجام و افراد مسني بودند که نسبت به 
رعايت نکات بهداش��تي توجه کمتري داشته اند. 
دکتر رحمانی ادامه داد: افراد بی توجه به نکته در 
خانه ماندن، اکثرا بیماران احتمالی مبتال به کرونا 
بستری در مراکز درمانی طي روز هاي آتي هستند. 
وی اظهار داش��ت: اين افراد به ويژه افراد مسن و 
دارای بیماری هاي زمینه اي يک تا دو هفته ديگر 

با بروز عاليم سرماخوردگي و مشکالت تنفسي 
ب��ه جمع مبتاليان به بیم��اري نوپديد کوويد 1۹ 
خواهند پیوس��ت و ضمن افزايش آمار مبتاليان 
به اين بیماري، ش��مار فوتي هاي افزايش خواهد 
يافت. سرپرس��ت معاونت درمان دانشگاه علوم 
پزشکی اس��تان در پايان با توجه به بهاری شدن 
آب و هوا و نو ش��دن طبیعت، مجددا مردم را از 
حض��ور در تجمعات و تفرج��گاه ها و پارک ها 

منع نمود.

وب��دا; معاون درمان دانش��گاه علوم پزش��کی 
ش��هرکرد گف��ت: هم اين��ک ضري��ب اش��غال 
تخت های بیمارستانی در چهارمحال و بختیاري 
۳۷ درصد است که نشان دهنده ظرفیت تخت ها 

در استان براي مقابله با کرونا است.
دکتر فري��دون رحمانی اف��زود: کرونا در بین 
ويروس ه��ا ج��ز ويروس ه��ای با ابع��اد بزرگ 
دس��ته بندي مي ش��ود. وی با اش��اره ب��ه اينکه 
خوش��بختانه اين بیم��اری در اي��ران وضعیت 
وخیم��ي ن��دارد ، افزود: در ح��ال حاضر ۳۵۰ 
تخ��ت فعال، ۵۰ تخ��ت ويژه و ۵ بیمارس��تان 
در چهارمح��ال و بختیاري درخصوص بیماري 

کرونا پیش بیني شده است.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 

ادامه داد: انتش��ار کوويد1۹ يک حالت انفجاری 
و غافلگیرانه دارد ،امری که بسیاري از کشورها 
را دچار مش��کالت زيادي ک��رد، به همین دلیل 

بايد براي اين رفتار کرونا آماده باشیم.
دکتر رحمانی خاطرنش��ان کرد: میانگین طول 
م��دت، از زم��ان تهی��ه نمونه از فرد مش��کوک 
تا ارس��ال ب��ه آزمايش��گاه و انجام آزمايش��ات 
تخصصي در مجموع براي تش��خیص ابتال يک 
فرد به کروناويروس در استان حدود ۲۴ ساعت 
زمان الزم است. وی اضافه کرد: در حال حاضر 
ظرفیت انجام روزانه 1۰۰ تا۶۰ نمونه برداری در 

چهارمحال و بختیاری وجود دارد.
دکتر رحمانی يادآور ش��د: ۷۷ نفر متخصص 
و فوق تخصص و ۸۵ نفر از کادر پرس��تاری و 

پیراپزشکی در چهارمحال و بختیاري به صورت 
داوطلبانه براي موقع بحران اعالم آمادگي کردند.
وی ادامه داد: طب��ق توزيع پراکندگی تجمعی 
مرگ های قطع��ی کووي��د1۹ در چهارمحال و 
بختیاري، شهرس��تان هاي شهرکرد و بروجن بر 
حسب جمعیت بیش��ترين آمار فوت را به خود 
اختص��اص دادند، بع��د از آن ل��ردگان، کیار و 

فارسان بیشترين مرگ و میر را داشتند.
معاون درمان دانش��گاه علوم پزشکی شهرکرد 
تاکی��د کرد: 1۳ درصد مبتاليان به کروناويروس 
در چهارمح��ال و بختی��اری مربوط ب��ه مناطق 
روس��تايي و ۸۷ درصد ديگر در مناطق شهري 

ساکن هستند.

۳۷ درصد تخت های بیمارستانی پیش بینی شده براي بیماري کرونا در 
چهارمحال و بختیاري اشغال است

معاونت 
ردمان
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رکورد شکنی تعداد بیماران مبتال به کرونا بستری در 
مراکز درمانی چهارمحال و بختیاری

وبدا؛ معاون درمان دانش��گاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی 
چهارمحال و بختیاری گفت: متاس��فانه اين روزها ش��اهد بیشترين آمار 
بیماران بس��تري مبت��ال به کرونا در مراکز درماني در طول مدت ش��یوع 

بیماري کوويد 1۹ هستیم.
دکت��ر فريدون رحمانی در بیس��ت و چهارمی��ن روز از خردادماه ۹۹، 
ب��ا حض��ور در گف��ت و گوی خبری بخ��ش ۲۰ صدا و س��یماي مرکز 
چهارمحال و بختیاري با ابراز تاسف از اوج گیري شیوع بیماري کوويد 
1۹ در اس��تان و افزايش چش��مگیر تعداد مبتاليان به اين بیماري افزود: 
از علل عمده اي اين مس��ئله عدم توجه مردم به رعايت نکات بهداشتي 
و پیش��گیرانه در تعطیالت ايام عی��د فطر و حضور مردم در تفرجگاه ها 
و بازار و مهماني هاي خانوادگي و مراس��م هاي مختلف مي باشد. وی، 
ضمن تقدير از تالش های ش��بانه روزی پرسنل مراکز بهداشتی و کادر 
درمانی بیمارس��تان ها تصريح کرد: در ش��رايطي که با خستگي مردم از 
رعايت فاصله گذاري اجتماعي و اس��تفاده از ماسک و وسايل حفاظت 
فردي روبه رو هس��تیم، کادر بهداش��تي و درماني همچن��ان پرانرژي و 
پرتوان مش��غول ارائه خدمت و مقابله با کرونا هستند. وی اظهار داشت: 
ماحصل عدم رعايت پروتکل های بهداش��تی در ايام تعطیالت 1۵ تا ۲۰ 
روز گذشته، طبق پیش بیني هاي انجام شده، شروع موج جديد بیماري 
کرون��ا در اين روزها اس��ت. دکتر رحمانی ادام��ه داد: رفتار مردم تعیین 
کننده میزان موفقیت در مقابله با کرونا و کنترل شیوع اين بیماري است.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان با بیان اينکه تقريبا هیچ کسی 
از جمعیت يک میلیوني اس��تان نیست که راه هاي انتقال و پیشگیري از 
کرونا را با عملکرد خوب رس��انه ها، صداوس��یما و کارشناسان خدوم 
بهداشت و درمان فرانگرفته باشد اظهار داشت: مبتاليان به کرونا افرادي 
هس��تند که ي��ا به علت عدم رعايت نکات بهداش��تي و ي��ا قرباني عدم 

رعايت پروتکل و هشدارهاي بهداشتي از سوي اطرافیانشان هستند.
دکتر رحمانی، با بیان اينکه تعطیالت نوروزی و تعطیلي مراکز و ادارات 
و اي��ام ماه مب��ارک رمضان و کاهش ت��ردد و رفت و آمده��ا در کنترل 
ش��یوع بیماري کوويد 1۹ بسیار کمک کننده بود افزود: بهترين راه براي 
توق��ف زنجیره انتقال مح��دود کردن رفت و آمده��اي غیر ضروري از 
س��وي مردم رعايت فاصله گ��ذاري اجتماعي و فاصله حداقل ۲متري و 
اس��تفاده از ماسک در مواجه با ديگران و حضور در تجمعات مي باشد. 
دکتر رحمانی با اش��اره به روزهای خوب کنترل بیماری و کاهش چشم 
گیر تعداد موارد بس��تری و تعطیلي موق��ت برخي بخش هاي کرونا در 
بیمارستان ها گفت: افزايش شمار بیماران بستري در بیمارستان ها نگران 
کننده و کنترل اين شرايط مستلزم رعايت نکات بهداشتي از سوي مردم 

است.

وبدا؛ معاون درمان دانش��گاه علوم پزش��کی، خدمات بهداش��تی و 
درمان��ی چهارمحال و بختیاری گفت: از داليل افزايش موارد ابتال به 
بیماري کرونا طي روزهاي اخیر به هدفمند ش��دن نمونه گیري ها و 

غربالگري هوشمندانه افراد مشکوک به کرونا مي باشد.
دکتر فريدون رحمانی افزود: ع��الوه بر افزايش تعداد موارد نمونه 
گیری، اطرافیان و خانواده بیماران مثبت قطعي مورد آزمايش قرار مي 
گیرن��د. وی تصريح کرد: اين روزها منتظر بیماران بد حال نمی مانیم 
و موارد مشکوک و در معرض خطر به صورت سرپايي مورد آزمايش 
قرار مي گیرند. دکتر رحمانی گفت: همچنین با افزايش امکانات، بهتر 
ش��دن ش��رايط نمونه گیری، امکان نمونه گیري از موارد مشکوک و 
س��رپايي بدون نیاز به بس��تري فراهم گرديد و اين در حالي است که 

در اوايل شیوع بیماري تنها از بیماران بستري نمونه گیري مي شد.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان، همچنان وضعیت استان 
را قابل قبول دانس��ت و افزود: دور ماندن از وضعیت هشدار و قرمز 
مس��تلزم هوشیاری مردم، رعايت نکات بهداشتي و فاصله اجتماعي ، 
پرهیز مردم از حضور در تجمعات و اماکن شلوغ و استفاده از ماسک 

در مواجهه نزديک با يکديگر مي باشد.
وی با بیان اينکه، بیش��ترين موارد ابتال به صورت خوش��ه ای و در 
بین اعضاي يک خانواده و ناشي از برگزاري محافل دورهمي، جشن 
هاي عروسي، تولد و ترحیم درگذشتگان مي باشد افزود: اين روزها 
کمتر شاهد عاليم حاد تنفسي و سرفه هاي شديد در مبتاليان قطعي 
به کرونا هس��تیم و اين مس��ئله به س��ادگي مي تواند موجب افزايش 

احتمال انتقال بیماري بین افراد شود.
ب��ه گفت��ه وی، احتمال ابتالی قطعی ۲نف��ر از اطرافیان فرد مبتال به 
بیماری نوپديد کوويد 1۹ وجود دارد و با افزايش موارد ابتال احتمال 

شیوع بیماري نیز افزايش مي يابد.
وی خاطر نشان کرد: در گذشته موارد ابتال بیشتر ناشی از مراودات 
ب��ا اس��تان های همجوار با ش��یوع باال بود که با کاه��ش مراودات و 
آم��وزش مردم اين موارد کنترل، ولي ب��ه دلیل گردش افراد بیمار در 
خانواده و انتقال ويروس ش��اهد افزايش موارد ابتال طي هفته گذشته 

در استان هستیم.
دکتر رحمانی گفت: اگر چه تاکنون وضعیت استان از نارنجی گذر 
نکرده و به قرمز نرس��یده است افزود: اين احتمال وجود دارد که در 
اثر عدم رعايت پروتکل هاي بهداش��تي و به دنبال آن افزايش تعداد 
مراجعات س��رپايي، موارد بستري و به دنبال آن مرگ و میر مبتاليان 
از وضعیت کنوني خارج و وارد وضعیت قرمز ش��ويم. معاون درمان 
دانش��گاه علوم پزشکی استان گفت: با توجه به محدود بودن ظرفیت 
بیمارس��تان ها و تعداد تخت های ای س��ی يو و محدود بودن توان 
بستري بیماران، در صورت افزايش موارد بستري احتمال اينکه استان 

زودتر نسبت به تعطیلي مراکز تصمیم گیري نمايد، وجود دارد.
وی در پاي��ان در خص��وص ابتالی کودکان به بیم��اری کوويد 1۹ 
اظهار داش��ت: مواردي از ابتال کودکان به اين بیماري گزارش ش��ده 

است، اما بروز عاليم در کودکان کمتر از افراد بزرگسال مي باشد.

غربالگری هوشمندانه از 
دالیل افزایش آمار مبتالیان 

به کرونا در چهارمحال و 
بختیاری در این روزها است

معاونت 
ردمان

نگرانی ها از شیوع کرونا 
همچنان باقی است

وبدا؛ سرپرس��ت معاونت درمان دانش��گاه 
علوم پزش��کی، خدمات بهداشتی و درمانی 
چهارمح��ال و بختی��اری گف��ت: اگ��ر چه 
چهارمح��ال و بختی��اري در کنترل ويروس 
موفق عمل نموده اس��ت ام��ا همچنان خطر 

شیوع کرونا باقي است.
دکتر فري��دون رحمان��ی در گفت و گوی 
بخش خبری ۲۰، سومین روز از ارديبهشت 
ماه ۹۹، صدا و س��یماي مرکز استان با اشاره 
به اب��راز نگراني ها از آمار کمتر مبتاليان در 
روزهاي ابتدايي ش��یوع کوويد 1۹ و ايجاد 
احس��اس آرامش کاذب در اين روزها علي 
رغم تعداد قابل توجه آمارمبتاليان جديد و 
مثبت اعالم ش��دن حداقل يک چهارم نمونه 
افراد مشکوک به اين بیماري افزود: برداشته 
ش��دن برخي محدوديت هاي رفت و آمدها 
و فاصله گ��ذاري اجتماعي ب��ه معناي رفع 

نگراني ها نیست. 
وی اظهار داشت: افراد مسن و مبتاليان به 
بیماری های زمین��ه اي همچنان در معرض 
خطر کرونا هستند و حتي افراد بدون عاليم 
مبتال به کرونا مي توانند انتقال دهنده بیماري 

باشند.
وی اضافه کرد: اگر چه اکنون تجربه هايی 
در درمان مبتاليان به کوويد 1۹ توسط کادر 
درمانی کسب شده و گوش��ه هايي از جنبه 
هاي نه��ان اين ويروس نوپديد روش��ن تر 
ش��ده اس��ت اما همچنان رفتار مردم تعیین 

کننده شرايط شیوع کرونا مي باشد.
دکتر رحمانی گف��ت: رفتار مردم می تواند 
احتمال ش��روع پیک دوم بیماری با ش��دت 

بیشتر را افزايش دهد.
سرپرس��ت معاونت درمان دانش��گاه علوم 
پزشکی اس��تان اظهار داشت: رعايت نکات 
بهداش��تی، رعايت فاصله فیزيکي بین افراد 
و خودداري از تجم��ع افراد و خودداري از 
حضور در اماک��ن عمومي پر جمعیت براي 

قطع زنجیره انتقال کرونا ضروري است.
دکتر رحمانی از مردم خواس��ت، همچنان 
در مواجه با س��اير افراد از ماس��ک استفاده 
نماين��د و همچن��ان تا حد ام��کان در خانه 
بمانن��د و از تردد غی��ر ضروری به خارج از 

منزل خودداری نمايند.

وب��دا؛ سرپرس��ت معاون��ت 
درمان دانش��گاه علوم پزشکی، 
خدم��ات بهداش��تی و درمانی 
چهارمحال و بختیاری با اشاره 
به نامگذاری نیمه ارديبهش��ت 
م��اه )۵MAY ( بعن��وان روز 
جهاني مام��ا افزود: نظر به اين 
که سازمان جهاني بهداشت در 
هفت��اد و دومین مجمع جهاني 
خ��ود ب��ه منظور به رس��میت 
ش��ناختن نقش مهم پرستاران 
و ماماها در حرکت به س��وي 
سال  همگاني سالمت  پوشش 
۲۰۲۰ میالدي )1۳۹۹( را به نام 
"سال بین المللي پرستار و ماما 

" اعالم نموده است.
افزود:  فريدون رحمانی  دکتر 
هم��ه س��اله همزم��ان ب��ا 1۵ 

ارديبهش��ت م��اه مراس��می به 
منظور تقدير از ماماهای متعهد 
و کارآمد در دانشگاه برگزار مي 
شود. وی تصريح کرد: با توجه 
به اينکه در حال حاضر به دلیل 
شیوع بیماري کوويد 1۹ امکان 
بزرگداشت  مراس��م  برگزاري 
اين روز میس��ر نمي باشد، در 
همین راس��تا به منظ��ور تقدير 
شايس��ته از ماماهاي نمونه در 
حوزه ه��اي مختلف آموزش،  
بهداش��ت و درم��ان بصورت 
کتب��ي و اهدا جواي��ز نقدي به 
انجام خواهد  ماماهاي نمون��ه 

شد.
وی، حض��ور مس��ئولین هر 
مرکز با رعايت ن��کات ايمنی 
و بهداشتی در مراکز بهداشتي، 

درماني به منظور گرامیداش��ت 
روز جهان��ي ماما و قدرداني از 
ت��الش کارکنان ماماي��ي، بهره 
گی��ري از ظرفیت هاي صدا و 
سیما استان جهت بیان عملکرد 
ح��وزه ماماي��ي در مديري��ت 
بح��ران کوويد 1۹ ب��ه تصوير 
کشیدن فعالیت ماماها در ارائه 
خدمات پیش��گیرانه،غربالگري 
و مش��اوره هاي تلفني )توسط 
اعض��اي هیات علمي و جامعه 
ماماي��ي( به م��ادران و زنان و 
مصاحب��ه با ماماه��ا و خانواده 
ايش��ان و خاطرات و س��ختي 
هاي ش��غلي مامايي را از ديگر 
برنامه ه��اي پیش بیني ش��ده 
ب��راي گرامیداش��ت روز ماما 

برشمرد.

سال ۲۰۲۰ میالدی به نام سال بین المللی پرستار و ماما اعالم شد

وب��دا؛ مس��ئول آزمايش��گاه کرون��ا اس��تان 
چهارمح��ال و بختیاری گفت: ب��ا راه اندازی 
آزمايش��گاه تشخیص کرونا مدت پاسخ گويي 
به نمونه هاي بیماران مش��کوک ب��ه کرونا به 

کمتر از 1۲ ساعت کاهش يافت.
دکتر کورش حیدری در گفت و گوی بخش 
خبری ۲۰ صداوس��یمای مرکز صداوس��یماي 
اس��تان در س��ي امین روز از فروردين ماه ۹۹، 
در تش��ريح فعالیتهاي آزمايش��گاه هاي معین 
کرونا در اس��تان اظهار داش��ت: تا پیش از راه 
اندازي آزمايشگاه کرونا در استان در نیمه هاي 
اسفندماه ۹۸، نمونه هاي گرفته شده از بیماران 
مشکوک به کرونا به آزمايشگاه انیسیتوپاستور 
تهران ارس��ال و بعضا نتايج آزمايش��ات ۵ الي 

يک هفته بعد به مراکز درماني اعالم مي شد.
وی تصريح ک��رد: امروز مفتخر هس��تیم که 
ب��ا برخورداری از تیم مج��رب و متخصص و 
فضای مناسب و مدرن ترين تجهیزات با انجام 
به موقع و تسريع در روند پاسخ دهي به نمونه 
ه��اي واصله ب��ه تش��خیص و تصمیم صحیح 

پزشکان کمک مي نمائیم.
وی خاط��ر نش��ان ک��رد: ه��م اکن��ون يک 
آزمايش��گاه تش��خیص کرونا در اس��تان فعال 
می باش��د که پیش از نمونه گیري س��رپايي از 
بیماران مش��کوک به کرون��ا در مراکز منتخب 
شبانه روزي و 1۶ س��اعت،ه روزانه ۳۰ تا ۴۰ 
نمونه را بررس��ي و هم اکن��ون با نمونه گیري 
س��رپايي در مراکز منتخب تعداد آزمايش��ات 
بطور چش��م گیري افزايش يافت��ه و با تالش 
پرس��نل و کارشناس��ان خدوم آزمايش��گاه در 
کمترين زمان ممکن و حداکثر تا 1۲ ساعت با 

دقت و کیفیت باال اعالم مي گردد.
حیدری با اشاره به ۳۰ فروردين و گرامیداشت 
روز علوم آزمايش��گاه ، از تالش های بي وقفه 
تمامي فعالین اين عرصه، مدافعین گمنام حوزه 
سالمت بويژه در روزهاي سخت شیوع کرونا 

تقدير نمود.

با راه اندازی آزمایشگاه تشخیص کرونا در 
چهارمحال و بختیاری، مدت پاسخ گویي به 

نمونه هاي بیماران مشکوک به کرونا به کمتر 
از ۱۲ ساعت کاهش یافت

معاونت 
ردمان
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معاونت 
غذا و دارو

وب��دا؛ معاون غذا و دارو دانش��گاه علوم پزش��کی 
ش��هرکرد گفت: با مديريت صحیح توانستیم تاثیرات 
ناش��ي از انتش��ار ويروس کرونا و درگیري گسترده 
سیستم بهداشت و درمان دانشگاه خصوصاً در حوزه 
دارو و تجهیزات پزشکي با اين بیماري را به حداقل 
برسانیم. دکتر رضا محمدی افزود: از روزهای نخست 
اسفندماه ۹۸ و هم زمان با اعالم نخستین موارد مثبت 
ابتال به کرونا در کشور، جلسه اول کرونا ويروس در 
معاونت غذا و دارو تشکیل، اعضا کمیته مشخص و 
ابالغ هاي ايش��ان صادر ش��د و تاکنون چهار جلسه 

هماهنگي با حضور اعضاء تشکیل گرديده است.
وی تصريح کرد: به منظ��ور تامین نیازهای دارويي 
بیماران کرونا ويروس داروهاي مورد نیاز اين بیماران 
به صورت متمرکز توس��ط داروخانه ش��هدا شهرکرد 

تامین و در اختیار بیمارستانهاي استان قرار گرفت.
دکت��ر محمدی، کنترل عرضه مواد گند زدا در قالب 
گش��ت های مش��ترک با ارگانهای ذی صالح، تهیه 
اس��توک مناس��ب تجهیزات فردي در انب��ار مرکزي 
دانش��گاه جهت اس��تفاده واحد هاي دانشگاه، تامین 
تجهیزات حفاظت فردي مورد نیاز بیمارس��تان هاي 
اس��تان، پیگیري و تحويل تجهیزات حفاظت فردي 
س��همیه اي از وزارت خان��ه و اداره کل تجهی��زات 
پزش��کي و هیئت امنا صرفه جوئي ارزي، پیگیري و 
تحويل تجهیزات حفاظت فردي اهدائي از ارگانهاي 
مختلف از جمله سازمان هالل احمر و اتاق بازرگاني 
استان، تهیه و خريد ترمومتر ديجیتال و پالس اکسیمتر 

انگشتي مورد نیاز دانشگاه و تحويل به مرکز بهداشت 
استان و بیمارس��تانهاي تابعه، پیگیري و تحويل پنج 
دستگاه ونتیالتور بزرگس��ال، ده دستگاه مانیتورينگ 
عاليم حیاتي، يک دستگاه مانیتور سانترال، ده دستگاه 
تش��ک مواج، سه دستگاه ساکش��ن پرتابل، سي عدد 
پالس اکسي متر انگشتي و سي و هشت عدد ترمومتر 
ديجیتال بصورت رايگان از وزارتخانه و هیات امناي 
صرفه جوئ��ي ارزي، تحويل پانزده دس��تگاه مانیتور 
عالئ��م حیاتي، دو دس��تگاه ونتیالت��ور پرتابل، يک 
دس��تگاه الکتروشوک و پنج دس��تگاه پالس اکسیمتر 
انگشتي اهدائي اتاق بازرگاني استان و تحويل تعدادي 
از اين تجهیزات به بیمارس��تان هاي تابعه استان را از 
ديگر اقدامات انجام ش��ده در جهت مبارزه با بیماري 
کرونا در حوزه دارو و تجهیزات پزشکي معاونت غذا 
و دارو اعالم کرد. وی، همچنین از تهیه دو دستگاه بای 
سپ و سه دس��تگاه پمپ سرم از طريق هیات امناي 
صرفه جوئي ارزي کشور خبر داد و گفت: همکاري 
و هماهنگي الزم با مجمع خیرين استان جهت خريد 
دوازده دس��تگاه اکسیژن ساز پرتابل و شش عدد باي 
س��پ و تحويل دس��تگاه هاي فوق جهت توزيع در 
بیمارستان هاي تابعه اس��تان و همچنین تامین لباس 
حفاظت��ي و گان مورد نیاز بیمارس��تان هاي اس��تان 
صورت گرفت. معاون غذا و داروی دانش��گاه علوم 
پزش��کی ش��هرکرد، از ديگر اقدامات صورت گرفته 
توس��ط اين معاونت در راس��تای مقابل��ه به بیماري 
کوويد 1۹، به راه اندازي خط تولید ماس��ک سه اليه 

اس��تاندارد در شهرکرد در محل پارک علم و فناوري 
استان و تامین مواد اولیه مورد نیاز خط تولید ماسک، 
صدور مجوز موقت تولید ماس��ک سه اليه استاندارد 
جهت دو خط تولید ماس��ک در شهرکرد و بروجن، 
تامین و توزيع ماس��ک و دس��تکش معاينه مورد نیاز 
بیمارستان هاي اس��تان، مرکز بهداشت و شبکه هاي 
بهداشتي تابعه اس��تان و تامین و توزيع ماسک مورد 
نیاز مردم بین داروخانه ها و اصناف تجهیزات پزشکي 
سطح استان از طريق شرکت تعاوني بعثت با همکاري 
مديريت پشتیباني دانشگاه و نیروهاي جهادي اشاره 
داشت. دکتر محمدی گفت: توزيع ماسک و دستکش 
مورد نیاز سازمان ها، ارگان های دولتی، بانکها، مراکز 
درمانی خصوصي، شرکت هاي خدماتي و ... از طريق 
تولید ماس��ک واقع در پارک علم و فناوري، نظارت 
مس��تمر بر روند عرضه ماس��ک و دستکش تحويلي 
به داروخانه ها و اصناف تجهیزات پزش��کي س��طح 
اس��تان با همکاري سازمان صنعت و معدن و سازمان 
تعزيرات حکومتي اس��تان از ديگر اقداماتي است که 

مي توان به آن اشاره داشت.

وبدا; تجهیزات و وس��ايل حفاظت ش��خصی سپاه 
حض��رت قم��ر بنی هاش��م )ع( مورخ يکش��نبه ۲۴ 
فروردين ماه ۹۹به دانش��گاه علوم پزشکي شهرکرد 

تحويل داده شد.
اين تجهیزات ش��امل دستکش التکس، ماسک سه 
اليه، مايع ضدعفونی کننده دس��ت و سطوح، الکل 
۲۵۰ سی سي، لباس ايزوله مخصوص و... به ارزش 

۳۲ میلیون تومان بودند.
در ابت��دای اي��ن آيین فرمانده س��پاه حضرت قمر 
بنی هاش��م )ع( گفت: از ابتدای شیوع بیماري کرونا 
سپاه اولین نهادي بود که براي همراهي و همکاري 

در مبارزه با اين بیماري اعالم آمادگي کرد.

س��ردار علی محمد اکبری ادام��ه داد: جای تقدير 
و تش��کر دارد از هم��ه کس��انی ک��ه در خط مقدم 
مقابل��ه با کرونا حضور دارند، کما اينکه مقام معظم 
رهبري نی��ز در زمان هاي مختلف ب��ه اين موضوع 
اش��اره داشته اند. وی با اش��اره به اينکه کسب رتبه 
برتر توس��ط چهارمحال و بختی��اری در غربالگری 
کووي��د1۹ حاصل يک تالش وس��یع بوده اس��ت، 
عنوان ک��رد: اين موفقیت با توکل به خدا، توس��ل 
به ائمه اطهار و مديريت، همراهي و پش��تیباني همه 

ارگان ها و نهادها به دست آمده است.
بنی هاش��م )ع(  قم��ر  فرمان��ده س��پاه حض��رت 
خاطرنش��ان کرد: نقاهتگاه هايی توس��ط سپاه برای 

پذيرش بیماران احتمالي در چهارمحال و بختیاري، 
در چند شهرس��تان اين اس��تان ايجاد ش��د، در اين 
نقاهتگاه ها حدود ۲۰۰ تخت آمادگي 1۰۰ درصدي 

براي پذيرش بیماران دارند.
س��ردار اکبری اضافه کرد: زمانی نیروهای بسیج و 
س��پاه که در خط مقدم جبهه ها می جنگیدن توسط 
پزشکان و پرس��تاران در پشت جبهه ها درمان شده 
و به زندگي بازمي گشتند، االن هم که کشور گرفتار 
يک ويروس منحوس شده اس��ت وظیفه نیروهاي 
بسیجي و سپاه است که از عزيزاني که در خط مقدم 
مبارزه با اين بیماري هس��تند چه به لحاظ معنوي و 

چه مادي حمايت کند.

کاهش تاثیرات ناشی 
از انتشار ویروس کرونا 

با مدیریت صحیح

تجهیزات و وسایل 
حفاظت شخصی سپاه حضرت 
قمر بنی هاشم )ع( به دانشگاه 
علوم پزشکی شهرکرد اهدا شد

وبدا؛ کارشناس تغذيه معاونت غذا و دارو دانشگاه 
علوم پزش��کی ش��هرکرد توصیه های تغذيه ای ايام 

روزه داري ماه مبارک رمضان را تشريح کرد.
فرش��ته عاليی افزود: در م��اه مبارک رمضان مانند 
همیشه پیروی از برنامه غذايي متنوع و متعادل يعني 
تامی��ن ان��واع مختلفي از مواد غذايي به تناس��ب با 
يکديگ��ر، مقادير کافي از مواد مورد نیاز براي حفظ 
س��المت بدن و رعايت میانه روي با محدود نمودن 
غذاهاي داراي چربي، کلس��ترول، قند، نمک زياد و 

ترکیبات افزودني توصیه مي شود.
وی ب��ا اش��اره به اينک��ه غذاها براس��اس محتوی 
پروتئین، ويتامین و مواد معدني در به ۶ گروه اصلي 
غذايي تقسیم بندي مي ش��وند، تصريح کرد: غذاها 
بايد از گروه هاي مختلف انتخاب ش��وند، همچنین 
براي برطرف نمودن نیازهاي تغذيه اي بدن استفاده 
از آب، امالح، ويتامین ه��ا، مواد معدني، پروتئین و 
ان��رژي مورد نیاز بدن افراد روزه دار در س��ه وعده 

غذايي سحر، افطار و شام ضروري است.

کارشناس تغذيه معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم 
پزشکی ش��هرکرد درخصوص ش��ش گروه غذايی 
اصل��ی و جايگزين هاي آن ها عنوان کرد: گروه اول 
گروه نان و غالت اس��ت که ش��امل ن��ان ها، برنج، 
انواع ماکاروني، رش��ته ها، غ��الت صبحانه، بلغور 
گندم، بلغور جو مي ش��ود، توصیه مي ش��ود حداقل 
نیمي از نان و غالت مصرفي روزانه از نوع سبوس 
دار باشد. عاليی دومین مورد از گروه غذايی اصلی 
و جايگزين آن ها را س��بزي ها ش��امل انواع کاهو، 
اس��فناج، کرفس، سبزي خوردن و ساير سبزي هاي 
برگي، انواع کلم، هويج، بادمجان، نخود س��بز، لوبیا 
س��بز، انواع کدو، فلفل، قارچ، خیار، گوجه فرنگي، 

پیاز و... عنوان کرد.
وی با بیان اينکه گروه میوه ها شامل انواع میوه های 
فصل ازجمله مرکبات، سیب، کیوي و... و انواع آب 
میوه طبیعي و بدون ش��کر اف��زوده، کمپوت میوه ها 
و میوه هاي خش��ک است، س��ومین مورد از گروه 
غذاي��ي اصلي و جايگزين آن ها به ش��مار مي رود، 
خاطرنش��ان کرد: مصرف مقادي��ر کافي از غذاهاي 
گروه سبزي ها و میوه ها در ايام روزه داري با تامین 
ويتامین ه��ا به خص��وص ويتامین C و پیش س��از 
ويتامین A به تقويت سیستم امیني بدن براي مقابله 

با بیماري کوويد1۹ کمک مي کنند.
کارشناس تغذيه معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم 
پزشکی شهرکرد خاطرنشان کرد: لبنیات شامل شیر، 

ماس��ت، پنیر، کشک و دوغ، عالوه بر تامین کلسیم، 
 B فس��فر و بخش��ي از پروتئین، ويتامین هاي گروه
ب��ه خصوص ويتامی��ن B۲ و B1۲ را که به تقويت 
سیس��تم ايمني ب��دن کمک مي کنن��د تامین مي کند، 
بنابراين توصیه مي شود که لبنیات از نوع کم چرب 
حتما در لیس��ت غذاه��اي مصرفي در م��اه مبارک 

رمضان قرار گیرد.
عاليی گروه گوش��ت و تخم م��رغ را منبع تامین 
پروتئین حیوانی دانست و تاکید کرد: گروه حبوبات 
و مغز دانه ها ش��امل نخود، انواع لوبیا، عدس، باقال، 
لپه، ماش و... و مغزها ش��امل گ��ردو، بادام، فندق، 
پس��ته، بادام زمیني، بادام هندي و... هستند که حتما 
در ايام روزه داري ماه مبارک رمضان استفاده شوند.
وی يادآور ش��د: درايام ماه مبارک رمضان امس��ال 
روزه داران بايد به مصرف منابع کافی پروتئین اعم 
از پروتئین هاي حیواني و گیاهي توجه داشته باشند، 
چراک��ه اين م��واد غذايي عملکرد طبیعي سیس��تم 
ايمني بدن براي پیش��گیري از بیماري کوويد 1۹ را 

تقويت مي کند.
کارشناس تغذيه معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم 
پزشکی شهرکرد بیان داشت: حبوبات منبع سرشار 
پروتئین هس��تند، اين مواد زمانی که همراه با غالت 
مصرف مي ش��وند مي توانند به عنوان يک پروتئین 
خ��وب براي بدن جايگزين گوش��ت، مرغ و ماهي 

شوند.

وبدا؛ سرپرس��ت معاون��ت غذا و دارو دانش��گاه 
علوم پزش��کی ش��هرکرد تاکی��د ک��رد: در اجرای 
مصوب��ات قرارگاه جهادی مبارزه ب��ا کرونا و لزوم 
رصد دقیق زنجیره کااله��اي مرتبط با اين بیماري، 
تمامي اطالع��ات مرتبط با اين کاالها بايد توس��ط 
داروخانه ها بصورت روزانه و انالين در سامانه تي 
تک ثبت گردد. دکتر رضا محمدی افزود: داروخانه 
ها ب��ا مراجعه به قس��مت راهنما و مس��تندات در 
وب س��ايت رس��می TTAC قابلیت دسترسی به 
راهنماي اس��تفاده از سامانه زنجیره تامین دارو هاي 

کرونا را دارند.
وی ادامه داد: داروخانه ها همچنین با اس��تفاده از 
فايل راهنما امکان دسترس��ی ب��ه نام کاربری و رمز 
عبور جهت ورود به سامانه را دارند. دکتر محمدی 

تاکید کرد: ثبت اطالعات اقالم دريافتي داروخانه ها 
توس��ط ش��رکت هاي توزيع کننده ب��ه صورت وب  
سرويس��ي درس��امانه رديابي، رهگی��ري و کنترل 
اصالت س��ازمان)TTAC( انجام مي گردد لذا نیاز 
به ثبت مجدد اطالعات توسط داروخانه نمي باشد.
وی خاطرنش��ان ک��رد: داروخانه ها ب��ا مراجعه به 
 https://statisticsreports.ttac.ir آدرس 
می توانن��د اطالعات اقالم دريافت��ی مقابله با کرونا 
را در س��امانه مش��اهده نمايند و پ��س از دريافت 
اطالعات داروخانه ها بايس��ني تا م��دت زمان ۲۴ 
ساعت نسبت به تايید، عدم تايید و يا اصالح تعداد 
اقالم دريافتي اقدام نمايند. وی تصريح کرد: چنانچه 
داروخانه ها در قس��مت اقالم دريافتی، مواردی را 
مش��اهده نمی نمايند، به دلیل عدم ارسال اطالعات 

توس��ط شرکت توزيع کننده و يا عدم دريافت اقالم 
مرتبط با کرونا مي باشد. دکتر محمدي ادامه داد: در 
مواردي که اطالعات اقالم ارس��الي به داروخانه ها 
توس��ط ش��رکت توزيع کننده براي س��امانه ارسال 
نگرديده باش��د داروخانه ها موظف ب��ه پیگیري از 
ش��رکت هاي مربوطه هس��تند و در ص��ورت عدم 
هم��کاري آن��ان، مراتب جهت برخ��ورد قانوني به 
معاونت  غذا و داروي دانشگاه  اطالع رساني گردد.

دکت��ر محمدی افزود: تنها روش ارتباط با س��امانه 
پش��تیبانی اي��ن س��ايت ن��رم اف��زار بله با ش��ماره 
۰۹۳۰۶۰۷1۰۰1 و همچنی��ن پس��ت الکترونیکي) 
ايمی��ل( ب��ه آدرس fda.gov.ir@1۹-covid مي 

باشد.

توصیه های تغذیه ای 
ایام روزه داری ماه 

مبارک رمضان

لزوم ثبت و 
تائید اطالعات اقالم 

مرتبط با کرونا توسط 
داروخانه ها

معاونت 
غذا و دارو
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اداره  مدي��ر  وبدا؛ 
دارو  ب��ر  نظ��ارت 
و ام��ور داروخان��ه 
علوم  دانشگاه  های 
ش��هرکرد:  پزشکی 
ب��ه ع��دم  نس��بت 
مص��رف  قابلی��ت 
ارگونويی��ن  متی��ل 
داده  رن��گ  تغیی��ر 

هشدار داد.
ب��ه گ��زارش وبدا 
ب��ه نق��ل از روابط 
عموم��ی معاون��ت 
غ��ذا و دارو؛ دکتر 
رض��وی  حمی��ده 
افزود: ب��ا توجه به 
و  وزير  معاون  نامه 
غذا  سازمان  ريیس 
و دارو اس��تفاده از 
ارگونويی��ن  متی��ل 

تغییر رنگ داده ممنوع مي باشد.
وی با بیان اينکه، به دلیل ويژگی هاي آمپول ارگونويین و حساسیت 
آن به اکسیژن همواره احتمال تغییر رنگ آن وجود دارد تصريح کرد: 

در صورت تغییر رنگ، اين فراورده قابلیت مصرف ندارد.
وی در ادام��ه به ممنوعیت تبلیغ و فروش اينترنتی دارو و مکمل ها 
اش��اره داشت و افزود: در نامه دکتر شانه س��از آمده است: با توجه 
به گزارش��های دريافتي و اخبار واصله، س��ايت هاي غیرمجازي به 
ن��ام داروخانه مجازي )با نام هاي داروخانه آنالين، داروخانه آنالين 
مثبت سبز، داروکده، ايزي دارو، سالم دارو و عناوين مشابه( نسبت 
به تبلیغ و فروش اينترنتي دارو و مکمل)داروئي، تغذيه اي، ورزشي، 

رژيمي( اقدام مي کنند.
به گفته وی، در بخش ديگری از نامه دکتر شانه ساز آمده است، با 
توجه به اس��ناد باالدستی نظیر مواد ۳ و1۴ قانون مقررات مربوط به 
امور پزشکی و دارويي، تبصره ۴ ماده 1۸ قانون مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز، بند ج ماده ۷ قانون احکام دائمي توسعه اي کشور و قانون منع 

کاالهاي  تبلیغ��ات 
ن  س��ا سیب ر آ
سالمت و غیرمجاز 
و مق��ررات جاري، 
ف��روش  و  تبلی��غ 
و  دارو  اينترنت��ي 
ممن��وع  مکمل ه��ا 
برخ��ي  و  اس��ت 
س��المت  کاالهاي 
محور نظیر کاالهاي 
ن  س��ا سیب ر آ
حسب  نیز  سالمت 
مورد ب��ا ممنوعیت 
محدودي��ت  ي��ا  و 
در تبلی��غ و فروش 
مواج��ه  اينترنت��ي 

هستند. 
وی ب��ا بیان اينکه، 
تخلفات  جرائ��م و 
فضای  در  مذک��ور 
مجازی، ارتباط مستقیم با سالمت و بهداشت عمومي داشته و اغلب 
آثار زيانبار آن غیرقابل جبران بوده و حائز ش��رايط اخذ نماد اعتماد 
الکترونیکي نمي باش��ند افزود: ضرورت دارد که به صورت فوري و 

بدون فوت وقت مراتب مورد پیگیرد قانوني قرار گیرند. 
ب��ه گفته وی، با رعاي��ت مقررات مربوط به تبلی��غ و فروش اقالم 
غیردارويی توس��ط داروخانه هاي حقیقي، مجوز ارائه خدمات آنها 
توس��ط معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکي ناظر محل صادر 
م��ي گردد. در هر ص��ورت تخلفات احتمال��ي داروخانه هاي مورد 

اشاره توسط دانشگاه مربوطه مستقیمًا پیگیري مي شود.
دکتر رضوی گفت: دکتر ش��انه ساز همچنین در اين نامه از رئیس 
پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات فاتب در خواس��ت کرد؛ که با 
توجه به موارد مذکور و اهمیت، حساسیت، فوريت و ارتباط جرائم 
و تخلفات مذکور با بهداش��ت عمومي و س��المت جامعه، اقدامات 

الزم صورت گیرد.

معاونت
غذا و دارو عدم قابلیت مصرف متیل ارگونویین 

تغییر رنگ داده
وبدا؛ معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی 
ش��هرکرد با اش��اره به خطرات ناشی از مصرف 
فراورده های س��المت محور غیر مجاز و تقلبی 
تاکید کرد: هموطنان هنگام خريد لوازم آرايشي 
 ttac و بهداش��تي از اصالت فراورده در س��امانه

مطمئن شوند.
 دکت��ر رضا محم��دی تصريح ک��رد: مصرف 
فراورده های سالمت محور غیر مجاز و تقلبی به 
دلیل پايین بودن قیمت و بسته بندي با برچسب 
برنده��اي معروف هم��واره باعث اغواء مصرف 
کنندگان مي ش��ود حال اين که اس��تفاده از اين 
محصوالت عالوه بر وارد نمودن ضرر و زيان به 

اقتصاد کش��ور و آسیب به تولید داخل، خطرات 
بالق��وه اي را براي س��المت مصرف کنندگان به 
همراه دارد. وي ادامه داد: عوارض پوستي، آسیب 
به چشم، مسمومیت ناشي از وجود ناخالصي در 
اين فراورده ها خصوصا وجود فلزات سنگین که 
حتي ممکن اس��ت به آسیب هاي کبدي و گاها 
سرطان منجر شود از خطرات محتمل در مصرف 

فراورده هاي سالمت محور تقلبي هستند.
دکتر محمدی با اش��اره به شیوع بیماری کرونا 
از هموطنان خواست از فراورده های ضدعفونی 
کننده و بهداشتي مورد تايید سازمان غذا و دارو 
اس��تفاده ک��رده و از مصرف ف��راورده هايي که 

اصال��ت ندارند به دلیل ايجاد حس ايمني کاذب 
و تبعات مرتبط با آن خودداري کنند.

وی تصري��ح ک��رد: بهترين مکان ب��رای خريد 
ف��راورده های داروئي و آرايش��ي و بهداش��تي 
داروخان��ه ها هس��تند چرا که بصورت مس��تمر 

مورد بازرسي و کنترل قرار مي گیرند.
دکت��ر محم��دی در پايان از مردم خواس��ت تا 
اصال��ت کاالهای س��المت محور را با بررس��ی 
برچسب اصالت در سامانه TTAC سازمان غذا 

و دارو احراز کنند.

وب��دا؛ مع��اون غ��ذا و داروی دانش��گاه علوم 
پزش��کی، خدمات بهداشتی و درانی چهارمحال 
بختیاری گفت: ب��ه منظور تامین نیاز واحد هاي 
تولید کننده مواد ضد عفوني کننده استان با توجه 
به شیوع بیماري کوويد 1۹ و افزايش تقاضا براي 
اس��تفاده از مواد ضدعفوني کنن��ده، با هماهنگي 
هاي انجام ش��ده الکل مورد نیاز اين واحدها به 
میزان 1۹۵ هزار لیتر از کارخانجات کشور تهیه و 

در اختیار اين کارخانجات قرار داده شد.
وی تصريح کرد: به منظ��ور تامین نیاز ارگانها 
و صنايع اس��تان به م��واد ضد عفون��ی کننده با 
هماهنگ��ي واحد هاي تولیدي اس��تان از طريق 
صدور حواله اين مواد در اختیار ايشان قرار داده 

شد.
به گفته وی، با توجه به تولید محلول های ضد 
عفون��ی کننده بر پايه الکل در واحدهای تولیدي 
و لزوم کنت��رل اين محص��والت از لحاظ میزان 
الکل اتیلیک و درجه الکلي و عدم وجود متانول 
از کلیه محصوالت تولیدي و الکل وارد ش��ده به 

شرکت نمونه برداري و مورد آنالیز قرار گرفته و 
با استاندارد هاي مربوطه مطابقت داده شد و پس 

از مطابقت مجوز عرضه صادر گرديد.
معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی استان 
تصريح ک��رد: با توجه به توزيع طیف گس��ترده 
محل��ول های ضد عفونی کننده ب��ر پايه الکل و 
لزوم بررس��ي و آنالیز اي��ن محصوالت از نمونه 
هاي موجود در س��طح عرضه با هماهنگي واحد 
هاي نظارتي و بهداش��تي نمونه برداري و مورد 
پايش و کنترل ق��رار گرفت و محصوالت مغاير 
با اس��تاندارد هاي مربوطه از سطح عرضه جمع 

آوري گرديد.
وی ادام��ه داد: در ح��وزه اداره نظارت بر مواد 
غذايی، آرايش��ی و بهداش��تی با توجه به توانايي 
تولی��د کنن��دگان مواد ضد عفون��ي کننده و گند 
زدا و وجود زير س��اختهاي الزم پس از بررسي 
درخواس��تهاي وارده کمیت��ه اضط��راري صدور 
پروانه ساخت تشکیل و تعداد هجده عدد مجوز 
تولید موقت سه ماهه براي تولید مواد ضدعفوني 

کننده دس��ت بر پايه الکل و ض��د عفوني کننده 
س��طوح بر پايه هیپوکلريت سديم صادر گرديد 
که از اين تع��داد 11 مجوز جهت تولید محلول 
ضد عفوني کننده دس��ت بر پايه الکل و ۷ مجوز 
ضدعفون��ي کننده س��طوح بر پاي��ه هیپوکلريت 

سديم مي باشند.

معاونت
هنگام خرید لوازم آرایش�ی و بهداشتی، غذا و دارو

اصالت فراورده در سامانه ttac احراز شود

تامین ۱۹۵ هزار لیتر الکل مورد نیاز واحدهای 
تولیدی استان از کارخانجات کشور
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وبدا; عضو گروه مامايی و هیأت علمی دانشگاه 
علوم پزشکی ش��هرکرد توصیه هاي براي حفظ 
آرامش و همچنین تغذيه مناسب زنان باردار در 
دوران قرنطینه و همچنین ش��یوع کرونا ويروس 

بیان کرد.
اک��رم کرمی دهکردی افزود: طبق تحقیقاتی که 
در دنیا صورت گرفته، موردی از انتقال کرونا از 
مادر مبتال به فرزند در شکمش يا حتي در حین 

زايمان ديده نشده است.
وی با اشاره به اينکه در دوران شیوع بیماری هر 
فردی دچار اس��ترس و نگراني شود امري کامال 
طبیعي است، حتي فردي که باردار نباشد، ادامه 

داد: بهترين راه براي آرامش افراد باردار در اين 
دوران اپیدمي بیماري رعايت موازين بهداشتي و 
پیشگیري از کرونا، انجام ورزش هاي مخصوص 
دوران بارداري است که باعث تهويه ريوي فرد 
و ترشح هورمون اندورفین و آرامش مي شود و 
گوش دادن به موسیقي هاي آرامش بخش است.

عضو گروه مامايی و هیأت علمی دانشگاه علوم 
پزشکی ش��هرکرد عنوان کرد: به هر حال کرونا 
ويروس وج��ود دارد و نمي ت��وان از آن دوري 
کرد، بايد خودمان را ب��ا اين بیماري وفق دهیم 
و به گون��ه اي با آن کنار بیاي��م که باعث افزايش 
استرس��مان نشود، اضطراب خود باعث افزايش 

خطرات بیشتري مي شود.
کرمی ب��ا بیان اينکه افراد ب��اردار حتما بايد به 
حرکات جنین خود دقت کنند، خاطرنشان کرد: 
اين افراد اگر در خانه ترازو دارند هر هفته خود 
را وزن کنند اگر هفته اي حداکثر نیم کیلو اضافه 
وزن داشته باش��ند خوب است اما بیشتر از اين 
نباي��د باش��د. وی با تاکید بر اينک��ه زنان باردار 
حتما فش��ار خ��ون خود را روزان��ه چک کنند، 
اضافه کرد: اگر احس��اس کردند بدنش��ان گرم 
ش��ده حتما با تب سنج دمای بدنشان را بسنجند 
و اگر درجه حرارت بدنشان از ۳۷ درجه بیشتر 

ب��ود حتما ب��ه مراک��ز درمانی 
مراجعه کنند.

عض��و گروه ماماي��ی و هیأت علمی دانش��گاه 
علوم پزش��کی ش��هرکرد تصريح ک��رد: توصیه 
مي ش��ود زنان باردار روزانه س��ه وع��ده با آب 
نم��ک معمولي گل��و و دماغ خود را شستش��و 
دهند، همچنین مايعات گرم مصرف کنند و اگر 
مي خواهند آب بنوش��ند حتما آب گرم باش��د، 

روزانه ۷ تا ۸ لیوان آب ولرم بنوشند.
کرم��ی بیان ک��رد: میوه را حتما بدون پوس��ت 

مصرف کنند و سبزيجات را به خوبی بشويند.
وی افزود: اگر يک زن باردار به هر دلیلی دچار 
خونريزی ش��د يا سرگیجه، سردرد، تاري ديد و 
ورم دست و صورت داشت سريعا بايد به مراکز 
درماني مراجعه کند، همچنین تب باال، کم شدن 
حرکات جنین، درد ش��ديد ش��کم، سفت شدن 
بیش از حد شکم و... از ديگر مواردي است که 
مادر در صورت مش��اهده آن بايد حتما مراجعه 
کند. عضو گروه مامايی و هیأت علمی دانشگاه 
علوم پزشکی شهرکرد تاکید کرد: يک زن باردار 
بايد در طول روز خواب مناس��ب داشته باشد و 
روزانه ب��ه مدت 1۰ دقیقه تا يک ربع در محیط 

خانه قدم بزند.

معاونت
آموزشی توصیه های عضو گروه مامایی به زنان باردار در زمان 

اپیدمی کرونا

وبدا؛ متخصص داخل��ی و فوق تخصص کلیه، 
ديالی��ز و پیوند در خصوص عدم ي��ا تأخیر در 
مراجع��ه بیماران کلیوي در ايام ش��یوع کرونا به 

مراکز درماني هشدار داد.
 دکت��ر لیال محم��ود نیا اف��زود: مراجعه به موقع 
بیم��اران پیوند کلیه بس��یار با اهمیت اس��ت و 
بیماراني ک��ه جدي��داً پیوند کلیه ش��ده اند بايد 
حداقل هر دو هفته يا ماهي يک بار حتمًا ويزيت 

شوند.
متخصص داخلی و فوق تخصص کلیه، ديالیز و 
پیوند با اشاره به اينکه داروهاي بیماران پیوندي 
بايد مرتب تنظیم و کنترل ش��ود، افزود: بیماراني 
ک��ه عمل پیون��د انجام داده اند ب��ه دلیل مصرف 
داروهاي تضعیف کننده ايمني، ضعف در سیستم 
ايمني دارند اما بعضًا به دلیل ترسي که از ابتال به 

کرونا دارند به پزشک مراجعه نمي کنند.
وی ب��ه بیماران��ی که عم��ل پیوند کلی��ه انجام 
داده اند توصیه کرد: بیمار يا يکي از نزديکان وي 
با رعايت همه هش��دارهاي بهداشتي، با استفاده 

از ماسک و دس��تکش جهت ويزيت يا دريافت 
دارو به پزش��ک مراجعه کنند، در حال حاضر با 
تدابیر انديشیده شده براي ويزيت محدود بیمار، 
کلینیک ها چندان ش��لوغ نیستند که نگراني بابت 
تجمع و تراکم جمعیت ايجاد شود. دکتر محمود 
نی��ا عنوان ک��رد: نبايد مصرف داروه��ای پیوند 
بیماران کلیوي حتي يک روز هم قطع شود يا به 
تعويق بیفتد، قطع يا تعويق دارو ممکن است به 
رد کلیه پیوندي که با س��ختي و مش��قت بدست 

آمده و پیوند شده بیانجامد.
متخص��ص داخلی و فوق تخصص کلیه، ديالیز 
و پیون��د با تأکید بر اينکه چه بیمار و چه همراه 
وي زم��ان مراجع��ه به مراکز درمان��ي بايد همه 
هشدارهاي بهداشتي را رعايت کنند، خاطرنشان 
کرد: اس��تفاده از ماس��ک و دس��تکش ضروري 
است، ماسک حتمًا نبايد N۹۵ يا فیلتردار باشد، 
ماس��ک هاي سه اليه يا ماس��ک هاي پارچه اي با 

الیاف خوب و پوشش دهنده نیز کافي است.
وی اضاف��ه ک��رد: ف��رد بیم��اری که ب��ه مراکز 

درمانی مراجعه می کند بايد مرتب دس��ت هايش 
را ضدعفوني کند، چنانچه از دس��تکش استفاده 
مي کن��د آن را ه��م بايد ضدعفون��ي کند چراکه 

استفاده از دستکش به معناي مصونیت نیست.
دکتر محمودنیا به بیماران با نارس��ايی های حاد 
کلی��ه يا آن هايي ک��ه جديداً دچ��ار اين عارضه 
شده اند، اش��اره و تصريح کرد: اين بیماران بايد 
به موقع مراجعه کنند چون نارس��ايي کلیه اگر در 
شرايط حاد بوده يا جديداً ايجاد شده باشد حدود 
سه ماه فرصت دارد تا نارسايي بازگردانده شود، 
اگر از اين س��ه ماه بیش��تر ش��ود وارد فاز مزمن 
مي ش��ود و ديگر قابل برگشت نیست، نارسايي 
کلیه بايد در همان سه ماهه اول که تشخیص داده 

شد برگردانده شود.
متخصص داخلی و فوق تخصص کلیه، ديالیز و 
پیوند تأکید کرد: بیماراني که دفع پروتئین دارند، 
بیماران با انواع التهاب کلیه و... بايد مرتبًا تحت 
کنترل باشند و هر سه ماه يا ۶ ماه يک بار توسط 

پزشک ويزيت شوند.

هشدار متخصصین درخصوص تأخیر در مراجعه بیماران کلیوی به مراکز درمانی در روزهاي کرونایي وبدا؛ سرپرس��ت معاونت آموزشی دانشگاه 
علوم پزش��کی، خدم��ات بهداش��تی و درمانی 
چهارمح��ال و بختی��اری ب��ا تاکید ب��ر اهمیت 
آم��وزش و پژوه��ش در پیش گی��ري و کنترل 
بیماري کووي��د 1۹ افزود: با توج��ه به ماهیت 
بیم��اري کووي��د 1۹ که به عن��وان يک بیماري 
عفوني و واگیردار ش��ناخته مي شود و از طرفي 
واکسن يا درمان جهت اين بیماري هنوز شناخته 
نشده است، آموزش جهت پیشگیري از بیماري 

اهمیت زيادي پیدا مي کند.
 دکتر اکبر سلیمانی تصريح کرد: در خصوص 
پیش��گیری يکي از مهم ترين اقدامات، آموزش 
مي باش��د، آموزش در کلیه سطوح ائم از جامعه 
و پرسنل بهداشتي اهمیت ويژه دارد و کلیه گروه 
هاي س��ني و کلیه مشاغل با آموزش اختصاصي 
در اين زمینه مي توان��د به طور موثري در زمینه 

پیشگیري از بیماري توانمند شوند.
ب��ه گفته وی، آموزش ش��امل نح��وه برخورد 
در ه��ر يک از مراحل از قبی��ل مواجهه و ابتال، 
ت��ا نحوه مراقبت در زم��ان ابتال و پس از آن در 

دوران نقاهت می باشد.

دکت��ر س��لیمانی اف��زود: در اين راس��تا کمیته 
آموزش، پیش��گیري و کنترل بیماري کوويد 1۹ 
در دانش��گاه علوم پزشکي شهر کرد از اسفندماه 
سال گذش��ته تش��کیل و در طي دو ماه گذشته 
با تش��کیل جلس��ات متعدد ، سیاست گذاري و 
برنامه ري��زي در زمینه ه��اي مختلف انجام داده 
اس��ت. وی، تهیه گايد الين ها، متون آموزش��ی 
در کلیه سطوح و در حیطه هاي مختلف ، ايجاد 
کانال ه��اي مختلف ارتباطي ، اطالع رس��اني در 
سطح دانش��گاه و استان، ارائه محتواي آموزشي 
متناسب با اقشار جامعه و نیز کادر درماني، ارائه 
ي گزارش و آموزش ها توس��ط اعضاي هیئت 
علمي دانش��گاه از طريق رس��انه ه��اي جمعي 
، ايج��اد خط��وط تلفني مش��اوره در خصوص 

بیم��اري و در راس��تاي کاه��ش تنش هاي 
اجتماعي، استفاده از تشکل هاي دانشجويي در 
راستاي آموزش دانشجويان و جامعه را از جمله 

اين اقدامات اين کمیته برشمرد.
سرپرس��ت معاونت آموزشی دانش��گاه علوم 
پزشکی شهرکرد گفت: به حول و قوه الهی و با 
ب��ا توجه به همدل��ی و مش��ارکت کلیه حوزه 
های دانشگاه و نیز ساير نهادها و ارگانها به نظر 
می رسد اين کمیته تاکنون توانسته است عملکرد 

موثري در پیشگیري از کرونا داشته باشد.
وی ب��ا اش��اره به انتخ��اب عن��وان: آموزش ، 
پژوه��ش ، فن��اوری و تولید مل��ی در مقابله با 
کرونا برای س��ومین روز از هفته سالمت اظهار 
داش��ت: توجه به پژوهش نیز با عنايت به جنبه 
هاي مختلف ناش��ناخته در بیم��اري کوويد 1۹ 
و نیز تفاوت هاي مش��اهده ش��ده در اقلیم ها و 
گروهه��اي قومیتي مختل��ف از اهمیت ويژه اي 
برخوردار اس��ت و فرصتي است تا پژوهشگران 

دانشگاه از آن استفاده کنند .
گفتنی اس��ت، يکم لغايت هفتم ارديبهشت ماه 

بعنوان هفته سالمت نامگذاری شده است.

وبدا; معاون آموزش��ی دانش��گاه علوم پزش��کی 
ش��هرکرد و رئیس کارگروه آموزش، پیشگیری و 
مقابله با بیماري کوويد1۹ گفت: فردا روز بس��یار 
حساس و سرنوشت سازي است، اگر همه دست 
به دس��ت هم دهیم و از خانه هايمان بیرون نرويم 
يکي از مهم ترين زنجیره هاي انتقال کرونا ويروس 
قطع و اين بیماري در آينده نزديک کنترل مي شود.
به گزارش وبدا; دکتر اکبر س��لیمانی امش��ب در 
برنامه تلويزيونی آرنگ بهار صدا و سیماي مرکز 

چهارمحال و بختیاري افزود: حتي اگر يک نفر از 
جمعیت حدود يک میلیون نف��ري چهارمحال و 
بختیاري هش��دارها درخصوص کرونا و لزوم در 
خانه ماندن را رعايت نکند به ديگران نیز آس��یب 
مي زند. وی تاکید کرد: آس��یب به ديگران مصداق 
تهديد س��المت عمومی و جرم اس��ت که پیگرد 
قانوني دارد، حال اگر اين تهديد سالمت عمومي 
منجر به بیمار شدن فرد و يا حتي مرگ کسي شود 
قتل محسوب خواهد شد. معاون آموزشی دانشگاه 

علوم پزشکی شهرکرد و رئیس کارگروه آموزش، 
پیشگیری و مقابله با بیماري کوويد1۹ عنوان کرد: 
ش��یوع کرونا اين روزها چندان بد هم نیست، اين 
موقعیت مي تواند به يک فرصت تبديل شود تا کنار 

خانواده باشیم، مطالعه کنیم، آموزش ببینیم و...
دکتر س��لیمانی خاطرنش��ان کرد: از مردم تقاضا 
می شود نگران بیماری کرونا نباشند، اگر هر کسی 
موارد بهداشتي را به خوبي رعايت کند هیچ اتفاقي 

برايش رخ نخواهد داد.

معاونت
آموزشی

برای قطع یکی از مهم ترین زنجیره های انتقال کرونا، مردم سیزده بدر را در خانه هایشان بمانند

تاکید سرپرست معاونت 
آموزشی دانشگاه علوم پزشکی 

شهرکرد بر اهمیت آموزش و 
پژوهش در پیش گیري و کنترل 

بیماري کووید ۱۹
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وبدا؛ معاون آموزش��ی دانش��گاه علوم پزشکی 
شهرکرد گفت: از برگزاری اولین پنل دانشجويی 
بین الملل��ي ب��ا عن��وان " تأثیر پاندم��ي کرونا بر 
آموزش پزشکي از ديدگاه دانشجويان" خبر داد.
دکتر اکبر سلیمانی افزود: اين پنل دانشجويی در 
تاريخ چهارش��نبه ۲۴ ارديبهشت ماه 1۳۹۹ رأس 

ساعت 1۸:۰۰ برگزار می شود.
معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 
عن��وان داش��ت: س��خنران مهم��ان اولی��ن پنل 
دانشجويی بین المللي دکتر عظیم میرزاده، رئیس 
بخش داخلي جن��رال مجتمع بیمارس��تاني امام 
خمیني )ره( تهران، رئیس س��ابق مرکز مطالعات 
و توسعه آموزش علوم پزشکي وزارت بهداشت 
اس��ت که ب��ه میزباني فرش��ته باقري، مس��ؤول 

کش��وري کمیته آموزش پزش��کي انجمن علمي 
دانش��جويي پزش��کي کشوري)ايمس��ا( برگزار 

مي شود.
وی بیان کرد: اعضای تش��کیل دهنده اولین پنل 
دانش��جويي بین المللي با عن��وان " تأثیر پاندمي 
کرونا بر آموزش پزشکي از ديدگاه دانشجويان" 
ش��امل عب��داهلل ت��ام دبی��ر کش��وري انجم��ن 
دانشجويان پزش��کي )قطر(، مهرداد هروي، دبیر 
کمیته مرکزي دانشجويي توسعه آموزش وزارت 
بهداش��ت)ايران(، دکت��ر ابادا يوس��ف النحاوي، 
مسؤل سابق منطقه   EMR کمیته آموزش پزشکي 
در فدراسیون جهاني دانشجويان پزشکي )اردن(، 
فاطما علي عبدالرزاق الجابري، عضو فعال کمیته 
آموزش پزش��کي انجمن دانش��جويان پزش��کي 

)عراق( هستند.
دکتر س��لیمانی خاطرنش��ان کرد: دانش��جويان 
می توانند جهت ش��رکت در پن��ل بر روی لینک 

زير در اپلیکیشن زوم کلیک کنند
۸۸۴1۴۵۵/https://us۰۲web.zoom.us/j
pwd=YXRzcUdqb۲۵ocVZM?۳۶۶۷
همچنی��ن   WGxLTWk1OW۹DQT۰۹
عالقه من��دان می توانند از طريق نش��انی تلگرام 
انجم��ن علمی دانش��جويي پزش��کي کش��وري 

IRAN_IMSA@ ايمسا( به آدرس(
توس��عه  مرک��زی  کمیت��ه  تلگ��رام  نش��انی  و 
@ آدرس  ب��ه  پزش��کی  عل��وم  آم��وزش 
StudentCommittee_EDC برای شرکت 

در اين پنل بین المللي شرکت کنند.

وبدا؛ عضو هیات علمی دانش��گاه علوم پزشکی 
ش��هرکرد در رشته سالمندشناس��ی، از آغاز ارائه 
خدمات مشاوره به سالمندان از هفته گذشته در 

سامانه تلفنی ۴۰۳۰ خبر داد.
دکت��ر ش��هزاد حبیبی افزود: س��المندان عزيز يا 
مراقبی��ن آنها می توانند با ش��ماره گیري ۴۰۳۰ 
و پ��س از انتخاب ش��ماره مربوطه ب��ا برقراري 
ارتباط با مش��اورين سالمت س��المندان و طرح 
موضوعات خود، پاسخ سواالتشان در اين حوزه 

را دريافت نمايند.
وی در ادامه خاطر نش��ان کرد: س��امانه ۴۰۳۰ 
برای مش��اوره  ه��ای تخصص��ی در زمینه کرونا 
ويروس براي پاس��خگويي به سواالت کرونايي 
مردم و ارائه مش��اوره  هاي تخصصي و شناسايي 
افراد مشکوک به بیماري کرونا از همان روزهاي 
ابتداي شیوع بیماري کوويد 1۹ راه اندازي شده 
اس��ت. دکتر حبیبی تصريح کرد: ارتقای کمی و 
کیفي و پويايي خدمات ارائه ش��ده از طريق اين 

س��امانه همواره و در طول ارائه خدمات مدنظر 
بوده است.

برگزاری اولین پنل دانشجویی بین المللی با عنوان " تأثیر پاندمي کرونا بر 
آموزش پزشکي از دیدگاه دانشجویان

وبدا؛ سرپرس��ت معاونت آموزش��ی دانشگاه 
عل��وم پزش��کی ش��هرکرد از برگزاری جلس��ه 
وبینار آموزش��ی covid– 1۹ با رويکرد، تبادل 
تجربی��ات بالین��ي و تازه هاي علم��ي کرونا در 

دانشگاه، در محل معاونت آموزشي خبر داد.
به گزارش وبدا؛ دکتر اکبر س��لیمانی افزود: در 
اين وبینار که مورخ چهارش��نبه 1۷ فروردين ماه 
۹۹ تش��کیل ش��د دکتر فريدون رحماني معاون 

عفوني،  متخص��ص  و  درمان 
از  کیهان��ي  مري��م  دکت��ر 
متخصصی��ن عفون��ي، دکت��ر 
زهراحبیبي فوق تخصص ريه 

و دکتر س��یاوش نجفي از متخصصین بیهوش��ي 
بعنوان اعضاي پانل ويبنار حضور داشتند.

 covid– 1۹ وی ادامه داد: در وبینار آموزشی
درخص��وص آخرين دس��تورالعمل های درمانی 

بیماري کرونا توضیحاتي عنوان شد.
سرپرس��ت معاونت آموزشی دانش��گاه علوم 
پزشکی شهرکرد خاطرنشان کرد: بیان تجربیات 
کلینیک��ي اس��اتید، تش��ريح آخري��ن وضعیت 
اپیدمیولوژي بیماري در چهارمحال و بختیاري، 
مراقبت ه��اي بیهوش��ي در ICU و مراقبت هاي 
تخصص��ي و ف��وق تخصص��ي درم��ان بیماري 
)عفوني و ريه( از ديگر مطالب مطرح ش��ده در 

اين وبینار بودند.

معاونت جلسه وبینار آموزشی covid– ۱۹ برگزار شد
آموزشی

آغاز ارائه خدمات 
مشاوره به سالمندان 

در سامانه ۴۰۳۰

وب��دا; عضو هی��أت علمی 
پزش��کی  عل��وم  دانش��گاه 
ش��هرکرد توصیه هاي��ی براي 
از  مراقب��ت  و  محافظ��ت 

سالمندان در دوران شیوع کرونا بیان کرد.
دکتر شهرزاد حبیبی افزود: با توجه به وضعیتی 
ک��ه در ح��ال حاضر ب��ه دلیل پاندم��ی بیماري 
کوويد1۹ در کش��ور و کل جه��ان بوجود آمده، 
توجه به اقشار آسیب پذير بیش از گذشته مورد 

توجه قرار گرفته است.
وی با اش��اره به اينکه يکی از اين اقشار آسیب 
پذير سالمندان هستند که به دلیل شرايط ويژه ايي 
که دارند ممکن است بیشتر در معرض خطر قرار 
بگیرند، تصريح ک��رد: بر طبق آخرين تحقیقات 
انج��ام گرفت��ه، نمي ت��وان ثابت کرد ک��ه صرفا 
افزايش س��ن دلیلي بر اين مدعا اس��ت، اگرچه 
با افزايش س��ن برخي تغییرات فیزيولوژيک در 
بدن بوجود مي آيد که سیستم ايمني را ضعیف تر 
مي کند و باعث مي ش��ود امکان ابتال س��المندان 
به کرونا بیشتر شود ولي اين تغییرات چشمگیر 
نیست. عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی 
ش��هرکرد خاطرنش��ان کرد: آن چیزی که باعث 
می شود سالمندان بیشتر مورد آسیب قرار بگیرند 
وجود بیماري هاي مزمن مثل پرفش��اري خون، 
ديابت، افزايش چربي خون، بیماري هاي قلبي و 
عروقي و... است که در سالمندان شايع تر است 
و خط��ري که اين قش��ر را در ابتال ب��ه بیماري 
کووي��د1۹ تهدي��د مي کند همی��ن بیماري هاي 

مزمن است.
دکت��ر حبیبی اضافه کرد: نکته مهم اين اس��ت 
که س��المندان در مواجه با وي��روس کرونا چه 
کارهايی بايد انج��ام دهند و چه توصیه هايي به 

اين افراد مي توان کرد.
وی تاکید کرد: س��المندان در ايام شیوع کرونا 
بايد به دو نوع دس��تورات توجه داش��ته باشند، 
ابتدا دستورات عمومی اس��ت که به عامه مردم 
نیز توصیه مي ش��ود، مثل اينکه قبل از خروج از 
منزل يا بعد از ورود، قبل و بعد از غذا خوردن، 
بعد از لمس س��طوح در مکان هاي عمومي و... 

دست ها را به مدت ۲۰ ثانیه خوب بشويند.
عض��و هیأت علمی دانش��گاه علوم پزش��کی 
ش��هرکرد تاکید کرد: همچنین س��المندان سعی 
کنند حت��ي االم��کان از حض��ور در مکان هاي 
عموم��ي و ش��لوغ پرهیز کنند و ت��ا حد امکان 
زمان��ي که در محیط هاي آلوده يا مش��کوک به 
آلودگي هستند از لمس صورت، چشم، دهان و 

بیني خود پرهیز کنند.
دکت��ر حبیبی با بیان اينکه در مورد س��المندان 
برخی توصیه هاي اختصاصي هم وجود دارد که 
هم اطرافیان و هم خود س��المندان بايد آن ها را 
مد نظر داش��ته باشند، ادامه داد: اول اينکه چون 
س��المندان داروي هاي بیشتري مصرف مي کنند 
در اين دوره که توصیه مي ش��ود سالمند از منزل 
خارج نش��ود اطرافیان وي بايد اي��ن داروها را 
به میزان کافي تهیه کرده تا فرد س��المند مجبور 

نشود براي تهیه آن از منزل خارج شود.
وی يادآور ش��د: درصورتی که عالئم خفیفی 
مثل تب يا س��رماخوردگي در فرد سالمند ظاهر 
شد س��ريعا به مراکز درماني مراجعه نکنند بلکه 
در مرحله اول س��عي کنند با پزش��ک يا پرسنل 
درماني تماس بگیرد و ش��رايط خود را توضیح 
دهد و س��پس بر اس��اس توصیه هاي انها عمل 

کنند.
عض��و هیأت علمی دانش��گاه علوم پزش��کی 
ش��هرکرد بر ضدعفونی کردن وس��ايل پرکاربرد 
س��المندان مثل عینک، واکر، سمعک و... که به 
صورت گس��ترده اس��تفاده مي کنن��د، تاکید کرد 
و گفت: س��المندان نبايد ب��راي تامین مايحتاج 
روزانه خود به مراکز خريد مراجعه کنند لذا اين 
وظیفه مراقبین سالمت آن ها است که خريدهاي 

روزانه آن ها را انجام دهد.
دکت��ر حبیب��ی خاطرنش��ان ک��رد: بازديدهای 
حضوری با س��المندان بايد محدود شود و حتي 
االمکان به صورت غیرحضوري انجام ش��ود تا 
هم نیاز عاطفي آن ها تامین ش��ود و هم بازديد 
حضوري س��المندان را در معرض خطر ابتال به 

کرونا قرار ندهد.
وی بیان کرد: س��المندان ممکن است به دلیل 
حضور در خانه، محدودي��ت ديد و بازديد و...
عالئمي مثل استرس و اضطراب را از خود نشان 
دهند که به صورت عصبانیت، پرخاشگري و... 
نمود پیدا مي کند، اين موضوع براي س��المنداني 
که دچار آلزايمر هس��تند شديدتر است، بنابراين 
باي��د با اطمینان دادن به آن ها که اين کارها براي 
س��المت خ��ود اين افراد اس��ت اي��ن عالئم را 

کاهش دهیم.
عض��و هیأت علمی دانش��گاه علوم پزش��کی 
ش��هرکرد با تاکی��د بر اينکه می توان به س��المند 
راهکاره��اي تماس آنالين را آموزش داد تا اين 
ارتباط با عزيزان در کنترل استرس و حالت هاي 
روحي آن ها موثر واقع ش��ود، عنوان کرد: يکي 
از عالقه مندي هاي سالمندان حضور در مساجد 
و پرداختن به مس��ائل معنوي اس��ت که در اين 
ش��رايط ام��کان آن هم وجود ن��دارد براي رفع 
اين مش��کل مي توان بعد معنوي سالمندان را با 
استفاده ش��بکه هاي مجازي آنالين و يا وسايلي 

مثل تلويزيون، راديو و... تقويت کرد.
دکت��ر حبیبی ادام��ه داد: الزم اس��ت تا جايی 
ک��ه امکان دارد وظايفی را به س��المنداني که در 
خان��ه حضور دارند محول کنیم تا حس بیکاري 
و س��رباري که باعث تش��ديد عالئم استرس و 

اضطراب در آن ها مي شود از بین برود.
وی در انتها افزود: فعالیت بدنی و پیاده روی در 
طول روز در منزل يا مکاني خلوت در نگهداري 
قواي جس��مي و کنترل شرايط روحي سالمندان 

تاثیرات مثبتي دارد.

توصیه هایی برای مراقبت از سالمندان در دوران اپیدمی کرونا ویروس معاونت 
آموزشی
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برگزاری وبینار آموزشی نکات برتر و 
تخصصی ریه و تصویربرداري و کرونا

مع��اون  وب��دا؛ 
آموزش��ی دانشگاه 
پزش��کی  عل��وم 
گف��ت:  ش��هرکرد 
آموزش��ی  وبین��ار 
و  برت��ر  ن��کات 
و  ريه  تخصص��ی 
و  تصويرب��رداري 
کرونا در دانش��گاه 
پزش��کي  عل��وم 
ش��هرکرد برگ��زار 

شد.
اکب��ر  دکت��ر 
س��لیمانی افزود: با 
عنايت به ش��رايط 
ش��ده  ايجاد  ويژه 
ناش��ي از پاندم��ي 

کووي��د-1۹ و از آنجائ��ي که انتقال تجربی��ات در زمینه مديريت اين 
بیماران در جهت درمان بهتر از اهمیت بااليي برخوردار اس��ت، وبینار 
آموزش��ي به صورت مجازي با عنوان" ن��کات برتر و تخصصي ريه و 
تصويربرداري و کرونا در دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد " برگزار شد.

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد عنوان کرد: اين وبینار 
آموزشی با حضور اس��اتید بالیني گروه هاي آموزشي درگیر در کنترل 
بیم��اري ازجمله دکتر زه��را حبیبي فوق تخصص ريه، دکتر ش��راره 
رئیس��ي فوق تخصص ريه، دکتر فري��دون خواجه علي فوق تخصص 
ريه و دکتر محمدعل��ي دياني متخصص راديولوژي در محل معاونت 
آموزشي دانشگاه و همزمان در کلیه بیمارستان هاي تابعه دانشگاه علوم 

پزشکي استان، تامین اجتماعي و بخش خصوصي برگزار شد .
وی ادام��ه داد: در اين وبینار آموزش��ی دکتر فري��دون خواج علی به 
مروري بر ايمنولوژي کوويد-1۹ پرداختند، همچنین دکتر محمدعلي 
دياني درخصوص يافته هاي تصويربرداري در کوويد-1۹ مطالبي بیان 

نمود.
دکتر س��لیمانی با اش��اره به اينکه درخصوص نارس��ايی حاد تنفسی 
در کووي��د-1۹ در وبین��ار آموزش��ي نکات برت��ر و تخصصي ريه و 
تصويربرداري و کرونا بحث شد، اضافه کرد: در اين وبینار بیماري هاي 
انس��دادي ريه در کوويد_1۹ توسط دکتر ش��راره رئیسي و مشکالت 

انعقادي در کوويد1۹ توسط دکتر زهرا حبیبي عنوان شد.

برگزاری وبینار آموزشی با موضوع 
مراقبت های پرستاری و کرونا

وب��دا؛ مع��اون آموزش��ی دانش��گاه علوم 
وبین��ار  برگ��زاری  از  پزش��کی ش��هرکرد 

 1۹-Covid آموزش��ی
)ش��ماره ۴( با موضوع 
مراقبت های پرستاري و 
کرونا در دانشگاه علوم 
پزشکي ش��هرکرد خبر 

داد.
س��لیمانی  اکبر  دکت��ر 
اف��زود: اي��ن وبینار در 
يک��م  و  تاري��خ س��ی 
س��ال  ارديبهش��ت ماه 
معاونت  مح��ل  در   ۹۹
علوم  دانشگاه  آموزشي 
پزشکي شهرکرد برگزار 

شد.
آموزش��ی  مع��اون 
دانش��گاه علوم پزشکی 
ش��هرکرد ادامه داد: در وبینار آموزشی مراقبت های پرستاری 

و کرونا 
دکتر زينب توکل اس��تاديار گروه بهداش��ت باروری، دکتر 
شهريار صالحی عالی اس��تاديار گروه پرستاري سالمندان و 
بزرگس��االن، صديقه جمالي مربي عضو هیأت علمي گروه 
مامايي، دکتر هايده حیدري اس��تاديار گروه پرستاري اطفال، 
دکتر فرش��ته آيین اس��تاديار گروه پرس��تاري اطف��ال، دکتر 
ش��یرمحمد داودوند استاديار گروه پرس��تاري بزرگساالن و 
سالمندان و دکتر شهناز نعمتي استاديار گروه روان پرستاري 

برگزار حضور داشتند.
وی خاطرنش��ان ک��رد: عناوين مطرح ش��ده در وبینار ذکر 
ش��ده ش��امل خود مديريتی و خود مراقبتي در پیشگیري از 
بیم��اري کووي��د – 1۹، خود مديريتي و خ��ود مراقبتي در 
درم��ان و مراقبت از بیماري کووي��د – 1۹، خودمديريتي و 
خودمراقبت��ي در مراقب��ت در منزل ، محی��ط کار و اجتماع، 
کنترل استرس و اضطراب در بیماري کوويد – 1۹، حمايت 
کودک و خانواده در بیم��اري کوويد – 1۹، درمان حمايتي 
از کودکان در بیماري کوويد -1۹، مراقبت هاي دوران پیش 
از بارداري – دوران شیردهي بیماري کوويد -1۹ و مراقبت 
هاي بارداري، زايم��ان و مراقبت در منزل ماداران باردار در 
بیماري کوويد -1۹ بودند که توس��ط اساتید حاضر مطالبي 

درخصوص آن ها عنوان شد.

معاونت
آموزشی

برگزاری وبینار آموزشی 
کووید۱۹با عنوان زنان-مادران 

باردار و کرونا
وبدا؛ معاون آموزش��ی دانش��گاه علوم پزش��کی شهرکرد از 
برگزاری وبینار آموزش��ی کوويد1۹ با عن��وان " زنان-مادران 

باردار و کرونا در دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد" خبر داد.
به گزارش وبدا؛ دکتر اکبر سلیمانی با اشاره به اينکه اين وبینار 
آموزش��ی صبح روز چهارشنبه در محل سالن اجتماعات مرکز 
آموزش��ي درماني هاجر برگزار ش��د، افزود: وبینار به صورت 
مجازي و با حضور اساتید بالیني گروه هاي آموزشي درگیر در 

کنترل بیماري کرونا برگزار شد.
معاون آموزش��ی دانشگاه علوم پزش��کی شهرکرد به مباحث 
مطرح شده در وبینار آموزش��ی کوويد1۹ زنان-مادران باردار 
و کرونا اش��اره و عنوان کرد: مقدم��ات و مروری بر وضعیت 
فعلي بیماري در مادران باردار استان، تکنیک هاي جديد درمان 
در ب��ارداري، مروري بر آخرين مق��االت و تجربیات کلینیکي 
بیم��اران، اپیدمیول��وژي COVID 1۹ و تظاه��رات عفونت 
COVID 1۹ و درم��ان در ب��ارداري ازجمل��ه م��وارد مطرح 
ش��ده در وبینار بود. وی ادامه داد: همچنین مراقبت های دوران 
ب��ارداری در پاندمی COVID 1۹ و چالش های تش��خیصي 
 ،1۹ COVID آزمايش��گاهي، ترياژ م��ادر باردار و بیم��اري
ناب��اروري و COVID 1۹، اعمال جراحي در دوران پاندمي 
COVID 1۹، برخ��ورد ب��ا بیم��اران مبت��ال به س��رطان هاي 
ژنیکولوژي��ک و ن��وزاد مادر مبتال ب��ه COVID 1۹ از ديگر 
مباحث مطرح شده در وبینار آموزشي کوويد1۹ زنان-مادران 
باردار و کرونا بود. دکتر س��لیمانی خاطرنش��ان کرد: اس��اتید 
حاض��ر در وبین��ار مذکور دکت��ر ناصر خس��روی متخصص 
عفونی، دکتر علي احمدي اپیدمیولوژيست، دکتر شیدا شبانیان 
متخصص زنان، دکتر لعب��ت جعفر زاده متخصص زنان، دکتر 
بلقی��س محمدي متخصص زنان، دکتر مريم نعمتي فلوش��یپ 
نازائي، دکتر س��تاره فاتحي فلوش��یپ انکولوژي و دکتر رويا 
چوپان��ي فوق تخصص نوزادان بودند که هر کدام به مدت 1۵ 

دقیقه به بیان مطالب آموزشي پرداختند.

برگزاری سه وبینار آموزشی با 
موضوع Covid_۱۹ در دانشگاه 

علوم پزشکی شهرکرد

وبدا؛ رئیس مرکز بهداش��ت چهارمحال و برگزاری سه وبینار با محوريت 
Covid_1۹ در دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد خبر داد.

دکت��ر س��لیمانی اف��زود: اولی��ن وبینار آموزش��ی ب��ا موضوع ص��ی ريه، 
تصويربرداري و کرونا در دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد، دوشنبه بیست و 

نهم ارديبهشت ماه سال ۹۹ برگزار مي شود.
معاون آموزشی دانش��گاه علوم پزشکی شهرکرد با اشاره به حضورش در 
وبینار آموزش��ی مذکور به عنوان فوق تخصص ري��ه، عنوان کرد: همچنین 
اس��اتیدي ازجمله دکتر محمدعلي دياني متخصص راديولوژي، دکتر زهرا 
حبیبي فوق تخصص ريه، دکتر ش��راره رئیس��ي فوق تخصص ريه و دکتر 
فريدون خواجه علي فوق تخصص ريه در اين وبینار حضور خواهند داشت.

وی ب��ه برگ��زاری وبینار آموزش��ی Covid_1۹ )ش��ماره ۴( با موضوع 
مراقبت های پرس��تاری و کرونا در دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد در تاريخ 
چهارش��نبه س��ي و يکم ارديبهشت ماه ۹۹ راس س��اعت ۸ لغايت 1۰ صبح 
اش��اره کرد. دکتر س��لیمانی ادامه داد: وبینار ذکر شده با حضور اساتید اين 
حوزه، دکتر زينب توکل اس��تاديار گروه بهداش��ت باروري، دکتر ش��هريار 
صالحي عالي اس��تاديار گروه پرس��تاري س��المندان و بزرگساالن، صديقه 
جمالي مربي عضو هیأت علمي گروه مامايي، دکتر هايده حیدري اس��تاديار 
گروه پرستاري اطفال، دکتر فرشته آيین استاديار گروه پرستاري اطفال، دکتر 
ش��یرمحمد داودوند استاديار گروه پرستاري بزرگساالن و سالمندان و دکتر 

شهناز نعمتي استاديار گروه روان پرستاري برگزار مي شود.
معاون آموزش��ی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد اضافه کرد: سومین وبینار 
آموزش��ی Covid_1۹ )شماره ۵( با موضوع بیماري هاي قلبي _عروقي و 

کرونا در دانشگاه علوم پزشکي برگزار مي شود.
وی يادآور ش��د: اس��اتید حاضر در وبینار آموزشی دکتر ارسالن خالدی فر 
فلوش��یپ اينترونش��ن، دکتر معصومه معزي متخصص پزش��کي اجتماعي، 
دکتر مرضیه نصیري متخصص قلب و عروق، دکتر رضوان نورمندفلوشیپ 
الکتروفیزيول��وژي قلب، دکتر مش��عود حفیظي متخص��ص عفوني و دکتر 

بهروز پورحیدر متخصص قلب و عروق هستند.
دکتر س��لیمانی تصريح کرد: وبینار آموزشی بیماري هاي قلبي _ عروقي و 
کرونا مورخ چهارش��نبه سي و يکم ارديبهشت ماه سال ۹۹ از ساعت 1۰ و 

۳۰ دقیقه تا 1۲ و ۳۰ دقیقه برگزار مي شود.

وبدا؛ معاون آموزش��ی دانش��گاه علوم پزش��کی ش��هرکرد گفت: وبینار 
آموزشی Covid-1۹ ) شماره ۵( با موضوع بیماری هاي قلبي _عروقي 

و کرونا در دانشگاه علوم پزشکي برگزار شد.
دکتر اکبر س��لیمانی افزود: اس��اتید حاضر در وبینار آموزشی که امروز 
مورخ س��ی و يکم ارديبهش��ت ماه سال ۹۹ در محل س��الن اجتماعات 
مرکز آموزش��ي و درماني بیمارس��تان هاجر برگزار ش��د دکتر ارس��الن 
خالدي فر فلوشیپ اينترونش��ن، دکتر معصومه معزي متخصص پزشکي 
اجتماع��ي، دکتر مرضیه نصیري متخصص قل��ب و عروق، دکتر رضوان 
نورمندفلوش��یپ الکتروفیزيولوژي قلب، دکتر مسعود حفیظي متخصص 

عفوني و دکتر بهروز پورحیدر متخصص قلب و عروق بودند.
معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد با اشاره به رؤس مطرح 
شده در وبینار آموزشی بیماری هاي قلبي _عروقي و کرونا عنوان کرد: در 
اين وبینار کلیات و م��روري بر COVID-1۹، اپیدمیولوژي بیماريهاي 
قلب��ي عروق��ي در COVID-1۹ و بیم��اري هاي ايس��کمیک قلب و 

COVID-1۹ مطرح شد.
 ،1۹-COVID وآريتمی ه��ا در ECG وی اضاف��ه ک��رد: همچنی��ن
نارس��ايی قلب، میوکارديت و COVID-1۹ و COVID-1۹، قلب و 
تداخالت دارويي از ديگر موارد مطرح شده در اين وبینار آموزشي بود.

معاونت
آموزشی

وبینار آموزشی بیماری های قلبی _عروقي و کرونا برگزار شد

6566



متخص��ص  وب��دا؛ 
در  روان پزش��کی 
خصوص مراحل سوگ، 
عدم برگزاری سوگواری 
به واس��طه ش��یوع کرونا 
و اثرات آن بر س��المت 
جس��م و روان فرد و.... 

توضیحاتی بیان کرد.
ح��وری وش  دکت��ر 
انس��ان ها  افزود:  قادری 
زي��ادی  وابس��تگی های 
دارن��د و ه��ر اتفاقي که 
آن ها از آنچه که دوست 
دارند، دور کند تغییراتي 
مي دهد،  رخ  بدنشان  در 

درواقع اگر چیز يا کس��ي را که دوست دارند از 
دست بدهند دچار واکنش سوگ مي شوند.

متخصص روان پزشکی با اشاره به اينکه واکنش 
س��وگ يا داغ ديدگی واکنش��ی با ابعاد مختلف 
جس��مي و رواني است و هر کس اين مراحل را 
به صورت طبیعي طي کند با مقوله از دست دادن 
کن��ار مي آيد، عنوان کرد: ام��ا گاهي اين واکنش 
س��وگ سیر طبیعي خود را طي نمي کند و تبديل 
به بیماري هاي ديگر يا س��وگ مزمن، پیچیده يا 

شديد مي شود.
وی ادامه داد: س��وگ تنها به واس��طه از دس��ت 
دادن عزيزان ايجاد نمی شود، بلکه از دست رفتن 
س��المتی، موقعیت اجتماعي، زيبايي، شغل و... 
عوامل ايجاد سوگ هستند اما واکنشي که نسبت 
به از دس��ت رفتن عزيزان نش��ان داده مي ش��ود 

پیچیده تر است.
قادری با بیان اينکه اولین مرحله در س��وگ که 
برای همگی ايجاد مي شود مرحله شوک و انکار 
اس��ت که معموالً چندين س��اعت ت��ا چند روز 
بیش��تر طول نمي کشد، خاطرنش��ان کرد: گاهي 
فقدان آن قدر س��خت، ناگهاني و شديد است که 
ذهن براي آنکه آس��یب نبیند اين واقعه را انکار 
مي کند، اگر مرحله ش��وک ي��ا انکار براي فردي 
طوالني شود، وي دچار س��وگ بیمارگونه شده 

است و نیازمند ارزيابي و مداخله است.
متخصص روان پزشکی اضافه کرد: مرحله دوم 
از مراحل س��وگ، خشم است که فرد عصبانی و 

ناراحت از اتفاق رخ داده همه را به نوعی در اين 
واقعه مقصر می داند و می خواهد با آن ها برخورد 
کند، اين مرحله خش��م معم��والً چندين هفته به 

طول مي انجامد.
وی با تأکید بر اينکه بعد از مرحله خشم، مرحله 
افسردگی است که فرد بسیار ناراحت و غمگین 
اس��ت، ذهنش دائمًا تحت تأثیر فرد ازدست رفته 
اس��ت و اين وضعیت ممکن است حدود ۲ ماه 
به طول بیانجامد، يادآور ش��د: در جوامع ايراني 
اين وضعیت ممکن اس��ت چندين ماه زمان ببرد 

و خانواده را ماه ها درگیر افسردگي کند.
ق��ادری تصريح ک��رد: مرحله پذي��رش آخرين 
مرحله س��وگ اس��ت، در اين مرحله فرد به اين 
باور مي رس��د که مرگ براي همه است و ديگر 

واکنش هاي احساسي قبل را ندارد.
متخص��ص روان پزش��کی ب��ا تأکید ب��ر اينکه 
تجربه س��وگ برای هر فردی هم��راه با تألمات 
و ناراحتی هاي زيادي اس��ت، گف��ت: اما همین 
تجرب��ه که روزهاي س��ختي را ب��راي فرد رقم 
مي زن��د فواي��دي دارد، ازجمله اينک��ه ديد فرد 
ب��ه زندگي تغییر کرده، وابس��تگي دنیايي فرد را 
کاه��ش مي دهد و ب��ه فرد کم��ک مي کند تا در 

جهت رشد معنويت خود قدم بردارد.
وی اف��زود: بر طبق کتب روانشناس��ی که اکثراً 
کتب غربی هستند، سیر سوگ حدود ۲ ماه است 
اما اين فرايند در خانواده هاي ايراني که وابستگي 
زيادي بینش��ان وجود دارد بیشتر است و ممکن 
اس��ت حتي تا يک س��ال هم به طول بیانجامد، 

ام��ا اگر از اي��ن مدت هم 
بیش��تر ش��ود ديگر سوگ از 
سیر طبیعي خود خارج شده 

است.
قادری با اش��اره به اينکه در 
مراسم های سوگواری که بعد 
از فوت يک ف��رد از خانواده 
برگزار می ش��ود همراهي که 
ديگران با فرد داغ ديده انجام 
مي دهن��د ب��ه پذي��رش بهتر 
س��وگ کمک مي کن��د، ادامه 
داد: انتظار مي رود فرد بعد از 
مراسم سوگواري به عملکرد 
قبل خ��ود بازگردد و اگر اين 
اتفاق رخ ندهد يعني س��وگ 
در حال پیچیده شدن است که احتمال افسردگي 

را باال مي برد.
متخصص روان پزش��کی عنوان کرد: در دوران 
شیوع کرونا که باعث ابتالی بسیاری از هم وطنان 
به اين بیماري ش��ده اس��ت و با توجه به قابلیت 
انتشار سريع اين بیماري، مراسم هاي سوگواري 
برگزار نمي ش��وند و باعث شده خانواده هايي که 
عزيزانشان را به هر دلیلي مثاًل براثر ابتال به کرونا 
از دس��ت داده ان��د دچار س��وگ هاي غیرطبیعي 
شوند چراکه نتوانس��تند مراسم يادبودي برگزار 
کنن��د تا همراه��ي و دلداري ديگران را داش��ته 

باشند.
وی ب��ا تأکید بر اينکه افرادی که دچار س��وگ 
مزم��ن می ش��وند دچ��ار اخت��الالت خ��واب، 
اختالالت اش��تها، بی ق��راري و... مي ش��وند که 
اگر در درازمدت وضعیتش��ان مساعد نشد بايد 
حتمًا به پزش��ک مراجعه کنند، خاطرنشان کرد: 
اين اف��راد مي توانن��د از خدم��ات حضوري يا 
غیرحضوري سالمت روان استفاده کنند، استفاده 
از خدمات روانشناسي از طريق خط تلفن ۴۰۳۰ 

کد ۸ میسر شده است.
قادری اضافه ک��رد: همچنین اف��راد به صورت 
حض��وری نیز می توانند به مراکز درمانی مراجعه 
کنن��د و مطب هاي س��طح ش��هر و کلینیک هاي 
وابسته به دانش��گاه آماده ارائه هرگونه خدمات 

هستند.

معاونت
آموزشی عدم برگزاری سوگواری در ایام شیوع کرونا و اثر آن 

بر سالمت فرد
برگزاری دو وبینار آموزشی با محوریت Covid_۱۹ از 
سوی معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد

معاون آموزشی دانش��گاه علوم پزشکی  وبدا; 
ش��هرکرد از برگ��زاری دو وبینار آموزش��ی با 

محوري��ت Covid_1۹ خب��ر داد.
دکت��ر اکبر س��لیمانی افزود: وبینار آموزش��ی 
Covid_1۹ )ش��ماره۶( با موضوع آزمايشگاه 
و کرونا در دانش��گاه علوم پزش��کی شهرکرد، 
مورخ دوش��نبه 1۲ خردادم��اه ۹۹ در معاونت 
درمان دانشگاه علوم پزش��کي شهرکرد برگزار 

مي ش��ود.
معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 
عنوان کرد: در اين وبینار آموزش��ی اس��اتیدي 

ازجمل��ه دکتر رضا بهارلو دکتري آزمايش��گاه، 
دکتر محمدتقي مرادي دکتري ويروس شناسي، 
دکت��ر ک��وروش حی��دري دکت��ري پزش��کي 
مولکول��ي، مهندس مهرداد ناصري کارش��ناس 
ارش��د علوم آزمايشگاهي، دکتر غالمرضا مبیني 
Ph.D پزش��کي مولکولي و دکتر اهورا نوذري 

دکت��ري ژنتی��ک حض��ور دارن��د.
 1۹_Covid وی بی��ان کرد: وبینار آموزش��ی
)ش��ماره۷( نیز ب��ا محوريت تازه ه��اي علمي 
کرونا در دانش��گاه علوم پزش��کي ش��هرکرد و 
سازمان تامین اجتماعي استان در تاريخ سه شنبه 

1۳ خردادم��اه ۹۹ در محل معاونت آموزش��ي 
دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد برگزار مي شود.
دکتر س��لیمانی با اشاره به حضورش به عنوان 
فوق تخصص ريه در وبینار آموزشی )شماره ۷ 
( خاطرنشان کرد: اين وبینار آموزشي همچنین 
با حضور اس��اتیدي همچون دکتر رضا ايماني 
متخص��ص عفون��ي، دکت��ر عبدالمجید طاهري 
متخص��ص راديولوژي، دکتر مريم آل رس��ول 
متخص��ص زن��ان و دکت��ر محمدعل��ي غیاثي 

متخصص اطفال برگزار مي ش��ود.

وبدا؛ سرپرست معاونت آموزشی دانشگاه علوم 
پزش��کی ش��هرکرد از برگزاری وبینار آموزشی 
کوويد -1۹ )شماره ۷( تازه هاي علمي کرونا در 
دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد و سازمان تأمین 

اجتماعي خبر داد.
دکت��ر اکبر س��لیمانی افزود: اي��ن وبینار مورخ 
س��ه ش��نبه س��یزدهم خردادم��اه ۹۹ در مح��ل 

دفتر معاونت آموزش��ی دانش��گاه علوم پزشکي 
شهرکرد برگزار شد.

سرپرس��ت معاونت آموزش��ی دانش��گاه علوم 
پزشکی شهرکرد عنوان کرد: در وبینار آموزشی 
کووي��د -1۹ امروز دکتر رضا ايماني متخصص 
عفون��ي، دکتر مريم آل رس��ول متخصص زنان 
، دکت��ر محمدعل��ي غیاثي متخص��ص اطفال و 

دکت��ر عبدالمجید طاهري متخصص راديولوژي 
حضور داشتند. وی ادامه داد: در وبینار آموزشی 
کووي��د -1۹ )ش��ماره ۷( تازه های علمی کرونا 
مطالبي در خصوص، تش��خیص و تس��ت هاي 
آزمايش��گاهي و کرون��ا، پیش��گیري، درمان و 
کرون��ا، ب��ارداري و کرونا، ک��ودکان و کرونا و 

تصويربرداري و کرونا مطرح شد.

برگزاری وبینار آموزشی تازه های علمی کرونا در دانشگاه 
علوم پزشکی شهرکرد

معاونت
آموزشی
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رونمایی از ۴ طرح تحقیقاتی 
و فناوری مصوبه دانشگاه علوم 

پزشکی شهرکرد همزمان با 
سومین روز از هفته سالمت

وب��دا؛ سرپرس��ت معاون��ت تحقیقات و 
فناوری دانش��گاه علوم پزشکی، خدمات 
بهداشتی و درمانی چهارمحال و بختیاري 
گف��ت: همزمان ب��ا س��ومین روز از هفته 
س��المت )يکم لغايت هفتم ارديبهش��ت 
ماه( ضمن رونماي��ي از ۴ طرح تحقیقاتي 
و فن��اوري برتر مصوبه دانش��گاه از ارائه 
دهندگان اين طرح ها تجلیل به عمل آمد.
دکتر مهرب��ان صادقی افزود: در اين آئین 
از دکتر احمد رئیسی ، ارائه دهنده طرح " 
بررسی اثربخشي هموپرفیوژن در بیماران 
مبتال به بیماري کوويد 1۹ در بیمارس��تان 
هاج��ر ش��هرکرد" و عبدالمجی��د طاهري 
ارائه دهنده طرح " تدوين و بررسي نقش 
 corona CT severity فاکتوري به نام
index در مديري��ت بیم��اران مبت��ال ب��ه 
کوويد 1۹ در شهرس��تان شهرکرد تجلیل 

بعمل آمد.
وی تصري��ح کرد: طرح ه��ای "ارزيابی 
اخب��اري  ارزش  ويژگ��ي،  حساس��یت، 
مثبت و منفي عاليم بالیني و تس��ت هاي 
آزمايشگاهي جهت تشخیص کوويد 1۹ در 
مقايس��ه با RT-PCR 1۹ covid و سي 
تي اسکن قفسه سینه ارايه بهترين تعريف 
با بیش��ترين دقت براي اس��تفاده در بالین 
بیماران در اس��تان چهارمحال و بختیاري 
در س��ال 1۳۹۹-1۳۹۸ و " تولی��د کی��ت 
کروناويروس  س��ريع  تشخیص  مولکولي 
 ۲-SARS- Cov س��ندرم حاد تنفس��ي
از ديگ��ر طرح هاي برتر ارائه ش��ده براي 
مقابله با کرونا و مصوبه دانش��گاه بود که 
ب��ه ترتیب از ارائه دهن��دگان آنها عبد اهلل 
محمديان و دکتر ناصر خس��روي در اين 

آئین تجلیل بعمل آمد.
ب��ه گفت��ه وی، در اي��ن جلس��ه ضم��ن 
تشريح طرح ها از سوی صاحبان آنها، در 
خصوص حمايت از طرح های پژوهش��ي 

توسط دانشگاه اعالم آمادگي شد.
گفتنی است،  سومین روز از هفته سالمت 
با عن��وان : آموزش، پژوه��ش، فناوری و 
تولی��د ملی در مقابله ب��ا کرونا نامگذاری 

شده است.

وبدا؛ اولین جلس��ه شورای پژوهشی دانش��گاه علوم پزشکی شهرکرد در 
سال ۹۹ تشکیل شد.

 در اين جلس��ه رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، سرپرست معاونت 
آموزش��ی، سرپرس��ت معاونت درمان، سرپرس��ت معاون��ت دانش��جويی و فرهنگي، رئیس 
پژوهش��کده علوم پايه س��المت، جمعي از روساي دانشکده ها، رؤس��اي مراکز تحقیقاتي و 

ساير اعضاي شوراي پژوهشي دانشگاه حضور داشتند.
در ابت��دای جلس��ه دکتر مهربان صادق��ی ضمن ارائه گزارش اقدام��ات و عملکرد معاونت 
تحقیقات و فناوری در س��ال ۹۸ به بیان مشکالت حوزه پژوهش و فناوری، استراتژي هاي، 

اهداف و برنامه هاي سال ۹۹ و چالش هاي پیش روي معاونت پرداختند.
سپس اعضای محترم شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در خصوص مباحث 
مختلف حوزه تحقیقات و فناوری در سطح دانشگاه به بحث و تبادل نظر پرداخته و ديدگاه ها 
و نظرات خود را بیان داش��تند که عمده مباحث مطرح ش��ده در اين بخش: هم انديش��ي در 
خصوص راهکارهاي افزايش تعامالت پژوهشي بین اعضاي هیات علمي بالیني و پايه، لزوم 
تغییر روند تصويب پايان نامه ها، تقويت و ارتقا نمايه مجالت دانش��گاه و هدايت تحقیقات 
به س��مت تولید محصول و فناوري بود. در انتهای اين نشس��ت علمی-پژوهشی، دکتر مجید 
شیراني ضمن قدرداني از معاونت و اعضاي محترم شوراي پژوهشي دانشگاه، انتظارات خود 
از حوزه پژوهش و فناوري را در دو محور اصلي انضباط اداري و ارتقا سطح فني بیان داشت.
رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی ش��هرکرد بر لزوم مديريت فعالیت های پژوهشي متناسب با 

بودجه هاي تخصیص يافته تاکید کرد. 
وی همجنین لزوم پیگیری چارت تش��کیالتي معاونت تحقیقات و فناوري را متذکر شدند. 
دکتر ش��یرانی همچنین بیان داشت: تحقیقات دانش��گاه عالوه بر اينکه به انتشار مقاله، تولید 
محصول يا فناوري خاصي منتج مي ش��ود؛ مهمتر از آن مي بايست به حل مشکالت سیستم 

هاي بهداشتي و درماني استان کمک کند.

وبدا؛ معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی چهارمحال 
و بختیاري از تشکیل دومین جلسه شوراي پژوهشي اين دانشگاه خبر داد.

دکتر مهربان صادقی افزود: اين جلس��ه روز س��ه ش��نبه مورخ ۳۰ ارديبهشت ماه در سالن منابع 
الکترونیکی دانشگاه برگزار گرديد.

به گفته وی، در اين جلسه تعداد ۷۳ مورد طرح تحقیقاتی که ۳۵ مورد آن طرح های مربوط به 
covid1۹ بود به تصويب رسید.

دکت��ر صادقی، تش��ريح برنامه های معاون��ت تحقیقات فناوری دانش��گاه در خصوص بیماري 
covid 1۹ را از ديگر موضوعات مطرح شده در اين جلسه برشمرد.

معاون تحقیقات و فناوری دانش��گاه علوم پزش��کی ش��هرکرد گفت: همچنین در اين جلسه در 
خصوص نظارت طرح های تحقیقاتي و پايان نامه ها و نیز سیاست گذاري جهت ارتقاء مجالت 
دانش��گاه و بهبود نمايه آنها بحث و تبادل نظر ش��د. وی در پايان، از تصويب ۴۰ مورد گزارش 

پايانی طرح های تحقیقاتي در شوراي پژوهشي دانشگاه خبر داد.

برگزاری اولین جلسه شورای پژوهشی 
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در سال ۹۹

دومین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی 
شهرکرد برگزار گردید

معاونت 
تحقیقات و 

فناوری
وبدا؛ سرپرس��ت معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه 
علوم پزش��کی، خدمات بهداشتی و درمانی چهارمحال 
و بختی��اري، از تصويب ۲۹ ط��رح تحقیقاتي در کمیته 
سازماندهي تحقیقات و بررسي اپیدمیولوژيک کوويد 1۹ اين دانشگاه خبر 

داد.
دکتر مهربان صادقی افزود: از اين تعداد 1۷ طرح کد اخالق دريافت و در 

حال اجرا هستند.
وی تصريح کرد: مابقی طرح ها نیز در جلسه اخیر کمیته مصوب گرديده 
اند و مکاتبه با مجريان جهت اعمال نظرات اعضاي کمیته صورت گرفته و 
طرح هاي اصالح شده جهت دريافت کد اخالق به کارشناس کمیته اخالق 

ارجاع شده است.
ب��ه گفت��ه وی، از طرح ه��ای مصوب ۴ م��ورد مربوط ب��ه ويژگی های 
اپیدمیولوژي��ک بیم��اري، ۷ مورد مربوط به تش��خیص ، ۲ مورد مربوط به 
فناوري و در حوزه هاي سالمت عمومي )مردم/رکارکنان( هر کدام ۷ مورد 

و در حوزه پیشگیري ۲ مورد مصوب شده است.
دکتر صادقی، طرح های فناورانه را شامل : تولید کیت مولکولی تشخیص 

1۹-COVID سريع
و طراحی و ايجاد نظام ثبت بیماران بس��تری و مشکوک و مبتال به کوويد 
COVID-1۹ عن��وان کرد و افزود: هزين��ه ۲۹ طرح مصوب جمعاً بالغ بر 

يک میلیارد و 1۵۰ میلیون ريال برآورد شده است.
سرپرست معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، در 
خصوص ساير اقدامات کمیته سازماندهی تحقیقات و بررسي اپیدمیولوژيک 
کوويد 1۹ اظهار داش��ت: بیماري کوويد 1۹ يکي از بیماري هاي ويروسي 
است که پس از ظهور بسیار سريع توسعه پیدا کرد و تبديل به پاندمي جهاني 
ش��د و اثرات ش��ديد بر س��المت، وضعیت اجتماعي و اقتصادي مردم در 
سرتاسر جهان به جاي گذاشت و در حال اثر گذاري است. وی تصريح کرد: 
سازمان بهداشت جهانی و سازمان تجارت جهانی، ۲ سازمانی هستند که با 
يکديگر در خصوص بیماري کوويد 1۹ فعالیت مي نمايند و پاس��خ گوي 
جنب��ه هاي مختلف بیماري از جمله گزارش وضعیت بیماري از نظر موارد 
شیوع، میزان مرگ و میر و میزان بهبودي در سرتاسر جهان، تدوين و صدور 
دستورالعمل ها و پروتکل هاي مرتبط با بیماري از نظر اصول پیشگیري و 
مقابله با شیوع در زمینه تشخیص ، درمان و ... در سطح بین المللي هستند.

دکتر صادقی، يکی از جنبه های مهم علمی مقابله با اين بیماري را، گسترش 
تحقیقات در زمینه بیماري عنوان کرد، که در جهان به صورت گس��ترده در 

حال انجام است.
وی ادامه داد: خوش��بختانه از اين ديدگاه کشور ايران جز يکی از بهترين، 
موثرترين کشورهاي جهان به شمار مي رود که در حیطه هاي مختلف اصول 
پیشگیري در رعايت بهداشت فردي و اجتماعي تشخیص و درمان بیماري 
موفق تر و خیلي س��ريع در بدو ايجاد بیماري تحقیقات خود را آغاز و در 

حال انجام است.
دکتر صادقی گفت: همچنین در زمینه فناوری و دس��تیابی به تولید میزان 
کافي از روش هاي محافظت فردي، ساخت کیت هاي تشخیص و تالش در 

دستیابي به واکسن و درمان مناسب به سختي و فعال کار مي کنند.
سرپرس��ت معاونت تحقیقات و فناوری دانش��گاه علوم پزشکی شهرکرد 
افزود: اين دانش��گاه، هم هماهنگ با س��اير دانشگاه های کشور و هماهنگ 
با کلیه دس��تور العمل ها، پروتکل ها و سیاست هاي ملي مبارزه با بیماري 

از طريق وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��کي ابالغ شده، فعالیت 
خودش را در زمینه سازمان دهي تحقیقات و بررسي اپیدمیولوژيک کوويد 
1۹ آغاز کرده و در اين خصوص کمیته اي تحت عنوان کمیته سازماندهي در 
تحقیقات و بررسي اپیدمیولوژيک کوويد 1۹ با هدف تدوين اولويت هاي 
تحقیقاتي و تسريع در روند بررسي و تصويب طرح هاي تحقیقاتي مرتبط 
با کوويد 1۹ در تاريخ هفدهم اس��فندماه ۹۸ در حوزه معاونت تحقیقات و 

فناوري دانشگاه تشکییل گرديد.
وی در تش��ريح گ��زارش فعالیته��ای کمیت��ه س��ازماندهی تحقیق��ات 
 1۹-COVID 1۹ اظهار داشت: پس از شروع اپیدمي بیماري-COVID
در کشور و دستور وزير بهداشت درمان و آموزش پزشکي مبني بر سازماندهي 
تحقیقات و بررس��ي اپیدمیولوژيک بیم��اري COVID-1۹ و متعاقب آن 
دستور معاون تحقیقات و فناوري وزارت بهداشت و تاکید رياست دانشگاه 
در اين خصوص، کمیته س��ازماندهي تحقیقات و بررس��ي اپیدمیولوژيک 
COVID-1۹ ب��ا هدف تدوين اولويت هاي تحقیقاتي و تس��ريع در روند 
بررس��ي و تصويب طرح هاي تحقیقاتي مرتبط با COVID-1۹ در تاريخ 

۹۸/1۲/1۷ حوزه معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه تشکیل گرديد. 
دکتر صادقی از فعالیت های انجام ش��ده به مشخص نمودن اولويت های 
تحقیقاتي دانشگاه در زمینه COVID-1۹با تاکید بر"بررسي اپیدمیولوژي 
بیماري" – "بررس��ي حساسیت و ويژگي تست هاي تشخیصي"– "توسعه 
فناوري در جهت تولید کیت مولکولي تشخیص سريع کوويد 1۹"– "بررسي 
نقش سیستم ايمني در پاتوفیزيولوژي و روند بهبود بیماري"– "آسیب هاي 
رواني و اجتماعي ناش��ي از کوويد 1۹" –" بررس��ي اثر بخشي برنامه هاي 
آموزشي رسانه هاي جمعي شامل راديو، تلويزيون و فضاي مجازي" اشاره 

داشت.
 وی، اع��الم فراخ��وان نام��ه وزير بهداش��ت درمان و آموزش پزش��کی 
درخص��وص تحقیق��ات در زمین��ه  COVID-1۹در دانش��گاه و مراکز 
تحقیقاتي،  بررس��ي گزارش اپیدمیولوژي بیماري و روند مراقبت و درمان 
بیماران، ايجاد کمیته  COVID-1۹در س��امانه پژوهش��یار جهت ثبت و 
ساماندهي طرح هاي تحقیقاتي در اين زمینه، بررسي و تصويب طرح هاي 
تحقیقاتي در جلسات کمیته سازماندهاي تحقیقات و بررسي اپیدمیولوژيک  
COVID-1۹و اختص��اص کد اخالق و ص��دور معرفي نامه هاي اجرايي 

ظرف ۴۸ ساعت ، را از ديگر اقدامات اين کمیته برشمرد.
به گفته وی، تا پايان فروردين ماه 1۳۹۹، ۶ جلس��ه  کمیته تش��کیل و در 

مجموع ۳۶ طرح در اين جلسات مورد بررسي قرار گرفت.

تصویب ۲۹ طرح تحقیقاتی در کمیته سازماندهی تحقیقات و بررسي 
اپیدمیولوژیک کووید ۱۹ دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد

معاونت 
تحقیقات و 

فناوری
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معاونت
فرهنگی

وبدا؛ در چهاردهمین روز از ارديبهشت ماه ۹۹، 
آئین تکريم و معارفه سرپرس��تان معاونت های 
آموزش��ی، فرهنگي و امور دانش��جويي دانشگاه 
علوم پزش��کي ش��هرکرد ب��ا حضور رياس��ت، 
معاونین مديران، روس��اي دانش��کده ها و مراکز 
تحقیقاتي دانش��گاه، روس��ا و مديران بیمارستان 
ه��اي اس��تان، اس��اتید و جمع��ي از کارکنان و 
مس��ئول نهاد نمايندگي مقام معظ��م رهبري در 
اين دانش��گاه در  سالن شهید سردار حاج قاسم 

سلیمانی مجتمع رحمتیه برگزار شد.
گفتنی اس��ت، در اين آئین ضمن گرامیداشت 
هفته معلم و تجلیل از مقام اس��اتید، س��خنراني 
حجت االس��الم و المس��لمین دکتر باغش��ني و 
رياس��ت دانش��گاه، از زحمات دکتر عبدالمجید 
فدايي و دکتر برزو خالدي فر سرپرس��تان سابق 
معاونت فرهنگي و امور دانشجويي و آموزشي، 
دکتر ش��هرام طهماسبیان و دکتر اکبر سلیماني به 

عنوان سرپرس��تان جديد اين دو معاونت معرفي 
شدند.

همچنی��ن، دکتر طهماس��بیان و س��لیمانی نیز 
در ادامه با قدردانی از حس��ن اعتماد مس��ئولین 
دانش��گاه براي واگذاري اي��ن وظايف خطیر، به 
اهمی��ت و جايگاه آم��وزش و پرداختن به امور 
فرهنگي و دانش��جويي در اين دانشگاه پرداخته 
، بخش��ي از اهداف و برنامه هاي کاري خود را 

تشريح نمودند.
گفتنی است، در پايان اين مراسم پس از قرائت 
و اهدای احکام سرپرس��تان جديد معاونت های 
آموزش��ي، فرهنگي و امور دانشجويي، با اهداي 
دسته هاي گل از چندين استاد نمونه دانشگاه به 
مناس��بت گرامیداشت 1۲ ارديبهشت ماه سالروز 
ش��هادت اس��تاد مطهري و مقام معلم و اساتید، 

تجلیل به عمل آمد.

آئین تکریم و معارفه سرپرستان معاونت های آموزشی، فرهنگی و امور دانشجویي 
دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد برگزار شد

وبدا; معاون فرهنگی و دانش��جويی دانش��گاه 
علوم پزش��کی شهرکرد عملکرد ستاد اقامه نماز 
دانش��گاه علوم پزشکی در س��ال ۹۸ را تشريح 

کرد.
دکتر عبدالمجید فدايی افزود: ۶ جلس��ه س��تاد 
اقام��ه نماز با بی��ش از ۳۰ مصوبه در س��ال ۹۸ 

تشکیل شد.
وی با اشاره به برگزاری چند نشست و کارگاه 
آموزش��ی و توجیهی جهت مدي��ران، کارکنان، 
دانش��جويان و رابطین ستاد اقامه نماز با دعوت 
از اس��اتید استاني و خارج اس��تاني و تجلیل از 
فعاالن، ياوران و رابطین ستاد اقامه نماز در سال 
گذش��ته ادامه داد: ارتباط و تعامل با س��تاد اقامه 
نماز اس��تان، شرکت در جلسات ستاد اقامه نماز 
استان و اجراي توافقنامه ابالغي ستاد اقامه نماز 
و وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��کي 
از ديگر اقدامات انجام گرفته در س��ال گذش��ته 

هستند.
معاون فرهنگی و دانش��جويی دانش��گاه علوم 
پزشکی شهرکرد بیان کرد: بانک جامع اطالعاتی 

از وضعیت نماز در دانشگاه شامل تعداد رابطین 
س��تاد اقامه نم��از، تعداد نمازخانه، مس��احت و 
امکان��ات، مس��جد و نمازخانه ه��اي واحدهاي 
تابعه، تع��داد نمازهاي جماعت و ائمه جماعت 
دانشگاه تهیه و در سامانه سجاده ستاد اقامه نماز 

کشور و سامانه عملیاتي بارگزاري شده است.
دکتر فدايی عنوان کرد: پیگیری و ابالغ نامه های 
باالدستي از طرف وزير محترم بهداشت، درمان 
و آموزش پزش��کي، س��تاد اقامه نماز کش��ور و 
استان و معاونت محترم اس��تاندار به واحدهاي 
تابعه و ذيرب��ط در خصوص رعايت وقت نماز 
در جلسات، پخش اذان و جانمايي نمازخانه در 
کلیه ساخت و س��ازها و انجام مکاتبات الزم و 
تصويب در جلس��ات س��تاد اقامه نماز دانشگاه 
مبن��ي بر الزام به جانمايي مناس��ب نمازخانه در 
تمامي س��اخت و س��ازهاي در پیش رو از قبیل 
فاز جديد بیمارس��تان هاجر، س��اختمان هاي در 
دس��ت احداث ش��بکه هاي بهداش��ت و درمان 
شهرس��تان هاي س��امان، بن، کی��ار و کوهرنگ 
و پیگی��ري، ارتب��اط و تعامل ب��ا مجمع خیرين 

س��المت و گروه فني و شروع عملیات ساخت 
مسجد با کمک خیرين در دانشکده دندانپزشکي 
رسالت چالشتر از ديگر اقدامات صورت گرفته 

است.
وی به تعمیر و بهس��ازی نمازخانه کلینیک امام 
علی )ع( اش��اره و خاطرنشان کرد: ارزيابي نظم 
و حضور ائمه جماعت واحدهاي تابعه دانشگاه 
و حل مش��کالت مربوطه و برگزاري دوره هاي 
آموزش��ي براي ائمه جماع��ت و پرداخت حق 
الزحمه اياب و ذهاب ۲۶ امام جماعت واحدهاي 

تابعه دانشگاه نیز در سال گذشته انجام شد.
معاون فرهنگی و دانش��جويی دانش��گاه علوم 
پزش��کی ش��هرکرد با تاکید بر پیگیري برخي از 
درخواس��ت هاي واحدها جهت تعمیر و تجهیز 
نمازخان��ه و تهییه اقالمي چون، مهر، س��جاده، 
ق��رآن، مفاتیح، چ��ادر نم��از و... يادآور ش��د: 
دوره وي��ژه آموزش احکام نم��از بیماران جهت 
پرستاران در بیمارس��تان هاجر با حضور معاون 
محترم س��تاد اقامه نماز کشور جناب آقاي دکتر 
قرباني و مدير ستاد اقامه نماز استان برگزار شد.

عملکرد ستاد اقامه نماز دانشگاه 
علوم پزشکی در سال ۹۸

وبدا; معاون فرهنگی و دانش��جويی دانش��گاه علوم پزشکی شهرکرد به 
تشريح اقدامات ستاد امر به معروف و نهی از منکر دانشگاه علوم پزشکي 

شهرکرد در سال ۹۸ پرداخت.
دکتر عبدالمجید فدايی با اشاره به تشکیل ۸ جلسه ستاد امر به معروف و 
نهی از منکر با حضور رياست و اعضاي ستاد با بیش از ۷۰ مصوبه، افزود: 
برگزاري نشست هاي آموزشي و توجیهي جهت مديران، رابطین ستاد امر 
به معروف و نهي از منکر و عفاف و حجاب دانشگاه در واحدهاي تابعه 
و طاليه داران معروف باحضور رياست محترم دانشگاه در ارديبهشت ماه 

و هفته امر به معروف و نهي از منکر ازجمله اين اقدامات است.
معاون فرهنگی و دانش��جويی دانشگاه علوم پزش��کی شهرکرد با اشاره 
به اينکه ارتباط و تعامل با دبیرخانه طرح تقويت مباني اعتقادي و ش��بهه 
زدايي ديني، ش��رکت در جلس��ات اين طرح، همچنین ارتباط و تعامل با 
س��تاد احیاء استان و شرکت در جلسات و پیگیري و اجراي مصوبات از 
ديگر اقدامات صورت گرفته در سال گذشته است، ادامه داد: سازماندهي 
طالي��ه داران ام��ر به معروف و نهي از منکر دانش��گاه در کلیه واحدها و 
ص��دور ابالغ، برگزاري جلس��ات و کالس هاي توجیهي و آموزش��ي در 
دانش��گاه و شرکت ياوران معروف در جلسات آموزشي سازمان تبلیغات 
اسالمي اس��تان با تدريس اساتید طرح تقويت مباني اعتقادي نیز در سال 

گذشته انجام گرفت.
دکتر فدايی عنوان کرد: بیش از 1۰ همايش، کارگاه و نشست آموزشی با 
موضوعات امربه معروف و نهی از منکر، عفاف و حجاب، ازدواج س��الم 
و خان��واده، فضاي مجازي، رس��انه، مهدويت، اخ��الق اداري، بیانیه گام 
دوم انقالب، س��بک زندگي اسالمي با حضور اساتید و سخنرانان مجرب 
کشوري و استاني از قبیل آيت اهلل میرباقري، دکتر عزيزي، حجت االسالم 
سید سلیماني، دکتر باغشني، دکتر بسیج و... براي مديران، اساتید، کارکنان 
و دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي در دانشگاه و کلیه واحدهاي تابعه با 
ثبت امتیاز ضمن خدمت جهت شرکت کنندگان در همايش ها ، کارگاه ها 

و نشست ها برگزار شد.

وی با بیان اينکه پیوست اجرايی جهت بیانیه گام دوم انقالب و تشکیل 
کمیته ها و کارگروه هاي تخصصي در دانشگاه بر اساس ۷ موضوع ترسیم 
ش��ده در بیانیه گام دوم انقالب نیز در س��ال ۹۸ انجام گرفت، خاطرنشان 
ک��رد: مکاتبات متعدد اداري و پیگیري و ارس��ال مصوبات به واحدهاي 
مربوط��ه در بح��ث اج��راي مصوبات و رعاي��ت آيین نامه هاي پوش��ش 
حرفه ايي و عفاف و حجاب، شرکت در جلسات داخلي شوراهاي امر به 
معروف واحدهاي تابعه، شرکت در نشست آموزشي و توجیهي مسئولین 
دبیرخانه هاي س��تادهاي امر به معروف و نهي از منکر دانشگاه هاي علوم 
پزشکي در مشهد مقدس، بازديد از مراکز تابعه دانشگاه و ارزيابي وضعیت 
اجراي مصوبات س��تاد امربه مع��روف در واحدها و تاکی��د بر برگزاري 
جلسات و نشست هاي مرتبط با بیانیه نیز در سال گذشته صورت گرفت.
معاون فرهنگی و دانشجويی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد اضافه کرد: 
پیگیري و انج��ام هماهنگي ها و مکاتبات الزم با واحدهاي تابعه و انجام 
تبلیغات جهت شرکت پرس��نل واحدهاي دانشگاه و مديران دانشگاه در 
نشس��ت طرح تقويت مباني اعتقادي و شبهه زدايي در مصالي حضرت 
امام به میزباني دانشگاه به عنوان رابط دانشگاه با دبیرخانه طرح و ارسال 
اطالعات و لیس��ت حضور و غیاب به واحد آموزش جهت درج امتیاز از 

ديگر اقدامات صورت گرفته در سال ۹۸ بودند.
دکتر فدايی يادآور ش��د: تهیه بانک جامع��ه اطالعاتی از وضعیت امر به 
معروف و نهي از منکر در دانشگاه و تشکیل شوراهاي تابعه، تعداد رابطین 
س��تاد، واحدهاي تابعه، تعداد ياوران و طاليه داران معروف در دانشگاه و 
بارگذاري کلیه مس��تندات فعالیت ها در سامانه عملیاتي و بارگذاري ساير 
فعالیت هاي فصلي و ماهیانه شش ماهه اول امر به معروف و نهي از منکر 

و کسب حداکثر امتیاز پیش بیني شده نیز در سال گذشته انجام گرفت.
وی اج��را و انجام برنامه ابالغی وزارتخانه در موضوع امر به معروف و 
نهی بر اس��اس برنامه س��امانه عملیاتی و بارگذاری در سامانه را از ديگر 
اقدامات س��تاد امر به معروف و نهي از منکر دانش��گاه علوم پزشکي در 

سال ۹۸ عنوان کرد.

معاونت
اقدامات ستاد فرهنگی

امر به معروف 
و نهی از 

منکر دانشگاه 
علوم پزشکی 

شهرکرد 
درسال ۹۸
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معاونت 
فرهنگی بازگشایی خوابگاه ها و سلف سرویس با رعایت کامل 

پروتکل های بهداشتی

وب��دا؛ سرپرس��ت معاون��ت فرهنگ��ی و امور 
دانش��جويی دانش��گاه علوم پزش��کی شهرکرد، 
از بازگش��ايی خوابگاه ها و سلف س��رويس اين 
دانش��گاه با رعايت کامل پروتکل هاي بهداشتي 

خبر داد.
دکتر شهرام طهماسبیان، افزود: پیگیری های الزم 
برای اجراي هر چه بهتر پروتکل هاي بهداش��تي 
ابالغ��ي وي��ژه دانش��جويان و هماهنگي ه��اي 

بازگش��ايي خوابگاه ه��ا و س��لف س��رويس در 
دانشگاه صورت گرفته است.

سرپرس��ت معاونت فرهنگی و امور دانشجويی 
دانش��گاه علوم پزش��کی ش��هرکرد، خاطرنشان 
کرد: مقرر ش��د تا وعده غذايی ناهار به صورت 
دومنويي در محل س��لف سرويس و وعده هاي 

غذايي شام و صبحانه در خوابگاه توزيع شود.
وی ادامه داد: همچنین تصمیم بر آن ش��د اين 

وعده های غذايي با رعاي��ت کامل پروتکل هاي 
بهداش��تي و در ظروف يک ب��ار مصرف در بین 

دانشجويان توزيع شود.
دکت��ر طهماس��بیان اضافه کرد: محیط س��لف 
سرويس در دو نوبت، پیش از توزيع غذا و بعد 
از صرف غذا گندزدايي خواهد ش��د، همچنین 
براي اطمینان بیش��تر براي میزهاي غذاخوري از 

سفره يک بار مصرف استفاده مي شود.
سرپرس��ت معاونت فرهنگی و امور دانشجويی 
دانشگاه علوم پزشکی ش��هرکرد با بیان اينکه با 
پیگیري هاي صورت گرفته قرار شد دو اتوبوس 
جهت اياب و ذهاب دانش��جويان در نظر گرفته 
ش��ود، يادآور ش��د: اين اقدام براي آن است که 
تراک��م کمت��ري در جابه جايي دانش��جويان در 
محیط هاي خوابگاهي، آموزشي و درماني فراهم 

شود. 
وی تصري��ح کرد: کلیه دانش��جويان بايد برای 
حض��ور در محیط هاي خوابگاهي و آموزش��ي 
فرم خود اظه��اري را تکمیل کنند و در غیر اين 
صورت از حضور آن ها در محیط هاي ياد ش��ده 

ممانعت به عمل خواهد آمد.

وبدا؛ سرپرس��ت معاونت دانش��جويی و امور 
فرهنگی دانش��گاه علوم پزش��کی ش��هرکرد از 
برگ��زاری کارگاه آموزش��ی ب��راي متصدي��ان 

خوابگاه هاي اين دانشگاه خبر داد.
دکتر شهرام طهماسبیان افزود: کارگاه آموزشی 
خدمه های خوابگاه ها و دانشکده ها و ناظمه های 
خوابگاه ها دانش��گاه علوم پزش��کی ش��هرکرد 

برگزار شد.
معاون دانش��جويی و امور فرهنگی دانش��گاه 
علوم پزش��کی ش��هرکرد با اش��اره به اينکه اين 
کارگاه آموزش��ي با حضور کارشناساني از مرکز 
بهداش��ت چهارمحال و بختیاري تش��کیل شد، 
عنوان کرد: اين کارشناس��ان م��وارد الزم براي 
بازگش��ايي خوابگاه ها که قرار اس��ت از ش��نبه 
مورخ 1۷ خردادماه س��ال ۹۹ انجام ش��ود را به 

گروه هاي ذکر شده آموزش دادند.

وی خاطرنشان کرد: ازجمله آموزش های مطرح 
شده در کارگاه آموزشی برای متصديان خوابگاه 
ه��ای دانش��گاه علوم پزش��کي ش��هرکرد، بیان 
چگونگي رعايت بهداش��ت فردي دانشجويان، 
شیوه استفاده از وس��ايل حفاظت فردي، روش 
هاي اس��تفاده از مواد گندزدا، معرفي مکان هاي 
پُرخط��ري که حتم��ا بايد گندزدايي ش��ود و... 

بودند.
دکتر طهماسبیان به انجام مرحله اول سم پاشی 
سلف های دانشجويی در دانشگاه علوم پزشکی 
شهرکرد، اشاره و اضافه کرد: عملیات سم پاشي 
و َرپلِنت گ��ذاري علی��ه حش��رات و خزندگان 
در داخ��ل و خ��ارج خوابگاه ها و س��لف هاي 

دانشجويي اين دانشگاه انجام شد. 
سرپرست معاونت دانشجويی و امور فرهنگی 
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد خاطرنشان کرد: 
گندزداي��ی خوابگاه هاي دانش��جويي در زمان 

حضور دانش��جويان در دانش��گاه مرتب��ا انجام 
خواهد.

وی از آماده بودن همه ش��رايط بهداشتی برای 
حضور دانش��جويان در دانش��گاه علوم پزشکی 
ش��هرکرد خبر داد و يادآور ش��د: دانش��جويان 
در ايام حضورش��ان در خوابگاه بايد به رعايت 
بهداشت فردي و فاصله گذاري اجتماعي اهتمام 

داشته باشند.

کارگاه آموزشی متصدیان خوابگاه ها در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 
برگزار شد

وب��دا؛ سرپرس��ت معاون��ت فرهنگ��ی و امور 
دانش��جويی دانشگاه علوم پزش��کی شهرکرد از 
بررس��ی خوابگاه های دانشجويي و اتخاذ تدابیر 
الزم براي رفع مشکالت اين خوابگاه ها خبر داد.
سرپرس��ت معاونت فرهنگی و امور دانشجويی 
دانش��گاه علوم پزش��کی ش��هرکرد در نخستین 
روزهای کاري خود پس از انتصاب در بازديدي 
دو روزه از خوابگاه هاي دانشجويي که به همراه 
مدي��ر فرهنگي، مدير دانش��جويي و تعدادي از 
مس��ئوالن معاونت صورت گرفت، به بررس��ي 

وضعیت اين اماکن پرداخت.
در بازديد از خوابگاه های دانش��جويی دانشگاه 
علوم پزش��کی ش��هرکرد مش��کالت اين اماکن 
از نزديک بررس��ي و براي رفع اين مش��کالت 

تصمیماتي اتخاذ شد.

دکت��ر ش��هرام طهماس��بیان در خص��وص اين 
بازديد و تصمیمات اتخاذ ش��ده، گفت: بررسی 
کامل وضعیت س��اختمان ها، شناسايي مشکالت 
رفاهي، ورزش��ي و تأسیساتي، پیگیري تعمیر و 
تجهی��ز خوابگاه ها و همچنین اتخاذ راهکارهاي 
مناس��ب براي ضدعفوني خوابگاه ها و مقابله با 
کرونا ازجمله اهداف اي��ن بازديدهاي دو روزه 

به شمار مي رود.
سرپرس��ت معاونت فرهنگی و امور دانشجويی 
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در ادامه با اشاره 
ب��ه اينک��ه خواب��گاه دخترانه بوس��تان ۳۸۵ نفر 
ظرفی��ت دارد و هم اکنون ۵۰۰ نفر پذيرش کرده 
اس��ت، افزود: مش��کالت اين خوابگاه در بحث 
تجهیزات و زيرس��اختي بررس��ي و تصمیمات 

الزم درخصوص رفع آن ها اتخاذ شد.

وی بر توس��عه فض��ای ورزش��ی و تجهیزاتی 
خوابگاه دخترانه بوستان تأکید کرد.

دکتر طهماسبیان در خصوص خوابگاه دخترانه 
بهارس��تان نیز بیان داشت: اين خوابگاه ۲۴۰ نفر 
ظرفیت داش��ته و خوش��بختانه دانشجوی مازاد 
ب��ر ظرفیت ن��دارد، طي بازديد ص��ورت گرفته 
پیش بیني هاي الزم جهت رفع مشکل درب هاي 

اضطراري اين خوابگاه انديشیده شد.
سرپرس��ت معاونت فرهنگی و امور دانشجويی 
دانش��گاه علوم پزش��کی ش��هرکرد با بیان اينکه 
ظرفی��ت خواب��گاه پس��رانه گلس��تان 1۸۴ نفر 
اس��ت اما ۲۲۰ نفر دانشجو پذيرش کرده است، 
خاطرنشان کرد: در بازديد انجام شده کمبودها و 
مش��کالت احتمالي خوابگاه احصا و تصمیمات 

درخصوص رفع اين مشکالت گرفته شد.
وی با اش��اره به خوابگاه های پس��رانه سويتی 
عمان و مول��وی، افزود: ظرفیت هر کدام از اين 
س��ويت ها ۶ نفر اس��ت اما بعضا بین 1۵ تا 1۶ 
دانشجو پذيرش دارند، لذا مقرر شد با راه اندازي 
س��ريع خوابگاه کاشاني ظرفیت اين دو خوابگاه 

تعديل شود.
دکتر طهماس��بیان عن��وان کرد: ط��ی بازديدی 
ک��ه از خوابگاه کاش��انی ص��ورت گرفت مقرر 
ش��د اين خوابگاه حداکثر تا ۳۰ ارديبهش��ت ماه 
تجهیز، تکمیل و تحويل شود، دستور خريداري 
تجهیزات م��ورد نیاز براي اي��ن خوابگاه صادر 

شده است.

معاونت 
مشکالت خوابگاه های دانشجویی در بازدید مسؤوالن فرهنگی

دانشگاه بررسی شد

وب��دا؛ سرپرس��ت معاون��ت فرهنگ��ی و امور 
دانشجويی دانش��گاه علوم پزشکی شهرکرد، از 
برگزاری محفل انس با قرآن با نفس گرم قاريان 
ممت��از کش��وري و مولودي خواني بمناس��بت 
والدت با س��عادت کريم اهل بیت حضرت امام 

حسن مجتبي )ع( خبر داد.
به گزارش وبدا؛ دکتر شهرام طهماسبیان افزود: 
اين مراسم با حضور حجت االسالم و المسلمین 
دکتر باغش��نی مس��ئول دفت��ر نه��اد نمايندگی 
مقام معظم رهبري در دانش��گاه علوم پزش��کي 

شهرکرد، مدير کل سازمان اوقاف استان، رئیس 
مرک��ز آموزش��ي و درماني هاج��ر )س( ، مدير 
روابط عمومي و اطالع رس��اني و مدير فرهنگي 
معاونت فرهنگي و امور دانش��جويي دانشگاه و 
هم��کاري اداره قرآن و عترت اي��ن معاونت و 
اداره اوقاف و انور خیريه اس��تان در بیس��تمین 
روز از ارديبهش��ت ماه ۹۹ در سالن اجتماعات 

بیمارستان هاجر )س( برگزار شد.
وی، رونماي��ی از قابه��ای خت��م ق��رآن کريم 
مخص��وص بیماران و همراه��ان در راهروهاي 

بیمارس��تان با کمک ه��اي مومنانه پرس��تاري، 
تکريم نام ائمه و اهدا هديه فرهنگي به نوزادان 
متول��د روز می��الد ائم��ه اطهار که ن��ام ائمه را 
گذاش��ته باش��ند را از ديگر برنام��ه هاي جانبي 

محفل انس با قرآن کريم برشمرد.
دکتر طهماس��بیان در ادامه با اشاره به ضرورت 
ايجاد جو معنوی و آرامش با توجه به نیاز شديد 
روزهای ش��یوع بیماري کووي��د 1۹ ، برگزاري 
چنین محافلي را در موثر و توس��ل به اهل بیت 

را راه گشا دانست.

محفل انس با قرآن همزمان با والدت کریم اهل بیت در مرکز آموزشی 
درمانی هاجر)س( شهرکرد برگزار شد
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وب��دا؛ مدي��ر رواب��ط عموم��ی و رئیس 
کارگروه اطالع رسانی س��تاد مقابله با کرونا 
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، از فعال شدن 
س��امانه ثبت نام صنوف کم خطر از بیست و 

سومین روز از فروردين ماه ۹۹ خبر داد.
 سید علی درخشان، ضمن عرض خداقوت 
و آرزوی س��اعاتی خوش برای تمامی روسا 
و معاونین بهداشتي شبکه هاي ۹ گانه استان، 
با توجه به فعال شدن سامانه ثبت نام صنوف 
کم خطر از بیست و سومین روز از فروردين 
ماه ۹۹، از اين عزيزان خواست، ترتیبي اتخاذ 
گردد، ضمن دعوت از اعضاي ستاد کروناي 
شهرس��تان که مرتبط با برنامه هس��تند مانور 
اجرايي طرح فاصله گذاري هوش��مند شروع 

ومستند گردد.

وی تصري��ح کرد: س��ازماندهی وتیم بندی 
س��اير نیروهاي واحدهاي شبکه بجز مبارزه 
بابیماريها در طي يک هفته ضروري والزامي 

است.
وی در ادامه متذکر ش��د، داشتن تبلت و يا 
ل��پ تاب برای کنترل اس��تعالم کد رهگیری 

متصديان براي هر تیم تدارک ديده شود.
مدير روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی 
ش��هرکرد با بیان اينکه، داش��تن مواد گند زدا 
در هرصنف ضروری اس��ت افزود: در تامین 
مواد گندزداي س��طوح شبکه هاي بهداشت 
ودرمان از پتانس��یل تولیدي آب ژاول استان 
وشهرس��تانها به��ره م��ي برند، ول��ي تامین 
ضدعفوني دس��ت وحفاظت ف��ردي بعهده 

متصديان است.

وبدا; مدير رواب��ط عمومی و رئیس کارگروه 
اطالع رسانی ستاد مقابله با کرونا دانشگاه علوم 
پزشکی ش��هرکرد گفت:جلسه ويديو کنفرانس 
دکت��ر جهان پور رئیس مرک��ز روابط عمومي و 
اطالع رساني وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزش��کي با محوريت مستندسازي طرح بسیج 
مل��ي مبارزه ب��ا کرون��ا و غربالگ��ري بیماري 
کوويد1۹ با مديران روابط عمومي دانشگاه هاي 

علوم پزشکي سراسر کشور تشکیل شد.

سید علی درخشان افزود: در اين جلسه دکتر 
جهان پور بر انعکاس مطلوب خدمات بس��یج 
ملی مقابله ب��ا کرونا و طرح غربالگری بیماري 

کوويد1۹ تاکید کرد.
وی ادام��ه داد: رئی��س مرک��ز روابط عمومی 
و اطالع رس��انی وزارت بهداش��ت حلقه اولیه 
خدمات بس��یج ملي مقابله ب��ا کرونا را از زمان 
 Salamat.gov.ir ثبت ن��ام مردم در س��امانه
عنوان و بیان کرد: بعد از اين مرحله است که با 

ورود تیم هاي سالمت محور، مراقبان سالمت، 
بهورزان و... پیگیري هاي بعدي انجام مي شود.

مدي��ر روابط عمومی و رئیس کارگروه اطالع 
رس��انی س��تاد مقابله با کرونا دانش��گاه علوم 
پزشکی شهرکرد به آمار ۶۵ میلیون و ۴۵۰ هزار 
 Salamat.gov.ir نفري ثبت نامي در سامانه
مطرح شده از سوي دکتر جهان پور اشاره کرد 
و گف��ت: رئیس مرکز رواب��ط عمومي و اطالع 
رساني وزارت بهداش��ت همچنین خاطرنشان 
کرد ۳۴ هزار تیم س��المت در سراس��ر کشور 
وظیفه غربالگري از مردم با اس��تفاده از تماس 

تلفني را انجام مي دهند.
درخش��ان اضافه کرد: به گفته دکتر جهان پور 
روزان��ه به ص��ورت میانگین ۶ ت��ا ۶.۵ میلیون 
تماس تلفنی توس��ط تیم هاي سالمت محور با 

مردم سراسر کشور گرفته مي شود.
وی بیان کرد: مستندسازی اقداماتی که امروز 
در بح��ث مقابله ب��ا کرونا در کش��ور صورت 
می گیرد که هم براي زم��ان حاضر و هم براي 
آيندگان مؤثر اس��ت از ديگر موارد مورد تاکید 
رئیس مرک��ز روابط عمومي و اطالع  رس��اني 
وزارت بهداش��ت در جلس��ه ويديو کنفرانس 

امروز بود.

الزامات 
اجرایی شبکه 

های ۹ گانه 
استان با توجه به 
بازگشایی پلکانی 
برخي از صنوف 

بي خطر

تشکیل جلسه ویدیو کنفرانس رئیس مرکز روابط عمومی 
و اطالع رسانی وزارت بهداشت با مدیران روابط عمومي 

دانشگاه هاي علوم پزشکي

روابط 
عمومی

وب��دا؛ سرپرس��ت معاونت فرهنگ��ی و امور 
دانشجويی دانش��گاه علوم پزش��کی شهرکرد 
گف��ت: اولی��ن مرحل��ه بس��ته های بهداش��تي 
پیش��گیري از کرونا در خوابگاه هاي دانش��گاه 

علوم پزشکي شهرکرد توزيع شد.

دکتر ش��هرام طهماس��بیان افزود: بس��ته های 
بهداش��تی توزي��ع ش��ده در بین دانش��جويان 
خوابگاه��ي ش��امل اقالمي همچون ماس��ک، 

دستکش و بروشور آموزشي بودند.
سرپرست معاونت فرهنگی و امور دانشجويی 
دانش��گاه علوم پزش��کی ش��هرکرد ادام��ه داد: 
همچنین آموزش های الزم درخصوص بیماري 
کرونا، شیوه هاي انتقال اين بیماري، روش هاي 
حفاظت فردي، اس��تفاده از تجهیزات بهداشتي 
و... به دانشجويان و خدمه مستقر در خوابگاه ها 
ارائه ش��د و از دانش��جويان تب سنجي به عمل 
آمد. وی خاطرنشان کرد: کانون های دانشجويی 

هالل احم��ر، جهادی انصارالمه��دی )عج( و 
سالمت دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد در کنار 
معاونت فرهنگي و امور دانش��جويي دانشگاه 
در ام��ر توزيع بس��ته ها بهداش��تي و آموزش 

پروتکل ها به دانشجويان مشارکت داشتند.

وبدا; سرپرس��ت معاونت فرهنگی و امور 
دانشجويی دانش��گاه علوم پزشکی شهرکرد از 
ادامه روند پذيرش دانش��جو در اين دانشگاه با 

رعايت همه پروتکل هاي بهداشتي خبر داد.
دکتر ش��هرام طهماس��بیان افزود: پیش از اين 
مقرر ش��ده بود لیس��ت دانش��جويان متقاضی 
خوابگاه با رعايت زمانبندي از س��وي معاونت 
آموزشي دانش��گاه علوم پزشکي شهرکرد ارائه 
ش��ود و ت��ا زماني ک��ه برنامه آموزش��ي براي 
دانش��جويان وجود داش��ته باش��د خوابگاه در 
اختیار دانش��جويان اين دانش��گاه قرار خواهد 
گرفت. سرپرس��ت معاونت فرهنگ��ی و امور 
دانش��جويی دانشگاه علوم پزش��کی شهرکرد، 
ادام��ه داد: از مورخ 1۷ خردادماه س��ال ۹۹ که 
فعالیت دانش��گاه های علوم پزشکي در سراسر 

کشور آغاز شد، دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 
۲۰۲ نفر دانش��جو دختر و پس��ر را در قالب ۶ 
گروه دانش��جويي در خوابگاه هاي اين دانشگاه 

پذيرش کرده است.

وی تاکی��د کرد: خوش��بختانه تاکن��ون هیچ 
مورد مثبت ابتال به بیماری کوويد_1۹ در بین 
دانش��جويان مس��تقر در خوابگاه هاي دانشگاه 

علوم پزشکي شهرکرد گزارش نشده است.
دکتر طهماس��بیان به توزيع پک های بهداشتی 
در میان دانش��جويان مس��تقر در خوابگاه هاي 
دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد اشاره و اضافه 
کرد: اين پک ها ش��امل ماس��ک، دس��تکش و 

بروشور آموزشي هستند.
سرپرست معاونت فرهنگی و امور دانشجويی 
دانش��گاه علوم پزشکی ش��هرکرد خاطرنشان 
ک��رد: پک ه��ای بهداشتی_آموزش��ي در بی��ن 
همه خوابگاه هاي اين دانش��گاه شامل مولوي، 
عمان، گلستان، بوستان و بهارستان که پذيراي 

دانشجويان هستند، توزيع شد.

توزیع 
بسته های بهداشتی در 
خوابگاه های دانشگاه 
علوم پزشکی شهرکرد

پذیرش 
دانشجو در 

خوابگاه های دانشگاه 
علوم پزشکی شهرکرد 
با رعایت پروتکل های 

بهداشتی ادامه دارد

سرپرست  وبدا; 
ن��ت  و معا
و  دانش��جويی 
فرهنگ��ی  ام��ور 
ه  نش��گا ا د
پزش��کی  عل��وم 
گفت:  ش��هرکرد 
مس��ابقات  در 
قرآني  ايده ه��ای 
 ، ي ر کش��و

ايده پ��ردازان ش��وراي مرکزي ق��رآن و عترت 
دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد با ايده اي با نام 

"باش��گاه همراهان قرآن و عت��رت" در جايگاه 
سوم قرار گرفتند.

دکتر ش��هرام طهماس��بیان افزود: مس��ابقات 
ايده های قرآنی کشوری برگزار شد و دبیر کانون 
قرآن و عترت دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد به 
نمايندگي از اعضاي اين کانون در اين مسابقات 
حضور داشت. سرپرست معاونت دانشجويی و 
امور فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد با 
اش��اره به اينکه فراخوان "به��ار قرآن در خزان 
کرونا" که به همت س��ازمان دارالقرآن سازمان 
تبلیغات اسالمي استان تهران برگزار شد از ۲۰ 
فروردين ماه آغاز و تا ابتداي ماه مبارک رمضان 
ادامه داش��ت، خاطرنشان کرد: در اين فراخوان 
که با هدف تقويت و ترويج فعالیت هاي قرآني 
در ايام خانه نش��یني کرونا برگزار شد، بیش از 

۴۰۰ ايده به دبیرخانه فراخوان ارسال شد.
وی ب��ا بی��ان اينک��ه در مرحل��ه اول ارزيابی 
ايده ه��ا،۳۰ نف��ر از ايده پردازان ش��رکت کننده، 

برگزي��ده و ب��راي حض��ور در مرحل��ه دوم 
فراخوانده شدند، اضافه کرد: سپس ايده پردازان 
برگزي��ده با ارائه حضوري، به دفاع از ايده ها و 

طرح ها قرآني خود بپردازند.
طهماس��بیان با تاکی��د بر اينک��ه مرحله دوم، 
ارزياب��ی برگزيدگان فراخوان "به��ار قرآن در 
خ��زان کرونا" در محل س��الن هماي��ش اداره  
کل تبلیغات اس��المي استان تهران برگزار شد، 
تصريح ک��رد: در اين هماي��ش برگزيدگان به 
صورت حض��وري و ويدئوکنفران��س به ارائه 
ايده هاي خ��ود پرداختند. سرپرس��ت معاونت 
دانشجويی و فرهنگی دانش��گاه علوم پزشکی 
ش��هرکرد بیان داشت: در نهايت ۶ نفر به عنوان 
برگزي��ده نهاي��ي فراخ��وان معرفي ش��دند که 
خوش��بختانه ايده پردازان شوراي مرکزي قرآن 
و عترت دانش��گاه علوم پزش��کي شهرکرد، با 
ايده اي با نام باشگاه همراهان قرآن و عترت در 

جايگاه سوم قرار گرفتند.

معاونت
فرهنگی

جایگاه 
سوم مسابقات 

ایده های 
قرآنی 

کشور، برای 
ایده پردازان 

دانشگاه 
علوم پزشکي 

شهرکرد

7576



وب��دا؛ مدير روابط عمومی و اطالع رس��انی و 
دبیر س��تاد هفته سالمت دانش��گاه علوم پزشکی 
ش��هرکرد، از اع��الم برنام��ه ه��ای اجرايي اين 

دانشگاه در هفته سالمت ۹۹ خبر داد.
س��ید علی درخشان افزود: با توجه به انتخاب 
عن��وان، "بهورزان و خانواده بهداش��ت کش��ور 
در مقابل��ه با کرونا" برای نخس��تین روز از هفته 
س��المت اف��زود: حض��ور رياس��ت، معاونین و 
کارشناسان در برنامه هاي راديويي و تلويزيوني 
ص��دا و س��یما)برنامه س��المت باش��ید(، تقدير 
رياس��ت دانش��گاه به ص��ورت زنده در ش��بکه 
اجتماع��ي اينس��تاگرام، در اقدام��ي نمادي��ن با 
حضور رياست محترم دانشگاه و روساي شبکه 
هاي ۹ گان��ه و فرمانداران در يکي از خانه هاي 
بهداش��ت، حضور سرپرست ش��بکه بهداشت و 
درمان شهرس��تان بروجن در منزل ش��هید مدافع 
س��المت )شهید کاوياني( و تماس تلفي رياست 
دانشگاه با خانواده معظم اين شهید، حضور مدير 
کل آموزش و پرورش اس��تان به همراه س��فیران 
س��المت در دفتر رياست دانشگاه جهت تبريک 

هفته سالمت انجام خواهد شد.
وی تصريح کرد: برای روز سه شنبه دومین روز 
از هفته س��المت نیز عنوان: "پزشکان، پرستاران 
و خان��واده نظام س��المت در مقابله ب��ا کرونا" 
انتخاب شده است. درخش��ان، حضور رياست، 
معاونی��ن و کارشناس��ان در برنامه های راديويی 
و تلويزيوني صدا و س��یما، رونمايي از موسیقي 
دکتر فیاضي در وصف مدافعان سالمت، حضور 
رياست دانشگاه، مسئول نهاد مقام معظم رهبري 

در دانش��گاه، روس��ا و مديران بیمارستان ها در 
جمع پزشکان و پرستاران و اهداي شاخه گل و 
عرض خدا ق��وت را از برنامه هاي اجرايي اين 

روز برشمرد.
به گفته وی، برای چهارشنبه مصادف با سومین 
روز از ماه ارديبهش��ت و هفته سالمت، با عنوان: 
"آموزش، پژوهش، فناوری و تولید ملي در مقابله 
ب��ا کرون��ا" ، رونمايي و تقدي��ر از چندين مقاله 
پژوهش��ي در بحث اپیدمیولوژي بیماري کوويد 
1۹، حضور رياس��ت، معاونین و کارشناسان در 
برنامه هاي راديويي و تلويزيوني صدا و س��یما 

)برنامه سالمت باشید( پیش بیني شده است.
درخش��ان، عن��وان روز پن��ج ش��نبه، چه��ارم 
ارديبهش��ت ماه را " هماهنگ��ی و همکاری بین 
بخش��ی در مقابله با کرونا" اع��الم کرد و افزود: 
ب��رای اين روز نی��ز هماهنگي ه��اي الزم براي 
ديدار با روس��ا و مديران سازمان هاي مختلف و 
فعال در امر مقابله با کرونا از جمله ش��هرداري، 
نیروي انتظامي، آتش نشاني، صدا و سیما ، هالل 
احمر و بس��یج و اهداي شاخه گل و لوح سپاس 
انجام خواهد ش��د. مدير روابط عمومی دانشگاه 
علوم پزش��کی شهرکرد گفت: برای جمعه پنجم 
ارديبهش��ت ماه با عن��وان: "روحانیون، نهادهاي 
دين��ي و همدلي مومنانه در مقابل��ه با کرونا" نیز 
ديدار رياست و هیئت رئیسه دانشگاه با نماينده 
ولي فقیه در اس��تان و تقدير از فعاالن مذهبي و 
ديدار روس��اي ش��بکه هاي ۹ گانه در شهرستان 
هاي تابع��ه با ائمه جمعه و جماعات و تقدير از 
زحمات و همکاري هاي اين عزيزان و گزارش 

رياس��ت دانش��گاه در برنام��ه ه��اي راديويي و 
تلويزيوني صدا و سیما تدارک ديده شده است.

درخش��ان اف��زود: "مردم، همیاران س��المت و 
مش��ارکت اجتماعی در مقابله ب��ا کرونا" عنوان 
شش��مین روز از هفته س��المت ۹۹ می باشد که 
تقدي��ر از هم��کاری هاي گروه ه��اي جهادي، 
مس��ئول تیم امام رضايي هاي شهرکرد، هیات يا 
زهرا و تیم ش��هید مدافع وطن قربانعلي امیدي و 
حضور رياست، معاونین در برنامه هاي راديويي 
و تلويزيون��ي صدا و س��یما از جمله برنامه هاي 

اجرايي اين روز به شمار مي رود.
وی تصريح کرد: يکش��نبه هفتم ارديبهشت ماه 
مصادف با آخرين روز از هفته سالمت با عنوان 
"هر رسانه يک پايگاه سالمت در مقابله با کرونا" 

نام گذاري شده است.
مدير روابط عمومی و اطالع رسانی و دبیر ستاد 
هفته سالمت دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، از 
برنامه های اجرايي اين دانشگاه براي هفتمین روز 
از هفته سالمت به ارائه گزارش رياست دانشگاه 
با دع��وت از مدير کل صدا و س��یما و معاونین 
صدا، سیما و راديو، خبرنگاران خبرگزاري ها در 
خصوص اقدامات ص��وت گرفته و ابتکارات و 
موفقیت هاي دانش��گاه در مقابله با کرونا، تقدير 
از رس��انه ه��اي فعال در زمینه مب��ارزه با کرونا، 
برگزاري مسابقه يا پويش تولید محتوا در فضاي 
مجازي در خصوص مدافعین سالمت و حضور 
رياس��ت، معاونین و کارشناس��ان در برنامه هاي 
راديويي و تلويزيوني صدا و سیما اشاره داشت.

روابط 
عمومی برنامه 

های 
اجرایی 

هفته سالمت 
۹۹ اعالم شد

تجلیل از رؤسای شبکه های 
بهداشت شهرستان های 

چهارمحال و بختیاری در سومین 
روز از هفته سالمت

وبدا; همزمان با س��ومین روز از هفته سالمت در جلسه ويدئو کنفرانس با حضور 
رياس��ت و معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ش��هرکرد، نمايندگان پزشکان، 
مراقبین سالمت، بهورزان و امور آزمايشگاه از رؤساي مراکز بهداشت شهرستان هاي 

نُه گانه چهارمحال و بختیاري تجلیل شد.
س��ید علی درخش��ان در اين خصوص افزود: آيین تجلیل در سومین روز از هفته 
سالمت به بهانه خدمات شايسته خانواده بهداشت چهارمحال و بختیاري برگزار شد 
تا از افرادي که در بحث کنترل، مراقبت و پیشگیري از کرونا مشارکت فعال داشتند 
تقدير ش��ود. وی ادام��ه داد: پیش از اين و همزمان با هفته س��المت، در آيین هايي 
جداگان��ه از نمايندگان خانواده بهداش��ت و درمان چهارمحال و بختیاري ش��امل 
بهورزان، مراقبین سالمت، پزشکان، مديران و معاونین شبکه هاي بهداشت و درمان 
و همچنین کادر پرس��تاري و آزمايش��گاه تقدير به عمل آمد. مدير روابط عمومی و 
اطالع رسانی دانشگاه علوم پزش��کی شهرکرد خاطرنشان کرد: هفته سالمت از اول 
ارديبهشت ماه سال ۹۹ با تاکید بر "حمايت همگاني از مدافعان سالمت" آغاز شده 

و تا هفتم اين ماه ادامه دارد.

شعار و روز شمار هفته سالمت ۹۹ 
اعالم شد

وبدا؛ مدير روابط عمومی و اطالع رسانی و دبیر ستاد هفته سالمت دانشگاه علوم 
پزش��کی، خدمات بهداش��تی و درماني چهارمحال و بختیاري از اعالم عناوين روز 

شمار ايام هفته سالمت سال ۹۹ و شعار اين هفته خبر داد.
سید علی درخشان با اشاره به اينکه هفته اول ارديبهشت ماه بعنوان هفته سالمت 
نامگذاری ش��ده اس��ت افزود: " حمايت همگاني از مدافعان سالمت" بعنوان شعار 

محوري هفته انتخاب شده است.
وی افزود: دوش��نبه 1/۲/1۳۹۹ با عنوان: بهورزان و خانواده بهداش��ت کش��ور در 
مقابله با کرونا، س��ه شنبه ۲/۲/1۳۹۹ با عنوان: پزش��کان، پرستاران و خانواده نظام 
س��المت در مقابله ب��ا کرونا، چهارش��نبه ۳/۲/1۳۹۹ با عنوان: آم��وزش، پژوهش، 
فن��اوری و تولید ملی در مقابله با کرونا، پنج ش��نبه ۴/۲/1۳۹۹ با عنوان: هماهنگی 
و همکاری بین بخش��ي در مقابله با کرونا، جمع��ه ۵/۲/1۳۹۹ با عنوان: روحانیون، 
نهادهاي ديني و همدلي مومنانه در مقابله با کرونا، شنبه ۶/۲/1۳۹۹ با عنوان: مردم، 
همیاران س��المت و مش��ارکت اجتماعي در مقابله با کرونا و يکشنبه ۷/۲/1۳۹۹ با 

عنوان هر "رسانه" يک "پايگاه سالمت" در مقابله با کرون نامگذاري شده است.

واحدهای صنفی و صنعتی با ثبت 
salamat.gov. نام در سامانه

ir راهنما ها و الزامات سالمت 
محیط کار، مربوط به نوع فعالیت 

خود را دریافت نمایند
وب��دا؛ مدي��ر روابط عموم��ی و رئیس کارگ��روه اطالع 
رسانی س��تاد مقابله با کرونا دانشگاه علوم پزشکی استان 
چهارمح��ال و بختیاري گفت: ثبت نام اصناف و صنايع در 
سامانه وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزشکي براي 
 Salamat.gov.ir :ص��دور مجوز فعالیت آن ها به آدرس
با توجه به ابالغ س��تاد ملي مبارزه با کرونا و در راس��تاي 
اج��راي گام دوم مقابله با بیماري کوويد1۹ يا طرح فاصله 
گذاري هوش��مند از بیس��ت و دوم فروردين ماه ۹۹ آغاز 

شد.
 س��ید علی درخشان افزود: پس از ثبت نام، راهنما ها و 
الزامات س��المت محیط کار، ش��اغلین و مشتريان با توجه 
به نوع فعالیت به صورت الکترونیکي در اختیار افراد قرار 
مي گیرد. وی تصريح کرد: همچنین س��ايت مرکز سالمت 
http://markazsalamat. نش��انی:  ب��ه  کار  محی��ط 
behdasht.gov.ir ب��راي اس��تفاده از تمامي راهنماها و 

الزامات شغلي قابل بهره برداري است.
وی افزود: اصناف کم خطر به مدت ۷ روز فرصت دارند 

تا به اين سامانه مراجعه و کد رهگیری دريافت نمايند.
به گفته وی، تعطیلی 11صنف پر خطر از جمله فروشگاه 
های بزرگ زنجیره ای، بازارهاي مرکزي مسقف، آرايشگاه 
ها و سالن هاي زيبايي، آموزشگاه هاي رانندگي، رستوران 
ه��ا، غذاهاي بیرون بر، مراکز بازي و گیم نت ها، باش��گاه 
هاي بدن سازي و ورزشي، تاالرهاي پذيرايي، چايي خانه 

ها و قهوه خانه ها و ... همچنان ادامه دارد.
وی تصري��ح ک��رد: متصديان و کارفرمايان و مس��ئولین 
صن��وف کم خطر ، کارخانه و کارخانج��ات با مراجعه به 
س��ايت و انتخاب ش��غل مد نظر از بین مش��اغل فهرست 
ش��ده و دادن تعهد خود اظهاري مبني بر نداشتن عاليمي 
از بیماري کوويد 1۹، نداشتن مسافرت طي ۲هفته گذشته، 
رعاي��ت فاصله گ��ذاري اجتماع��ي ، نداش��تن مراقبت و 
پرس��تاري از بیم��ار مبتال به کرونا وي��روس ، ثبت نام در 
س��امانه خود ارزيابي کرونا، کد رهگی��ري را دريافت مي 
نماين��د. به گفت��ه وی، ضمن انجام مقدم��ات اجرای اين 
مرحل��ه ، وزارت بهداش��ت اقدام به تدوي��ن و ابالغ ۷۷ 
پروتکل برای مشاغل کم خطر نموده است که صنوف پس 
از ثبت نام ، پروتکل مربوطه را مطالعه و اجرا می نمايند.

درخش��ان گفت: با ثب��ت نام صنوف در س��امانه جهت 
درياف��ت ک��د رهگیری برای آغ��از فعالیتش��ان، متعهد به 
رعايت بهداشت فردي، پوشیدن ماسک، دستکش، داشتن 
و اس��تفاده مرت��ب از مواد گندزداي��ي و ضدعفوني کننده 

دست و سطوح مي شوند.

روابط 
عمومی

7778



وبدا؛ مدير روابط عمومی و اطالع رس��انی و دبیر س��تاد هفته س��المت 
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، اقدامات انجام گرفته در هفته سالمت در 

استان را تشريح کرد. 
س��ید علی درخشان افزود: سازمان بهداشت جهانی شعار دوساالنه برای 
هفته سالمت انتخاب می کند که شعار امسال و سال گذشته " مراقبت های 

اولیه بهداشتي راهي به سوي سالمت همگاني" است.
وی تصريح کرد: همچنین همه ساله يک شعار محوری از سوی وزارت 
بهداش��ت، درمان و آموزش پزشکي براي هفته س��المت تعیین مي شود، 
امس��ال اين ش��عار با عنوان " حمايت همگاني از مدافعان سالمت" اعالم 
ش��د. وی تصريح کرد: به مناسبت هفته سالمت و بسته به نامگذاری های 
مختلف روزهای اين هفته برنامه هايي متنوع در واحدهاي تابعه دانش��گاه 

و سطح جامعه برگزار شد.
درخش��ان گفت: صدور پیام تبريک مکتوب و تصويری رياست دانشگاه 
به مناس��بت آغاز هفته س��المت، اعالم شعار و روز ش��مار هفته سالمت 
۹۹ در رس��انه های استان، تش��ريح برنامه هاي هفته، انجام مصاحبه هاي 
اختصاصي با رياس��ت و معاونین دانشگاه و تشريح اهمیت و برنامه هاي 
هفته س��المت ، حضور رياس��ت و معاونین در برنامه هاي زنده راديويي 
و تلويزيوني )س��المت باشید، گفت و گوي بخش خبر ۲۰ و ...(، تهیه و 
انعکاس گزارشات روزانه متناسب با عناوين هفته از جمله اقدامات انجام 

شده مي باشد.
وی تصري��ح کرد:  افتتاح راديو بیمارس��تان، جوانه ی س��المتی به همت 
مجمع س��ازمانهاي مردم نهاد جوانان اس��تان با همکاري مديريت روابط 
عمومي و اطالع رس��اني دانش��گاه علوم پزش��کي و معاونت فرهنگي و 
امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان اس��تان، حضور رياست و معاونت 
بهداش��تي دانش��گاه در مرکز هرچ��گان و تجلیل از به��ورزان موفق خانه 
بهداش��ت هرچگان در غربالگري کوويد 1۹، تجلیل از پزشک و مراقبین 
س��المت موفق مرکز ناف��چ در غربالگري کوويد 1۹ ب��ا حضور معاونت 
بهداش��تي دانش��گاه، انتش��ار پیام هاي تقدير مقامات استاني و شهرستاني 
از کادر بهداش��تي و درماني، تقدير دکتر قائد امیني مديرکل، دکتر قاس��م 

پور معاون تربیت بدني و س��المت اداره کل آموزش و پرورش اس��تان و 
نوروزي رئیس آموزش و پرورش ناحیه 1 ش��هرکرد از رياست، معاونین 
دانش��گاه علوم پزشکي و دست اندرکاران بهداشت و درمان استان، تماس 
تلفن��ي دکتر رحماني سرپرس��ت محت��رم معاونت درمان دانش��گاه علوم 
پزشکي شهرکرد با خانواده اولین شهید مدافع سالمت براي مقابله با کرونا 
استان)مرحوم کاوياني( جهت عرض ارادت و دلجويي و گرامیداشت مقام 
ش��هداي واال مقام راه خدمت و تمامي تالش��گران عرصه س��المت، آئین 
رونمايي از تصنیف مدافعان سالمت با اجراي دکتر مجید فیاضي بصورت 
ويدئو کنفرانس با مس��ئولین و کادر درماني بیمارستان هاي استان، تقدير 
از روس��اي بیمارس��تان ها به نیابت از مديران، کادر درماني و پرس��تاران 
برگ��زاري آئین رونماي��ي از ۴طرح تحقیقاتي و فناوري مصوبه دانش��گاه 
علوم پزش��کي شهرکرد در زمینه مقابله با کرونا و تجلیل از ارائه دهندگان 
۴ط��رح تحقیقاتي و فناوري برتر مصوبه دانش��گاه را از ديگر برنامه هاي 

اجرا شده به مناسبت هفته سالمت برشمرد.
درخش��ان گفت: همچنین طی هفته س��المت، ارتب��اط ويدئو کنفرانس 
رياس��ت و معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد با نمايندگان 
پزشکان، مراقبین سالمت، بهورزان و امور آزمايشگاه و تجلیل از رؤساي 
شبکه هاي بهداشت نه گانه شهرستان ها، برگزاري آيین کلنگ زني دومین 
پايگاه اورژانس 11۵ شهرس��تان بن و مصاحبه خبري رياس��ت دانش��گاه 
در حاش��یه اين مراسم، ديدار رياس��ت و هیئت رئیسه دانشگاه با رياست 
و معاونین صداو س��یماي مرکز اس��تان با محوري��ت تقدير از همکاري و 
تعام��ل رس��انه ملي با توجه به نامگ��ذاري عنوان "هر رس��انه يک پايگاه 
س��المت در مقابله ب��ا کرونا" براي آخرين روز از هفته س��المت ،اجراي 
سرود اختصاصي مدافعان سالمت توسط گروه سرود آواي باران موسسه 
فرهنگ��ي هنري افق آواي جهانبین در محوطه س��تاد مرکزي دانش��گاه و 
مراکز آموزش��ي درماني هاجر )س( و آيت اله کاش��اني شهرکرد به پاس 
زحمات مدافعان س��المت و بزرگداشت هفته س��المت و ديدار فرزندان 
شاهد در هیات فرزندان شهدا با مدافعان سالمت در بیمارستان هاجر)س( 

شهرکرد و تجلیل از اين عزيزان انجام شد.

وب��دا؛ مدي��ر روابط عموم��ی دانش��گاه علوم 
پزش��کی ش��هرکرد از اعالم برندگان پويش همه 

باهم علیه کرونا خبر داد.
س��ید علی درخش��ان افزود: 1۸ نف��ر برندگان 
خوش شانس پويش همه باهم علیه کرونا از بین 
ديگر ش��رکت کنندگان در اي��ن پويش و با قید 

قرعه انتخاب شدند.
وی تصري��ح کرد: برندگان اين پويش ش��امل 

آقايان علی حس��ن تبار موزيرجي، سید محمود 
تقوي باباحیدري، ارسالن احمدي، بهمن کیخا، 
محمدرض��ا آقابزرگي نافچي و رض��ا آقابزرگي 

نافچي، هستند.
مدير روابط عمومی دانش��گاه علوم پزش��کی 
ش��هرکرد ادامه داد: اس��امی بانوانی ک��ه در اين 
پويش برگزيده ش��دند نیز به شرح مونا دباغیان، 
مهناز منصف، س��ارا عباس��ي دش��تکي، مرجان 

علیمحم��دي نافچي و حس��نا پوررحیمي اعالم 
شد.

درخشان خاطرنشان کرد: افسانه فیض عارفی، 
راضیه صادقی، منیژه میرزاخاني نافچي، پري بانو 
محمدي س��اماني، احت��رام آزادي، مهناز مرادي 
داشلوجه و سکینه پورقادر ديگر برندگان پويش 

همه با هم علیه کرونا هستند.

روابط 
عمومی تشریح اقدامات انجام گرفته در 

هفته سالمت در چهارمحال و بختیاری

برندگان پویش همه باهم علیه کرونا اعالم شدند

وبدا؛ کارگروه س��المت و درمان چهارمحال و 
بختیاری حائز رتبه برتر س��تاد دهه فجر شد که 
ط��ی احکامی از زحمات اعض��ای اين کارگروه 

تقدير به عمل آمد.
مع��اون سیاس��ی، امنیتی و اجتماعی اس��تاندار 
چهارمحال و بختیاري و رئیس شوراي هماهنگي 
تبلیغات اسالمي اس��تان در پیام هايي جداگانه از 
تالش هاي رئیس و مدير روابط عمومي دانشگاه 
عل��وم پزش��کي و خدم��ات درماني اس��تان در 
کارگروه س��المت و درمان ستاد دهه فجر استان 

تقدير کرد.
در متن لوح تقدير خطاب به دکتر مجید شیرانی 

و سید علی درخشان آمده است:
مردم مقاوم و همیشه در صحنه استان که بارها 
ب��ا حضور حماس��ی و انقالبی خود در مراس��م 
و مناس��بت های ملی همواره پش��تیبان انقالب و 
واليت فقیه بوده و دش��منان اين نظام را مايوس 

نم��وده، اين ب��ار نیز با حض��ور وحدت بخش، 
عظیم و خیره کننده خود در جش��ن بزرگ چهل 
و يکمین سالگرد پیروزي انقالب اسالمي با زنده 
نگه داش��تن نام و ياد س��ردار دل ها، شهید حاج 
قاسم سلیماني و ابومهدي المهندس و همراهان 
ش��هیدش؛ که علیرغم س��رماي ش��ديد، دنیا را 
مبه��وت وحدت، عظمت و اقتدار خود کرده؛ به 

حق سزاوار تقدير و تشکر است.
فجر انقالب اس��المی هر سال با ورود تاريخی 
امام راحل عظیم الش��أن )رضوان اهلل تعالی علیه( 
به میهن اس��المي تازگي و طراوت مي گیرد و با 

ياد و نام او برکت و رونق مي يابد.
اکنون که به فضل و رحمت الهی در دهه پنجم 
از حی��ات نظام مقدس جمهوری اس��المی ايران 
ايستاده ايم؛ ذات مقدس حضرت حق را حمد و 
س��پاس بیکران مي گويیم که ادامه راه پر عزت و 
برکتش را به دس��ت تواناي رهبر حکیم، شجاع، 

فرزانه و پر صالبت و نیک انديش��ي چون همان 
امام عزيز رقم زد تا انقالب اسالمي و جمهوري 
اس��المي ايران، پايدار و نستوه همچنان سرمشق 
و الگوي مقاومت و ايس��تادگي همه ملت ها قرار 

گیرد.
برحسب وظیفه از تالش های تحسین برانگیز و 
بی ش��ائبه جناب عالی به عنوان يکي از همیاران 
مراسم و راهپیمايي يوم اهلل ۲۲ بهمن به مصداق 

حديث شريفه :
" َمْن لَْم يَْش��ُکِر الُْمنْعَِم مَِن الَْمْخُلوقِیَن لَْم يَْشُکِر 

" اهلَلَهّ َعَزّ َو َجَلّ
تقدير و تش��کر نموده و توفیق روز افزونتان را 
از درگاه حضرت حق، در ظل توجهات حضرت 
ولی عصر )عج( در راه حفظ و تحقق آرمان های 
ارزشمند انقالب اسالمی و عمل به منويات ولي 
امر مس��لمین جهان، امام خامنه اي )مدظله العالي 

( مسئلت مي نمائیم.

وبدا؛ مدير روابط عمومی دانش��گاه علوم پزش��کی ش��هرکرد اسامی 
برگزيدگان مسابقه گام دوم انقالب اسالمی را اعالم کرد.

س��ید علی درخش��ان افزود: مس��ابقه گام دوم انقالب اسالمی ويژه 
ايام اهلل دهه فجر برگزار ش��د. وی خاطرنش��ان کرد: اس��امی منتخبان 
اين پويش در بخش آقايان به ش��رح ماشااهلل ايزدي قهفرخي، مرتضي 
اس��ماعیلي وردنجاني، مجید اس��ماعیلي، محمدرضا طاهري، سعادت 
دريان��ي چلیچه، محمد ص��ادق انصاري، محمد قائ��دي باردئي، علي 
مقدس قهفرخي، مصطفي صادقي چلچه، مجتبي فرشید، کامران داودي 
فارس��اني، اکبرانصاري اردلي، محمد خسروي، سینا سنجابي بروجني، 

سعید خالدي برهنه و رضا محمدي زاده اعالم شد.
مدير روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد عنوان کرد: سیده 
محبوبه حسینی، سمیه هلل گاني، محبوبه صادقي، پروين رئیسي اردلي، 
جمیله رئیس��ي اردلي، پروانه فتاحي، س��یده مريم حسینیان شلمزاري، 
بنفشه عباس��ي دهکردي، الهه اسماعیلي، نرگس تاجي اشکفتکي، لیال 
اماني بني، زهرا ايازي واناني و افس��ر ارشادي فارساني ازجمله بانوان 

برگزيده اين مسابقه هستند.
درخشان اضافه کرد: سیده فاطمه صالحی، سمانه کريمی دستگردی، 
مريم س��واري جمالوئي، س��میرا شريف پور، رقیه اس��ماعیلي اردلي، 
کب��ري نصی��ري و زهرا کريمي نیز ديگر برگزيدگان مس��ابقه گام دوم 

انقالب اسالمي ايران در دهه فجر هستند.

وبدا؛ مدير روابط عمومی و رئیس کارگروه اطالع رس��انی س��تاد مقابله 
با کرونا دانش��گاه علوم پزشکی ش��هرکرد از اعالم نفرات برگزيده مسابقه 

نقاشي با موضوع "کرونا را شکست خواهیم داد" خبر داد.
به گزارش وبدا؛ س��ید علی درخش��ان افزود: اين مسابقه نقاشی به همت 
دانشگاه علوم پزشکی ش��هرکرد، پلیس فتا استان چهارمحال و بختیاري و 

فعالین فضاي مجازي استان براي کودکان زير ۹ سال برگزار شد.
مدير روابط عمومی و رئیس کارگروه اطالع رس��انی ستاد مقابله با کرونا 
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد عنوان کرد: نفرات برگزيده مسابقه نقاشي با 
موضوع "کرونا را شکس��ت خواهیم داد" شامل عرفان ارزاني، طاها طالبي، 

امیرمحمد حیدري و آريا هیبتي هستند.
وی اضافه کرد: عس��ل مهجوري��ان دهکردی، عارفه احمد پور، هس��تی 
حیدری، شرمین ظاهري، زهرا ش��یراني، فاطمه حیدري، فاطمه بهارلويي، 
ستايش قاسمي، يگانه مهرباني، ثنا مرادي زاده، معصومه کاظمي، الیا باقري، 
محدثه دست مرد، سارينا موسوي، محدثه مختار پور و ستايش باقري ديگر 

برندگان مسابقه نقاشي هستند.
درخش��ان خاطرنشان کرد: مهلت ارسال نقاش��ی ها از ۳ فروردين لغايت 
1۵ فروردين ماه س��ال ۹۹ بود و به ۲۰ نف��ر برگزيده ۲۰ جايزه نقدي اهدا 

مي شود.

روابط 
کارگروه سالمت و درمان چهارمحال و بختیاری عمومی

حائز رتبه برتر ستاد دهه فجر شد

اعالم اسامی برگزیدگان مسابقه 
گام دوم انقالب اسالمی

اعالم نفرات برگزیده مسابقه نقاشی با 
موضوع "کرونا را شکست خواهیم داد"
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وب��دا; مدي��ر رواب��ط عمومی دانش��گاه علوم 
پزش��کی ش��هرکرد از برگزاری آيین تجلیل از 
فع��االن ق��رارگاه مردمي مدافعان س��المت در 

چهارمحال و بختیاري خبر داد.
به گزارش وبدا; س��ید علی درخش��ان افزود: 
آيین تجلیل از فعاالن ق��رارگاه مردمی مدافعان 
س��المت با حضور حجت االسالم و المسلمین 
محمدعلي نکون��ام نماينده مع��زز ولي فقیه در 
چهارمح��ال و بختی��اري، آقاي جعف��ر مرداني 
مع��اون محت��رم سیاس��ي، امنیت��ي و اجتماعي 
استاندار، سردار علي محمد اکبري فرمانده سپاه 

حضرت قمر بني هاش��م )ع( و حجت االس��الم 
س��عید صفي مسؤول نهاد نمايندگي مقام معظم 

رهبري در دانشگاه شهرکرد برگزار شد.
مدير روابط عمومی دانش��گاه علوم پزش��کی 
ش��هرکرد عن��وان ک��رد: در اي��ن آيی��ن جبهه 
فرهنگي_اجتماعي استان چهارمحال و بختیاري 
از تالش هاي دکتر مجید شیراني رياست محترم 
دانش��گاه علوم پزشکي شهرکرد، حجت االسالم 
و المس��لمین دکت��ر باغش��ني مس��ؤول نه��اد 

نمايندگي مقام معظم رهبري در دانش��گاه علوم 
پزش��کي ش��هرکرد، دکتر علي ضامن صالي فرد 
معاون توس��عه مديريت مناب��ع و برنامه ريزي، 
دکتر فريدون رحماني معاون درمان دانش��گاه و 
مهندس سید راشد جزايري سرپرست معاونت 
بهداش��ت و رئیس مرکز بهداشت چهارمحال و 
بختیاري و خانواده شهید مدافع سالمت، شهید 

ذبیح اهلل کاوياني تجلیل به عمل آوردند.

برگزاری آیین 
تجلیل از فعاالن 
قرارگاه مردمی 
مدافعان سالمت

روابط 
عمومی ۳۰ اردیبهشت ماه 

روز روابط عمومی 
و مسؤولیت 

اجتماعی

وبدا؛ مدير روابط عمومی دانش��گاه علوم پزشکی شهرکرد ضمن اشاره 
به روزش��مار هفته روابط عمومی و ارتباطات، گف��ت: چهارمین روز از 
اين هفته مورخ ۳۰ ارديبهشت ماه سال ۹۹ با عنوان روز روابط عمومي و 

مسؤولیت اجتماعي نام گذاري شده است.
س��ید علی درخش��ان اف��زود: هفته رواب��ط عمومی و ارتباط��ات از ۲۷ 
ارديبهش��ت ماه با شعار روابط عمومی هوشمند، انسان سالم، جامعه سالم 

آغاز شده و تا ۲ خردادماه 1۳۹۹ ادامه دارد.
مدير روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد با اشاره به نام گذاری 
روزهای هفته روابط عمومی و ارتباطات، عنوان کرد: ۲۷ ارديبهش��ت ماه 
هم زم��ان با اولین روز اين هفته با عنوان روابط عمومي و علم نام گذاري 
ش��ده اس��ت، همچنین ۲۸ ارديبهش��ت ماه با نام روابط عمومي و فضاي 
مجازي و ۲۹ ارديبهش��ت ماه نیز به نام روابط عمومي و س��واد رسانه اي 

نام گذاري شد.
وی ادام��ه داد: ۳۰ ارديبهش��ت ماه ب��ه نام روابط عمومی و مس��ؤولیت 
اجتماعی، ۳1 ارديبهش��ت ماه با عن��وان روابط عمومي و مديريت بحران، 
يکم خردادماه با نام روابط عمومي و س��المت و درنهايت دوم خردادماه 

نیز با عنوان روابط عمومي و جهش تولید نام گذاري شد.
درخشان بیان داشت: استاندار چهارمحال و بختیاری و جمعی از مديران 
ارش��د استانی، رئیس دانشگاه علوم پزش��کي شهرکرد، معاونین دانشگاه، 
مس��ؤول دفتر نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانش��گاه، سرپرست 
مرک��ز مديريت حوادث و فوريت هاي پزش��کي اس��تان و ديگر مديران 
در دانش��گاه علوم پزشکي ش��هرکرد در پیام هاي جداگانه فرارسیدن روز 
رواب��ط عموم��ي و ارتباطات را به فعاالن اين عرصه به ويژه در دانش��گاه 
علوم پزش��کي که در ش��رايط ايجاد شده به واسطه ش��یوع کرونا در خط 

مقدم اطالع رساني، آموزش و آگاهي بخشي قرار دارند تبريک گفتند.
مدير روابط عمومی دانش��گاه علوم پزشکی ش��هرکرد خاطرنشان کرد: 
همچنی��ن رئیس دانش��گاه در پی��ام تبريک خود به مناس��بت روز روابط 
عموم��ي و ارتباطات ضمن تقدير از زحمات فع��االن در روابط عمومي 
دانش��گاه علوم پزش��کي ش��هرکرد، روابط عمومي هاي واحدهاي تابعه، 
رابطین خبر در شهرستان ها و کارشناسان و مسؤولین اين عرصه، از بحث 
اطالع رس��اني، آموزش و آگاه س��ازي مردم در خصوص بیماري نوپديد 

کوويد-1۹ و راه هاي پیشگیري و مبارزه با آن ابراز رضايت کرد.

وب��دا؛ مدي��ر روابط عمومی و مس��ئول کمیته 
اطالع رس��انی ستاد دانش��گاهی مقابله با کرونا 
در دانشگاه علوم پزش��کی شهرکرد، از تشکیل 

جلسه اعضاي اين ستاد خبر داد.
 س��ید علی درخش��ان اف��زود: اين جلس��ه با 
محوري��ت ارائه گ��زارش کمیته بهداش��تی در 
بیست و هشتمین روز از ارديبهشت ماه ۹۹ در 
س��الن جلسات حوزه رياس��ت دانشگاه برگزار 
ش��د. به گفته وی، در اين جلسه ضمن بررسی 
روند شناس��ايی مبتالي��ان در اس��تان، تعداد 

روزانه موارد بس��تري، نح��وه تحلیل وضعیت 
بیم��اري کوويد 1۹ در اس��تان؛ درصد مبتاليان 
به تفکیک جنس��یت، نوع جمعیت و گروه هاي 

سني مورد بررسي قرار گرفت.
درخشان، تشريح فعالیت های کمیته بهداشتی 
مقابله با کرونا و مقايسه وضعیت و نحوه ورود 
اطالع��ات در س��امانه هاي س��یب و س��المت 
وزارت بهداشت را از ديگر مباحث مطرح شده 

در اين جلسه برشمرد.
وی اظهار داش��ت: همچنی��ن در ادامه مباحثی 

از س��وی هر يک از مسئولین کمیته هاي ۹ گانه 
مقابله با کرونا مط��رح و ضمن تقدير از تالش 
هاي ش��بانه روزي مس��ئولین و کادر بهداشتي 
و درمان��ي و همراهي خوب م��ردم در اجراي 
توصیه هاي بهداش��تي، بر ل��زوم حفظ آمادگي 
ستاد استاني مقابله با کرونا براي مقابله با موارد 
افزاي��ش احتمالي تع��داد مبتاليان ب��ه بیماري 
کوويد 1۹ و پیش��گیري از همه گیري و کنترل 

اين بیماري تاکید شد.

وب��دا؛ مدير روابط عمومی و اطالع رس��انی دانش��گاه علوم پزش��کی، 
خدمات بهداش��تی و درمانی چهارمحال و بختیاري فرا رسیدن بیست و 
هفتم ارديبهش��ت ماه روز جهاني روابط عمومي و ارتباطات را به فعالین 

اين عرصه تبريک گفت.
 س��ید علی درخشان اشاره به نامگذاری بیس��ت و هفتم ارديبهشت ماه 
بعن��وان روز جهان��ی روابط عمومي و ارتباطات اظهار داش��ت: اين روز 
صرفًا يک عنوان در صفحات تقويم نیست بلکه سرفصلي است از تعهد، 

تخصص، علم و هنر است.
مديرروابط عمومی دانش��گاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی 
اس��تان، ضم��ن تبريک فرا رس��یدن اين روز به تمامي دس��ت اندرکاران 
س��ختکوش حوزه ي روابط عمومي، از مس��اعدت و همکاري رياست، 
اعضاي هیات رئیسه دانشگاه و مديران و کارکنان و اساتید گرامي که اين 
مديريت را در امر اطالع رساني و ارتباطات ياري مي نمايند تقدير نمود.
وی تصري��ح کرد: مديريت روابط عمومی دانش��گاه مفتخر اس��ت بیان 
نمايد، به ياري خداوند متعال در س��ال ۹۸ موفقیت هايي کس��ب نموده 

اس��ت که از جمل��ه اين موفقیت هاي مي توان ب��ه دريافت لوح تقديراز 
س��وي وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در راستاي اطالع رساني 
ش��فاف و صحیح برنامه س��المت ن��وروزي، هفته س��المت،  روز روابط 
عمومي و ارتباطات و اجراي بس��یج ملي کنترل فشار خون و کسب رتبه 
برتر سمپوزيوم بین المللي روابط عمومي و جشنواره برترين هاي روابط 
عمومي و رتبه دوم کشوري در بسیج ملي کنترل فشار خون اشاره نمود.

درخش��ان، رتبه برتر انتش��ارات ۹۸ در ارزيابی عملکرد روابط عمومی 
های اس��تان و دريافت لوح تقدير از سوي استاندار استان، همچنین رتبه 
نخست در بخش هداياي انتشاراتي، رتبه دوم بخش هاي کتاب و پوستر، 
رتبه سوم بخش هاي بروشور و خبر در چهارمین جشنواره ملي انتشارات 
روابط عمومي ايران در ش��هريورماه ۹۸ را از ديگر موفقیت هاي کس��ب 
شده توسط روابط عمومي دانشگاه علوم شهرکرد طي سال ۹۸ برشمرد.

گفتنی اس��ت، رياس��ت و مدير روابط عمومی دانش��گاه علوم پزشکی 
شهرکرد هر يک در پیام هايي جداگانه ضمن تبريک روز روابط عمومي 

اطالع رساني، از زحمات تالشگران اين عرصه تقدير نموده اند.

روابط 
۲۷ اردیبهشت فرصتی عمومی

برای نگاهی گذرا بر 
یک سال تالش بی وقفه 
تالشگران عرصه روابط 

عمومي و ارتباطات

جلسه ستاد 
دانشگاهی مقابله 
با کرونا با حضور 

مسئولین کمیته های 
۹ گانه تشکیل شد
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روابط 
عمومی وزیر  مش�اور  تقدی�ر 

کارشناس  از  بهداش�ت 
علوم  دانش�گاه  اس�ناد 

پزشکی شهرکرد
وب��دا؛ مش��اور وزير بهداش��ت، درمان 
و آم��وزش پزش��کی و مدي��ر کل حوزه 
وزارت��ی در پیام��ی از رئی��س دفت��ر و 
کارشناس اسناد دانشگاه علوم پزشکي و 
خدمات بهداشتي درماني شهرکرد تقدير 

نموده اس��ت.
در متن پیام دکتر س��ید حس��ین داودی 
خطاب به علی محمد امانی آمده اس��ت، 
اقدامات ارزشمند شما در حوزه سالمت 
در راس��تاي اهمیت اسناد، آرشیو ملي و 

امانت داري در حفظ اس��رار بیماران بر 
همگان مبرهن اس��ت.

لذا به پاسداش��ت زحمات جنابعالی در 
اين امر مهم که شامل س��اماندهی اسناد 
و بايگان��ی ، نگهداری و انتقال اس��ناد با 
ارزش و ارزيابي و امحاء اسناد دانشگاه ، 

مراکز درماني و بهداش��تي مي باش��د از 
ش��ما تقدير بعمل مي آيد.

در پايان نیز برای وی از درگاه خداوند 
متعال توفیق بیش از پیش در راه خدمت 
به فرهنگ غني اين مرز و بوم خواس��ته 

ش��ده اس��ت.

وب��دا؛ مدير روابط عمومی و اطالع رس��انی 
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، از اعالم فراخوان 
کرونا روايت: ثبت لحظه های ماندگار خبر داد.

سید علی درخشان افزود: سازمان نظام پزشکی 
کش��ور در نظ��ر دارد با هدف ثب��ت لحظه های 
ماندگار و ارج نهادن به ايثار و ايس��تادگي کادر 
بهداش��ت و درم��ان اي��ران در مقابله ب��ا کرونا، 
مجموعه ي کرونا روايت را در قالب هاي متعدد 
و متن��وع هنري، ادبي و علمي با ش��عار "روايت 

شما از کرونا چیست" برگزار و ثبت نمايد.
وی با بیان اينکه، اين طرح تالش ارزش��مندی 
است برای ثبت لحظه هاي بزرگ افزود: در اين 
ط��رح از خانواده بزرگوار بهداش��ت و درمان و 
همه سینماگران، عکاسان، نويسندگان، شاعران، 
طراحان، تصويرسازان، اهل قلم، اصحاب رسانه 
و تمام هنرمندان متعهدي که اخالق و س��المت 
ايران دغدغه ي آنهاس��ت و همه هموطناني که 
مواجه��ه با اين بیماري، به نح��وي به تجربه ي 
زيس��ته ي آنها بدل شده اس��ت دعوت دوستانه 

شده است.
درخش��ان، همگرايی و ه��م افزايی هنرمندان و 
خانواده بهداش��ت و درمان کش��ور در راستای 
حف��ظ و ارتق��ای س��المت هموطن��ان، ترغیب 
هنرمندان و کادر بهداش��ت و درمان کش��ور به 
ثب��ت لحظه هاي ماندگار و درخش��ان در تاريخ 
سالمت ايران، شناسايي و تقدير از فرهیختگاني 
ک��ه اين لحظه هاي درخش��ان را هنرمندانه ثبت 
و مان��دگار مي کنند چه از میان هنرمندان چه از 
میان درمانگران و چه از میان بیماران و ديگراني 

که به هر نحوي مواجهه به اين بیماري به تجربه 
ي زيس��ته ي آنها بدل ش��ده اس��ت را از ديگر 

اهداف کرونا روايت برشمرد.
به گفته وی، بخش های اين فراخوان و ش��امل: 
کرونا به روايت سینما )فیلم موبايلي ، فیلم مستند 
، فیلم کوتاه، ويدئو کلیپ، نماهنگ، پويانمايي ، 
سريال اينترنتي و فیلم داستاني(- کرونا به روايت 
ادبیات )داستان کوتاه، داستانک، روايت و شعر(- 
کرون��ا به روايت تصوير )عکس، طرح، کارتون، 
پوس��تر، خط و نقاشي (- کرونا به روايت رسانه 
)يادداش��ت و گزارش(- کرون��ا به روايت علوم 
انساني سالمت)اخالق پزشکي، فلسفه پزشکي، 
آموزش پزش��کي و جامعه شناس��ي پزشکي (- 
کرونا به روايت پژوهش )ماهنامه علمي(- کرونا 
به روايت ايثار)درباره شهداي سالمت( - کرونا 
به روايت آم��وزش همگاني )تصويري، صوتي، 
مکت��وب( - کرونا به رواي��ت راديو و تلويزيون 
)برنام��ه راديويي، برنام��ه تلويزيوني(-کرونا به 
رواي��ت مس��ئولیت اجتماعي)خیرين س��المت، 
فعالیت ه��اي داوطلبانه، اقدام��ات جهادي( مي 

باشد.
وی در خص��وص ش��یوه ثب��ت و ارس��ال آثار 
تصريح کرد: متقاضیان شرکت در کرونا روايت: 
ثبت لحظه های ماندگار بايد با مراجعه به سامانه 
ي نظام پزشکي نسبت به تکمیل فرم تقاضا اقدام 

نمايند و نس��خه هاي از اثر خود را در سامانه 
بارگذاري کنند و يا به دبیرخانه تحويل دهند.

وی متذکر ش��د، انجام ندادن اي��ن کار تا زمان 
مقرر به منزله ی انصراف از حضور تلقی خواهد 
ش��د، همچنین متقاضیان مي توانن��د فايل هاي 
مورد نی��از براي ثبت ن��ام را در س��امانه کرونا 
روايت بارگ��ذاري و يا از طريق ايمیل ارس��ال 

نمايند.
مدي��ر روابط عمومی دانش��گاه علوم پزش��کی 
ش��هرکرد گفت: در صورتی که حج��م فايل از 
سقف قابل قبول در سامانه )۵ مگابايت( بیشتر بود 
متقاضیان مي توانند اثر خود را ضمن هماهنگي 
با دبیرخانه به خط تلفن ۰۹۳۹۹۸1۸۳۸۳ تلگرام 
نماين��د و يا روي نس��خه ي دي وي دي با ذکر 

مشخصات کامل اثر به دبیرخانه تحويل دهند.
درخش��ان در هر صورت تکمی��ل فرم ثبت نام 
در س��امانه را برای نهايی شدن ثبت نام ضروری 
دانست و افزود: آخرين مهلت ثبت نام و ارسال 

آثار 1۵ تیرماه ۹۹ مي باشد.
وی در پايان آدرس دبیرخانه را در تهران خیابان 
کارگر ش��مالی باالتر از جالل آل احمد، خیابان 
فرشي مقدم )شانزدهم( شماره 11۹، سازمان نظام 
پزش��کي کل کشور، طبقه سوم، دبیر خانه کرونا 
روايت / تلفن ۰۹۳۹۹۸1۸۳۸۳ و ۸۴1۳۸۳۹۲۰۳ 
coronarevayat@ و آدرس ايمی��ل ه��ا را
coronarevayatt@ و   gmail.com
 irimc.org  : را  وبس��ايت  و   gmail.com

اعالم کرد.

اعالم فراخوان کرونا روایت

تقدیر رئیس 
مرکز اطالع رسانی 

وزارت بهداشت از مدیر 
روابط عمومی دانشگاه 

علوم پزشکی شهرکرد
وبدا؛ رئیس مرکز اطالع رس��انی وزارت 
بهداش��ت، درمان و آموزش پزشکی در 
پیامی از س��ید علي درخش��ان مديريت 
روابط عمومي دانش��گاه علوم پزش��کي 

ش��هرکرد تقدير کرد.
در متن پیام تقدير دکتر کیانوش جهانپور 
خطاب به مدير روابط عمومی دانش��گاه 

علوم پزش��کی ش��هرکرد آمده اس��ت:
در  اجتماع��ی  ارتباط��ات  ام��روزه 
شکل گیری افکار عمومی، نقش حیاتی و 
ارزن��ده اي ايفا مي کند و به يقین موفقیت 
در اي��ن عرصه وام��دار علم، تخصص و 

تعهد کارکنان روابط عمومي اس��ت.
لذا اينجان��ب روز ارتباط��ات و روابط 
عموم��ی را ب��ه ش��ما تبري��ک ع��رض 

می نماي��م.

و از آنجا که اين روزها به دلیل بالی 
فراگیر کرونا، سالمت جهانی تحت تأثیر 
قرار گرفته اس��ت بر خود الزم میدانم از 
تالش ارزنده و ش��بانه روزي ش��ما براي 
آگاه��ي بخش��ي عموم��ي و از عملکرد 
ب��راي  دانش��گاه  آن  عموم��ي،  رواب��ط 
اطالع رساني دقیق و صحیح و به تصوير 
کشیدن رش��ادت هاي مدافعان سالمت و 
ايثارگري گروه هاي جهادي  مشارکت و 

قدردان��ي نمايی��م.
از خداوند متعال برای ش��ما سالمتی و 

توفی��ق روزاف��زون آرزومن��دم.

وبدا; مدي��ر روابط عمومی و اطالع رس��انی 
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد از اعالم روزشمار 

هفته ملی بدون دخانیات خبر داد.
س��ید علی درخشان افزود: ش��عار امسال هفته 
ملی ب��دون دخانی��ات،" محافظت از س��المت 
عموم��ی در براب��ر ترفندهای صناي��ع دخاني و 
بیم��اري کرونا" اس��ت. مدير رواب��ط عمومی و 
اطالع رسانی دانش��گاه علوم پزشکی شهرکرد با 
اش��اره به اينکه هدف از شعار تعیین شده براي 
اين هفته اپیدمي کوويد_1۹ و ترفندهاي صنايع 
دخاني براي س��وء اس��تفاده از اي��ن فرصت و 
گسترش بازار مصرف، است، عنوان کرد: تمرکز 
فعالیت ها و اقدام��ات هفته ملي بدون دخانیات 
امس��ال بر افزايش آگاه��ي عمومي به خصوص 
جوان��ان در خصوص تاثیرات مضر دخانیات، از 

س��رطان تا بیماري هاي تنفس��ي مزمن، اهمیت 
کاهش مصرف دخانی��ات و خطرات مواجهه با 

دود دست دوم و سوم است.
وی در ادامه به عناوين روزهای هفته ملی بدون 
دخانیات اشاره و خاطرنشان کرد: سه شنبه ششم 
خردادم��اه ۹۹ اولین روز هفته با عنوان "مصرف 
دخانی��ات عامل تش��ديد کننده بیم��اري کرونا 
وي��روس" و دومی��ن روز اين هفته چهارش��نبه 
هفت��م خردادماه ۹۹ با ن��ام " ترک دخانیات يک 
ض��رورت ب��راي پیش��گیري از بیم��اري کرونا 

ويروس" نامگذاري شده است.

درخشان با بیان اينکه پنجشنبه سومین روز از 
هفته ملی بدون دخانیات و هش��تم خردادماه ۹۹ 
به نام " محصوالت نوپديد دخاني، گمراه کننده 
و اعتیاد آور" نامگذاري ش��د، اضافه کرد: جمعه 
نه��م خردادماه ۹۹ نی��ز روز " صنعت دخانیات، 
تهديدي براي س��المت همگاني" و شنبه مورخ 
ده��م خردادماه ۹۹ ب��ا عن��وان " اماکن عمومي 

عاري از دخانیات حقي براي همه" نامیده شد.
مدير روابط عمومی و اطالع رس��انی دانش��گاه 
عل��وم پزش��کی ش��هرکرد ادام��ه داد: همچنین 
روزهای يکش��نبه يازدهم خردادماه ۹۹ به نام " 
نوجوانان و جوانان، در تیر رس صنايع دخاني" 
و دوشنبه دوازدهم خردادماه ۹۹ با نام " افزايش 
مالیات ب��ر محصوالت دخان��ي، راهکار جهاني 

کاهش مصرف" نامگذاري شده است.

وب��دا؛ مدير رواب��ط عموم��ی و اطالع 
رس��انی دانشگاه علوم پزش��کی شهرکرد، از 
برگزاری همايش تجلی��ل از روابط عمومي 
هاي واحدهاي تابعه اين دانشگاه به مناسبت 
روز گرامیداشت روابط عمومي و ارتباطات 

)۲۷ ارديبهشت ماه( خبر داد.
س��ید علی درخش��ان افزود: آئی��ن تجلیل 
از مس��ئولین و رابطین رواب��ط عمومي هاي 
معاون��ت ها، دانش��کده، مراکز بهداش��تي و 
درماني و بیمارس��تان ها و مسئولیني که طي 
مدت شیوع بیماري کوويد 1۹ در امر اطالع 
رس��اني و آموزش با دانشگاه علوم پزشکي 
استان همکاري داش��تند در دوازدهمین روز 
از خردادم��اه ۹۹ ب��ا رعاي��ت پروتکل هاي 
بهداشتي در س��الن همايش هاي ابن سیناي 

مجتمع رحمتیه برگزار شد.
به گفته وی، در اين برنامه ضمن دعوت از 
رياست محترم دانشگاه و معاونین و مسئول 
دفت��ر نهاد نمايندگی مق��ام معظم رهبري در 
دانشگاه از برخي مسئولین استاني نیز دعوت 

بعمل آمد.
درخش��ان افزود: ضمن بهره مندی شرکت 
کنندگان از س��خنان دکتر ش��یرانی و حجت 
االس��الم و المس��لمین دکتر باغشنی و مدير 
روابط عمومي استانداري، برنامه هاي متنوع 
ديگ��ر همچون پخش کلیپ زحمات ش��بانه 
روزي کادر بهداشتي و درماني براي مقابله با 

کرونا و موسیقي محلي زنده اجرا شد.

وی گف��ت: تقدير از همکاران بازنشس��ته 
ش��اغل در روابط عمومی واحدهای مختلف 
دانشگاه از ديگر بخش های اين همايش بود.
مدير روابط عمومی و اطالع رسانی دانشگاه 
علوم پزشکی شهرکرد، در پايان ضمن تقدير 
از هم��کاري و زحمات مس��ئولین و رابطین 
روابط عمومي هاي واحدهاي تابعه دانشگاه 
اظهار داشت: امیدواريم با برگزاري اين آئین 
با فراهم نمودن اوقاتي شاد و به يادماندني از 
بخش کوچکي از تالش هاي اين عزيزان در 
امر اطالع رس��اني و ترويج فرهنگ سالمت 

تقدير کرده باشیم.

همایش تجلیل از روابط عمومی های دانشگاه علوم پزشکی 
شهرکرد برگزار شد

روابط 
عمومی

اعالم روزش�مار هفته ملی 
بدون دخانیات
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وبدا؛ مدير آمار و فناوری اطالعات دانشگاه 
علوم پزش��کی ش��هرکرد با حضور در س��ازمان 
اورژانس پیش بیمارس��تانی استان، از زير ساخت 
ارتباطي، راه اندازي س��امانه اتوماس��یون آسايار 
و همچنی��ن پیش برد اه��داف دولت الکترونیک 

بازديد بعمل آورد.
عنايت اله س��میع در حاش��یه اين بازديد با بیان 
اينکه اين سامانه، فعالیت مراکز اورژانس استان را 
پوش��ش مي دهد افزود: سامانه راه اندازي شده ، 
دسترس��ي به آمار و اطالعات اورژانس را تسهیل 
و فرصتي فراهم مي کند تا با بهره گیري به موقع 
از آمار و اطالعات مجموعه، برنامه هاي موثرتري 
براي ارتقاي سیستم تدوين شود. وی، بطور کلی 

ه��دف اصلی از راه اندازی س��امانه اتوماس��یون 
آس��ايار در مرکز ارتباطات اورژانس را تس��هیل 
فرايند عملیات، نظ��ارت و گزارش گیري عنوان 
کرد. س��میع، از ديگر مزايای نرم افزار اتوماسیون 
آس��ايار ، به ارائه آمار دقیق از فرايند ماموريت از 
لحظ��ه برقراري تماس مددجو تا پايان ماموريت، 

زم��ان  کاه��ش 
مديريت  ماموريتها، 
بهتر آمبوالنس ها توس��ط GPS، کمک کننده در 
توزي��ع پايگاه ها بر اس��اس پراکندگي جمعیت، 
توزيع نیروي انساني و آمبوالنس ها و در نهايت 
مديري��ت آنالين و لحظه به لحظه ماموريت هاي 

تحت نظر واحد کنترل کیفیت، اشاره داشت.

وب��دا؛ مدير فناوری اطالعات و آمار دانش��گاه 
علوم پزشکی ش��هرکرد، از بررسی آمادگی اين 
 PHD دانشگاه براي برگزاري آزمون سراسري

امسال بصورت تمام الکترونیک خبر داد.
عنايت ا... س��میع افزود: طی بازديد رياس��ت 
و مس��ئول فن��اوری اطالع��ات مرکز س��نجش 

آم��وزش پزش��کي وزارت بهداش��ت از مراکز 
آزمون الکترونیکي دانشگاه در نوزدهمین روز از 
خردادماه ۹۹ اين موضوع از س��وي مسئولین امر 

مورد بررسي قرار گرفت.
ب��ه گفته وی، ط��ی اين بازديد ضمن بررس��ی 
می��زان آمادگي براي برگزاري آزمون سراس��ري 

PHD، نیاز س��نجي جه��ت راه اندازي مرکز 
آزمون جديد نیز انجام شد.

وی تصري��ح ک��رد: در پاي��ان اي��ن بازديد که 
معاونت و مدير کل آموزشي، کارشناس فناوري 
اطالعات س��تاد ، مس��ئول فن��اوري اطالعات و 
کارش��ناس مرک��ز مطالعات معاونت آموزش��ي 
دانشگاه نیز حضور داش��تند، بمنظور جمعبندي 
نظ��رات و تصمیمات اتخاذ ش��ده در خصوص 
برگزاري آزم��ون الکترونیک PHD و همچنین 
راه اندازي مرکز آزمون ش��هید ضیايي جلسه اي 
برگزار و در خصوص موضوعات مطرح ش��ده 

تصمیم گیري شد.

تس�هیل دسترس�ی ب�ه آم�ار و اطالعات 
اورژانس با راه اندازی س�امانه اتوماسیون 

آسایار

آمادگی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد برای برگزاری 
آزمون سراسری PHD امسال بصورت تمام الکترونیک 

بررسي شد

آمار و 
اطالعات

وب��دا؛ ب��ا ش��یوع ويروس 
منحوس کرونا و تالش شبانه 
گذش��ت  و  ايث��ار  و  روزی 
کادر بهداش��تی و درمان��ی و 
مس��ئولین  خوب  مديري��ت 
امر در راس��تاي پیشگیري از 
همه گیري بیماري و کنترل آن جمعي از مديران 
چهارمح��ال و بختی��اري در دي��دار با رياس��ت 
دانش��گاه علوم پزشکي اس��تان به نمايندگي از 
سیس��تم بهداشت و درمان اس��تان و يا با اهداي 

لوح سپاس از اين عزيزان تقدير نمودند.
به گ��زارش وبدا؛ مدي��ر کل ورزش و جوانان 
اس��تان چهارمحال و بختیاری از جمله مديرانی 
است که با اهدای لوح سپاس از دکتر شیراني و 

همکاران وي تقدير نموده است.

در متن لوح س��پاس حمی��د کريمی خطاب به 
دکتر شیرانی آمده است، بی ترديد در اين شرايط 
حساس هرقدمي که براي تامین، حفظ و ارتقاي 
سالمت جامعه برداشته مي شود بر ذهن بیدار و 
قاموس ماندگار تاريخ نگاش��ته خواهد شد. واژه 
س��پاس و تش��کر از ش��ما، کادر پزشکي و همه 
فعاالن در اين حوزه اعم از پزشکان و پرستاران، 
بهی��اران و نیروهاي خدمات��ي که در صف مقدم 

مبارزه با کرونا هستند ضعیف و نحیف است.
جوان��ان  و  ورزش  اداره  رئی��س  همچنی��ن 
شهرستان ش��هرکرد و رئیس هیئت ورزش های 
همگان��ی اين شهرس��تان با اهداي لوح س��پاس 
مش��ترک به دکتر ش��یراني از وي و همکارانش 
تقدي��ر بعم��ل آورده اند. در متن لوح اردش��یر 
جان نثار و عماد ص��دری نژاد خطاب به رئیس 
دانشگاه علوم پزش��کی استان آمده است، بدون 
ش��ک بهترين پاداش ها برای انسان هايي است 
که ت��وان و تجربه خوي��ش را در طبق اخالص 
نهاده و در انجام وظايف محوله از هیچ کوششي 
فروگ��ذار نمي نماين��د. بدين وس��یله از تالش 
های ارزنده ش��ما در صحن��ه "مبارزه با ويروس 
کوويد 1۹" تش��کر و قدردانی نموده و از درگاه 
خداوند بزرگ، سالمتي و توفیق روزافزون شما 

را مسئلت مي نمايیم.

وبدا؛ در نامه ای از س��وی سرپرست مديريت 

امور بین المللی دانشگاه علوم پزشکي، خدمات 
بهداش��تي و درماني اصفهان از مدير روابط بین 
الملل دانش��گاه علوم پزش��کي ش��هرکرد تقدير 
بعمل آمده اس��ت.  در متن اي��ن نامه خطاب به 
زهرا لری گوئینی  آمده است؛ کسب رتبه سرآمد 
دانشگاه علوم پزش��کی اصفهان در پايش برنامه 
عملیاتي سال ۹۸ که بخشي از آن حاصل تالش 
مجدانه همکاران بین المللي دانشگاه هاي علوم 
پزش��کي قطب ۷ کش��وري مي باشد را خدمت 

شما تبريک عرض مي نمائیم.
در ادام��ه نی��ز، با بی��ان اينکه اي��ن موفقیت به 
دنبال يک تالش همگاني به دس��ت آمده اس��ت 
و زحم��ات همکاران دانش��گاه علوم پزش��کي 
ش��هرکرد قابل تقدير مي باش��د دکتر میر محمد 
صادق��ي، براي هم��کاري ه��اي صمیمانه دکتر 
گوئیني لري براي به دست آوردن موفقیت هاي 
بیش��تر در عرصه سالمت اظهار امیدواري نموده 

است.

مدیران  از  جمعی  تقدیر 
چهارمح�ال و بختی�اری 
از ریاس�ت دانشگاه علوم 

پزشکي شهرکرد

تقدی�ر از دکت�ر ل�ری 
گوئینی در پی کسب رتبه 
س�رآمد در پایش برنامه 

عملیاتي سال ۹۸

روابط 
عمومی
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تبریک دکتر مجید 
شیرانی به پرسنل 
خدوم اورژانس 

۱۱۵ به مناسبت هفته 
سالمت

وبدا; رئیس دانش��گاه علوم پزشکی 
رس��یدن  ف��را  پیام��ی  در  ش��هرکرد 
هفته س��المت را به  همه تالش��گران 
عرص��ه بهداش��ت و درمان ب��ه ويژه 
تکنس��ین هاي فوريت هاي پزشکي و 
پرس��نل اورژانس 11۵ که در سراسر 
اس��تان چهارمح��ال و بختی��اري در 
خدمت ب��ه خل��ق خداوند هس��تند 

تبريک گفت.
دکتر مجید ش��یرانی افزود: پرس��نل 
پی��ش  اورژان��س  در  خدمتگ��زار 
بیمارستانی فرشتگان بي منتي هستند 
که در س��خت ترين لحظات زندگي 
يک بیمار بر بالین او حاضر مي شوند 
تا پیام آور سالمتي و شادي براي وي 

باشند.
وی ادام��ه داد: امس��ال و با ش��یوع 
بیم��اری کرون��ا نق��ش ب��ی بديل و 
پررنگ پرسنل اورژانس 11۵ بیش از 
پیش نم��ود پیدا کرد، زماني که ترس 
از ابت��ال به کرونا اين بیماري عالم گیر 
هم��ه را خانه نش��ین کرده ب��ود، اين 
عزي��زان ايثارگر اورژان��س بودند که 
در س��ريع ترين زم��ان ممکن خود را 
بالین آس��یب ديدگان چه مبتاليان  بر 
ب��ه کرونا و چه ديگ��ر حادثه ديدگان 

مي رسانند.
رئی��س دانش��گاه عل��وم پزش��کی 
فرارس��یدن  تبريک  ش��هرکرد ضمن 
هفته سالمت به جان برکفان اورژانس 
و تکنس��ین های فوريت هاي پزشکي 
در چهارمحال و بختیاري از زحمات 
پرس��نل 11۵ ک��ه در اورژانس ه��اي 
پیش بیمارستاني خدمات فوريت هاي 
پزش��کي را به خوبي انجام مي دهند 
تا ع��الوه بر نج��ات ج��ان بیمار در 
خارج از مراکز درماني باري از دوش 
همکاران خود در بیمارس��تان هاي کم 

کنند قدرداني و تشکر کرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد به 
مناسبت هفته سالمت

وبدا؛ رئیس دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی چهارمحال و بختیاری، به مناسبت 
هفته سالمت )1 لغايت ۷ ارديبهشت ماه( پیامي صادر و از زحمات تمامي فعالین اين عرصه تقدير 

نموده است.
در متن پیام دکتر مجید ش��یرانی آمده اس��ت؛ هفته س��المت را در حالی آغاز می کنیم که بخش 
اعظمي از کش��ورهاي جهان، سازمان بهداش��ت جهاني و سیستم بهداشت و درمان کشور عزيزمان 

ايران روزهاي سخت مقابله با کرونا را پشت سر مي گذارد.
از اين رو ش��عار محوری " حمايت همگانی از مدافعان س��المت" برای امسال در نظر گرفته شده 

است .
انتخاب اين ش��عار برای امس��ال حکايت از قدرشناس��ی همگان از تالش های شبانه روزی و بي 
وقفه کادر بهداشتي و درماني و مدافعین سالمت و واقف بودن مردم بر مسئولیت سنگین مسئولین 

و خادمین نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران در سیستم بهداشت و درمان در اين روزها دارد.
از سوی ديگر انتخاب عناوين مختلف با تاکید بر نقش برجسته گروه ها و اقشار مختلف در مقابله 
با کرونا بیان کننده اهمیت و جايگاه بس��یار مهم و س��هم اين اقشار در پیشبرد برنامه هاي عملیاتي 

براي شکست کرونا مي باشد.
دکتر ش��یرانی در پايان ضمن گرامی داشت فرا رس��یدن هفته سالمت، از دست اندکاران و فعاالن 
حوزه س��المت و کس��انی که در اين زمینه فعالیت مي کنند و گام برمي دارند تش��کر و قدرداني و 
اظهار امیدواري نموده است، با تدوين برنامه هاي جامع و مناسب و پوشش همگاني سالمت، ارتقاء 
س��طح آگاهي و سواد س��المت جامعه و ترويج فرهنگ خود مراقبتي ش��اهد ارتقاء سطح سالمت 
جامعه و به زودي جش��ن ريشه کني ويروس منحوس کرونا را در جاي جاي کشور و تمامي نقاط 

درگیر جهان با بیماري نوپديد کوويد 1۹ باشیم.

مناسبت اه تبریک 
رئیس 

دانشگاه 
علوم پزشکی 
شهرکرد به 
مناسبت روز دندانپزشک

وبدا; رئیس دانش��گاه علوم پزشکی 
ش��هرکرد در پیامی روز دندان پزشک 
را به جامعه دندان پزشکان چهارمحال 

و بختیاری تبريک گفت.
در مت��ن پی��ام تبريک دکت��ر مجید 

شیرانی آمده است: 
دندانپزشکان بخشی مهم و ارزشمند 
از جامعه پزش��کی و حوزه س��المت 
هس��تند که ب��ا توجه ب��ه خدماتی که 
در راس��تای درمان بیماری هاي دهان 
و دن��دان، ارتقاي س��طح س��المت و 
روش ه��اي  آم��وزش  و  پیش��گیري 
بهداشتي به افراد جامعه ارائه مي دهند 
نقش آن��ان در ارتقا س��المت فردي 

افراد غیرقابل انکار است.
اي��ن قش��ر خ��دوم و تالش��گر ب��ا 
بیماری ه��اي  درم��ان  و  پیش��گیری 
دهان و دن��دان و آموزش روش هاي 
بهداش��تي به افراد جامع��ه، نقش بي 
بديل در ارتقاء سالمت فرد و جامعه 
ايفا مي کنند چراکه امروزه مش��خص 
شده که حفظ سالمت دهان و دندان، 
مي تواند از بروز بس��یاري از بیماري 

هاي ديگر جلوگیري نمايد.
۲۳ فروردي��ن س��ال 1۳۶۰ به بهانه 
تصوي��ب طرح تربیت بهداش��تکاران 
دهان ودندان, روز دندانپزشک نامیده 
ش��ده اس��ت از اين رو بر خود الزم 
دانس��تم تا اي��ن روز را ب��ه همکاران 
خ��ودم در جامع��ه دندانپزش��کي به 
ويژه اس��اتید، اعض��اي هیئت علمي، 
دندانپزش��کان و دانش��جويان تبريک 
ع��رض نماي��م. ق��دردان زحمات و 
تالش های هم��ه فعالن در اين حوزه 
در سطح استان چهارمحال و بختیاری 
هس��تم و ضم��ن تقدير و س��پاس از 
س��المت  نظام  خدمت گزاران  تمامی 
اس��تان، آرزوي س��المتي و بهروزي 
ايش��ان را از درگاه خداون��د متع��ال 

خواستارم.

تبریک دکتر مجید شیرانی 
به مناسبت روز جهانی 

روانشناس و مشاوره
رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
درم��ان چهارمحال و بختی��اری در پیامی 
روز جهاني روانش��ناس و مش��اوره را بر 
تمامي روانشناس��ان، مش��اوران و فعاالن 
حوزه سالمت روان در استان چهارمحال 

و بختیاري تبريک گفت.
۲۸ آوري��ل مصادف با نهم ارديبهش��ت 
م��اه ب��ه ن��ام روز جهانی روانش��ناس و 
مشاوره نامگذاری ش��ده است از اين رو 
دکتر مجید ش��یراني رئیس دانشگاه علوم 
پزش��کي شهرکرد در پیامي اين روز را به 

فعاالن اين حوزه تبريک گفت.
در متن پیام وی آمده است: 

ترمی��م و بازآفرينی ذهن آس��یب ديده 
بر عهده روانشناس��ان اس��ت تا با دانش 
خود بتوانند روانی سالم بیافرينند، همین 
موضوع وظیفه اي سنگین و واال بر دوش 
متخصصان اين بخش مي گذارد تا بتوانند 
به درس��تي دس��ت اندازهاي روح و روان 
بش��ريت را برط��رف ک��رده و آن ها را به 

سرمنزل مقصود برسانند.
بی ش��ک در اين دنیای پُرآش��وب و پُر 
تنش ضرورت و اهمیت روانشناس��ان و 
مش��اوران دوچندان می ش��ود چراکه يک 
روانش��ناس با دانش خود مي تواند نقش 
ش��فادهنده اي براي روح انسان ها باشد تا 
افراد با نیل به خودآگاهي به سالمت روان 
و زندگي سراسر با شناخت برسند. اينکه 
پوياي��ی و کارآمدی ه��ر جامعه در گرو 
س��المت روان افراد آن جامعه اس��ت بر 
کسی پوشیده نیست که امروزه اين مسئله 

اهمیتي بیشتر پیدا کرده است.
س��المت روان در س��ايه روح معن��وی 
حاکم ب��ر جامعه ايرانی می تواند نقش��ی 
فرات��ر از ديگر جوامع در اعتال و رش��د 
اف��راد بازي کند که قطع��ا اين مهم مورد 
عنايت روانشناس��ان، مش��اوران و فعاالن 

حوزه سالمت روان قرار خواهد گرفت.
با همه اين تفاسیر بر خود الزم دانستم تا 
اين روز را به همه تالش��گران اين عرصه 
تبريک عرض نمايم و امید دارم تا فعاالن 
اين عرصه همواره در جهت ارتقاي سطح 
سالمت روان آحاد جامعه گام برداشته و 

در اين راه موفق و پیروز باشند.

تبریک رئیس دانشگاه علوم 
پزشکی شهرکرد به مناسبت روز 

علوم آزمایشگاهی

وبدا؛ رئیس دانش��گاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و 
درمانی چهارمحال و بختیاری، در پیامي فرا رس��یدن روز 

علوم آزمايشگاهي را به فعاالن اين عرصه تبريک گفت.
در متن پیام دکتر مجید ش��یرانی آمده اس��ت، همه ساله 
همزم��ان با س��ی ام فروردين ماه که مصادف اس��ت با زاد 
روز حکیم جرجاني، فرصتي ارزش��مند فراهم مي شود تا 
از زحمات و خدمات جامعه بزرگ آزمايش��گاهیان، بويژه 
در شرايط سخت شیوع بیماري نوپديد کوويد 1۹ و نقش 
بي بدي��ل اين عزيزان در تش��خیص زودهنگام بیماري و 
پیش��گیري از همه گیري بیماري منحوس کرونا، تقدير و 

تشکر به عمل آيد.
در ادام��ه متن اين پیام، دکتر ش��یرانی با بیان اينکه، همه 
فعاالن عرصه علوم آزمايشگاهي چه آن هايي که در حیطه 
آموزش و پژوهش در علوم پايه پزش��کي و آزمايشگاهي 
مش��غول به کار هس��تند و چه افرادي ک��ه در میدان ارائه 
خدم��ات بالیني ت��الش مي کنند ب��ا فراهم س��ازي امکان 
تش��خیص به موقع بیماري ها در خ��ط اول نبرد با امراض 
مختلف هس��تند و چه بس��ا با فداکاري و ايثار مثال زدني، 
سالمت و آس��ايش خود را در راه اعتالي سالمت جامعه 
فدا مي کنند آورده اس��ت، قطعًا هیچ کسي نمي تواند منکر 
نقش واالي آزمايشگاه در زمینه تشخیص، مراقبت، کنترل 
و پیش��گیري از انواع بیماري ها باش��د از اين رو توجه به 
جايگاه فعاالن عرصه علوم آزمايش��گاهي در ارتقا اهداف 

نظام سالمت و خدمات درمان موثر و اثربخش است.
دکتر ش��یرانی در پاي��ان، از زحمات و تالش های تمامی 
عزي��زان در خان��واده بزرگ علوم آزمايش��گاهي اس��تان 
چهارمح��ال و بختیاري کمال تقدير و تش��کر را نموده و 
ب��راي آن ه��ا از درگاه خداوند متعال صحت، س��المت و 

عافیت طلب مسئلت نموده است.

مناسبت اه
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تبریک سرپرست 
معاونت آموزشی 

دانشگاه علوم پزشکی 
شهرکرد به مناسبت 

روز معلم
آموزشی  معاونت  سرپرس��ت  وبدا; 
دانش��گاه علوم پزش��کی شهرکرد در 
پیام��ی روز معلم را به کلیه اس��اتید، 
کادر آموزشي و فعاالن حوزه آموزش 
در دانش��گاه علوم پزش��کي شهرکرد 

تبريک گفت.
در مت��ن پی��ام تبري��ک دکت��ر اکبر 
سلیمانی به مناس��بت روز معلم آمده 

است:
دوازدهم ارديبهش��ت ماه هر سال با 
ن��ام زنان و م��ردان بزرگی نامگذاری 

شده است که ايثار را معنا می کنند.
روز معلم يادآور جايگاه واالی علم 
و معرف��ت اس��ت ک��ه در تفکر دين 
مبین اس��الم و نظام مقدس جمهوری 
اسالمي ايران مقامي رفیع و واال دارد.
تعالی، رش��د و توس��عه هر جامعه 
در گ��رو آموزش و پ��رورش صحیح 
در آن جامعه اس��ت، اين مهم زمانی 
ک��ه ب��ا فضاي��ل اخالق��ی و تهذيب 
نفس درمي آمیزد انسان ساز مي شود، 
مس��یري ک��ه به هم��ت اس��تادان در 
دانش��گاه ها و معلم��ان در مدارس به 
خوبي به منصه ظهور رس��یده اس��ت 
تا نسلي شايسته براي پیشبرد اهداف 
میه��ن اس��المي ايران پ��رورش يابد 
و در س��ايه واليت، ب��ه الگويي براي 
کش��ورهاي مستقل و مقتدر در جهان 

تبديل شويم.
بنده به نوبه خود ضمن ارج نهادن به 
مقام ش��امخ استاد شهید دکتر مرتضی 
مطه��ری، فرارس��یدن هفت��ه معلم را 
حض��ور همه اس��اتید، اعضای هیأت 
علمي و کادر آموزشي دانشگاه علوم 
پزشکي شهرکرد تبريک عرض کرده 
و توفی��ق روزافزون اين عزيزان را از 

خداوند متعال خواستارم.

تبریک رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
شهرکرد به مناسبت روز معلم

وبدا؛ دکتر ش��یرانی در پیامی دوازدهم ارديبهشت ماه روز معلم را به همه اساتید، اعضاي هیأت علمي 
و کارشناسان حوزه آموزش در دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد تبريک گفت.

دوازدهم اردبیهش��ت ماه هر سال به پاس خدمات شايس��ته عالم گرانقدر شهید دکتر مرتضی مطهری 
با عنوان روز معلم نامگذاری ش��ده اس��ت، از همین رو دکتر مجید شیراني در پیامي اين روز را به همه 

فعاالن در حوزه آموزش در دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد تبريک گفت.
در متن رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد آمده است:

معلمی ش��غل انبیا خدا است و ايشان در نزد خداوند متعال جايگاه ويژه ای دارند تا جايي که خداوند 
ُِّمُهُم  یهِْم َو يَُعل َهِّذي بََعَث فِي االُْءمِّیِّیَن َرُسوالً مِّنُْهْم يَتُْلواْ َعَلیْهِْم َءايَ�تِِه َو يَُزکِّ در قرآن کريم مي فرمايند "ُهَو ال
الِْکتَ���َب َو الِْحْکَمَة َو إِن َکانُواْ مِن َقبُْل لَفِي َضَل�ٍل مُّبِیٍن "؛ "او کس��ي اس��ت که در میان جمعیّت درس 
نخوانده، رسولي از خودشان برانگیخت که آياتش را بر آنها مي خواند و آنها را تزکیه مي کند و به آنان 

کتاب )قرآن( و حکمت مي آموزد و مسلما پیش از آن در گمراهي آشکاري بودند."
معلمی عشق است، عشقی گرم که دل های يخ زده از سرمای جهل را آب می کند تا انسان بتواند مراتب 

کمال را پله پله تا مالقات با خدا بپیمايد.
همه س��اله بزرگداشت مقام معلم با ياد و خاطره عالم گرانقدر دوران معاصر استاد شهید دکتر مرتضی 
مطهری گره می خورد و چه تقارن زيبايي است همزماني گرامیداشت ياد و خاطره صاحب انديشه هاي 

مطهر با بزرگداشت مقام بزرگان عرصه تعلیم و تربیت.
اساتید، اعضای هیأت علمی و فعاالن حوزه آموزش در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد نیز به حق دنباله 
رو استاد گرانقدر دکتر مرتضي مطهري هستند و گواه اين مدعا دانش واال، تالش بي مانند، خدمت بي 
منت و اخالق مداري اين عزيزان است که باعث ارتقا شاخص هاي علمي و آموزشي دانشگاه در سطح 

کشور شده است.
1۲ ارديبهش��ت ماه فرصت مغتنمی اس��ت تا از خدمات اس��اتید، اعضای هیأت علمی و فعاالن حوزه 
آموزش در دانش��گاه علوم پزش��کي ش��هرکرد تقدير ش��ده و مراتب س��پاس و تقدير خود از زحمات 
همکاران محترم ابراز دارم، باش��د که در مس��یر اعتالي علم و دانش در حوزه بهداشت و درمان روز به 
روز موفق تر از قبل حاضر ش��ويد و از درگاه خداوند متعال س��المت و بهروزي را براي ش��ما عزيزان 

مسئلت مي نمايم.

مناسبت اه تبریک رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
شهرکرد به مناسبت روز جهانی کارگر

وبدا؛ رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی و خدمات درمانی 
چهارمحال و بختیاری در پیامي روز کارگر را به اين قشر 

نجیب و زحمکتش جامعه ايراني تبريک گفت.
 در متن پیام دکتر مجید شیرانی آمده است:

قطع��ا جامع��ه کارگ��ری از ارزش��مندترين گروه ها در 
جوامع مختلف به ش��مار می روند که چرخ     عظیم صنعت، 
خدمات، کش��اورزی و... با دست توانای آنان به چرخش 
در مي آيد، روز جهاني کارگر در سال ۹۹ که با عنوان سال 
جهش تولید نامگذاري ش��ده اس��ت معنايي ديگر به خود 
مي گیرد چراکه در اين برهه حساسي که کشور در آن قرار 
گرفته اس��ت همه نگاه ها به س��وي جامعه کارگري است 
ت��ا با تالش خود منويات مقام معظ��م رهبري را به منصه 

ظهور برسانند.
جايگاه کار و کارگر در اسالم جايگاهی بس عظیم و واال 
است و بزرگان دين و ايران در مکان و زمان هاي مختلف 
به بیان اين جايگاه رفیع پرداخته و با سخناني گهربار سعي 
در تجلیل از ايش��ان داشتند تا جايي که پیامبر اکرم )ص( 

مي فرمايند: 
"العِباَدُة َسبُعوَن ُجزء افَضلِها َطَلُب الَحالِل"

عبادت هفتاد جزء اس��ت که بهترين آن، کوش��ش در به 
دست آوردن مال حالل است و امام خمینی )ره( بنیانگذار 
نظام جمهوری اس��المی ايران حیات يک ملت را مرهون 
کار و کارگ��ر مي دانن��د. روز کار و کارگر همه س��اله اين 
مفهوم را يادآور می کند که کار، کوشش و تالش مردان و 
زنان در بخش های مختلف جامعه به ويژه بیمارس��تان ها، 
مراکز درماني، قسمت هاي مختلف عمراني دانشگاه علوم 
پزش��کي، نیروهاي خدماتي و کارگراني است که با تالش 
خ��ود در حوزه ه��اي مختلف باعث تحق��ق اهداف نظام 
سالمت شدند و با کمترين بهره گیري، بیشترين خدمت و 

سودمندي را براي جامعه به ارمغان آوردند.
امس��ال ش��یوع بیم��اری منح��وس کرونا ب��ه واقع همه 
بخش های مختلف جامعه را تحت تاثیر قرار داد، اما جای 
بسي تقدير است که کارگران شاغل در بخش بهداشت و 
درمان استان چهارمحال و بختیاري با وجود ضرر و زياني 
که متوجه آنها بود، به هر نحو ممکن با سیستم بهداشت و 
درمان نهايت همکاري را داشتند و از هیچ کوششي براي 

خدمت رساني به مردم دريغ نکردند.
اينجان��ب ب��ه عنوانی خادم��ی کوچک و نماين��ده ای از 
جامعه بهداشت و سالمت اس��تان چهارمحال و بختیاري 
وظیفه خود دانس��تم ت��ا ضمن تبريک حل��ول ماه مبارک 
رمضان1۴۴1 قمري 11 ارديبهش��ت ماه روز جهاني کارگر 
را ب��ه کارگران متعهد و پرتالش به ويژه تالش��گران اين 
بخش در مجموعه بهداشت و درمان در استان چهارمحال 
و بختی��اري تبريک گفته و توفیق روز افزون، س��المتي و 
س��عادت همه کارگران مهین اس��المي ايران را از خداوند 

منّان مسئلت مي نمايم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد به 
مناسبت روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه اي

وبدا؛ رئیس دانش��گاه علوم پزشکی شهرکرد در پیامی فرارسیدن روز جهانی ايمني 
و بهداشت حرفه اي را تبريک گفت.

در پیام دکتر مجید شیرانی آمده است: 
۲۸ آوريل ۲۰۲۰ مصادف با نهم ارديبهشت ماه سال ۹۹ با عنوان روز جهانی ايمنی 
و بهداش��ت حرفه ای نامگذاري شده است، اين روز همه ساله فرصتي است تا بتوان 

قدردان زحمات تالشگران حوزه بهداشت حرفه اي بود. 
روز جهانی ايمنی و بهداش��ت حرفه ای امسال همزمان شده است با شیوع بیماري 
کوويد1۹ از همین رو س��ازمان جهاني کار ش��عار اي��ن روز را "همه گیري جهاني را 
متوقف کنیم: با رعايت موازين ايمني و بهداشت حرفه اي در محیط کار مي توان جان 
انس��ان ها را نجات داد" معیین کرده است تا گوشه چشمي به تالش دست اندرکاران 
حوزه بهداش��ت که همواره در خط مقدم مبارزه، کنترل و پیشگیري از کروناويروس 

بودند، داشته باشد.
اپیدمی کروناويروس بار ديگر جايگاه ويژه دست اندرکاران حوزه بهداشت به ويژه 
کارشناس��ان بهداشت محیط و س��المت کار را به خوبي نشان داد که با تالش شبانه 
روزي و ورود به هنگام در اين موضوع توانس��تند قدم هاي بزرگي در تامین، حفظ و 
ارتقا سالمت و بهداشت محیط زندگي، محیط کار و... در امر مبارزه با کروناويروس 
بردارند. ازجمله اين اقدامات شايس��ته برای حفظ س��المت و بهداش��ت محیط کار 
اجرای صحیح گام اول و دوم فاصله گذاري اجتماعي، بازگش��ايي صنوف مختلف و 
نظارت بر رعايت پروتکل هاي بهداش��تي در مش��اغل مختلف و حساس، بازرسي و 
نظارت در ايام اداري و غیر اداري در محیط هاي کار همچون ادارات، مراکز درماني، 

کارگاه ها و کارخانه ها و... است.
به هر حال اس��تان چهارمحال و بختیاری نیز همچون س��اير نقاط ايران و همچون 
س��اير کش��ورهاي جهان با معضلي به نام کروناويروس دست به گريبان شده است، 
بیماري که ش��یوعي بس��یار س��ريع و گس��ترده و رفتاري غیرقابل پیش بیني دارد که 
همین مسائل روند مهار و کنترل آن را با سختي و مشکل مواجه کرده است، لذا بايد 
کماکان مراقب بود تا مبادا اين بیماري مجددا زندگي و کس��ب و کار مردم را تحت 

الشعاع قرار دهد.
ب��ر خود الزم دانس��تم ت��ا به عنوان ج��زء کوچکی از مجموعه بهداش��ت و درمان 
اس��تان چهارمحال و بختی��اری ضمن آرزوی توفیقات روزاف��زون برای همه فعاالن 
در اين عرصه به ويژه کارشناس��ان بهداشت محیط و سالمت کار، روز جهاني ايمني 
و بهداش��ت حرفه اي را به تالش��گران اين حوزه تبريک گفته و تاکید کنم که همگي 

قدردان خدمات شايسته اين عزيزان در ريشه کني ويروس منحوس کرونا هستیم.

مناسبت اه
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تبریک مدیر روابط 
عمومی دانشگاه به 

همکاران روابط عمومی

وب��دا؛ مدير روابط عمومی دانش��گاه علوم 
پزش��کی ش��هرکرد در پیامی ۲۷ ارديهشت 
روز جهاني روابط عمومي و ارتباطات را به 
همکاران ستادي و واحدهاي تابعه دانشگاه 

تبريک گفت.
سید علی درخشان در اين پیام، نامگذاری 
۲۷ ارديبهش��ت  ماه به نام روز جهاني روابط 
عمومي و ارتباطات را بهانه اي براي پرداختن 
به نقش و جايگاه اين هنر به عنوان هنرهشتم 
و فرصت��ي براي ارج نه��ادن به تالش هاي 
خانواده ب��زرگ ارتباطات عنوان کرد. وی با 
اشاره به روزهای پر کار سیستم بهداشت و 
درم��ان برای مقابله با بیم��اری کوويد 1۹ و 
نقش بي بديل روابط عمومي دانشگاه در امر 
آموزش و اطالع رس��اني در خصوص اين 
مهمان ناخوانده تصريح کرد: روابط عمومي 
دانش��گاه با تیزبین��ي، دانايي و هوش��یاري 
هم��گام باتمامي بخش ه��اي مجموعه در 
اج��راي شايس��ته وامید بخ��ش برنامه هاي 
مداخله اي و پیشگیرانه تمام تالش خود را 
به کار بس��ت تا با به حداقل رساندن میزان 
ابتال مردم و آس��یب هاي ناشي از شیوع اين 
بیم��اري نوپديد، لبخند رضاي��ت را بر لبان 
مردم شريف اس��تان بنشاند و به ريشه کني 
هرچه زودتر اين وي��روس منحوس کمک 
نمايد. درخشان در پايان، اين روز شکوهمند 
و فرهمند را به تمامی مش��عل داران فروزان 
توس��عه ارتباطی بخصوص به همکاران در 
حوزه بهداش��ت و درمان که ب��ا الهام از هم 
افزايی، هم انديش��ي، همسويي، با صداقت، 
ش��جاعت و امان��ت ضمن حف��ظ مصالح 
مجموعه در جهت انجام رسالت خطیر خود 
بدون هیچ چشمداش��تي فعالیت مي نمايند 
تبريک و تهنیت عرض نموده و براي تمامي 
تالش��گران اين عرصه آرزوي س��المتي و 

توفیق روز افزون نموده است.

وبدا؛ رئیس دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی چهارمحال و بختیاری، فرا رسیدن 
۲۷ ارديبهشت ماه روز ارتباطات و روابط عمومي را به فعالین اين عرصه تبريک گفت.

 دکتر مجید ش��یرانی با اش��اره به نقش و جايگاه روابط عمومی بعنوان هنر هشتم، افزود: در عصر 
ارتباطات و پیش��تازي اطالع رس��اني در همه عرصه ها، اهمیت روابط عمومي دوچندان شده است، 
موفقیت س��ازمان ها، ادارات و ش��رکت ها و... در عرصه ها تخصصي به عملکرد روابط عمومي هاي 

آن ها بازمي گردد.
رئیس دانش��گاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: وظیفه 
ديگر روابط عمومي کمک به تصمیم گیري هاي مديريتي و اس��تراتژيک يک سازمان است، در واقع 
رواب��ط عمومي ابزار مديريتي ب��راي فعالیت هاي حرفه اي، علمي و الکترونیکي اس��ت، در جوامع 
توس��عه يافته اين وظیفه روابط عمومي ها اس��ت تا به سازمان ها براي انتشار به موقع، عادالنه و سريع 

اطالعات و خدماتي که انجام مي دهند کمک کنند.
دکتر ش��یرانی عنوان کرد: امس��ال در حالی به ۲۷ ارديبهش��ت ماه روز ارتباطات و روابط عمومی 
رس��یديم ک��ه جهان و کش��ور گرفتار باليي ب��ه نام ويروس کرونا هس��تند، همگ��ي از تالش هاي 
شبانه روزي کادر بهداشتي و درماني در مبارزه با اين ويروس منحوس مطلع هستند، در جريان قرار 
گرفتن مردم از ايثار و فداکاري  مدافعان سالمت در جبهه بیمارستان ها و مراکز درماني در مبارزه با 
مهمان ناخوانده و مزاحم اين روزها جز با کار حرفه اي، دقیق و ۲۴ ساعته مجموعه روابط عمومي 

دانشگاه هاي علوم پزشکي میسیر نمي شد.
 رئیس دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: اين 
استان به لحاظ ابتال به ويروس کرونا در وضعیت مناسبي به سر مي برد و بیماري تقريبا تحت کنترل 
اس��ت، اين در حالي اس��ت که وضعیت استاني مثل چهارمحال و بختیاري که در مسیر ترانزيت دو 
اس��تان بزرگ و البته آلوده کش��ور قرار دارد مي توانست بسیار بدتر از اين باشد، اما از همان ابتداي 
ش��یوع بیماري در کشور، شاهد اطالع رساني، آموزش و انتشار مطالبي درخصوص خودمراقبتي در 
برابر کوويد1۹ از طرق مختلف از س��وي روابط عمومي دانش��گاه علوم پزش��کي شهرکرد و ديگر 
واحدهاي تابعه در رسانه ملي، فضاي مجازي، رسانه هاي نوشتاري و... بوديم که باعث شد مردم از 
همان ابتدا با وسواس با ابعاد اين بیماري آشنا شده و هشدارهايي که دائما در قالب خبر، مصاحبه، 

فیلم، موشن گرافي و... مطرح مي شد را رعايت کنند.
وی بیان کرد: بنده به نوبه خود فرارسیدن روز ارتباطات و روابط عمومی را به همکاران خدوم و 
پرتالش��م در مديريت روابط عمومي دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد، روابط عمومي هاي واحدهاي 
تابعه، رابطین خبر در شهرس��تان ها و کارشناس��ان و مسؤولین اين عرصه در چهارمحال و بختیاري 
تبريک عرض نموده و در اين روزهاي پربرکت ماه رمضان و شب هاي نوراني قدر برايشان سالمتي 

و توفیق روزافزون از خداوند کريم مسئلت مي نمايم.

مناسبت اه
تبریک رئیس دانشگاه علوم 

پزشکی شهرکرد به مناسبت فرا رسیدن 
روز ارتباطات و روابط عمومی

آئین گرامیداشت روز 
جهانی ماما در مرکز 

آموزشی و درمانی هاجر 
)س( برگزار شد

وبدا؛ در ش��انزدهمین روز از ارديبهش��ت 
م��اه ۹۹ همزمان ب��ا روز جهانی ماما ضمن 
برگ��زاری آئین گرامیداش��ت اي��ن روز از 
ماماه��اي نمونه اين مرک��ز درماني تجلیل 

بعمل آمد.
اين آئین با حضور سرپرس��ت، مديريت، 
مترون بیمارس��تان هاجر )س( و مس��ئول 
امور مامايي معاونت درمان دانش��گاه علوم 
پزشکي اس��تان، مديريت روابط عمومي و 
اطالع رساني دانشگاه و جمعي از پزشکان، 
متخصصین و ماماهاي ش��اغل در اين مرکز 
آموزشي و درماني برگزار شد. گفتنی است، 
در اين مراسم ضمن پخش کلیپ های شاد 
و متن��وع از تالش های ب��ی وقفه ماماها و 
نقش بي بديل اين عزيزان در حفظ سالمت 
مادران و نوزادان در ش��رايط سخت شیوع 
بیماري کوويد 1۹ به جايگاه اين عزيزان در 
ارتقاء شاخص هاي حوزه سالمت پرداخته 
ش��د و در پاي��ان با اهداي لوح س��پاس و 
هدايايي به رس��م يادبود از ماماهاي نمونه 

مرکز تجلیل بعمل آمد.

وبدا؛ رئیس دانش��گاه علوم پزشکی، خدمات بهداش��تی و درمانی چهارمحال و بختیاری با اشاره 
به فرا رس��یدن روز جهاني ماما )1۶ ارديبهش��ت( و تبريک اين روز به تمامي فعالین اين عرصه ، از 

انتخاب شعار " ماما؛ پر توان و پويا، همراه و همگام براي سالمت زنان" براي اين روز خبر داد.
به گزارش وبدا؛ دکتر مجید ش��یرانی با بیان اينکه ماماها در س��ه حوزه آموزش، بهداشت و درمان 
انجام وظیفه مي نمايند افزود: تعداد ماماهاي ش��اغل در حوزه هاي بهداشت، درمان و آموزش را به 

ترتیب حدود، ۳۴۰ ، ۲۵۰ و 1۵ نفر اعالم کرد.
ب��ه گفته وی، ماماها در در حیطه آموزش��ی تربی��ت نیروی مامايي را در دوره هاي کارشناس��ي، 

کارشناسي ارشد و PHD بهداشت باروري به عهده دارند.
وی تصريح کرد: در حیطه بهداشت نیز اين عزيزان، وظیفه مراقبت هاي دوران بارداري و پیگیري 

مادران باردار پرخطر از زمان بارداري تا ۴۲ روز پس از زايمان را انجام مي دهند.
دکت��ر ش��یرانی، مراقبت های قبل، حین و پ��س از زايمان را از وظايف ماما ه��ا در حوزه درمان 
برش��مرد و افزود: اين تالشگران عرصه سالمت، مادر را جهت مراقبت هاي پس از زايمان تحويل 

حوزه بهداشت مي دهند.
رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی استان همچنین با اش��اره به اهمیت ويژه، کار مامايي در مراقبت از 
مادران و نوزادان اظهار داش��ت: اين قش��ر زحمت کش به عنوان مراقبین س��المت نیز انجام وظیفه 

مي نمايند.
مراقب��ت از م��ادر و نوزاد در بخش های لیبر، رومینگ، نوزادان و پس��ت پارتوم و جراحی زنان و 
هماهنگی برای درمان مادر باردار پرخطر از ديگر وظايف برشمرده توسط دکتر شیراني براي ماماها 
بود.وی، با اش��اره به روزهای س��خت شیوع کرونا و تالش ش��بانه روزی کادر بهداشتی و درمانی 
براي مقابله با بیماري کوويد 1۹، در خصوص نقش ماماها در پیشگیري از همه گیري و کنترل اين 
بیماري نوپديد افزود: از زمان ش��یوع بیماري تاکنون کادر مامايي فعالیت چش��مگیري را در هر سه 

حوزه به عهده داشته اند وغربالگري مادران مشکوک و ارجاع به حوزه درمان را انجام مي دهند.
دکتر ش��یرانی ادامه داد: در حوزه درمان نیز کادر مامايی با ترياژ مادران باردار مش��کوک و مبتال به 

کرونا، فعالیت هاي چشمگیري را در امر سالمت مادران و نوزادان برعهده دارند.

مناسبت اه
ماما؛ پر توان و پویا، همراه و 

همگام برای سالمت زنان
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مناسبت اه
ی عضو اهدا

وب��دا؛ رئیس دانش��گاه عل��وم پزش��کی، خدمات 
بهداش��تی و درمانی در پیامی فرا رسیدن سي و يکم 
ارديبهش��ت ماه "روز ملي اه��داء عضو" را به عموم 
مردم بويژه تیم فراهم آوري اعضاي عضو دانش��گاه 
و تمامي خانواده هاي س��خاوتمند اهدا کننده عضو 

بیماران مرگ مغزي تبريک گفت.
در متن پیام دکتر مجید ش��یرانی آمده است؛ سی و 
يکم ارديبهش��ت ماه "روز مل��ي اهداء عضو" يادآور 
لحظه ي باشکوه ظهور و بروز سخاوت بزرگ مردان 
و زناني است که در اوج مصیبت و روزهاي غمبار از 
دس��ت دادن عزيزشان، شادي فرصت زندگي دوباره 

را به ديگران هديه مي کنند.
يادآور لحظه های زيبای بخش��ش بزرگترين نعمت 

يعني جان دوباره به بیماراني که به واس��طه نقص يا 
از کارافتادگي يکي از اعضاي حیاتي بدنشان در يک 

قدمي مرگ ايستاده اند.
يادآور س��خاوت، پدران و م��ادران ايثارگری که به 
دور از دنیا پرس��تی و تعلق��ات دنیوي، اعضاي پیکر 
جگرگوش��ه هايش��ان را به صورت رايگان و بعنوان 

هديه به خانواده ي گیرنده اهدا مي کنند.
يادآور لحظات س��خت تصمیم گی��ری خانواده ها، 
برای بخش��ش لذت در کنار هم باقی ماندن خانواده 
اي اس��ت که به زودي عزيزش��ان را براي همیشه از 
دس��ت خواهند داد يا پذيرش قابل بازگشت نبودن 

زندگي و مرگ تلخ عزيزشان مي باشد.
ي��ادآور لحظه ماندگار گذش��ت و ايثار و بخش��ش 

خانواده های بزرگوار اهدا کننده عضو می باشد.
همچنین در ادام��ه متن پیام رئیس دانش��گاه علوم 
پزشکی ش��هرکرد آمده است، اس��تان چهارمحال و 
بختیاری مفتخر اس��ت که به واس��ط تالش هاي بي 
فقه تیم فراهم آوري اعضا، تجربه، تخصص و همت 
متخصصین و کادر درماني مراکز درماني و مساعدت 
مسئولین و همراهي و همدلي مردم فهیم بعنوان يکي 
از اس��تان هاي برتر در زمینه اهداي اعضاي بیماران 

مرگ مغزي معرفي شود.
دکت��ر ش��یرانی در ادام��ه ضم��ن تقدي��ر از تمامی 
کس��انی که به هر نح��وی موجب تروي��ج فرهنگ 
کارخداپسندانه اهداي اعضاي بیماران مرگ مغزي در 
استان شده اند، به اطالع رساني و آگاهي بخشي موثر 
رسانه ها اشاره کرده و اظهار داشته است، بدون شک 
عملک��رد و تعامل خوب تیم فراه��م آوري اعضاي 
چهارمحال و بختیاري با اصحاب محترم رسانه براي 
به تصوير کشیدن زيبايي ها و ثمرات بي شمار اهداي 
اعضاي بیماران مرگ مغزي ، موجب گرديده اس��ت 
تا امروز ش��اهد درصد باالي اهداي اعضاي بیماران 
مرگ مغزي در اس��تان باش��یم. وی در پايان مجدداً 
روز اهدای عضو را گرامیداشته و به همه اعضاء اين 
خانواده گرانقدر تبريک و تحیت عرض نموده است.

دومین اهدای عضو بیمار مرگ مغزی 
در سال جاری به نام خانواده قاسم 
پور در شهرستان فارسان رقم خورد

وبدا؛ هماهنگ کننده تیم پیوند اعضای چهارمحال و 
بختیاری ، از اهدای دومین بیمار مرگ مغزي در سال 

جاري در اين استان خبر داد.
به گزارش وبدا؛ زهرا سیاح افزود: در نخستین روز 
از خردادم��اه ۹۹، خانواده مرحوم حجت اله قاس��م 

پور از اهالی شهرس��تان فارسان با رضايت به اهدای 
اعضای پدرشان نام او را جاودانه کردند.

وی تصري��ح کرد: مرحوم قاس��م پ��ور بیمار مرگ 
مغزی ۶۶ ساله، در روزهای پاياني ارديبهشت ماه ۹۹ 
به علت سکته وسیع مغزي در بخش مراقبتهاي ويژه 
بیمارستان آيت اله کاشاني شهرکرد تحت مراقبت و 

درمان قرار گرفت.
ب��ه گفت��ه وی، در حالی که خان��واده وی در انتظار 
ن��ور امیدی برای بهبود پدر بودند، مرگ مغزي بیمار 

توسط تیم مجرب پزشکي تايید و اعالم گرديد. 
سیاح افزود: خانواده سخاوتمند و نوعدوست قاسم 
پور با پذيرفتن پیشنهاد اهدای عضو در آسمانی شدن 
فرش��ته ای ديگرهمت نمودن��د و حیاتبخش پدران 

ديگري شدند.
وی اضافه کرد: کبد و بخش��ی از عروق بیمار مرگ 
مغزی پس از جداسازی به شیراز منتقل و به دو بیمار 

نیامند پیوند عضو اهدا شد.

اعضای بدن بیمار مرگ مغزی در 
شهرکرد اهداء شد

 هماهنگ کنن��ده تی��م پیون��د عض��و چهارمحال و 
بختیاری گفت: با تايید مرگ مغزی يک مرد فارسانی 
و اع��الم رضايت خانواده نیک��وکار اين بیمار، عمل 
اه��دای عضو ب��ا موفقیت در بیمارس��تان کاش��انی 

شهرکرد انجام گرفت.
زهرا س��یاح شامگاه جمعه در گفت وگو با خبرنگار 

ايرن��ا افزود: مرح��وم حجت اهلل قاس��م پور از اهالی 
شهرستان فارسان از چند روز گذشته به سبب سکته 
مغزی در بخش مراقبت های ويژه بیمارستان کاشانی 

تحت مراقبت بود.
وی ادامه داد: ب��ا اين وجود، مرگ مغزی اين بیمار 
تايی��د و خانواده نیکوکار مرحوم قاس��م پور با اعالم 
رضايت اهدای عضو، نام وی را برای همیشه جاودانه 
کردند. س��یاح تصريح کرد: اعضای ب��دن اين بیمار 
مرگ مغزی پس از جداسازی برای پیوند به بیماران 

نیازمند به بیمارستان های تهران و شیراز ارسال شد.
به گ��زارش ايرنا، پس از رفع ممنوعیت عمل پیوند 
عضو به دنبال شیوع ويروس کرونا، اين دومین عمل 
اهدای عضو در چهارمحال و بختیاری طی سالجاری 
است. به علت قطعی نبود احتمال آلوده نبودن بیماران 
مرگ مغزی به ويروس کرونا، عمل های پیوند عضو 

در کشور تا 1۵ ارديبهشت متوقف شده بود.
سال گذشته نیز ۳۶ عمل اهدای عضو در اين استان 

انجام گرفت.

تبریک رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
شهرکرد به مناسبت روز ملی اهداء عضو

در اين مراس��م ک��ه با حض��ور معاونین و جمعی 

از مديران ارش��د در محل س��الن جلس��ات حوزه 
رياست برگزار ش��د، رئیس دانشگاه علوم پزشکي 
اس��تان، از زحمات ش��بانه روزي مديري��ت روابط 
عمومي،کارشناسان ستاد و مسئولین روابط عمومي 
هاي تابعه دانش��گاه به ويژه در ايام ش��یوع ويروس 

کرونا تقدير نمود.
دکتر مجید شیرانی با اشاره به وظیفه خطیر روابط 
عمومی ها در امر اطالع رس��اني و فرهنگ س��ازي 
اظهار داش��ت: مديريت روابط عمومي دانش��گاه با 
تم��ام توان و عل��ي رغم کمبود نی��رو و با بضاعت 
اندک به خوبي در اين زمینه ورود پیدا کرده و موفق 

عمل نموده است.

وی تصري��ح کرد: ش��یوع بیم��اری کرونا موجب 
گرديد تا علي رغم مشکالت عديده و تهديد جدي 
سالمت جامعه، شاهد هم افزايي و افزايش بي نظیر 
همبستگي مردم و مسئولین و حماسه بزرگ همدلي 

باشیم.
وی اضاف��ه کرد: در اي��ن میان کادر بهداش��تی و 
درمانی با جانفشانی و ايثار و گذشتشان برگ زرين 
ديگري از دفتر پر افتخار ايران اسالمي را ورق زدند 
و روابط عمومي دانش��گاه علوم پزش��کي شهرکرد، 
بعنوان متولي امر اطالع رس��اني، با تمام توان در به 
تصوير کش��یدن لحظه به لحظه ايثار و گذشت کادر 

بهداشت و درمان تالش نموده است.

وبدا; معاون توس��عه مديريت منابع و برنامه ريزی 
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در پیامي فرارسیدن 
۲۷ ارديبهشت ماه روز ارتباطات و روابط عمومي را 
به کلیه فعاالن اين عرصه در مجموعه بهداش��ت و 

درمان استان تبريک گفت.
دکت��ر علی ضامن صالحی فرد با اش��اره به س��خن 
مق��ام معظم رهب��ری درخصوص رواب��ط عمومی، 
افزود: رهبر معظم انقالب اسالمی ايران مي فرمايند: 
"روابط عمومي بهترين نمايانگر اوضاع داخلي يک 
نهاد از يک س��و و از س��وي ديگ��ر منعکس کننده 

چگونگي مسائلي است که در آن نهاد مي گذرد."
مع��اون توس��عه مديريت مناب��ع و برنام��ه ريزی 
دانش��گاه علوم پزش��کی عنوان کرد: ام��روزه يکي 
از اص��ول موفقیت و ارتقا در هر س��ازماني وجود 
روابط عمومي نه به عنوان يک س��امانه تشريفاتي و 
حتي اجرايي بلکه به عنوان يک س��امانه مشورتي و 
مديريتي اس��ت، هر چقدر اين بخش به خوبي عمل 
کند، آن سازمان در مسیر رشد و تعالي قرار خواهد 

گرفت.
وی بیان کرد: هر سازمان، دستگاه  اجرايی و اداری، 
نه��اد و... برای برقراري ارتب��اط مؤثر و هدفمند با 
گروه هاي جامعه هدف آن س��ازمان الزم اس��ت از 
وجود يک روابط عمومي قوي و منس��جم بهره مند 
باش��د چراکه ارائ��ه چهره واقعي هر دس��تگاهي به 
مخاطبان از وظايف مهم روابط عمومي ها به ش��مار 

مي رود.
دکتر صالحی فرد خاطرنشان کرد: روز ارتباطات و 
روابط عمومی، فرصتی است برای يادآوری ارزش 
ارتباطات اجتماعي و روابط عمومي و غناي معنوي 
اين حرفه ارزش��مند، تا جايگاه اين حرفه در جامعه 
آرمان خواه و اس��المي ايران بی��ش از پیش تثبیت 

شود.
مع��اون توس��عه مديريت مناب��ع و برنام��ه ريزی 
دانش��گاه علوم پزشکی بیان داش��ت: اين روزها که 
وجود ويروس کرونا جامعه بشريت را درگیر کرده 
اس��ت، کار براي کادر بهداش��تي و درماني به ويژه 

فع��االن عرصه رواب��ط عمومي چندين برابر ش��ده 
اس��ت، پیش��اهنگان و مش��عل داران فروزان عرصه 
رواب��ط عموم��ي در دانش��گاه هاي علوم پزش��کي 
به خصوص همکاران و فعاالن زحمتکش و سخت 
کوش��م در مديريت روابط عمومي دانش��گاه علوم 
پزش��کي ش��هرکرد، روابط عمومي هاي واحدهاي 
تابعه، رابطین خبر در شهرس��تان ها و کارشناس��ان 
و مس��ؤولین اين عرص��ه در چهارمحال و بختیاري 
بودند که با هوش��یاري و صداقت دوشادوش ديگر 
همکاران خود ازجمله پزش��کان، پرستاران و کادر 
درماني و بهداش��تي در تالش بودند تا در راه انجام 
رس��الت خطیر خود در امر مب��ارزه با اين ويروس 

منحوس گام بردارند.
روز  ارديبهش��ت   ۲۷ فرارس��یدن  انته��ا  در  وی 
ارتباط��ات و روابط عمومی را ب��ه کلیه فعاالن اين 
عرص��ه در دانش��گاه  و مراکز تابعه دانش��گاه علوم 

پزشکي استان تبريک گفت.

در بیست و هشتمین 
روز از اردیبهشت ماه 
۹۹، در حاشیه جلسه 
هیأت رئیسه دانشگاه 

علوم پزشکي شهرکرد، 
به مناسبت هفته روابط 
عمومي و ارتباطات از 
مدیریت و کارشناسان 
روابط عمومي تجلیل 

بعمل آمد.

پیام تبریک معاون توسعه 
مدیریت منابع و برنامه ریزی 

دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد به 
مناسبت روز روابط عمومي

مناسبت اه
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ثبت ۱۵۰هزار مزاحمت تلفنی در سامانه اورژانس چهارمحال 
و بختیاری

وبدا؛ سرپرست مرکز مديريت حوادث و فوريت های پزشکی چهارمحال و بختیاري 
با بیان اينکه 1۵۰ هزار مزاحمت تلفني در س��ال گذش��ته در سامانه 11۵ استان ثبت 
شده است گفت: مردم توجه داشته باشند با اين اقدام ممکن است باعث اشغال شدن 

سامانه و از دست رفتن فرصت براي حفظ جان فرد حادثه ديده اي شوند.
ب��ه گزارش وب��دا به نقل از خبرگ��زاری فارس؛ دکتر محمد حی��دری از ثبت 1۵۰ 
هزار مزاحمت تلفنی در س��ال گذش��ته در سامانه 11۵ چهارمحال و بختیاری خبرداد 
و گفت: با توجه به محدود بودن اپراتورهاي س��امانه 11۵ هر مزاحمت تلفني ممکن 
است باعث اشغال شدن سامانه براي گزارش يک حادثه جدي شده و فرصت طاليي 

پرسنل امدادرسان را از بین ببرد و باعث مرگ شخص حادثه ديده اي شود.
وی تصريح کرد: از ديگر مش��کالت پرس��نل اورژانس حوادثی است که برای خود 
آنه��ا در حی��ن ماموريت ها به خص��وص در ترافیک هاي جاده اي ايجاد مي ش��ود که 
انتظ��ار مي رود مردم در مواجه��ه با آمبوالنس اورژانس هم��کاري و راه را باز کنند. 
وی خاطرنش��ان کرد: در زمان تماس با سامانه اورژانس پس از پرسیدن آدرس محل 
حادثه آمبوالنس ارس��ال می شود و س��واالت بعدی اپراتور برای ارسال اطالعات به 
تکنس��ین هاي فرستاده ش��ده به محل خواهد بود لذا مردم نگران طوالني شدن تماس 

و از دست رفتن زمان  نشوند.
دکتر حیدری از راه اندازی سیس��تم آس��ايار در سال گذش��ته خبر داد و افزود: اين 
سیستم باعث شده که فرم هاي کاغذي از بین بروند و پس از انتقال بیمار به آمبوالنس 
تکنس��ین از طريق تلفن همراه شرح وضعیت بیمار را قبل از رسیدن به بیمارستان به 
پرس��تاران ارسال مي کند که متناس��ب با وضعیت بیمار تجهیزات در بیمارستان آماده 
و زمان بهتر مديريت ش��ود که گاهي اين موضوع باعث سوءتفاهم شده و مردم فکر 
مي کنند تکنس��ین باالي سر بیمار مش��غول موبايل بازي شده و تنش هايي را به همراه 

داشته است.
وی تاکید کرد: از تمامی مردم خواهش��منديم در صورت وقوع حادثه برای خود يا 
خانواده آرامش خود را حفظ کنند و اس��ترس و نگراني هاي خود را کنترل نمايند تا 
تکنس��ین اورژانس بهتر بتواند امدادرس��اني کند زيرا ديده شده مردم به دلیل استرس 
زياد با کارشناس��ان اورژانس در محل درگیر شده و اقدام به ضرب و شتم و مجروح 

کردن پرسنل نموده اند.

وبدا؛ سرپرست مرکز مديريت حوادث و فوريت های 
پزش��کی چهارمح��ال و بختیاري گفت: زن ۳۳ س��اله 
عش��اير در بخش بازف��ت شهرس��تان کوهرنگ که در 
شرايط وخیمي قرار داشت، با اعزام بالگرد نجات يافت.
دکتر محمد حیدری افزود: بعدازظهر روز چهارش��نبه 
در تماس تلفنی توس��ط همراه بیم��ار با اورژانس 11۵ 
مبنی براينکه خانم ۳۳ س��اله عشاير دچار شرايط وخیم 
بیماري در کوه هاي اطراف بازفت ش��ده است، با توجه 
به سخت گذبودن منطقه، مرکز هدايت عملیات دانشگاه 
علوم پزشکي استان هماهنگي الزم براي اعزام بالگرد را 

با مرکز هدايت عملیات دانشگاه اهواز انجام داد.
وی گفت: پ��س از هماهنگ��ی الزم، اورژانس هوايی 
زن ۳۳ س��اله را نجات داد و در روس��تای گزس��تان به 
آمبوالنس اورژانس تحويل و براي ادامه درمان به مرکز 

درماني چمن گلي تحويل داده شد.
گفتنی اس��ت، اورژانس اس��تان چهارمحال وبختیاری 
س��ال گذشته به ۴۰ مورد امداد هوايی نیاز داشت که به 
دلیل نبود بالگرد و درخواس��ت از استان هاي همجوار، 
تنها يک چهارم اين حوادث و فوريتهاي با بالگرد امداد 

رساني شد.
الزم به ذکر اس��ت، س��ال گذش��ته ۴۴ ه��زار و ۵۳۴ 
ماموريت توس��ط تکنس��ین های اورژانس 11۵ اس��تان 
انجام ش��د، ک��ه از اين تعداد ۹ ه��زار و ۴۵۲ ماموريت 
تصادف��ی، چهار ه��زار و ۲۵۷ ماموري��ت قلبي و ۲۲۷ 
ماموريت ناش��ي از مس��مومیت با گازمنوکسیدکربن و 

هفت هزارو ۲۳۲ ماموريت غیر تصادفي بود.

نجات جان زن جوان عشایر 
بازفتی با اعزام بالگرد

اورژانس ادامه روند احداث پایگاه اورژانس خیری در 
شهرستان سامان

وبدا؛ رئیس اورژانس پیش بیمارس��تانی و مديريت حوادث دانش��گاه علوم 
پزشکي چهارمحال و بختیاري گفت: پايگاه اورژانس 11۵ روستاي گرمدره 
در شهرس��تان س��امان از س��وي خیران در حال احداث اس��ت که در آينده 

نزديک و بعد از تکمیل در خدمت مردم اين شهرستان خواهد بود.
محمد حیدری افزود: شهرستان سامان يکی از شهرستان های گردشگرپذير 
چهارمحال و بختیاري اس��ت و همه ساله تعداد زيادي مسافر به ويژه در دو 
زمان عید نوروز و تابس��تان وارد اين شهرستان مي شوند، لذا ايجاد و توسعه 
پايگاه هاي اورژانس 11۵ در اين شهرستان بیش از هر شهرستان ديگري الزم 
و ضروري اس��ت. وی تاکید کرد: پیش بینی شده است يک پايگاه اورژانس 
11۵ ديگر در محل پل زمانخان س��اخته ش��ود ولي هنوز عملیات س��اخت 
اين پايگاه آغاز نش��ده اس��ت. وی ادامه داد: هم اکنون در شهرس��تان سامان 
دو پايگاه اورژانس 11۵ س��امان و هوره فعال هس��تند، همچنین دو دستگاه 

آمبوالنس به اين شهرستان اختصاص داده شده است.

روزهای پُرکار اورژانس، از نجات بیمار قلبی تا تالش 
برای تولد نوزاد

وبدا؛ سرپرست اورژانس و مدير حوادث دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد از 
روزهای پُرکار اورژانس طی روزهای گذشته خبر داد.

به گزارش وبدا؛ دکتر محمد حیدری افزود: کارشناسان فوريت های پزشکی 
سازمان اورژانس 11۵ استان چهارمحال و بختیاري در عملیات هاي جداگانه 

در استان تالش کردند به حادثه ديدگان امدادرساني کنند.
سرپرس��ت اورژانس و مدير حوادث دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد عنوان 
ک��رد: برخورد پژو۴۰۵ با يک حیوان در محور فارس��ان به کوهرنگ حوالی 
دهنو حادثه آفريد، در اين تصادف يک فوتي و ۵ مصدوم بر جاي گذاشت.

وی خاطرنش��ان کرد: بالفاصله بعد از تماس با اورژانس 11۵ کارشناس��ان 
فوريت های پزش��کی به محل اعزام و پس از انجام اقدامات درمانی مناسب 
مصدومان را با دو دستگاه آمبوالنس اورژانس و يک دستگاه آمبوالنس هالل 
احمر به بیمارس��تان هاي سیدالشهدا فارس��ان و امام سجاد)ع( چلگرد منتقل 
کردند. حیدری به ايثار و از خود گذش��تگی کارشناسان فوريت های پزشکي 
مس��تقر در پايگاه اورژانس 11۵ لیرابي در روزهاي گذشته براي نجات جان 
بیمار قلبي اشاره و اضافه کرد: اين افراد 1۲ساعت در شرايط نامساعد باراني 
و جاده صعب العبور تالش کردند تا خانم ۵۵ س��اله را از منطقه سخت گذر 

دهدلي شهرستان اردل به بیمارستان امام رضا )ع( اردل منتقل کنند.
سرپرست اورژانس و مدير حوادث دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در ادامه 
با بیان اينکه طی روزهای گذش��ته نوزاد پس��ر با تالش کارشناسان اورژانس 
11۵ ش��هرکرد متولد ش��د، ادامه داد: طي تماس تلفني با مرکز پیام س��ازمان 
اورژانس چهارمحال و بختیاري گزارش��ي از خانمي ۳۸ساله باردار در حال 
زايمان به اين مرکز رسید که بالفاصله آمبوالنس پايگاه جاده اي سودجان به 

محل اعزام شد.
وی بیان کرد: پس از رس��یدن کارشناس��ان اورژانس به محل، س��ريعا مادر 
باردار را به داخل آمبوالنس منتقل کردند و با توجه به شروع مراحل زايمان 
اقدامات حمايتي جهت زايمان انجام ش��د، با انجام اين اقدامات نوزاد پس��ر 
در آمبوالن��س بدنیا آمد. حیدری تصريح کرد: پس از انجام اقدامات تکمیلی 
پرس��نل اورژانس 11۵ ش��هرکرد، م��ادر و نوزاد هر دو صحیح و س��الم به 

بیمارستان هاجر شهرکرد منتقل شدند.

وبدا؛ سرپرست مرکز مديريت 
حوادث و فوريت های پزشکی 
چهارمحال و بختیاري گفت: در 
بیست و سومین روز از فروردين 
ماه ۹۹ ب��ا عنايت خداوند متعال 
و همت تکنس��ین ه��اي خدوم 
اين مرک��ز، دو چوپان جوان در 
شهرستان هاي لردگان و اردل از 

مرگ حتمي نجات يافتند.
افزود:  دکتر محم��د حی��دری 
در يک��ی از اي��ن عملی��ات ها، 
جوان ۲1 س��اله لردگاني که در 
اثر صاعقه دچار کاهش س��طح 
هوش��یاري ش��ده بود با حضور 
ب��ه موقع اورژان��س 11۵ نجات 

يافت.
وی تصري��ح ک��رد: عصر روز 
ش��نبه۲۳ فروردي��ن ۹۹ در اث��ر 
برخورد صاعقه به کنار جوان ۲1 
س��اله که در صحرا چوپانی می 
کرد جوان دچار کاهش س��طح 

هوشیاري شد.
وی ادام��ه داد: پ��س از تماس 
همراه��ان بیم��ار با مرک��ز پیام 
اورژانس بالفاصله تیم فوريتهای 
پزش��کي به محل حادث��ه اعزام 
ش��دند و پس از رسیدن به محل 
حادث��ه و بررس��ي وضعیت اين 
جوان اقدامات درماني اولیه براي 
ايش��ان انجام و جهت اقدامات 

درماني پیش��رفته به س��رعت به 
بیمارستان ش��هدا لردگان منتقل 

شد.
به گفت��ه وی، همچنین چوپان 
۲۷ ساله اردلی که توسط خرس 
وحش��ی در کوههای زرده لیمه 
شهرستان اردل از ناحیه صورت 
دچ��ار جراحت ش��ده بود، طي 
تماس تلفني هم��راه مصدوم با 
مرکز هدايت عملیات دانش��گاه 
علوم پزشکي )EOC( و حضور 
به موقع و اقدامات موثر تکنسین 
هاي اورژانس 11۵ نجات يافت.
حیدری در خصوص جزئیات 
اي��ن عملی��ات گفت: ب��ه دلیل 
س��خت گذر بودن مسیر پس از 
هماهنگي با سازمان هالل احمر 
جهت پرواز بالگرد متاس��فانه با 
توجه به ش��رايط نامساعد جوي 
پرواز صورت نگرفت و تکنسین 
هاي فوريتهاي پزشکي اورژانس 
پاي��گاه ديناران با يک دس��تگاه 
آمبوالنس به محل اعزام شدند و 
پس از طي مسیر و چند ساعت 
پیاده روي همراهان و مصدوم به 
آمبوالنس منتقل ش��د و اقدامات 
درماني و ثابت س��ازي بر روي 
مصدوم انجام دادند و مصدوم را 
به بیمارس��تان امام رضا)ع( اردل 

منتقل نمودند.

نجات دو چوپان به دستان توانگر تکنسین 
های اورژانس ۱۱۵ چهارمحال و بختیاری

ژانس اوِرِ
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وبدا؛ مسئول امور اقتصادی و جلب مشارکت 
های مردمی دانش��گاه علوم پزش��کی، خدمات 
بهداش��تی و درمانی چهارمحال و بختیاري ، از 
جمع آوري بیش از دو میلیارد و 1۲۶ میلیون و 
11۵ هزار تومان کمک هاي نقدي سازمان هاي 
مردم نهاد ب��راي مقابله با کرونا در اين اس��تان 

خبر داد.
مجتب��ی حیدری با اعالم اين خبر به تش��ريح 
مشارکت های سازمان ها، نهادها و ساير شرکت 
ها در راستاي مس��ئولیت اجتماعي در مقابله با 
بیماري کرونا در س��طح دانشگاه در بازه زماني 
اسفندماه ۹۸ لغايت دهمین روز از فروردين ماه 

۹۹ پرداخت.
وی تصري��ح کرد: ط��ی بازه زمان��ی مذکور، 
ش��رکت ها و نهاد ها يک میلیارد و ۲۹۰ میلیون 

تومان، موسسات خیريه ۶1۸ میلیون ۲۰۰ هزار 
تومان، س��ازمان ه��اي مردم نه��اد 1۹۳ میلیون 
تومان، گروه هاي داوطلب 1۶ میلیون و  خیرين 
مردم��ي نیز ۹ میلی��ون 11۵ ه��زار تومان براي 
مقابل��ه به کرونا به مجموعه بهداش��ت و درمان 
اس��تان کمک نموده اند. به گفته وی، اين مبالغ 
در قالب کمک های خانه مش��ارکت س��المت، 
انجم��ن و کانون های س��المت محور در زمینه 
ی، تهیه اقالم مصرفي ش��امل: ماسک، مواد ضد 
عفون��ي کننده، دس��تکش، مواد ش��وينده، گان 
جراح��ي، عینک و لوازم حفاظ��ت فردي براي 
کادر درماني همچنین تجهیزات پزش��کي مانند: 
دس��تگاه اکسیژن ساز و تب س��نج لیزري، بسته 
هاي معیش��تي و غذايي، پک کامل بهداش��تي، 
پرداخ��ت وام به خانواده ه��اي بي بضاعت در 

راستاي مقابله با کرونا و حفظ سالمت مردم در 
مقابل اين بیماري منحوس بوده است.

حی��دری افزود: اين عزي��زان از ارائه خدمات 
ب��ا ارزش ريال��ی مذکور پا را فراتر گذاش��ته و 
ب��ا توجه به اهمیت آموزش و اطالع رس��اني و 
انج��ام فعالیت ه��اي فرهنگي، با انجام ش��یفت 
پزشکان و پیراپزشکان در بیمارستان، غربالگري 
در مبادي ورودي ش��هر، برگزاري مسابقات در 
مورد بیماري کرونا در بین اقشار مختلف، اعزام 
داوطلب��ان در ش��یفت هاي کرون��ا در معاونت 
بهداش��تي دانشگاه علوم پزش��کي استان ، تهیه 
فیلم و محتواهاي آموزشي در جبهه فرهنگي نیز 
ب��ه جنگ بیماري نو پديد کوويد 1۹ آمده اند تا 

به مدد الهي کرونا را شکست دهیم.

جمع آوری بیش از دو میلیارد تومان کمک های نقدی 
سازمان هاي مردم نهاد براي مقابله با کرونا در چهارمحال و بختیاري

مجمع خیرین
وب��دا؛ مدي��ر عام��ل مجمع 
خیري��ن س��المت چهارمحال 
و بختی��اری، از اه��دای ۶۸۷ 
میلی��ون و ۹۶۳ ه��زار تومان 
کمک از سوي خیرين حوزه سالمت استان براي 

مقابله با بیماري کوويد 1۹ خبر داد.
عب��اس قادری اف��زود: خیرين حوزه س��المت 
هم��واره با تامین بخش��ی از هزين��ه هاي پروژه 
هاي عمراني، احداث و تجهیز مراکز بهداشتي و 
درماني، خريداري و تامین بخش��ي از تجهیزات 
پزشکي و اهداي زمین، ياري گر دانشگاه علوم 
پزشکي استان و سیستم بهداشت و درمان کشور 
و زمینه س��از ارائه خدمات هرچه بهتر در زمینه 

سالمت هستند.
وی تصريح کرد: با ش��یوع بیماری کوويد 1۹، 
خیرين نیک انديش اس��تان ب��راي مقابله با اين 
بیم��اري نوپديد به میدان آم��ده و با تهیه اقالم، 
کااله��ا وتجهیزات الزم به ي��اري مدافعین خط 

مقدم مقابله با اين بیماري آمدند.
ق��ادری با بیان اينکه بیش از ۴۸۸ میلیون تومان 
کم��ک هاي خیرين در مرکز اس��تان و مابقي از 
س��وي خیرين شهرس��تان هاي ب��ن، بروجن و 
بیمارس��تان لردگان اهدا شده است افزود: کمک 
ه��اي نقدي خیري��ن جهت خري��داري اقالم و 

تجهیزات پزشکي از جمله: 1۲ دستگاه اکسیژن 
س��از پرتابل، ۷ دس��تگاه کمک تنفسي باي پپ، 
يک دس��تگاه الرنگوس��کوپ، بی��ش از ۳۵۰۰ 
ماسک n ۹۵ ، تهیه ۲۳۰۰ دست لباس حفاظتي 

و تهیه ۲۰۰ هزار ماس��ک س��ه اليه صرف شده 
اس��ت. مديرعامل مجمع خیرين سالمت استان 
همچنی��ن در ادامه از خريد 11 راس گوس��فند 

برای اهدا به مراکز نگهداري معلولین خبر داد.

وب��دا؛ مدي��ر عام��ل مجمع خیرين س��المت 
چهارمحال و بختیاری به تشريح اهم فعالیتهاي 

اين مجمع در سال گذشته پرداخت.
عباس قادری افزود: در سال ۹۸ مجمع خیرين 
س��المت اس��تان تکمیل 1۲ پروژه نیمه تمام با 
زيربن��اي 11 ه��زار و 1۲۰ متر مرب��ع با صرف 
اعتباري بال��غ بر ۳۰ میلیارد و ۶۷۷ میلیون ريال 
را در دس��ت اقدام داشته اس��ت از اين تعداد ۵ 
پ��روژه با ۶۶۲ متر مرب��ع زيربنا تکمیل و جهت 

بهره برداري تحويل دانشگاه گرديده است.
وی تصري��ح ک��رد: همچنی��ن 1۴ تفاهم نامه 
اجرای پ��روژه های جديد طي س��ال گذش��ته 
منعق��د و بانیان آنها متعهد به تامین 1۸۴ میلیارد 
و ۷۰۰ میلی��ون ري��ال از هزينه هاي پروژه هاي 

مورد توافق شدند.
قادری، در ادام��ه از تامین ۶ عرصه مورد نیاز 
برای پروژه های جدي��د با زيربناي بیش از 1۳ 
هزار متر مربع و ارزش مالي 1۹۰ میلیارد و ۳۴۰ 

میلیون ريال خبر داد.
وی، خريد دس��تگاه های ديالیز، فش��ار سنج، 
اکس��یژن ساز، کمک تنفسي باي پپ، الکتروکار 
ديوگرافي، س��ماور ۲۰۰ لیتري، آب س��رد کن، 
لوازم التحرير دانش آموزان مناطق کم برخوردار 
اس��تان، تهیه لوازم بهداش��تي بانوان در زندان، 
کمک به تجهیز رختشورخانه بیمارستان لردگان، 
روکش تخت، کمک به س��یل زدگان ش��مال و 
ش��رق کش��ور و کمک به تهی��ه داروي طالب 
حوزه هاي علمیه را از ديگر فعالیت هاي مجمع 

خیرين در سال ۹۸ برشمرد.
مدير عامل مجمع خیرين سالمت چهارمحال 
و بختیاری خاطر نش��ان کرد: طی دو ماه گذشته 
نی��ز مرکز خدم��ات جامع س��المت و کلینیک 
تخصصي شهداي صنعت هفشجان با زيربناي ۲ 
هزار متر مربع به همت شوراي خیرين سالمت 
اين شهر ساخته و تحويل و مرکز خدمات جامع 
سالمت ش��بانه روزي بازفت از توابع شهرستان 
کوهرنگ نیز با زيربناي يکهزار و ۶۵۰ متر مربع 

هم اکنون آماده بهره برداري است.
به گفته وی، هم اکنون ۲۶ پروژه توسط مجمع 
خیرين سالمت چهارمحال و بختیاری در دست 

پیگیري است.

مشارکت قریب به ۷۰۰ میلیون تومانی خیرین سالمت براي مقابله با کرونا

نگاهی به اهم فعالیت های مجمع خیرین سالمت 
چهارمحال و بختیاري در سال ۹۸

مجمع خیرین
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وب��دا؛ مدي��ر کلینیک دندانپزش��کی تخصصی ص��دف از ارائه خدمات 
دندانپزشکی به بیماران خاص در اين کلینیک خبر داد.

به گزارش وبدا؛ الهام شاه محمدی افزود: با توجه به ابالغ بسته حمايتی 
خدمات دندانپزش��کی در قالب دس��تورالعمل حمايت��ی بیماران خاص و 
صع��ب الع��الج از تاريخ يکم اس��فندماه ۹۷ در مرک��ز تخصصي صدف 

،خدمات دندانپزشکي با تخفیف به بیماران مذکور، ارائه مي گردد .
وی تصريح ک��رد: بیماران مبتال به تاالس��می، هموفیلی، بیماري ام اس 
وبیماران ديالیزي مي توانند تا س��قف هزينه مش��خص شده براي ايشان 

درطول سال از اين تسهیالت استفاده نمايند.

ش��اه محمدی در ادامه يادآور ش��د؛ هزينه مش��خص شده فقط از تاريخ 
صدور معرفی نامه تا پايان همان سال قابل استفاده مي باشد. 

وی، همچنین جهت ارائه خدمات دندانپزشکی همراه داشتن معرفی نامه 
را الزامی دانست.

مدير کلینیک دندانپزش��کی تخصصی صدف در پايان خاطر نش��ان کرد: 
دندانپزش��کان اين مرکز در زمینه هاي تش��خیص،عصب کش��ي، ترمیم، 
ارتودنس��ي و جراح��ي فک و صورت به ص��ورت اختصاصي و با تعرفه 
دولتي تحت نظارت دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد، براي خدمت رساني 

به همشهريان عزيز حضور فعال دارند.

کلینیک 
رسالت

ارائه 
خدمات 

دندانپزشکی به 
بیماران خاص در 

کلینیک دندانپزشکی 
تخصصی صدف

وبدا؛ رئیس دانش��کده دندانپزش��کی دانشگاه 
علوم پزشکی شهرکرد، از برگزاری آئین افتتاحیه 
ي بخش هاي آموزش��ي 1 و ۴ و البراتور جديد 
دانشکده و برگزاري آئین کلنگ زني مسجد اين 
دانش��کده در هجدهمین روز از خردادماه ۹۹ با 
حضور رياس��ت و معاون توسعه مديريت منابع 
و برنامه ريزي و جمعي از مديران دانشگاه خبر 

داد.
دکتر فاطم��ه نادری بنی افزود: با بسترس��ازی 
بخ��ش آموزش��ی 1 با مت��راژ ۲۰۵ مت��ر مربع و 
افزايش 1۲ يونیت، تعداد يونیت هاي آموزش��ي 

در اين بخش بیش از ۲ برابر شد.
دکت��ر نادری تصري��ح کرد: همچنی��ن با تغییر 
کاربری و بسترس��ازي بخش آموزشي ۴ با متراژ 
11۰ مت��ر مربع و نص��ب 1۴ يونیت يک بخش 
آموزش��ي جديد در دانشکده مورد بهره برداري 
قرار گرفت. به گفته وی، با بازس��ازی و بس��تر 
س��ازی فضايی با متراژ ۶1 متر مربع و نصب ۲۳ 
می��ز پره کلینی��ک و تجهیزات ات��اق گچ فضاي 

البراتور و اتاق گچ دانشکده ۲ برابر شد.
وی، میزان اعتبار هزينه شده جهت بازسازی و 
تجهیزات دانشکده را بالغ بر ۳ میلیارد تومان در 

سال ۹۸ اعالم کرد.
رئیس دانش��کده دندانپزش��کی دانشگاه علوم 
پزشکی شهرکرد، میزان اعتبار جذب شده برای 
کلنگ زن��ی مس��جد دانش��کده را ۲۵۰ میلیون 
تومان از سوي بنیاد برکت اعالم و اظهار داشت: 
ساخت مس��جد توس��ط مجمع خیرين سالمت 

استان انجام مي گردد.
گفتنی است، دانشکده دندانپزشکی از سال ۹۴ 
با پذيرش 1۷ دانش��جو فعالیت آموزش��ی خود 
را آغ��از و هم اکنون بیش از يکصد دانش��جوي 
دندانپزشکي در اين دانشکده پذيرش شده است.

افتتاح بخش 
های آموزشی ۱ و ۴ و 

البراتوار مرکزی و کلنگ 
زنی مسجد دانشکده 

دندانپزشکی دانشگاه علوم 
پزشکی شهرکرد

اجرای مانور گام دوم 
مبارزه با کووید۱۹ در 

شهرستان اردل
وبدا; سرپرست مرکز بهداش��ت شهرستان اردل از اجرای 
مان��ور گام دوم مبارزه با کوويد 1۹و ط��رح فاصله گذاری 

اجتماعی در اين شهرستان خبر داد.
مهندس علی رضا رئیس��ی اردلی افزود: در راستای اجرای 
گام دوم مبارزه با کوويد 1۹و طرح فاصله گذاري اجتماعي 
جلسه توجیهي –آموزش��ي و اجراي مانور جهت بازرسین 
بهداش��ت محیط شهبکه بهداش��ت و درمان شهرستان اردل 

برگزار شد.
وی ادام��ه داد: در اي��ن جلس��ه پروتکل ه��ای بهداش��تی 
بازگش��ايی اصناف کم خطر جهت بازرسین توسط مسئول 

بهداشت محیط شهرستان بیان شد.
سرپرس��ت مرکز بهداشت شهرستان اردل ادامه داد: اجرای 
برنامه نظارت بر واحدهای صنفی کم خطر توسط ۵ تیم دو 
نفره بهداش��ت محیط و حرفه ای و ي��ک نفر از  ) آموزش 
بهورزي –تغذيه، ستاد گس��ترش، آموزش سالمت، نیروي 

بسیج( صورت مي گیرد.
رئیس��ی عنوان کرد: اج��رای برنامه نظ��ارت بر واحدهای 
صنفی کم خطر در شهرستان اردل از تاريخ ۹۹/1/۲۲ لغايت 

۹۹/1/۳1  از ساعت ۸ صبح تا ۵ عصر انجام مي شود.
وی اضاف��ه کرد: تهی��ه تراکت کرونا را شکس��ت خواهیم 
داد و آموزش و تاکید بر تکمیل فرم خوداظهاری درس��امانه 
Salamat.gov.ir از ديگ��ر اقدامات صورت گرفته در اين 

شهرستان است.
سرپرست مرکز بهداش��ت شهرستان اردل به اجرای مانور 
گام دوم طرح فاصله گذاری اجتماعی در شهر اردل اشاره و 
خاطرنشان کرد: در اجرای اين مانور نظارت توسط تیم هاي 
دو نفره در منطقه مش��خص ش��ده انجام گرفت و در پايان 
مان��ور تیم ها گزارش��ي از فعالیت هاي انجام ش��ده را ارائه 

کردند. 

ادامه اقدامات مقابله ای و پیشگیرانه کرونا 
ویروس در شهرستان اردل

وبدا; سرپرس��ت ش��بکه بهداشت شهرس��تان اردل گفت: جلس��ات مختلف 
درخصوص مقابله با کرونا ويروس در شهرس��تان اردل تشکیل و مصوبات اين 

جلسات در کمترين زمان انجام می شوند.
علی رضا رئیسی افزود: جلسه هماهنگی درون بخشی مقابله با کرونا ويروس 
در شهرس��تان اردل تش��کیل شد و در اين جلسه مقرر ش��د زمان بندي بازديد 
مشترک از مناطق سه گانه شهرستان شامل پشتکوه، میانکوه، ديناران با محوريت 

شبکه بهداشت و درمان تهیه و به ادارات عضو ارسال شود.
وی با اش��اره به اينکه اين برنامه بازديد بصورت س��ه روز در هفته و تا پايان 
فروردين ماه تهیه مي ش��ود، ادامه داد: اماکن غیر مجاز و غیر ضروري توس��ط 

اکیپ پلمپ مي شود.
سرپرست مرکز بهداشت شهرستان اردل همچنین از برگزاری کمیته بهداشت 
محیط مبارزه با کوويد 1۹در اين شهرستان خبر داد و عنوان کرد: در اين جلسه 
مقرر ش��د روزانه 1۰۰لیتر مواد گندزدا )آب ژاول ( توس��ط امور آب روستايي 
شهرستان تامین شود و با توجه به تهیه برنامه عملیاتي بهداشت محیط و تعیین 
نقاط حساس شهرستان، کارشناسان بهداشت محیط مراکز با هماهنگي نیروهاي 

بسیجي بصورت هدفمند طبق دستورالعمل ابالغي گندزدايي را انجام دهند .
رئیس��ی خاطرنشان کرد: کلیه درخواس��ت های مواد گندزدا شهرستان اردل از 
طريق ش��بکه بهداشت شهرستان بايد هدايت شوند و امور آب روستايي نسبت 

به تامین مواد گندزدا اقدام نمايد .
وی ب��ا بیان اينکه با توجه به دس��تورالعمل ابالغی گندزداي��ی ادارات، برنامه 
گندزدايي بايد توسط بسیج ادارات تهیه و روزانه انجام مي شود، گفت: هر اداره 
يا نهادي که برنامه گندزدايي معابر را دارد بايد با نظارت کارشناس��ان بهداشت 

محیط اين کار را انجام دهد.
سرپرس��ت مرکز بهداشت شهرس��تان اردل با تاکید بر اينکه دستگاه توربوفن 
جهت گندزدايی محیط در اختیار ش��هرداري قرار دارد، بیان کرد: لذا گندزدايي 

محیط بايد با استفاده از اين دستگاه انجام شود.
رئیسی در خصوص نصب عوامل کاهنده سرعت گیر و چراغ چشمک زن در 
سه راهه بهشت آباد که ايستگاه تب سنج مستقر شده است نیز افزود: اين اقدام 

توسط اداره راه و شهرسازي شهرستان بايد صورت گیرد.

وبدا؛ سرپرس��ت ش��بکه بهداش��ت و درمان 
شهرس��تان اردل فعالیت های انجام ش��ده برای 
عشاير تحت پوشش در اين شهرستان را تشريح 

کرد.
به گزارش وبدا؛ مهندس علیرضا رئیسی اردلی 
افزود: بازديد مشترک مسؤوالن شبکه بهداشت 
و درمان شهرس��تان اردل به همراه امور عش��اير 
اس��تان چهارمحال و بختیاري از منطقه عش��اير 

نشین ديناران صورت گرفت.
سرپرست ش��بکه بهداشت و درمان شهرستان 

اردل از برگزاری جلس��ه هماهنگی جهت ارائه 
خدمات درمانی و بهداش��تی بهتر به عش��اير با 
پزشک و تیم سالمت در مرکز بهداشت و درمان 

گردپینه خبر داد.
وی خاطرنش��ان ک��رد: برنام��ه زمان بندی تیم 
س��یار و نظارت از مناطق عشايری توسط مرکز 

بهداشت و درمان گردپینه انجام شد.
رئیسی با اشاره به اينکه بروشورهای آموزشی 
در خصوص کرونا ويروس بین عش��اير توزيع 
ش��د، بیان داش��ت: همچنی��ن از منبع آب محل 

بازديد به عمل آمده و گندزدايي اين منبع انجام 
شد.

شهرستان 
اردل

فعالیت های انجام شده برای عشایر تحت پوشش در شهرستان اردل
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شهرستان 
ربوجن- بن

وبدا; سرپرس��ت بیمارستان 
بروجن از بهبودی و ترخیص يک مرد ۹۰ س��اله 

بروجنی مبتال به کرونا خبر داد.
به گزارش وبدا; دکتر امین احمدی افزود: اين 
مرد به نام عباس علی امینی س��اکن شهر بروجن 
اس��ت ک��ه در تاريخ نهم فروردين ماه امس��ال با 

عالئم تنگي نفس، تب و سرفه به مراجعه کرد.
وی ادام��ه داد: بع��د انجام اقدام��ات درمانی 

خوش��بختانه اي��ن پیرم��رد بروجن��ی در تاريخ 
هفدهم فروردين ماه با حال عمومي مناس��ب از 

بیمارستان ترخیص شد.
رئیس بیمارستان بروجن سبک زندگی مناسب 
اين مرد ۹۰ ساله بروجنی را يکي از عوامل بهبود 
وي دانست و عنوان کرد: تغذيه مناسب، ورزش 
کافي و عدم اس��تعمال دخانی��ات ازجمله موارد 
سبک زندگي درست هستند که اين مرد بروجني 

آن ها را رعايت کرده است.
دکتر احمدی اضاف��ه کرد: خانواده اين فرد در 
همان ابتدای امر کنترل ش��ده و خوشبختانه هیچ 
گون��ه عالمتی مبن��ی بر ابتال ب��ه کرونا ويروس 

نداشتند.

پیرمرد ۹۰ ساله بروجنی 
کرونا را شکست داد

وبدا; سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان 
بن اقدامات صورت گرفته از ابتدای شیوع کرونا 

در شهرستان بن را تشريح کرد.
اسماعیل فتاح پور افزود: همزمان با شیوع بیماری 
کرونا در کش��ور و همچنین در استان چهارمحال 
و بختیاري، اقدامات مقابله زيادي در شهرس��تان 
بن انجام گرف��ت، اين تصمیم��ات در دو کمیته 

شهرستاني کوويد1۹ اتخاذ شدند.
وی ادامه داد: مکاتبه با دفاتر ائمه جمعه شهرهای 
بن و وردنجان، مکاتب��ه با حوزه علمیه خواهران 
شهرس��تان و مکاتبه با س��ازمان تبلیغات اسالمی 
جهت معرفی روحانیوني که از قم به شهرس��تان 

سفر کرده بودند صورت گرفت.
سرپرس��ت شبکه بهداش��ت و درمان شهرستان 
بن با اش��اره به ارائه آم��وزش به گروه های هدف 
در شهرس��تان، ادامه داد: در همین راس��تا به کلیه 

پرسنل س��تادی، پزش��کان، مراقبین سالمت و... 
آموزش هاي��ي درخصوص کرونا وي��روس ارائه 
ش��د، همچنین فیلم هاي آموزشي تهیه و از طريق 
تلويزيون مراکز درماني براي جامعه هدف پخش 
ش��د، در اقدامي ديگر پوسترهاي سه گام کلیدي 
کروناويروس، CDهاي آموزشي نحوه شستشوي 
دس��ت ها، نصب بنر در کلیه مراکز خدمات جامع 
س��المت و نصب بنر اطالع رساني کرونا در ساير 

ادارات شهرستان بن انجام گرفت.
فتاح پور با بیان اينکه طی همین مدت کمیته های 
۹گانه پیش��گیري کروناويروس در شهرستان بن 
تش��کیل مي ش��د، عنوان کرد: تحويل تجهیزات 
حفاظت فردي به پرس��نل مراک��ز خدمات جامع 
سالمت، خانه هاي بهداشت و نیروهاي ستادي از 

ديگر اقدامات صورت گرفته در شهرستان بود.
وی به برپايی ايستگاه های کنترل و تب سنجی در 
سه نقطه يان چشمه، آزادگان و وردنجان اشاره و 
خاطرنشان کرد: همچنین تیم هاي مرتبط با بسیج 
ملي کرونا شامل تیم هاي مراقبت، تیم مداخالت 
سالم س��ازي محیط، بس��یج ادارات و تیم کنترل 
مب��ادي ورودي طي مدت ش��یوع ويروس کرونا 
تشکیل شدند. سرپرست شبکه بهداشت و درمان 
شهرستان بن بیان کرد: گندزدايی معابر عمومی و 

نقاطی مثل بوس��تان ها، پارک ها و... تحت نظارت 
شبکه بهداشت و درمان، توسط نیروهاي مقاومت 
بس��یج، ش��هرداري ها و دهیاري ها همچون ساير 

نقاط کشور و استان انجام شد.
فتاح پ��ور با تاکید ب��ر برگزاری مان��ور گام دوم 
فاصله گ��ذاری اجتماعی يا هوش��مند همزمان با 
ساير نقاط اس��تان چهارمحال و بختیاري، اضافه 
کرد: تیم هاي متشکل از بهداشت محیط، تعزيرات 
حکومتي، اتاق اصناف و صنعت، معدن و تجارت 
شهرس��تان بر بازار نظارت کرده و درصورتي که 
صنفي کد رهگیر دريافت نکرده باش��د يا موازين 

بهداشتي را رعايت نکند، با آن برخورد مي شود.
وی تصري��ح کرد: غربالگری کوويد1۹ دو مرتبه 
ب��رای 1۰۰ درصد جمعیت شهرس��تان بن انجام 
گرفته اس��ت، ب��ار دوم غربالگري ب��ا محوريت 

گروه هاي پرخطر صورت گرفت.
سرپرس��ت شبکه بهداش��ت و درمان شهرستان 
بن بیان کرد: تیم های واکنش س��ريع شهرس��تان 
نسبت به مراقبت از موارد مثبت شناسايی شده در 
شهرستان و انجام اقداماتي مثل گندزدايي محیط، 

آموزش چهره به چهره و... اقدام کردند.
فتاح پور خاطرنشان کرد: تامین دارو برای بیماران 
س��رپايی از ديگ��ر اقدام��ات ص��ورت گرفته در 

تشریح اقدامات مقابله با کرونا ویروس در شهرستان بن

رئیس ش��بکه بهداش��ت و درمان شهرستان 
بن از تش��کیل جلسه هماهنگی ستاد شهرستانی 
مديريت بیماري کرونا در اين شهرستان خبر داد.

 اسماعیل فتاح پور افزود: جلسه هماهنگی ستاد 
شهرس��تانی مديريت بیماري کرونا در شهرستان 
بن تش��کیل ش��د، در اين جلس��ه که با حضور 
مس��ؤوالن شهرستاني تشکیل شد بر همکاري ها 
با ش��بکه بهداش��ت و درمان شهرس��تان بن در 

خصوص کنترل و مهار بیماري کرونا در س��طح 
شهرستان تأکید شد. 

رئیس ش��بکه بهداش��ت و درمان شهرستان بن 

تأکید کرد: همچنین مقرر شد در مدت زمان 
برپايی ايس��تگاه غربالگري با احترام با مسافران 
برخ��ورد ش��ود و همچن��ان تمام��ي مکان هاي 
گردش��گري ازجمل��ه گرداب بن تعطیل باش��د 
ولي ش��هرداران با نظارت بخشداران و همکاري 
دهیاران، تمام مکان هاي گردش��گري، تفريحي، 
زيارتي و امامزادگان، پارک ها و فضاهاي سبز را 

تحت کنترل داشته باشند. 

تشکیل جلسه هماهنگی 
ستاد شهرستانی مدیریت 

بیماري کرونا در شهرستان بن

وبدا; سرپرست ش��بکه بهداشت شهرستان 
س��امان از اقدام��ات قابل تقدير بس��یج جامعه 
پزش��کی در ام��ر مبارزه ب��ا کرونا وي��روس در 

شهرستان سامان خبر داد.
مهندس مرتضی خلیلی افزود: س��ازمان بسیج 
جامع��ه پزش��کی چهارمحال و بختی��اري نیز از 
روزهاي نخست شیوع ويروس کرونا در استان ، 
با فراخوان نیرو هاي جهادي اقدامات گسترده اي 
را انج��ام داد و غربالگري در ورودي اس��تان را 
آغاز کرد. وی خاطرنشان کرد: در همین راستا از 
تاريخ دوازدهم اسفندماه ۹۸ کانون بسیج جامعه 
پزشکی شبکه بهداشت و درمان شهرستان سامان 
با همکاری ناحیه مقاومت بس��یج شهرس��تان و 
نیروي انتظامي با توجه به ش��یوع کرونا ويروس 
و به منظور کنترل رفت و آمدهاي برون اس��تاني 
اقدام به برپايي ايس��تگاه سالمت در ورودي هاي 
جعفرآباد به سامان، تیران به شوراب، چادگان به 
قراقوش، آبپونه به صادق آباد ، شهرکرد به سامان 
، بن به هوره نمود. سرپرس��ت ش��بکه بهداشت 
شهرستان س��امان اضافه کرد: در اين ايستگاه ها 
کارشناسان بسیج جامعه پزشکی شهرستان سامان 

عالوه بر انجام تب سنجی و غربالگری به توزيع 
پمفلت هاي آموزشي در خصوص عالئم بیماري 
و راه هاي پیش��گیري و کنت��رل و آموزش مردم 
پرداختند و افراد مش��کوک را ب��ه مراکز درماني 

ارجاع دادند.
خلیل��ی يادآور ش��د: بس��یج جامعه پزش��کی 
شهرستان با س��ازماندهی نیروهاي بسیج مردمي 
و با وس��ايل نقلیه به همراه پمپ هاي س��م پاش 
موتوري در امر محلول پاشي و گندزدايي معابر 
و اماکن عمومي و محل هاي آلودگي به صورت 
مس��تمر و حداکثر هفته اي دوب��ار، در هر بار با 

استفاده بیش از ۲۰ دستگاه اقدام کردند.
وی با اش��اره به اينکه بس��یج جامعه پزش��کی 
شهرستان سامان در همه اقدامات صورت گرفته 
با ايجاد ايستگاه هاي ثابت و سیار اقدام به تهیه و 
توزيع محلول هاي گندزدا و تحويل درب منازل 
افراد نیازمند در مناطق ش��هري و روستايي نمود 

و اي��ن کار را ادامه مي دهد، افزود: همچنین 
جهت تامین ماسک با پیگیري و همکاري بسیج 
ناحیه مقاومت شهرس��تان، بهزيس��تي، آموزش 
و پ��رورش، نیروي انتظام��ي و انجمن حمايت 
از بیم��اران کلیوي ب��ا ايجاد چندي��ن کارگاه و 
مش��ارکت بانوان خیاط اقدام ب��ه تولید و توزيع 

انواع ماسک هاي سه اليه و پارچه اي نمود.
سرپرست شبکه بهداشت شهرستان سامان تاکید 
کرد: بس��یج جامعه پزشکی شهرس��تان درقالب 
تیم های بس��یجي و بازرس��ي بهداش��ت محیط 
جهت آموزش و همراه نمودن کلیه صنوف غیر 
ضرور ب��راي تعطیلي اختی��اري، تامین امکانات 
بهداشتي در اصناف عرضه مواد غذايي و نظارت 
بر گندزدايي مناطق شهري و روستايي، تالش در 
جهت جلوگیري از برگزاري هرگونه تجمعات و 
ايجاد فاصله گذاري اجتماعي تالش فراوان کرد.

خلیلی بیان کرد: بسیج جامعه پزشکی شهرستان 
سامان همچنین در قالب تیم هاي بهداشتي با کمک 
در غربالگري بیماري و پیگیري خوداظهاري هاي 
انجام شده از طريق سامانه مربوطه باعث پوشش 

1۰۰درصدي جمعیت شهرستان شد.

وبدا; سرپرست مرکز بهداشت شهرستان سامان 
از بازديد مسؤوالن شهرس��تانی از  ايستگاه های 
س��المت غربالگ��ری و کنت��رل رف��ت و آم��د 

گردشگران در ورودی های شهر سامان خبر داد.
مهن��دس مرتضی خلیلی اف��زود: در اين بازديد 
فرماندار شهرس��تان س��امان به همراه دادس��تان، 
فرمانده س��پاه ناحیه، فرمانده نی��روي انتظامي و 

شهردار حضور داشتند.
وی ادام��ه داد: در ادامه بازديد از ايس��تگاه های 

سالمت غربالگری و کنترل رفت و آمد گردشگران 
در ورودی هاي شهر سامان دستورات الزم صادر 
شد. سرپرس��ت شبکه بهداشت شهرستان سامان 
خاطرنشان کرد: با توجه به شیوع کرونا ويروس 
کانون بس��یج جامعه پزشکی ش��بکه بهداشت و 
درمان شهرستان سامان با استفاده از تب سنج های 
لیزري و ارائه آموزش هاي مناس��ب با همکاري 
هالل احمر، بسیج مقاومت س��پاه ناحیه، نیروي 
انتظام��ي و نیروهاي مردمي کنترل رفت و آمد به 

شهرستان سامان را در دست دارند.
مهندس خلیل��ی همچنین به بازدي��د فرماندار، 
فرمان��ده نی��روی انتظامي، فرمانده س��پاه ناحیه، 
بخش��داران، اعضاي شوراي تامین و تني چند از 
مسؤولین شهرستان سامان از واحدهاي مختلف 
شبکه بهداشت و درمان شهرستان سامان اشاره و 
اضافه کرد: در اين بازديد از خدمات شبانه روزي 
پرسنل شبکه در طي شیوع کرونا ويروس تقدير 

به عمل آمد.

شهرستان 
سامان

بازدید مسؤوالن شهرستان سامان از ایستگاه های 
سالمت غربالگری و کنترل رفت و آمد گردشگران

اقدامات بسیج جامعه 
پزشکی در شهرستان سامان
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تشریح بخشی از اقدامات صورت گرفته در 
بحث کروناویروس در شهرستان فارسان

سرپرس��ت  وب��دا; 
بهداش��ت و  ش��بکه 
شهرس��تان  درم��ان 
بخش��ی  فارس��ان 
انج��ام  اقدام��ات  از 
بح��ث  در  ش��ده 
مقابل��ه و مب��ارزه با 
در  کروناوي��روس 
را  فارسان  شهرستان 

تشريح کرد.
ضرغام حیدری افزود: جلس��ات کمیته بحران شهرس��تانی با حضور مسؤوالن 
واحدها و اعضای مديريت بحران ش��بکه و ۳ جلسه کارگروه سالمت و امنیت 

غذايي در شهرستان فارسان تشکیل شد.
وی تصريح کرد: قبل از آنکه تش��کیل جلس��ات و تجمعات منع شود جلسات 
آموزش��ی متعددی در بحث کرونا ويروس در شهرس��تان برگزار ش��د که از آن 
جمله مي توان به آموزش کلیه پزش��کان، دندان پزش��کان، کارشناس��ان سالمت 
و بهورزان، آموزش کلیه مس��ؤوالن ادارات، آم��وزش مديران کانال هاي فضاي 
مجازي که با حضور دادس��تان، فرمانده نیروي انتظامي، معاون فرماندار و رئیس 
بیمارس��تان سیدالش��هداي فارس��ان صورت گرفت، آموزش س��رايداران مراکز 
خدماتي و دستیاران دندان پزشکان شهرستان، آموزش صنوف شهرستان به ويژه 
اصناف پرخطر مثل آرايش��گاه ها، نانوايي ها و مراکز پرخطر، تش��کیل جلس��ات 
آموزش��ي توسط مديريت، معاونان و کارشناسان آموزش و پرورش و برگزاري 

جلسات آموزشي متصديان اماکن عمومي شهرستان اشاره کرد.
سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان فارسان با اشاره به انجام بازديدهای 
مش��ترک با رئیس دامپزشکی و ديگر کارشناسان شهرستان از کشتارگاه جونقان، 
ادامه داد: تش��کیل کمپین مش��ترک با ادارات دامپزشکي، هالل احمر، آموزش و 
پرورش، بهزيس��تي و کمیته امداد امام خمیني )ره(، ضدعفوني مصلي هاي نماز 
جمعه در ش��هرهاي فارس��ان و جونقان، حوزه هاي علمیه و سالن هاي جلسات 
شهرس��تان و تش��کیل کمپین مبارزه ب��ا کرونا از ديگر اقدام��ات صورت گرفته 
در شهرس��تان اس��ت. حیدری عنوان کرد: بازديد مش��ترک با حضور مسؤوالن 
بیمارستان سیدالشهدا شهرستان فارسان برای بررسي آمادگي، مراقبت و آموزش 
کرون��ا ويروس انج��ام گرفت، همچنین کمیته هاي ۹گان��ه آموزش و مراقبت از 
کرونا در ش��بکه بهداش��ت شهرستان تش��کیل و ابالغ ها جهت اعضاي کمیته ها 
صادر ش��د. وی به نصب بیش از ۴۰۰ متر بنر با همکاری ش��هرداری و اداراتی 
که در کمپین حضور داش��تند، اشاره و تاکید کرد: سالم سازي محیط با همکاري 
بس��یج و سپاه انجام ش��د، همچنین براي سه مورد امور صنفي، مبلمان شهري و 

تجمعات ابالغ صادر شد و براي نیروهاي بسیجي میز کار تعريف شد.
سرپرس��ت شبکه بهداشت و درمان شهرستان فارس��ان بیان کرد: بیش از ۵۰۰ 
هزار لیتر مواد گندزدا ش��امل کلر ۰.1 درصد و آب ژاول در س��طح شهرس��تان 
توزيع ش��د، همچنین با همکاری فرمانداري بیش از ۲۵ هزار لیتر آب ژاول 1۲ 

درصد به صورت رايگان در سطح شهرستان توزيع شد.
حیدری خاطرنش��ان کرد: با همکاری فرماندار شهرستان فارسان کنترل مبادی 
ورودی شهرس��تان در س��ه نقطه جونقان، باباحیدر و ورودي فارسان انجام شد 
و در پايگاه هايي که با همکاري هالل احمر، نیروي انتظامي و مراقبین س��المت 

بسیجي برپا شد عملیات تب سنجي از مسافران صورت گرفت.

انجام ۱۰۰ درصدی دو مرحله 
غربالگری کووید۱۹ در 

شهرستان فارسان
وبدا؛ سرپرست ش��بکه بهداشت و درمان 
شهرستان فارسان از انجام 1۰۰ درصدی دو 
مرحله غربالگری کوويد1۹ در شهرس��تان 

خبر داد.
ضرغام حی��دری افزود: در مرحله اول که از تاريخ هجدهم 
اس��فند ۹۸ آغاز ش��د تقريبا 1۰۰ درصد جمعیت شهرس��تان 
فارس��ان غربالگری ش��دند،۷۲ هزار و ۵۸ نفر آموزش ديدند 
و يک هزار و ۳۹۲ نفر مادر باردار شناس��ايي ش��دند که ۶۰۲ 
نفر آن ها نیاز به پیگیري روزانه داش��تند. سرپرس��ت ش��بکه 
بهداش��ت و درمان شهرس��تان فارسان با اش��اره به اينکه در 
مجم��وع در غربالگ��ری مرحله اول 1۸۹ نفر فرد مش��کوک 
شناسايی ش��دند و از طريق مراکز خدمات جامع سالمت به 
بیمارس��تان ارجاع شدند، ادامه داد: در بحث خوداظهاري در 
سامانه SALAMAT.GOV.IR چهار هزار و 1۷۷ نفر در 
س��امانه ثبت نام کردند که پیگیري هاي الزم در اين خصوص 
انجام شد. حیدری عنوان کرد: خوداظهاری در سامانه وزارت 
بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��کی به س��ه شکل صورت 
گرف��ت، ابتدا نیاز به پیگیري فوري ب��ود که به صورت 1۰۰ 
درصد انجام گرفت، در پیگیري غیرفوري 1۸۵۶ نفر پیگیري 
ش��دند و در نهايت نیز 1۹۲۰ نفر بدون مشکل تشخیص داده 
ش��دند. وی با بیان اينکه مرحل��ه دوم غربالگری قبل از آنکه 
از وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��کی ابالغ شود، 
همزمان با سراس��ر اس��تان برای گروه ه��اي در معرض خطر 
در شهرس��تان انجام ش��د، خاطرنشان کرد: در اين مرحله 1۵ 
هزار و ۳۵۲ نفر در قالب ۷ گروه بیماران داراي فش��ار خون، 
بیم��اران مبت��ال به ديابت، بیماران آس��مي، قلب��ي و عروقي، 
س��رطاني، آن هايي که اضافه وزن دارند و م��ادران باردار به 
صورت کامل انجام ش��د. سرپرست شبکه بهداشت و درمان 
شهرستان فارس��ان اضافه کرد: در قالب طرح فاصله گذاری 
اجتماعی کمپین بس��یج ملی مبارزه ب��ا کرونا در چهار محور 
مراقبت )1۰۰ درصد(، سالم س��ازی محیط، بس��یج ادارات و 
کنت��رل مبادي ورودي انجام ش��د. حیدری ب��ه اجرای طرح 
فاصله گذاری اجتماعی، فاصله گذاری هوش��مند همزمان با 
کل کشور در شهرستان فارسان اشاره و بیان کرد: با همکاري 
و حمايت مرکز بهداش��ت اس��تان بحث نمونه گیري سرپايي 
از بیماران مش��کوک در شهرستان انجام گرفت. وی با تاکید 
بر اينکه 1۰۰ درصد مس��افران ورودی به شهرس��تان فارسان 
غربالگری شدند، تصريح کرد: براي امر غربالگري کوويد1۹ 
در شهرس��تان س��ه مرکز غربالگري ش��امل مرکز 1۶ ساعته 
جونقان، مرکز غربالگري 1۶ ساعته شماره 1 فارسان و مرکز 
شبانه روزي باباحیدر پیش بیني شد. سرپرست مرکز بهداشت 
و درمان شهرستان فارسان خاطرنشان کرد: تیم واکنش سريع 
شهرس��تان به محض اطالع از موارد مشکوک سريعا به محل 
اعزام می ش��د و اقدام به ضدعفونی مح��ل زندگی، آموزش 

اطرافیان بیمار و تحويل مواد ضدعفوني به آن ها مي کرد.

شهرستان 
افرسان

شهرستان 
شهرکرد

وب��دا؛ سرپرس��ت مرک��ز بهداش��ت و درمان 
شهرس��تان ش��هرکرد گفت: در ش��ش ماهه دوم 
س��ال 1۳۹۸ بیش از 1۰ تن مواد غذايی فاسد و 
تاريخ مصرف گذشته توس��ط بازرسان بهداشت 
محیط اين شهرستان جمع آوري و امسال معدوم 

شد.
به گزارش وبدا؛ دکتر نرگس عس��گری افزود: 
1۰ه��زار ۸۵۶ کیلوگرم مواد غذايی، آرايش��ی و 
بهداشتي فاسد، تاريخ مصرف گذشته و فاسد در 

بازديدهاي بازرس��ان بهداش��ت محیط از مراکز 
عرضه مواد غذايي و عمده فروش��ي هاي س��طح 
شهر در شش ماهه دوم س��ال 1۳۹۸ جمع آوري 
ش��د و خردادماه امس��ال با هماهنگي و دستور 

دادستان معدوم شد.
سرپرس��ت مرکز بهداش��ت و درمان شهرستان 
ش��هرکرد تصريح کرد: به منظور حفظ و ارتقای 
سالمت شهروندان بازرسین بهداشت محیط اين 
شهرس��تان هر روز در دو نوبت صبح و عصر از 

مراکز توزيع مواد غذايي بازديد مي کنند. 
وی ادامه داد: حفظ س��المت شهروندان، تأمین 
و ارتقای ايمنی مواد غذايي در سطح شهرستان، 
عرضه و نظارت و رعايت بهداشت آب ازجمله 

اهداف کارشناسان بهداشت محیط است. 
عس��گری يادآور ش��د: ش��هروندان می توانند 
شکايات بهداشتی خود را از طريق سامانه 1۹۰ 

اطالع دهند تا در اسرع وقت پیگیري شود.

بیش از ۱۰ 
تن مواد غذایی 

فاسد در شهرستان 
شهرکرد معدوم شد

وبدا؛ رئیس مرکز آموزش��ی و درمانی آيت اله 
کاش��انی ش��هرکرد، از نجات معجزه آسا مادر و 

نوزاد در اين شهر خبر داد.
دکتر محمود اخالقی در خصوص جزئیات اين 
خبر افزود: آذر ماه س��ال ۹۸ ، خانم ۳۰ س��اله، 
س��ه ماهه ب��اردار در وضعیت کم��ای عمیق در 
اورژانس بیمارس��تان آيت اهلل کاشاني شهرکرد 
بس��تري ش��د. وی تصري��ح کرد: در بررس��ی 
سی تی اس��کن، خونريزي وسیع مغزي براي اين 
بیمار تشخیص داده مي شود و با توجه به وسعت 

خونريزي اين مادر باردار ديگر امیدي به نجات 
جان او و جنینش وجود نداش��ت. وی ادامه داد: 
در چنین ش��رايطی دکتر میثم عديمي جراح مغز 
و اعصاب و عضو هیأت علمي دانش��گاه علوم 
پزشکي ش��هرکرد، بیمار را تحت عمل جراحي 
۵ س��اعته ق��رار داد. به گفت��ه وی، بعد از انجام 
جراحی موفقیت آمیز و پس از گذشت قريب به 
دو ماه بیمار از کما خارج مي ش��ود اما همچنان 

وضعیت سالمت جنین با شبهه روبرو بود.
رئیس مرکز آموزشی و درمانی آيت اله کاشانی 

شهرکرد اظهار داشت: پزشک معالج با توجه به 
آزمايش هاي انجام ش��ده و اس��تناد به تجربیات 
خود با س��قط جنین مخالفت مي کند و جنین در 

رحم مادر باقي مي ماند.
دکت��ر اخالقی افزود: اکنون بعد از گذش��ت ۶ 
ماه از اين واقعه، در لیالی مبارک قدر س��ال ۹۹ 
نوزاد در س��المت کامل متولد و در آغوش مادر 

قرار می گیرد.
وی اظهار داشت: خوشبختانه هم اکنون مادر و 

نوزاد در سالمت کامل به سر می برند.

نجات معجزه آسا مادر و نوزاد در شهرکرد
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وبدا; سرپرس��ت ش��بکه بهداش��ت شهرستان 
کوهرن��گ گف��ت: مان��ور آماده ب��اش تیم های 
بهداشتی و نظارتی در قالب طرح فاصله گذاری 
هوش��مند اجتماع��ی در شهرس��تان کوهرن��گ 

برگزار شد.
مهندس حشمت اهلل منصوری افزود: در راستای 
اجرای طرح فاصله گذاری هوشمند روز گذشته 
جلسه ای با حضور فرماندار شهرستان کوهرنگ، 
س��ازمان صنع��ت، مع��دن و تج��ارت، فرمانده 

نیروي انتظامي، تعزيرات، پلیس راه، دامپزش��کي 
شهرستان و... در شهرستان برگزار شد.

وی عن��وان ک��رد: مق��رر ش��د ه��ر صنفی در 
شهرس��تان که قصد دارد کار خ��ود را آغاز کند 
در س��امانه Salamat.gov.ir ثبت نام کرده، و 
ضمن مطالعه و رعايت پروتکل های بهداش��تی 

ارائه شده کد رهگیري دريافت نمايند.
سرپرست شبکه بهداشت شهرستان کوهرنگ با 
بیان اينکه به اصناف اعالم ش��د در صورت عدم 

دريافت کد رهگیری و رعايت 
نکردن پروتکل هاي بهداش��تي 
واح��د صنف��ي آن��ان پلم��پ 

خواهد ش��د، خاطرنش��ان کرد: در حال حاضر 
نیروه��اي بهداش��ت محیط به هم��راه تیم هايي 
از تعزي��رات در بخش ه��اي مرکزي، صمصامي 
و بازف��ت جهت نظارت بر ب��ازار و اصناف در 
آمادگي کامل هستند و بازرسي هاي خود را آغاز 
نموده اند، همچنین اصناف شهرس��تان کوهرنگ 

روز جمعه آموزش هاي الزم را ديدند.
منص��وری ب��ه دو چالش عمده که شهرس��تان 
کوهرنگ در حال حاضر با آن مواجه اس��ت، و 
آن ورود عش��اير و حضور گردش��گران در اين 
شهرستان اس��ت، اشاره و خاطرنشان کرد: برای 
کنترل و غربالگری عش��ايري که وارد شهرستان 
مي ش��وند دو کمپ در مسیر ترددشان برپا شده 
است، هر ساله بیش از ۶۰ هزار عشاير وارد اين 

شهرستان مي شوند.
وی اضافه ک��رد: چالش ديگر اين شهرس��تان 
مس��افران و گردشگران استان همجوار است که 
در مناطق و مکان های گردش��گری شهرس��تان 
حضور پیدا کرده و ممکن است آمار صفر مبتال 

به کرونا در شهرستان را تغییر دهند.

وب��دا؛ سرپرس��ت ش��بکه بهداش��ت و درمان 
شهرس��تان کوهرن��گ گفت: به مناس��بت هفته 
س��المت از تع��دادی از به��ورزان شهرس��تان 
کوهرنگ به نمايندگی از کلیه بهورزان پرتالش 

شهرستان توسط تقدير و تشکر به عمل آمد.
حش��مت اهلل منص��وری ضمن تبري��ک هفته 
س��المت ب��ه کلی��ه پرس��نل از زحم��ات کلیه 
بهورزان شهرس��تان کوهرنگ در پیشبرد اهداف 

و برنامه ه��ای کنترل و مقابل��ه با کرونا ويروس 
تقدير کرد.

وی همچنین با اش��اره به اينکه هفته س��المت 
با ش��عار حمايت همگانی از مدافعان س��المت 
نامگذاری شده اس��ت، افزود: بهورزان در خط 
مقدم مب��ارزه با کرونا ويروس هس��تند، در امر 
غربالگ��ري مرحله اول کووي��د 1۹، غربالگري 
مرحل��ه دوم يا همان گروه هاي پرخطر، آموزش 
به م��ردم، کنت��رل مب��ادي ورودي شهرس��تان، 
اجراي گام دوم مقابله با کرونا و فاصله گذاري 
اجتماع��ي و .... فعالیت هاي ارزش��مندي انجام 
داده ان��د که حاصل تالش به��ورزان و مجموعه 
شبکه بهداش��ت ودرمان شهرستان سفید ماندن 
شهرس��تان بعد از گذشت دو ماه از شیوع کرونا 

در کشور است.

برگزاری مانور آماده باش تیم های بهداشتی و نظارتی طرح فاصله گذاری هوشمند 
اجتماعي در شهرستان کوهرنگ

قدردانی از بهورزان شهرستان کوهرنگ به مناسبت هفته سالمت

شهرستان 
کوهرنگ

ش��بکه  سرپرس��ت  وب��دا; 
بهداش��ت و درمان شهرستان 
کوهرنگ اقدامات و خدمت رسانی بسیج جامعه 

پزشکی در شهرستان کوهرنگ را تشريح کرد.
 مهندس حش��مت اهلل  منصوری افزود: بس��یج 
جامعه پزشکی شهرستان کوهرنگ با برنامه ريزی 
و تشکیل تیم هاي مختلف براي مقابله با ويروس 
کرونا از همان ابتداي شیوع بیماري فعالیت خود 

را در اين شهرستان آغاز کرد.
وی ادامه داد: در اين راس��تا جهادگران سالمت 
بسیج جامعه پزش��کی شهرستان کوهرنگ برای 
کنت��رل ويروس کرونا در چه��ار مبادي ورودي 
شهرستان شامل کوه تاراز )انديکا به کوهرنگ(، 
آبحره )چادگان به کوهرنگ(، حیدر آباد) فارسان 
به کوهرنگ( و افس��ر آب��اد )اردل به کوهرنگ( 
مس��تقر ش��دند و ضمن ارائه آموزش هاي الزم 
با انجام تب س��نجي و بررس��ي عالئم کلینیکي 
مس��افران ورودي، نس��بت به جداس��ازي افراد 

آلوده احتمالي اقدام کردند.
سرپرست مرکز بهداش��ت شهرستان کوهرنگ 

عنوان کرد: همچنین در ايس��تگاه های س��المت 
ضمن آم��وزش مداوم ب��ه مردم شهرس��تان به 

بیماريابی احتمالي پرداختند.
منص��وری با اش��اره ب��ه پراکندگی روس��تای 
شهرستان کوهرنگ و صعب العبور بودن راه های 
ارتباطی شهرستان، افزود: با وجود اين مشکالت 
تیم هاي بیس��ج جامعه پزش��کي با برنامهیريزي 

دقیق و با فراهم نمودن پمپ هاي سمپاشي اقدام 
به گندزداي معابر ، منازل و اماکن عمومي نمود.
وی خاط��ر نش��ان کرد: به جه��ت عدم تجمع 
م��ردم در مکان هاي��ی ک��ه موادگن��دزدا توزيع 
می شد، تیم هاي بسیج جامعه پزشکي شهرستان 
کوهرنگ عالوه بر برپايي ايس��تگاه هاي ثابت با 
راه اندازي ايستگاه هاي سیار و تیهه محلول هاي 
ضدعفوني و گندزدا ب��ا مراجعه به درب منازل 
اقدام به تحويل مواد گندزدا به خانوارها نمودند.
سرپرست ش��بکه بهداشت شهرستان کوهرنگ 
اضاف��ه ک��رد: تیم های بس��یج جامعه پزش��کی 
همچنی��ن در ام��ر غربالگ��ری اولی��ه جمعیت 
تحت پوش��ش، غربالگري گروه ه��اي پرخطر، 
اج��راي طرح فاصله گ��ذاري اجتماعي، پیگیري 
خوداظهاري ه��ا از طري��ق س��امانه س��یب و... 
بصورت شبانه روزي فعالیت و همکاري داشتند.
منص��وری تاکی��د کرد: تالش مجموعه بس��یج 
جامعه پزشکی شهرس��تان کوهرنگ در راستای 
پیشگیري، کنترل و آموزش تا زمان ريشه کنب و 
از بین رفتن ويروس کرونا ادامه خواهد داشت.

وب��دا; سرپرس��ت ش��بکه بهداش��ت و درمان 
شهرس��تان کوهرن��گ گف��ت: جه��ت حفظ و 
حراس��ت از وضعی��ت س��فید کروناي��ی حاکم 
در شهرس��تان خواهش��منديم مردم همچنان با 
مجموعه س��المت همکاری و همراهي داش��ته 

باشند.
حش��مت اهلل منص��وری ضمن تقدير و تش��کر 
از هم��کاری مردم ب��ا مجموع��ه خدمتگزاران 
در حوزه س��المت ش��بکه بهداش��ت و درمان 
شهرستان کوهرنگ، افزود: با تالش، کوشش و 
همکاری مجموعه مديريت شهرستان، فرماندار 
و مجموع��ه ادارات��ي ک��ه همکاري داش��ته اند 
و همچنی��ن هم��کاري خوب مردم شهرس��تان 
کوهرن��گ ب��ا اينکه ۶۰ روز از ش��یوع ويروس 
کرونا در کش��ور مي گذرد ول��ي هنوز وضعیت 
ش��یوع اين ويروس در شهرستان سفید است و 
هیچکدام از افراد ساکن در اين شهرستان که در 
سامانه يکپارچه س��المت ) سیب( ثبت شده اند 

به اين ويروس مبتال نشده اند.
سرپرست شبکه بهداش��ت و درمان شهرستان 

کوهرن��گ عن��وان ک��رد: فاصل��ه اجتماعی بین 
شهرس��تان ها از تاريخ ۲۳ فرودين حدف شد و 
عمال در بسیاری از مبادي امکان مداخله نداريم 
لذا خواهشمنديم مردم بیش از پیش از سالمتي 
خود حراست نمايند و بارعايت بهداشت فردي 
در مقاب��ل افراد ورودي به شهرس��تان تحت هر 
عنوان��ي از خ��ود و خانواده هاي خ��ود مراقبت 
کنن��د. منصوری خاطرنش��ان کرد: مراس��مات 
ترحی��م بصورت خالصه و حت��ی المقدور تنها 
خاکس��پاری و در فضای باز برگزار ش��ود و از 
راه اندازی کارناوال ها، تجمع و تراکم جمعیت و 

تهیه و توزيع غذا جدا خوداري نمايید.
وی تاکید ک��رد: با توج��ه بهدوضعیت خوب 
)س��فید( و مس��اعد بودن آب و ه��وا از دعوت 
فامیل دوستان و آشنايان در شهرستان خودداري 

نمايید.
سرپرست شبکه بهداش��ت و درمان شهرستان 
کوهرن��گ ادام��ه داد: با توجه به ش��روع به کار 
اصن��اف رعايت کلی��ه پروتکل های بهداش��تی 

ضروری است.

منص��وری اضافه کرد: حت��ی المقدور مجالس 
جشن و عروس��ی را به فرصت مناسب موکول 

نمايید. 
وی تصريح ک��رد: تدابیر خوبی برای عش��اير 
ورودي به شهرس��تان کوهرنگ ديده شده ولي 
موارد مش��کوک به کمپ هاي عشايري در شیخ 
علیخان، چپد، تنگ حوني و سجو گاوشیر و يا 

نزديکترين خانه بهداشت مراجعه نمايند.
سرپرس��ت مرکز بهداش��ت و درمان شهرستان 
کوهرنگ در انتها خاطرنش��ان کرد: توجه داشته 
باش��ید ويروس کرونا هنوز ريش��ه کن نشده و 
امکان مداخله مجموعه سالمت با توجه برداشته 
ش��دن فاصله اجتماعی در مبادی ورودی از بین 
رفته، لذا از مردم خواهشمنديم حوصله بیشتري 
به خرج داده، خس��ته نشوند و همچنان رعايت 
موازين بهداشتي و همکاري با حوزه سالمت را 
مد داش��ته باشند تا انش��ااهلل بزودي شاهد ريشه 
کني وي��روس کرونا در کش��ور عزيزمان ايران 

باشیم.

تشریح اقدامات و خدمت رسانی بسیج جامعه پزشکی 
در شهرستان کوهرنگ

لزوم تداوم همکاری مردم، برای حفظ وضعیت سفید کرونایی
 در شهرستان کوهرنگ

شهرستان 
کوهرنگ
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گندزدایی، 
توزیع ماسک و 
آموزش اهالی 

برخی روستاهای 
لردگان همزمان 

با هفته سالمت
وبدا؛ سرپرست ش��بکه بهداشت و درمان 
شهرس��تان لردگان گفت: همزم��ان با هفته 
س��المت و به جهت مقابله با ويروس کرونا 
در برخ��ی از روس��تاهای اي��ن شهرس��تان 
اقداماتی ازجمله گندزداي��ي محیط، توزيع 

ماسک و آموزش اهالي انجام شد. 
به گزارش وبدا؛ محمدجان جلیل افزود: با 
توجه به هفته سالمت اقداماتی در شهرستان 
ل��ردگان ب��رای تقدير و تش��کر از خدمات 

تالشگران اين عرصه انجام گرفت.
وی با اش��اره به حضور فرماندار شهرستان 
لردگان در مرکز بهداش��ت شهرستان و اهدا 
ل��وح تقدير، ادام��ه داد: در اين ديدار ضمن 
اهدا لوح تقدير از اقدامات پرس��نل ش��بکه 
بهداشت لردگان در راستای مقابله با بیماري 
منحوس کوويد 1۹ از زحمات همه پرسنل 
شبکه بهداش��ت و درمان شهرستان لردگان 

تقدير و تشکر به عمل آمد.
سرپرس��ت ش��بکه بهداش��ت و درم��ان 
شهرس��تان لردگان عنوان ک��رد: همچنین به 
مناسبت اولین روز هفته سالمت و به منظور 
پیشگیری از شیوع ويروس منحوس کرونا؛ 
در اقدام��ي جهادي به همت قرارگاه مردمي 
مدافعان س��المت در منطقه تحت پوش��ش 
شماره س��ه ش��هید رهنمون اعضاي بسیج 
جامعه پزشکي پشتکوه فالرد، در روستاهاي 
ده  کهنه، امامزاده حس��ن و 1۷روس��تا ديگر 
حضور يافته و اقدام به سم پاشي و گندزدايي 

معابر و... کردند.
جلیل خاطرنش��ان ک��رد: در ادامه تعداد ۵ 
هزار ماس��ک بین اهالی روس��تاها ذکر شده 

توزيع شد.
وی اضافه کرد: به جهت پیشگیری و مقابله 
ب��ا بیماری کوويد 1۹ و ب��ا تاکید بر رعايت 
فاصله گذاري اجتماعي و اصول بهداش��تي 

آموزش هاي الزم به اهالي داده شد.

سرپرس��ت ش��بکه بهداشت و درمان شهرس��تان لردگان از توزيع انبوه ماس��ک و گندزدايی محل 
نگهداری دام در روستاهای محروم شهرستان خبر داد.

محمدجان جلیل افزود: تیم بس��یج جامعه پزش��کی شبکه بهداش��ت و درمان لردگان با همکاری 
قرارگاه مردمی مدافعان سالمت شهرستان به مناطق محروم دودرا در دهستان سردشت اعزام شدند.
وی ادامه داد: اين اقدام به مناس��بت هفته س��المت انجام ش��د و اعضای بس��یج جامعه پزش��کی 
شهرس��تان لردگان اقدام به توزيع انبوه ماس��ک بهداش��تي در بین اهالي و همچنین سم پاشي محل 

نگهداري دام در روستاهاي منطقه نمودند. 
سرپرس��ت شبکه بهداشت و درمان شهرستان لردگان بیان داشت: در اين روستاها به ۲۹۴ خانوار 

معادل 1۶۲۳ نفر جمعیت تحت پوشش خدمات رسانی شد.

شهرستان 
لردگان توزیع ماسک در روستاهای 

محروم شهرستان لردگان 
توسط بسیج جامعه پزشکی

انجام نظارت های بهداشتی در مراکز 
آموزشی و حوزه های علمیه شهرستان 

کیار
وبدا; سرپرست شبکه بهداش��ت درمان شهرستان کیار از 
انجام نظارت های بهداشتی در مراکز آموزشی و حوزه های 

علمیه اين شهرستان خبر داد.
به گزارش وبدا; مهندس رشید طاهری افزود: کنترل فعال 
عاليم سندرمیک کوويد_1۹ با حضور کارشناسان بهداشت 
مدارس و بهداش��ت محیط در جلسات آزمون هاي امتحاني 

شهرستان کیار انجام شد.
سرپرس��ت شبکه بهداشت درمان شهرستان کیار ادامه داد: 
همچنین در ادامه اس��تانداردهای فاصله گ��ذاری اجتماعی 
در برپاي��ي آزمون هاي امتحاني شهرس��تان مورد تايید قرار 

گرفت.
وی عنوان کرد: در جلس��ه هماهنگی مسؤوالن آموزش و 
پرورش شهرستان کیار و شبکه بهداشت و درمان شهرستان 
مقرر ش��د اجرای پروتکل های بهداش��تی به عهده آموزش 
و پرورش شهرس��تان بوده و نظارت بر استانداردهاي اجرا 
شده نیز به عهده شبکه بهداشت و درمان شهرستان خواهد 

بود.
طاه��ری با اش��اره به اينکه بازديد و نظ��ارت بر برگزاری 
امتحانات در حوزه علمیه ريحانه الرس��ول شهرس��تان کیار 
صورت گرفت، خاطرنشان کرد: در اين بازديد توصیه هاي 
الزم، بر اساس چک لیست در خصوص پیشگیري از کرونا 
ويروس ارائه شد، از کلیه طالب تب سنجي صورت گرفت 
و گندزدايي حوزه علمیه توس��ط ش��بکه بهداشت و درمان 

شهرستان کیار صورت گرفت.
سرپرست شبکه بهداشت درمان شهرستان کیار اضافه کرد: 
بازدي��د و نظ��ارت بر برگزاری امتحان��ات در حوزه علمیه 
خواهران خديجه کبری ش��هر ناغان نی��ز از ديگر اقدامات 
صورت گرفته بود که در اين اقدام ضمن نظارت بر عملکرد 
بهداشتي حوزه علمیه خواهران خديجه کبري، توصیه هاي 
الزم در خصوص پیشگیري از کرونا ويروس، تب سنجي و 

آموزش کلیه طالب مستقر در محل انجام شد.
وی به تقدير از کارشناس مامايی شبکه بهداشت و درمان 
شهرستان کیار به دلیل همکاري هاي آموزشي با حوزه هاي 
علمیه خواهران، اشاره و بیان کرد: اين تقدير از سوي مدير 
خدمات و کارشناس��ان س��المت حوزه هاي علمیه اس��تان 

چهارمحال بختیاري صورت گرفت.
طاهری در انتها با بیان اينکه کارگاه آمورزشی بیماری هاي 
منتقل��ه از آب و غ��ذا ب��ا اولويت التور در شهرس��تان کیار 
برگزار ش��د، گفت: اي��ن کارگاه آموزش��ي جهت آمادگي 
پرس��نل مبارزه در برخورد با طغیان احتمالي اين بیماري ها 
برگزار شد و شرکت کنندگان با اپیدمیولوژي جغرافیايي وبا 
در جهان و فرم هاي کالس��یک والتور و تیپ هاي گوناگون 
آن مانند اوگاوا، هوکاجیم و ايناگابا و هم چنین ويبريو کلرا 

non-۰1 و اهمیت پیش اگهي nag آشنا شدند.

وبدا؛ سرپرس��ت شبکه بهداشت و درمان شهرستان کیار اقدامات هفته سالمت در 
اين شهرستان را تشريح کرد.

رش��ید طاهری افزود: جلس��ه هماهنگی هفته س��المت با حضور مس��ؤوالن کلیه 
واحدهای ستاد شبکه بهداشت و درمان شهرستان کیار و جلسه هماهنگي بین ادارات 

و شبکه بهداشت و درمان شهرستان شهرکرد تشکیل شد. 
وی بیان کرد: تقدير از روحانیون فعال در زمینه مقابله با کرونا و تقدير از شهرداران 
در ش��هر و دهیاران در روس��تا که اقدامات ويژه در زمینه مقابله با کرونا داش��ته اند 
از ديگر اقدامات انجام گرفته در هفته س��المت در شهرس��تان کیار است.سرپرست 
ش��بکه بهداشت و درمان شهرس��تان کیار عنوان کرد: از اماکن تهیه و توزيع ماسک 
سرکش��ی به عمل آمد و از زحمات آنان تقدير و تش��کر ش��د. طاهری اضافه کرد: 
از سرپرس��تان گروهای جهادی فعال در زمینه مقابله با کرونا و طرح فاصله گذاری 
اجتماعی در س��طح شهرس��تان کیار همزمان با هفته سالمت تقدير شد. وی با اشاره 
به ارسال روزشمار و بنر هفته سالمت به مراکز تابع و دريافت فعالیت های اين هفته 
از مراکز، يادآور شد: اطالع رساني به مراکز خدمات جامع سالمت درخصوص تهیه 
کلیپ فعالیت ه��اي خود واهداء جايزه به بهترين کلیپ برگزي��ده از ديگر اقدامات 
صورت گرفته در اين هفته بود. سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان کیار در 
ادامه عنوان کرد: کارشناسان استانی و کارشناس مسؤول واحد سالمت محیط و کار 
شهرستان درخصوص اجرای گام دوم مبارزه با کوويد 1۹ و فاصله گذاری اجتماعي 

اصناف در ماه مبارک رمضان بازديدهاي الزم را به عمل آوردند.
حضور کارشناسان سالمت در اولین روز فعالیت مساجد 

در شهرستان کیار
وبدا؛ سرپرس��ت شبکه بهداشت و درمان شهرستا کیار گفت: کارشناسان سالمت 

در اولین روز فعالیت مساجد در اين شهرستان حضور فعال داشتند.
سید رشید طاهری افزود: در پی انجام اقدامات مقابله ای و پیشگیرانه خوشبختانه 
وضعیت شهرس��تان کیار درخصوص بیماري کرونا رو به بهبود رفت از همین رو 

مساجد و مصلي هاي نماز در اين شهرستان بازگشايي شدند.
سرپرس��ت شبکه بهداشت و درمان شهرس��تا کیار عنوان کرد: همچنین با مساعد 
ش��دن تقريبی وضعی��ت بیماري نوپدي��د کوويد1۹ در اين شهرس��تان اولین نماز 

وحدت از آغاز اپیدمي کورونا ويروس در اين شهرستان اقامه شد.
وی خاطرنشان کرد: در دوازدهمین روز از ماه مبارک رمضان با هماهنگی فرماندار 
شهرس��تان کیار، امام جمعه شلمزار و مس��ؤوالن ادارات شهرستان، به شکرانه کند 
ش��دن روند همه گیری کوويد1۹ وآغاز فعالیت هاي عبادي و فرهنگي مس��اجد، با 

رعايت کامل همه پرتکل هاي بهداشتي نماز وحدت برگزار شد.

شهرستان 
تشریح اقدامات هفته سالمت در کیار

شبکه بهداشت و درمان شهرستان کیار
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وب��دا؛ مع��اون تربیت بدنی و س��المت 
آموزش و پ��رورش چهارمحال وبختیاری از 
برگزاری امتحانات حض��وری دانش آموزان 
با رعايت تمامي پروتکل هاي بهداش��تي از 

سوي مدارس خبر داد.
خدايار قاس��م پور در بخش گفت و گوی 
ويژه برنامه چشم انداز صدا و سیمای استان، 
با تقدير از همکاري و تعامل خوب دانشگاه 
علوم پزشکي استان و تصمیمات خوب ستاد 
اس��تاني مقابله با کرونا و اقدام به موقع براي 
تعطیلي مدارس و پیشگیري از شیوع و همه 
گیري بیم��اري کرونا در بی��ن دانش آموزان 
افزود: فرايند آموزشي با شعار "مدرسه تعطیل 

نیست" در روزهاي کرونايي ادامه پیدا کرد.
ب��ه گفته وی، ام��روز در تمام��ی پايه های 
تحصیلی به جز نهم و دوازدهم سال تحصیلي 
با ارائه آموزش ه��ا و برگزاري امتحانات در 
ش��بکه ش��اد و فضاي مجازي بصورت غیر 

حضوري به اتمام رسیده است.
وی اظهار داش��ت: با توجه به نیاز برگزاری 
حضوری امتحانات در دو پايه نهم و دوازدهم 
به دلیل ورود به مقاطع باالتر و تقاضاي دانش 
آم��وزان ب��راي پذيرش در م��دارس خاص، 
تمامي تمهیدات براي فراهم نمودن ش��رايط 
ايم��ن براي برگزاري امتحان��ات انجام و هم 
اکن��ون آزمون ها در 1۳۳ ح��وزه امتحاني با 
حضور بیش از ۹ هزار دانش آموز و يکهزار 
و ۲۰۰ نفر از عوامل اجرايي در حال برگزاري 

است.
قاسم پور خاطر نش��ان کرد: تصمیم گیری 
در خص��وص بازگش��ايی مدارس در س��ال 
تحصیل��ي جديد تابع تصمیمات س��تاد ملي 
مقابله با کرونا و متناظر با تصمیمات وزارت 

بهداشت و آموزش و پروش مي باشد. 
وی در خص��وص ثبت نام مقط��ع ابتدايی 
بص��ورت غی��ر حض��وری و نوب��ت دهی 

ب��ه والدين بر اس��اس ن��ام خانوادگي دانش 
آم��وزان اش��اره و افزود: در س��ال تحصیلي 
جديد 1۹ ه��زار دانش آم��وز در ۳ پايه اول 
ابتدايي در پايگاه هاي سالمت مورد سنجش 
ق��رار خواهند گرفت که به منظور جلوگیري 
از ازدح��ام جمعیت س��نجش دانش آموزان 
ب��ه صورت نوبت ده��ي و روزانه با ظرفیت 

پذيرش ۲۰ نفر انجام مي شود.
مع��اون تربیت بدنی و س��المت آموزش و 
پرورش چهارمحال وبختیاری گفت: ثبت نام 
پاي��ه های نهم و دوازده��م با توجه به تقاضا 
ب��راي ورود به مدارس خ��اص به هفته هاي 

آتي موکول شده است.
قاسم پور با بیان اينکه هرچقدر تعامل آموزش 
و پرورش با حوزه سالمت و تندرستی باالتر 
باشد، با افزايش سواد سالمت دانش آموزان 
موضوع خ��ود مراقبتی در اين عزيزان جدي 
تر و حجم مراجعات آنها به سیس��تم درماني 
کمتر مي شود افزود: از سال ۹۴ تاکنون بیش 
از 1۸۰ مدرسه مروج سالمت ۵ ستاره در اين 

زمینه فعالیت خود را آغاز نموده اند.
وی، انجام 1۰۰ هزار غربالگری بهداش��ت 
ده��ان دانش آموزان ابتدايی و پايه شش��م را 
از اقدامات ارزنده آم��وزش و پرورش برای 
ارتقاء سالمت دانش آموزان برشمرد و افزود: 
در روزهاي شیوع کرونا نیز با شروع امتحانات 
حضوري دانش آموزان با اختصاص اعتباري 
بال��غ بر 1۵ میلی��ارد ريال نس��بت به اجراي 
پروتکل هاي بهداشتي در مدارس اقدام شد.

به گفته وی، بر اساس پروتکل های بهداشتی 
تمامی کادر آموزشی مدارس و دانش آموزان 
با ماس��ک و دس��تکش وارد حوزه امتحانی 
مي ش��وند و ب��ا توجه به محول ش��دن تهیه 
وس��ايل حفاظت فردي توسط خانواده هاي 
دانش آموزان، 1۰ درصد تعداد دانش آموزان 
ماسک و دستکش براي دانش آموزاني که به 

هر دلیلي قادر به تهیه اين وس��ايل نیستند 
در اختیار مدارس قرار گرفته است.

وی با بی��ان اينکه مطمئناً در حوزه امتحانی 
پروتکل ها و فاصله گذاری اجتماعی رعايت 
مي شود اظهار داش��ت: رعايت هشدارهاي 
بهداشتي در خارج از حوزه امتحاني از سوي 
دانش آموزان بايد توسط خانواده ها مديريت 

شود.
وی ادامه داد: دانش آموزان به واس��طه سن 
نوجوانی و مدت طوالنی دوری از دوس��تان 
و همکالس��ی های خود ش��ايد به گونه اي 
که بايد نکات بهداشتي را رعايت نکنند، لذا 
خان��واده ها بايد نظارت و توجه کافي به اين 
مسئله داشته باشند و ضمن آموزش فرزندان 
خود، هنگام مراجعه به م��دارس از هرگونه 
تجم��ع در ورودي آموزش��گاه ها خودداري 

نمايند.
قاسم پور در خصوص شروع مجدد فعالیت 
س��الن های ورزشی نیز گفت: فعالیت سالن 
های ورزشي آموزش پرورش تابع تصمیمات 
س��تاد ملي مقابله با کرونا است و در مناطق 
س��فید منعي وجود ندارد و در مناطق زرد و 
قرمز در برخي رش��ته ها با رعايت پروتکل 
هاي بهداشتي از شنبه هفته آينده آغاز خواهد 
ش��د، ضمن اينکه اکثر سالن هاي ورزشي با 
توجه به لزوم رعايت فاصله گذاري اجتماعي 
به برگ��زاري امتحانات نهايي اختصاص پیدا 

کرده اند.
گفتنی اس��ت، ويژه برنامه "چشم انداز" از 
س��اعت 1۸ بیس��تمین روز از خردادماه ۹۹ 
با حض��ور مهن��دس جزايری رئی��س مرکز 
بهداش��ت و معاون تربیت بدني و س��المت 
آموزش و پرورش استان از شبکه جهان بین 
صدا و س��یماي مرکز چهارمحال و بختیاري 

پخش گرديد.

امتحانات حضوری دانش آموزان با رعایت 
پروتکل های بهداشتی در حال برگزاری است

وب��دا؛ مدي��ر اداره کل آم��وزش و 
پرورش چهارمحال و بختیاری گفت: با 
راه ان��دازی کمپین دان��ش آموزی، " هر 
دانش آموز يک س��فیر س��المت " دانش 
آموزان به عنوان يک سفیران سالمت کار 
انتقال آموزش ها به سايراعضاي خانواده 

و جامعه را بر عهده دارند.
ب��ه گزارش وب��دا؛ فرحناز قائ��د امینی 
در ديدار با رياس��ت ، معاونین و برخی 
از مدي��ران حوزه بهداش��ت و درمان به 
مناس��بت فرا رسیدن هفته سالمت )يکم 
لغايت هفتم( گفت: پیش از شیوع بیماري 
کوويد 1۹ ، ۳۴ هزار س��فیر سالمت در 

استان فعال بودند.
وی تصريح کرد: با شیوع اين بیماری نو 
پديد و مسئولیت اجتماعي در پیشگیري 
و مقابل��ه با کرونا، ۲۰۷ هزار دانش آموز 
مدارس چهارمحال و بختیاري با پیوستن 
ب��ه پويش "ه��ر دانش آموز يک س��فیر 
س��المت" در انتقال آم��وزش هاي خود 
مراقبتي ب��ه خانواده ها م��ا را ياري مي 

نمايند.
قائ��د امین��ی با اش��اره به ت��الش های 
شبانه روزی مس��ئولین و کادر بهداشتی 

و درماني ب��راي مقابله ب��ا کرونا افزود: 
آموزش و پ��رورش نیز با ادام��ه فرايند 
آموزشي در فضاي مجازي و يادآوري و 
تذکر نکات بهداش��تي و خود مراقبتي به 
ياري مدافعین سالمت در خط اول جبهه 

مقابله با کرونا آمده اند.
وی تصريح کرد: هر ساله با فرا رسیدن 
هفت��ه س��المت برنامه های مش��ترک و 
آموزشی و فرهنگی با همکاري دانشگاه 
علوم پزش��کي در س��طح مدارس استان 
به اجرا گذاش��ته مي ش��ود، ولي امسال 
با توج��ه به ش��یوع کرون��ا و ضرورت 
رعايت نکات بهداشتي و فاصله گذاري 
اجتماعي، جمعي از همکاران آموزش و 
پرورش استان به نیابت از همه فرهنگیان 

و  پ��رورش  و  آم��وزش  پرس��نل  و 
خان��واده ها، ب��ه پاس ت��الش هاي بي 
وقفه اين عزيزان با حضور در دانش��گاه 
ضم��ن عرض خداق��وت و تقديم گل و 
لوح س��پاس از نزديک براي اين عزيزان 

آروزي توفیق روز افزون نمودند.
مدي��ر کل آم��وزش و پرورش اس��تان 
ضمن تقدير از تالش های صورت گرفته 
برای مقابله با کرونا خاطر نشان کرد: هر 
چق��در همدلی و همراهی و مش��ارکت 
مردم و مسئولین در امر رعايت بهداشت 
فردي و توجه به رعايت بهداشت بیشتر 
باش��د حماي��ت و قدرداني بیش��تري از 
تالش گران عرصه س��المت و پزشکان 
و پرستاران خدومي که با نیت خالص و 
مهرباني بر بالین بیماران حاضر مي شوند 

انجام شده است.
در ادام��ه مدير کل آم��وزش و پرورش 
و همراه��ان وی، رياس��ت و معاونین و 
مديران دانش��گاه با حضور در دفتر چند 
تن از همکاران ش��اغل در ستاد دانشگاه 
به صورت نمادين با اهداي شاخه ي گل 
از تالش هاي اين عزيزان تقدير نمودند.

ساری 
ارگان اهی 

مرتبط
ساری 

ارگان اهی 
مرتبط

هر دانش 
آموز یک 

سفیر سالمت
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انتصابات

وبدا؛ با ابالغ احکامی از سوی رياست دانشگاه علوم 
پزش��کی، خدمات بهداشتی و درمانی چهارمحال و 
بختیاري، سرپرستان برخي از معاونت ها، بیمارستان 
و دانش��کده هاي اين دانشگاه در سمت خود ابقا و 

بعنوان روساي اين مجموعه ها منصوب شدند.
 طی اب��الغ اين احکام دکتر رض��ا محمدی، دکتر 
فريدون رحمانی، دکتر مهربان صادقی، دکتر س��عید 
عالي، دکتر فاطمه نادري بني، دکتر س��لیمان خیري، 
دکت��ر مهدي بني طالبي و دکت��ر محمود اخالقي به 
ترتیب سرپرس��تان معاون��ت غ��ذا و دارو، درمان، 

تحقیقات و فناوري دانشگاه شهرکرد، دانشکده هاي 
پزشکي، دندانپزش��کي، دانشکده بهداشت و رئیس 
پژوهش��کده علوم پايه س��المت دانش��گاه و مرکز 
آموزش��ي و درماني آيت اهلل کاشاني بعنوان روساي 

اين مجموعه ها منصوب شدند.
در متن اين احکام خطاب به هر يک عزيزان آمده 
اس��ت، با اتکال به خداوند متعال در انجام شايسته 
وظاي��ف و رعايت قانون م��داري، اعتدال گرايي و 
منشور اخالقي دولت تدبیر و امید موفق و سرافراز 

باشید.

وبدا؛ با ابالغ احکامی از س��وی رياس��ت دانشگاه 
عل��وم پزش��کی، خدم��ات بهداش��تی و درمان��ی 
چهارمحال و بختیاري، سرپرستان برخي از دانشکده 
و مديريت هاي اين دانش��گاه در سمت خود ابقا و 

بعنوان روساي اين واحدها منصوب شدند.
 با ابالغ اين احکام از سوی رياست دانشگاه، دکتر 
علی حس��ن پور بعنوان رئیس دانشکده پیراپزشکي، 
حیاتقل��ي س��میع بعنوان مدي��ر امور مالي، فرش��اد 
تیموري بعنوان مدير امور حقوقي، عنايت اله سمیع 
بعنوان مدير واحد آمار و فناوري اطالعات دانشگاه 

منصوب شدند. 

همچنین با ابالغ احکامی از س��وی معاون توسعه 
مديريت منابع و برنامه ريزي دانشگاه علوم پزشکي 
اس��تان، س��ید مهدي کاظمي بعن��وان مدير خدمات 
پشتیباني و رفاهي و محمد رضا رياحي بعنوان مدير 
برنام��ه ريزي بودجه و پايش عملکرد اين دانش��گاه 

منصوب شدند.
در متن اين احکام، خطاب به هر يک عزيزان آمده 
اس��ت، با اتکال به خداوند متعال در انجام شايس��ته 
وظاي��ف و رعايت قانون م��داري، اعتدال گرايي و 
منش��ور اخالقي دولت تدبیر و امید موفق و سرافراز 

باشید.
وبدا؛ با ابالغ احکامی از سوی معاون بهداشت 
دانش��گاه عل��وم پزش��کی ش��هرکرد و رئیس مرکز 
بهداش��ت چهارمحال و بختیاری، سرپرستان برخي 
از ش��بکه هاي بهداش��ت و درمان شهرستان هاي ۹ 
گانه در سمت خود ابقا و بعنوان روساي اين شبکه 

ها منصوب شدند.
با اب��الغ اين اح��کام از س��وی معاون بهداش��تی 
دانش��گاه، علیرض��ا رئیس��ی بعنوان رئیس ش��بکه 
بهداش��ت و درمان شهرس��تان اردل، محمد حس��ن 
کرمي بعنوان رئیس ش��بکه بروجن، اسماعیل فتاح 
پور بعنوان رئیس شبکه بن، مرتضي خلیلي ساماني 

بعنوان رئیس ش��بکه س��امان، دکتر نرگس عسگري 
به عنوان رئیس مرکز بهداش��ت شهرستان شهرکرد،  
ضرغام حیدري و حش��مت اله منصوري به ترتیب 
به عنوان روس��اي شبکه هاي فارسان و کوهرنگ و 
رشید طاهري بعنوان رئیس شبکه بهداشت و درمان 

شهرستان کیار منصوب شدند. 
در مت��ن اين احکام، خطاب به هر يک اين عزيزان 
آمده اس��ت، امید اس��ت با اتکال ب��ه خداوند متعال 
در انجام شايس��ته وظايف و رعايت قانون مداري، 
اعتدال گرايي و منش��ور اخالقي دولت تدبیر و امید 

موفق و سرافراز باشید.

وب��دا؛ با ابالغ حکمی از س��وی معاونت توس��عه 
مديري��ت مناب��ع و برنام��ه ري��زی دانش��گاه علوم 
پزش��کي، خدمات بهداشتي و درماني چهارمحال و 
بختیاري، میثم قاسم پور بعنوان مسئول برنامه ريزي 

و پیگیري امور حوزه اين معاونت منصوب شد.
در متن اي��ن حکم انتصاب خطاب به قاس��م پور 
آمده اس��ت، با عنايت به تجارب، پشتکار و اهتمام 
جنابعالی در انجام وظايف، با حفظ پست سازمانی 
و ع��الوه بر وظاي��ف محوله به موج��ب اين ابالغ 
بعنوان"مس��ئول برنامه ريزي و پیگیري امور حوزه 

معاونت توس��عه " تعیین مي گرديد. امید اس��ت با 
اس��تعانت از پ��روردگار متع��ال و رعايت جوانب 
ش��رعي و قانوني و به��ره گیري از ت��وان علمي و 
تجربه خويش و استفاده از نظرات مديران، صاحب 
نظران و کارشناسان و ظرفیت هاي موجود دانشگاه 
و با در نظر گرفتن نقش بي بديل معاونت توس��عه 
مديريت، منابع و برنامه ريزي در امر سالمت آحاد 
جامعه درانجام وظايف محوله نهايت سعي و تالش 

خود را مبذول داريد. 
همچنین دکتر صالحی فرد در ادامه به مسئول برنامه 

ريزی و پیگیري امور حوزه اين معاونت متذکر شده 
است، در غیاب وي کلیه مکاتبات داخلي با معاونین 
و مديريت هاي محترم دانش��گاه به استثناء رياست 
محترم دانش��گاه و وزارت متبوع را با تش��خیص و 
مسئولیت خودش و با رعايت جمیع جهات شرعي 

و قانوني به انجام رساند.
در پايان نیز معاون توس��عه مديريت منابع و برنامه 
ريزی دانش��گاه براي قاسم پور، توفیقات روزافزون 
در انج��ام وظايف محوله را از درگاه خداوند متعال 

مسئلت نموده است.

ابالغ برخی از 
معاونین و مدیران 

دانشگاه علوم پزشکی 
شهرکرد

ابالغ حکم انتصاب 
برخی از روسا و 

مدیران دانشگاه علوم 
پزشکی شهرکرد

ابالغ حکم ابقاء 
برخی از روسای شبکه 
های بهداشت و درمان 
شهرستان های ۹ گانه 

استان

مسئول برنامه ریزی و پیگیری امور حوزه معاونت 

توسعه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد منصوب شد

وبدا؛ با ابالغ حکمی از سوی رياست دانشگاه علوم 
پزش��کی، خدمات بهداشتی و درمانی چهارمحال و 
بختیاري دکتر ش��هرام طهماسبیان از اعضاي محترم 
هیات علمي دانش��گاه، بعنوان سرپرس��ت معاونت 

فرهنگي و امور دانشجويي دانشگاه منصوب شد.
به گزارش وبدا؛ در متن اين حکم انتصاب، خطاب 
به دکتر طهماس��بیان آمده است، با عنايت به مراتب 
تعه��د، دانش وتواناي��ی جنابعالی، ب��ه موجب اين 
ابالغ، به عنوان سرپرس��ت معاونت فرهنگي و امور 
دانشجويي دانشگاه منصوب مي شويد، امید است با 
اتکال به خداوند متعال در انجام شايس��ته وظايف با 
رعايت اصول قانون مداري،اعتدال گرايي و منشور 
اخالق��ي دول��ت تدبیر و امی��د در جهت خدمت و 
ارتقاء آموزش و سالمت استان مؤفق و مؤيد باشید.

در ادامه متن حکم انتصاب از سرپرس��ت معاونت 
فرهنگی و امور دانش��جويی خواس��ته ش��ده است، 
ضمن تالش در جهت انطباق امور فرهنگی دانشگاه 
ب��ا قوانین باالدس��تی، سیاس��ت ه��اي ابالغي مقام 
معظم رهب��ري و باالخص آنچ��ه در بیانیه گام دوم 
انقالب اسالمي ايران بیان فرموده اند و مشي اعتدال 
دول��ت محترم ضروريس��ت. تدوين،ابالغ و اجراي 
راهکارهاي مناسب جهت انطباق عملکردها با موارد 
فوق الذکر و پرهیز از هرگونه افراط و تفريط از گام 
هاي موثر و اجتناب ناپذير را در برنامه ريزي ها مد 
نظر قرار دهد. در ادامه نیز آمده اس��ت، اهتمام ويژه 
در جه��ت برون¬ رفت دانش��گاه از فضای ياس و 
دلمردگی با ايجاد کرسي هاي آزاد انديشي که بارها 
مورد انتظار مقام معظم رهبري نیز بوده است و ايجاد 
جو امید و نش��اط با استفاده از راهکارهاي معقول و 
منطبق با موازين شرعي و قانوني يقیناً به بهره وري 
دانشگاه در عرصه ملي ، استاني و اثر بخشي مطلوب 

تر فارغ التحصیالن آن خواهد افزود.
افزاي��ش هماهنگ��ی ه��ای بین بخش��ی در حوزه 
دانش��جويي و فرهنگ��ي ب��ا دواير داخ��ل و خارج 
دانش��گاه )اس��اتید، نهاد نمايندگي ولي فقیه و ....(، 
اهتمام ويژه جهت حل مش��کل دانش��جويان عزيز 
ايثارگر، فرزندان معزز ش��هداء، تالش جهت بهبود 
اس��تانداردهاي خوابگاهه��ا،  زمین��ه س��ازي جهت 

مش��ارکت ،همراهي و همدلي دانشجويان در جهت 
ارتقاء دانش��گاه از ديگر نکاتي اس��ت که جهت مبنا 
قرار گرفتن در برنامه ريزي ها به دکتر طهماس��بیان 

توصیه شده است.
در ادامه نیز از وی خواسته شده است، ضمن فراگیر 
نم��ودن فعالیت های ورزش��ی در بین دانش��جويان 
جهت ارتقاء سالمت جامعه نخبگان آينده کشور به 
تقويت بنیه علمي دانشجويان و برنامه ريزي در اين 

زمینه با هماهنگي معاونت آموزشي کمک نمايد.
تشکیل سريع کمیته های بین بخشی جهت جذب 
نخبگان و بررس��ي راهکارهاي فرهنگي و اقتصادي 
آن، تالش در جهت اجتماعي کردن و جامعه محور 
نمودن تمامي فعالیت هاي دانش��گاه در کلیه رش��ته 
ه��ا ، تدوين برنامه هاي زمان بندي با اولويت گروه 
هاي آس��یب پذير در جهت رفع مش��کالت رفاهي 
و معیش��تي دانش��جويان، دس��تیاران و حتي اعضاء 
هیئت علم��ي و تالش در جهت توس��عه فضاهاي 
خوابگاهي، ورزش��ي، فرهنگي و تفريحي دانشگاه، 
ع��الوه بر اس��تفاده از مناب��ع عمومي درخواس��ت 
مس��اعدت ارزش��مند خیرين بزرگوار ب��ا دعوت و 
برگزاري جلس��ات توجیهي با ايشان از ديگر نکاتي 
اس��ت که جهت مبنا قرار گرفتن در برنامه ريزي ها 
به سرپرس��ت معاونت فرهنگي و امور دانش��جويي 

توصیه شده است.

وبدا؛ با ابالغ احکامی جداگانه از س��وی رياس��ت 
دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی 
چهارمحال و بختیاري روس��اي دو مرکز تحقیقات 
س��لولي و مولکول��ي و بیو ش��یمي بالیني منصوب 

شدند.
بر اس��اس اين احکام دکتر س��ید عب��اس میرزايی 
بعن��وان رئیس مرکز تحقیقات س��لولي و مولکولي 
و دکت��ر کیهان قطره بعنوان رئی��س مرکز تحقیقات 

بیوشیمي بالیني منصوب شدند.
در مت��ن حک��م انتصاب هر ي��ک از اين دو عضو 
هیات علمی دانشگاه، برنامه ريزی و مديريت انجام 
پروژه ه��اي تحقیقاتي کاربردي ب��ا رويکرد هزينه 
س��ودمندي و رعاي��ت اصل اخ��الق در پژوهش، 
همکاري و هماهنگي با ساير مراکز تحقیقاتي، گروه 
هاي آموزشي و دانشکده ها بر اساس سیاست هاي 
معاون��ت تحقیقات و فناوري و پژوهش��کده علوم 

پايه س��المت به منظ��ور يکپارچه س��ازي فعالیت 
ها، همکاري عملي با مراکز تحقیقاتي و آموزش��ي 
داخل و خارج کش��ور و س��ازمانهاي بین المللي با 
رعايت قوانین و مقررات، احترام به مباني تحقیقات 
ب��ر پايه باورهاي عمیق انس��اني اس��المي و بومي، 
اولوي��ت دادن به حقوق و نیازهاي مردم و جامعه و 
ترجیح آن بر هر تحقیقي که به صورت مس��تقیم و 
غیر مس��تقیم با حقوق جامعه در تضاد باشد، تعامل 
مناس��ب با مرکز رشد فناوري س��المت دانشگاه و 
جه��ت دهي پ��روژه ها به س��وي تولید محصول و 
فن��اوري، برنامه ريزي جه��ت تدوين و حرکت در 
الين هاي پژوهش��ي خاص توس��ط اعضاي محترم 
هیات علم��ي، کار تیمي و توانمندس��ازي اعضاي 
مرکز در راس��تاي اولويت ها و اهداف پژوهشکده 
عل��وم پايه س��المت و س��رعت و دق��ت در انجام 
وظايف و ش��فافیت عملکرد جهت مبنا قرار گرفتن 

در برنامه ريزي ها يادآوري شده است.
همچنی��ن از دکتر میرزاي��ی بعن��وان رئیس مرکز 
تحقیقات س��لولي و مولکول��ي و دکتر قطره بعنوان 
رئی��س مرکز تحقیقات بیوش��یمي بالیني دانش��گاه 
خواس��ته ش��ده اس��ت، به ترتیب در برنامه ريزيي 
ه��اي ح��وزه کاري خ��ود، تربیت نیروي انس��اني 
محقق جهت انجام تحقیقات س��لولي و مولکولي و 
بیوشیمي بالیني و توسعه بکارگیري دانش در حوزه 
تحقیقات س��لولي و مولکولي و بیوشیمي بالیني را 

مبنا قرار دهند.
در پايان نیز اظهار امیدواری ش��ده اس��ت، اين دو 
عزي��ز با اتکال به خداوند متعال در انجام شايس��ته 
وظاي��ف با رعايت اص��ول قانون م��داري، اعتدال 
گرايي و منش��ور اخالقي در جهت خدمت و ارتقاء 
سطح علمي دانشگاه و س��المت مردم استان موفق 

و مويد باشند.

سرپرست معاونت 
فرهنگی و امور 

دانشجویی دانشگاه 
منصوب شد

انتصاب دو رئیس جدید 
مراکز تحقیقاتی دانشگاه 

علوم پزشکی شهرکرد

انتصابات
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انتصابات

وبدا؛ ب��ا ابالغ حکمی از س��وی معاون درمان 
دانش��گاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی 
چهارمحال و بختیاري دکتر مريم بابائیان به س��مت 
سرپرس��ت بیمارستان هاي ش��هداء لردگان و شهید 

ارجمند مال خلیفه منصوب شد.
در مت��ن اين حکم انتصاب خطاب به دکتر بابائیان 
آمده اس��ت؛ با عنايت به تعهد، تخصص 
من��دی  عالق��ه  و 

جنابعال��ی به 
موج��ب اي��ن ابالغ به س��مت 

سرپرس��ت بیمارستان هاي ش��هداء لردگان و شهید 
ارجمند مال خلیفه منصوب مي شويد. 

در ادامه نیز از سرپرست اين بیمارستان ها خواسته 

ش��ده اس��ت ضمن، توجه هر چه بیش��تر به تکريم 
و رعاي��ت حقوق بیم��اران و تکريم هرچه بیش��تر 
پزشکان خدوم به عنوان يکي از ارکان اصلي درمان 
در جه��ت افزايش میزان رضاي��ت مندي بیماران و 

کیفیت فعالیت هاي درماني تالش نمايد.
برنام��ه ريزی منس��جم و م��دون در جهت حفظ 
و ارتق��اء وضعی��ت تجهیزات بیمارس��تانی، تدوين 
فعالیت هاي کارشناسي جهت برنامه ريزي مناسب 
در خصوص مديريت منابع بیمارستاني، برنامه ريزي 
مناسب جهت افزايش میزان رضايت 
پرس��نل  من��دي 
ب��ه  توج��ه  و 
آنان،  مشکالت 
عدالت  توس��عه 
در  س��المت  در 
مأموريت  ح��وزه 
خود از ديگر نکات 
ي��ادآوري ش��ده به 
دکت��ر بابائی��ان م��ي 

باشد.
از  نی��ز  ادام��ه  در 
سرپرست اين بیمارستان 
ها خواسته ش��ده است، 
بررسی راه کارهای کاهش 

ه��اي  غیر ضروري و کس��ورات هزين��ه 
بیمارستاني و تشکیل کمیته هاي کارشناسي در اين 

خصوص، توجه جدي به رعايت تعرفه هاي ابالغي 
از جان��ب هیأت محت��رم دولت،  تعامل مناس��ب با 
س��ازمان هاي بیمه گر و تعامل مناسب با واحدهاي 
درون سازماني و برون س��ازماني در جهت پیشبرد 

امور را در برنامه ريزي ها مبنا قرار دهد.
در پايان نی��ز دکتر رحمانی ضمن اظهار امیدواری 
برای انجام شايس��ته وظايف محوله به دکتر بابائیان 
با اتکال به خداوند متعال و رعايت سلس��له مراتب 
اداري، اصول قانون مداري و منشور اخالقي، براي 
وي در جه��ت خدمت و ارتقاء س��المت مردم آن 

شهرستان آرزوي موفقیت نموده است.

وب��دا؛ با اب��الغ حکمی از س��وی مع��اون درمان 
دانش��گاه عل��وم پزش��کی، خدم��ات بهداش��تی و 
درمان��ی چهارمحال و بختی��اري، دکتر احمد کرمي 
از متخصصین روانپزش��کي به سرپرستي بیمارستان 
هاي ام��ام رضا )ع(، اردل و امام ج��واد )ع (ناغان 

منصوب شد. 
در مت��ن اي��ن ابالغیه خطاب به دکت��ر کرمی آمده 
اس��ت، با عنايت به تعهد، تخصص و عالقه مندی 
جنابعالی به موجب اين ابالغ به س��مت سرپرست 
بیمارستان هاي امام رضا )ع( اردل و امام جواد )ع( 

ناغان منصوب مي شويد.
در ادام��ه نیز، از سرپرس��ت بیمارس��تان های امام 
رضا )ع( اردل و امام جواد )ع( ناغان خواسته شده 
است، اجرای دقیق و مستمر برنامه های تحول نظام 
س��المت در ح��وزه درمان در بیمارس��تان مربوطه، 

اهمی��ت توجه هر چه بیش��تر به تکري��م و رعايت 
حق��وق بیم��اران و تکريم هرچه بیش��تر پزش��کان 
خدوم به عنوان يکي از ارکان اصلي درمان و تالش 
در جه��ت افزايش میزان رضاي��ت مندي بیماران و 
کیفی��ت فعالیت هاي درماني را در برنامه ريزي مبنا 

قرار دهد.
گفتن��ی اس��ت، برنام��ه ري��زی منس��جم و مدون 
در جه��ت حف��ظ و ارتق��اء وضعی��ت تجهی��زات 
بیمارس��تاني، تدوين برنامه هاي کارشناسي جهت 
برنامه ريزي مناس��ب در خص��وص مديريت منابع 
بیمارس��تاني، برنامه ريزي مناس��ب جهت افزايش 
میزان رضايت مندي پرس��نل و توجه به مشکالت 
آنان، توسعه عدالت در سالمت در حوزه مأموريت 
خود، بررس��ي راه کارهاي کاه��ش هزينه هاي غیر 
ضروري و افزايش درآمدهاي بیمارستاني و تشکیل 

کمیت��ه هاي کارشناس��ي در اين خص��وص، توجه 
جدي به رعايت تعرفه هاي ابالغي از جانب هیأت 
محترم دولت، تعامل مناس��ب با س��ازمان هاي بیمه 
گر و تعامل مناس��ب با واحدهاي درون سازماني و 
برون سازماني در جهت پیشبرد امور از ديگر نکات 
يادآوري ش��ده به دکتر کرمي جه��ت مبنا قراردادن 
در برنام��ه ريزي امور مربوط به اين دو بیمارس��تان 

مي باشد. 
در پايان نی��ز دکتر رحمانی اب��راز امیدواری کرده 
اس��ت، سرپرست بیمارس��تان هاي امام رضا )ع( و 
امام جواد )ع( با ات��کال به خداوند متعال در انجام 
شايس��ته وظايف با رعايت سلس��له مراتب اداري، 
اص��ول قانون م��داري ،اعت��دال گرايي و منش��ور 
اخالقي در جهت خدمت و ارتقاء سالمت مردم آن 

شهرستان مؤفق ومؤيد باشد.

سرپرست 
بیمارستان شهداء 
لردگان و شهید 

ارجمند مال خلیفه 
منصوب شد

انتصاب سرپرست بیمارستان های امام رضا )ع( 

اردل و امام جواد )ع (ناغان

وبدا؛ با ابالغ حکمی از سوی رياست دانشگاه علوم 
پزش��کی، خدمات بهداشتی و درمانی چهارمحال و 
بختیاري دکتر فاطمه الهیان از اعضاي هیات علمي 
به سمت سرپرست دانش��کده فناوريهاي نوين اين 

دانشگاه منصوب شد.
به گزارش وبدا؛ در متن اين حکم انتصاب خطاب 
ب��ه دکتر الهی��ان آمده اس��ت؛ با عنايت ب��ه تعهد، 
تخصص و پشتکار جنابعالی، به موجب اين ابالغ به 
سمت سرپرست دانشکده فناوريهاي نوين منصوب 
مي ش��ويد. امید است با اتکال به خداوند متعال در 
انجام شايسته وظايف با رعايت اصول قانون مداري 
،اعتدال گرايي و منشور اخالقي دولت تدبیر و امید 
در جهت خدمت و ارتقاء آموزش و سالمت استان 

مؤفق و مؤيد باشید.

در ادامه نیز از سرپرست دانشکده فناوريهای نوين 
خواس��ته شده اس��ت، هماهنگی با معاونت محترم 

برنام��ه هاي آموزش��ی در تدوين 
دانشکده،  آموزشي 
گروه  سازي  فعال 
آموزش��ي  ه��اي 
خص��وص  در 
کیف��ي  ء تقا ر ا
ش  ز م��و آ
دانش��جويان، 
نمن��د  ا تو
ي  ز س��ا
ء  عض��ا ا
ت  هی��ا
علمي در 

ص  خصو
ارتقاء و ارزيابي هاي آموزشي، 

تقويت نقش و جايگاه مديران گروههاي آموزشي 
دانشکده، نظارت، ارزيابي و بررسي کیفیت آموزش 
دانش��جويان، پیگیري در جهت توس��عه رشته هاي 
تحصی��الت تکمیلي دانش��کده، صیان��ت از منابع 
انس��اني ، فیزيک��ي و مالي ، انج��ام پژوهش هاي 
بنیادي و کاربردي به منظور خلق دانش و ثروت را 

مبناي برنامه ريزي ها قرار دهند.
ايجاد بس��تر و فضای مناس��ب ب��رای يادگیری و 
يادده��ي دان��ش و فناوريهاي نوين پزش��کي براي 

دانشجويان، ارائه برنامه هاي مدون آموزشي مدرن 
وتوس��عه و ارتقاء ام��ر تحقیق و نهادينه س��اختن 
پژوهش��هاي کاربردي، گسترش کمي و کیفي رشته 
هاي تحصیالت تکمیلي در علوم و فناوريهاي 
به  اعتقاد  پزش��کي،  نوين 
يند  ا فر

و  ن��وآوري 
ت��الش ب��راي ب��روز خالقی��ت ها 

و عملیاتي کردن ايده هاي آموزش��ي و پژوهش��ي 
در دانش��جويان و اس��اتید، ديگر مباحثي است که 
جهت مبنا ق��رار گرفتن در برنامه ريزي ها به دکتر 
الهیان بعنوان سرپرست دانشکده فناوري هاي نوين 

يادآوري شده است.

وبدا؛ با ابالغ احکامی جداگانه از سوی وزير 
بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��کی اعضای 
کمیته مش��ورتي علمي مب��ارزه با بیماري هاي 
عفوني بويژه COVID-1۹ در قطب آموزشي 

منطقه هفت منصوب ش��دند.
ط��ی اي��ن اح��کام دکت��ر فري��دون رحمانی 
متخص��ص بیماری ه��اي عفوني و اس��تاديار 
دانش��گاه، دکت��ر عل��ي احم��دي متخص��ص 
اپیدمیولوژي و دانش��یار دانشگاه، دکتر مهدي 
قطره ساماني متخصص ايمني شناسي پزشکي 
و اس��تاديار دانش��گاه بعن��وان اعض��اي کمیته 

مش��ورتي علمي مبارزه با بیماري هاي عفوني 
بويژه COVID-1۹ در قطب آموزشي منطقه 

هفت منصوب ش��دند.
دکتر حمی��د روحی بروجن��ی فوق تخصص 
بیم��اری های ريه و دانش��یار دانش��گاه علوم 
پزشکي و خدمات بهداش��تي درماني شهرکرد 
و دکت��ر الهام س��قايي متخصص داروشناس��ي 
و اس��تاديار اين دانش��گاه از ديگر اعضاي اين 
کمیته مش��ورتي علمي مب��ارزه با بیماري هاي 
عفوني هس��تند که توس��ط دکتر نمکي به اين 

س��مت منصوب ش��ده اند.

گفتنی اس��ت، در متن اين اح��کام خطاب به 
اعض��ای کمیته آمده اس��ت، انتظار می رود در 
کنار ديگر هم��کاران و متخصصی��ن منتخب، 
بیماري ه��اي عفوني، منطق��ه را از کلیه جنبه 

هاي مهم رص��د، تحلیل و گ��زارش فرمائی��د.
در ادام��ه متن اح��کام نیز آمده اس��ت، نحوه 
ارتب��اط کمیت��ه ه��ای مذک��ور در قطب های 
آموزشی و همچنین رابطه آنها با کمیته مرکزي 
که اعضاي آن نیز از افراد ش��وراهاي مشورتي 
قطب ها انتخاب خواهند شد متعاقبًا اعالم مي 

گ��ردد.

سرپرست 
دانشکده فناوریهای 
نوین دانشگاه علوم 

پزشکی شهرکرد 
منصوب شد

احکام اعضای کمیته مشورتی علمی 
مبارزه با COVID-۱۹ در قطب آموزشی 
منطقه هفت از سوی وزیر بهداشت ابالغ شد

انتصابات
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مدير درم��ان تامی��ن اجتماع��ی چهارمحال و 
بختی��اری گفت: ب��ه طور میانگی��ن ماهانه 11۲ 
مورد آزمايشگاه ماموگرافی در ماه و چهار مورد 
در روز در بیمارس��تان امام علی)ع( استان انجام 

می گیرد.
محم��ود جاويد روز پنجش��نبه در گفت  و گو 
با خبرنگار ايرنا، با بیان اينکه دس��تگاه پیشرفته 
و مجه��ز ماموگرافی تامین اجتماعی اس��تان از 

سال 1۳۹۶ نصب و راه ندازی شده است، اظهار 
داشت: طی سه سال گذشته ۳ هزار و 1۲۵ مورد 

ماموگرافی در اين بیمارستان انجام می گیرد.
وی ادامه داد: در س��ال ۹۶ به تعداد۳1۶ مورد، 
در س��ال ۹۷ ب��ه تعداد يک ه��زار و ۴۵۶ مورد 
و در س��ال گذش��ته يک ه��زار و ۳۵۳ آزمايش 

ماموگرافی در استان انجام گرفت.
مدير درم��ان تامی��ن اجتماع��ی چهارمحال و 

بختی��اری خاطر نش��ان کرد: با 
تشخیص به موقع در ۳1۲ نفر 

از بانوان��ی که موفق به انج��ام ماموگرافی با اين 
دس��تگاه شدند، از پیشرفت سرطان سینه در آنها 

جلوگیری شد.
جاويد، با بیان اينکه س��رطان پستان شايع ترين 
س��رطان در بی��ن زنان جهان و اي��ران و دومین 
عام��ل م��رگ ناش��ی از س��رطان در بی��ن زنان 
اس��ت، اظهار داش��ت: در  ايران، میزان ابتال به 
اين س��رطان در حال افزايش اس��ت ،به طوری 
که ام��روزه از هر 1۲ زن ايران��ی يک نفر مبتال 
به س��رطان پستان می شود. وی افزود: تشخیص 
به موق��ع اين س��رطان، امکان درم��ان موفق و 
حت��ی در مواردی درمان قطع��ی اين بیماری را 
به همراه دارد و ماموگراف��ی از جمله ابزارهای 
تشخیص اين سرطان است. جاويد، با بیان اينکه 
دستگاه ماموگرافی بیمارس��تان تامین اجتماعی 
از مجهزترين دس��تگاه های موجود اس��ت، بیان 
داشت: اين دستگاه می تواند سلول های سرطانی 
با ابعاد 1۰۰ تا 1۵۰ میکرومتر را شناسايی کرده 

مسوول روابط عمومی مرکز مديريت حوادث 
و فوريتهای پزش��کی چهارمحال و بختیاری از 

فوت يک کوهنورد در ارتفاعات آبشار زرد لیمه 
اردل خبر داد.

محس��ن ابراهیمی افزود: اين بانوی ۵۴ س��اله 
که عضو يک گروه کوهنوردی اس��تان بود ، در 

ارتفاعات کوه دچار  ايست قلبی شد.
رس��انی  اط��الع  از  داش��ت:پس  اظه��ار  وی 
موضوع توس��ط همراهان وی به اورژانس 11۵، 
اورژان��س ب��رای اعزام به مح��ل از هالل احمر 
درخواست بالگرد داد، که به دلیل نبودن بالگرد 
در چهارمحال و بختیاری ،از اس��تان خوزستان 

بالگرد درخواست شد.
وی از اعزام  تیم اورژانس به محل حادثه خبر 
داد و گفت: اين بانوی ۵۴ساله قبل از اعزام تیم 

امداد هوايی ،در محل فوت کرد.
به گزارش ايرنا، آبش��ار زردلیمه  در شهرستان 
اردل و درفاصله ۹۰کیلومتری مرکز چهارمحال 

و بختیاری قرار دارد.
اين آبش��ار از مناطق گردش��گری سخت گذر 
اس��تان اس��ت که مورد عالق��ه گردش گران و 

عالقمندان قرار دارد.

ماهانه ۱۱۲ آزمایش ماموگرافی در بیمارستان تامین اجتماعی 
چهارمحال و بختیاری انجام می شود

یک کوهنورد در ارتفاعات آبشار زردلیمه اردل جان باخت

سالمت رد 
گاه رساهن ن
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سالمت رد 
گاه رساهن ن

مدي��ر درمان تامی��ن اجتماع��ی چهارمحال و 
بختیاری گفت: در راستای ساماندهی مراجعات 
بیماران به مراکز درمانی و اس��تقرار نظام ارجاع 
داخل��ی، 1۰ هزارپرون��ده برای بیم��اران ديابتی 

استان تشکیل شد.
محمود جاويد اف��زود: اين بیماران از مردادماه 
س��ال ۹۶  تاکنون ۲۴۰ هزار بار در مراکز درمانی 
تامی��ن اجتماعی اس��تان توس��ط پزش��کان اين 
مجموعه ويزيت ش��ده اند که به تفکیک س��هم 
ويزيت پزشک عمومی۶۵ درصد و سهم ويزيت 

پزشک متخصص۳۵ درصد بوده است.
وی ادام��ه داد: همچنی��ن در حدود ۷۰ میلیارد 
ري��ال داروه��ای اختصاص��ی درم��ان ديابت از 
جمله انسولین »ان پی اچ« و »رگوالر« و داروهای 
خوراکی همچون »متفورمین« و »گلی بن کالمید« 
در اختی��ار بیمه ش��دگان ديابتی قرار داده ش��ده 
اس��ت. جاويد، تعداد خدمات پاراکلینیکی ثبت 
ش��ده در خصوص مراجعه به آزمايش��گاه های 

مراکز تامین اجتماعی استان را ۳۰ هزار مراجعه 
اع��الم کرد و گف��ت: افزون بر ۲ میلی��ارد ريال 
خدمات آزمايش��گاهی به اين بیماران به صورت 

رايگان ارائه شده است .
مدي��ر درمان تامی��ن اجتماع��ی چهارمحال و 
بختی��اری با بیان اينکه دياب��ت به عنوان يکی از 
ش��ايع ترين بیماری ه��ا و يک��ی از داليل اصلی 
مراجعه به مراکز درمانی اس��ت، خاطرنشان کرد: 
ديابت از جمله شايع ترين بیماری های متابولیکی 
اس��ت که همراه با پرفشاری و اختالالت چربی 

خ��ون ب��ه عن��وان 
بیماری های تمدن جديد شناخته می شود. جاويد 
افزود: با توجه به سبک زندگی شهرنشینی، رژيم 
غذايی نامناسب و کم تحرکی، شیوع اين بیماری 
رو به افزايش اس��ت که اين روند رو به رشد با 

تفاوت ناچیزی در خانم ها بیشتر ديده می شود.
وی خاطرنشان کرد: ممکن است بیماری بدون 
عالمت باش��د يا با عالئم مختصر همراه باشد و 
در نتیجه فرد سال ها از بیماری خود بی خبر باشد 
و منج��ر به صدمات جبران ناپذيری به خصوص 
برکلیه ها، چش��م، اعصاب محیطی و عروق قلب 
و مغ��ز برجا بگ��ذارد از همین رو تش��خیص و 
درم��ان زودهنگام اين بیماری بس��یار با اهمیت 
است. به گزارش ايرنا، تامین اجتماعی در حوزه 
درمان از طريق بیمارس��تان ام��ام علی)ع(، ۲پلی 
کلینی��ک تخصصی، ۲ درمانگاه تخصصی و يک 
درمانگاه عمومی به طور مستقیم و از طريق بیش 
از ۵۰۰ مرکز بصورت غیرمستقیم به بیمه شدگان 

خود ارائه خدمت می کند.

ريیس دانشگاه علوم پزشکی، خدمات درمانی 
و بهداش��تی چهارمحال و بختیاری گفت: روند 
بس��تری بیماران مبتال به ويروس کرونا در استان 

روند نزولی به خود گرفته است.
مجی��د ش��یرانی روز پنجش��نبه در گفت  وگو 
با خبرن��گار ايرنا افزود: با اقدام��ات به موقع و 
همراهی مردم، شرايط استان در خصوص شیوع 

وي��روس کرونا در وضعیت به نس��بت مطلوبی 
نس��بت به ديگر اس��تانها ق��رار دارد اما همچنان 
نیازمن��د مراقبت و توجه جدی ب��ه توصیه های 

بهداشتی هستیم.
وی ادامه داد: در کنار نزولی شدن تعداد بیماران 
بس��تری در مراکز درمانی استان، روند شناسايی 
بیماران سرپايی ثابت است و طی هفته های اخیر 
اي��ن تعداد در يک وضعیت ثابتی قرار داش��ته و 

روند صعوی به خود نگرفته است.
شیرانی با بیان اينکه شیوع کرونا در چهارمحال 
و بختی��اری از مرحله کنت��رل وارد مرحله مهار 
شده است، تصريح کرد: از ابتدای شیوع ويروس 
کرونا تاکنون هیچگاه ظرفیت های بیمارس��تانی 
کمتر از تعداد بیماران نبود و در اين خصوص با 

چالش و مشکلی مواجه نشديم.
ريیس دانشگاه علوم پزشکی، خدمات درمانی 
و بهداش��تی چهارمحال و بختیاری در خصوص 
میزان مرگ و میر ناش��ی از ويروس کرونا گفت: 

در مقايس��ه ب��ا میانگین کش��وری در وضعیت 
مناس��بی قرار داريم بدين ترتی��ب که در همین 

خصوص ۳۸ درصد کشوری درگیری داريم.
شیرانی، اوج شیوع ويروس کرونا در استان را 
ت��ا اواخر خردادماه اعالم ک��رد و گفت: هرچند 
در مواجه��ه با ويروس کرونا نمی توان اظهارنظر 
قطعی کرد اما پیش بینی می شود پس از خردادماه 
تع��داد بیماران مبت��ال به کرونا در اس��تان روند 

نزولی به خود گیرد.
به گزارش ايرنا، وي��روس کرونا يا کوويد 1۹ 
به بیش��تر کشورهای جهان سرايت کرده است و 
سازمان بهداش��ت جهانی را برآن داشته است تا 

وضعیت فوق العاده اعالم کند.
شست وشوی دست ها با آب و صابون، رعايت 
بهداش��ت فردی، خودداری از دس��ت دادن های 
مکرر و منع س��فر و اجتماع��ات از جمله نکاتی 
است که پزش��کان متخصص برای پیشگیری از 

شیوع اين ويروس توصیه می کنند.

۱۰ هزار پرونده الکترونیکی بیماران دیابتی در 
چهارمحال و بختیاری تشکیل شد

روند بستری بیماران کرونایی در چهارمحال و بختیاری نزولی شد

اي��ن روزها بح��ث بیماری 
کاوازاکی که بیش��تر در بین کودکان شیوع دارد، 
بر س��ر زبانها افتاده است و برخی نیز در فضای 
مجازی آن را ش��بیه ويروس کرونا می دانند، اما 

اين بیماری چگونه است و اثرات آن چیست.
متخصصان، نس��بت دادن کاوازاکی را به کرونا 
رد می کنن��د و معتقدند اي��ن بیماری بیش از ۵۰ 
س��ال اس��ت که در علم پزشکی ش��ناخته و راه 
درمان اين بیماری نیز تشخیص داده شده است، 
به همی��ن دلیل نگران��ی خانواده ه��ا را بی مورد 

می دانند.
طبق تحقیقات پزشکی، بیماری کاوازاکی بیش 
از ۵۰ س��ال پیش توسط يک متخصص کودکان 
ژاپنی شناسايی و به نام همین متخصص مشهور 
شده اس��ت، ۸۰ تا ۹۰ درصد موارد اين بیماری 
در کودکان کمتر از پنج س��ال مش��اهده می شود 
و تب، ضايعات پوس��تی، قرمزی چشم، قرمزی 
گلو و دهان، تورم دست و پا و بزرگ شدن غدد 

لنفاوی از جمله عاليم اين بیماری است.
عاليم کرونا در کودکان

محققان موسس��ه مل��ی تحقیقات س��المت و 
دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه 
تهران با توجه به تحقیقات انجام شده عالئم ابتال 
به ويروس کرونا در کودکان را تشخیص داده اند.
در بیش��تر مطالعات، س��ن ش��روع بیماری در 
کودکان از 1.۵ ماه تا 1۷ سال گزارش شده است، 
که بیش��تر اين کودکان بیم��ار، ارتباط نزديکی با 

افراد آلوده به ويروس داشته اند.
همچنین مطالعه انجام ش��ده بر روی اطالعات 
افراد مبتال به ويروس کرونا نشان می دهد که يک 
درصد از اين افراد زير 1۰ سال بوده اند. کودکان 
آلوده ممکن اس��ت بدون عالمت باشند يا عالئم 
تب، س��رفه خشک و خس��تگی را نشان دهند، 
تعداد معدودی از آن ه��ا عالئم تنفس فوقانی از 

جمله گرفتگی و آبريزش بینی داشته اند.
اي��ن محققان می گويند: در برخ��ی از کودکان 
مبت��ال، عالئ��م گوارش��ی از جمل��ه ناراحتی در 
شکم، حالت تهوع، استفراغ، درد شکم و اسهال 
گزارش ش��ده اس��ت. در مطالع��ه ای ديگر، ۸۰ 
درص��د کودکان س��ابقه تماس با اف��راد مبتال يا 
س��فر به مناطق پرخطر را داشته اند و شايع ترين 
عالمت ابت��ال در اين کودکان، تب )۸۰ درصد(، 
سرفه)۶۰ درصد(، گلودرد)۴۰ درصد(، گرفتگی 
بینی)۳۰ درصد(، و عطس��ه و آبريزش بینی )۲۰ 

درصد( بوده است.
در برخی موارد، عالوه بر عالئم تنفسی، عالئم 
گوارش��ی مانند حالت تهوع، استفراغ، درد شکم 

و اسهال را نیز نشان می دهند.
در  بررسی های انجام شده در برخی  مطالعات، 
خس��تگی نیز جزو عالئم بیان ش��ده اس��ت اما 
گیجی و ناتوانی در بیدار شدن کودکان از خواب 

صراحتا بیان نشده است.
کاوازاکی بیماری ناشناخته ايی نیست

يک فوق تخصص آسم و آلرژی و نقص ايمنی 
بدن اطف��ال در اين باره گفت: بیماری کاوازاکی 
،بیمار جديدی نیست و علم پزشکی سالیان سال 

است که با اين واژه آشنايی دارد.
پیمان پاينده به عاليم اين بیماری اشاره کرد و 
گفت: اين بیماری بیش��تر در سنین کمتر از پنج 
سال و به صورت تب شديد در پنج روز، التهاب 
چشم، قرمزی و تورم و خشکی اطراف و داخل 
دهان، زبان ملتهب قرمز به ش��کل توت فرنگی، 
تورم دست ها و پاها، ضايعات پوستی در سراسر 
بدن، بزرگ ش��دن غده های لنف��اوی در گردن، 

پوسته ريزی انگشتان خود را نشان می دهد.
اين فوق تخصص آسم و آلرژی اظهار داشت: 
کاوازاک��ی نوع��ی بیماری اس��ت ک��ه علت آن 
ناشناخته است، اما اعالم شده ممکن است برخی 
از بیماری های عفونی در تشديد اين بیماری،در 

زمینه های ژنتیکی مساعد، بی تاثیر نباشد.
پاينده اظهار داشت: برخی از محققان  معتقدند 
ک��ه بعض��ی از ويروس ه��ا و میکروب ه��ا مثل 
س��رماخوردگی و آنفلوانزا و ويروس های فصل 

بهار، ممکن است با کاوازاکی در ارتباط باشند.
به گفت��ه پاينده، به تازگی همراهی اين بیماری 
در کودکانی که تس��ت کرون��ای آنها مثبت بوده 

اس��ت، ديده ش��ده که می ت��وان اعالم ک��رد، به  
احتم��ال يکی از بیماری های عفونی که می تواند 
ايجاد بیماری کاوازاکی کند، کرونا اس��ت، ولی 
نبايد فراموش کرد که اگر هم کاوازاکی با کرونا 
ارتباط داش��ته باشد، مثل س��اير بیماری ها يعنی 

آنفلوانزا و سرماخوردگی است.
اين فوق تخصص آس��م و آلرژی خاطر نشان 
ک��رد: نبايد کاوازاک��ی را نوع جدي��د و جهش 
يافته کرونا در ک��ودکان قلمداد کرد، زيرا درمان 
کاوازاک��ی تش��خیص داده ش��ده و ۹۵ درص��د 
کودکان مبتال به اين بیماری با تجويزهای س��اده 
درمان می شوند و اين بیماری هیچ عارضه ای را 

برای آنها ايجاد نمی کند.
تاکنون گزارش��ی از  ابتال کودکان به کاوازاکی 

اعالم نشد
ريی��س دانش��گاه عل��وم پزش��کی، خدم��ات 
بهداشتی و درمانی چهارمحال و بختیاری نیز در 
همین م��ورد گفت: تاکنون گزارش های کوتاهی 
از ش��یوع و بروز بیماری در کودکان و نوجوانان 
از گوش��ه و کنار جهان مخابره شده است، اما در 
ايران گزارش ش��ديدی در اين خصوص نش��ده 

است.
شیرانی تصريح کرد: يکی دو استانی که در اين 
خصوص گزارشاتی داشته اند به صورت مقطعی 

و بیماری در کودکان چشمگیر نبوده است.
ش��یرانی خاطر نشان کرد: کودکان و جوان ترها 
همچنان می توانند به عنوان ناقالن بیماری کوويد 
1۹، احتمال گرفتار ش��دن ساير افراد خانواده به 
ويژه مسن ترها و افراد دارای بیماری زمینه ای را 

افزايش دهند.
وی همچنین متذکر شد، کودکان در محیط های 
عمومی به واس��طه نداش��تن توانايی در رعايت 
خیلی خ��وب نکات بهداش��تی، نیازمند مراقبت 
بیشتر هستند و در صورت ابتال به بیماری عاليم 

غیرکالسیک و خفیف تر در آنها، بروز می يابد.
 به گ��زارش ايرنا، ويروس کرونا يا کوويد 1۹ 
به بیش��تر کشورهای جهان سرايت کرده است و 
سازمان بهداش��ت جهانی را برآن داشته است تا 

وضعیت فوق العاده اعالم کند.
شست وشوی دست ها با آب و صابون، رعايت 
بهداش��ت فردی، خودداری از دس��ت دادن های 
مکرر و منع س��فر و اجتماع��ات از جمله نکاتی 
است که پزش��کان متخصص برای پیشگیری از 

شیوع اين ويروس توصیه می کنند.

سالمت رد 
گاه رساهن نگاهی به عالئم بیماری کاوازاکین
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سالمت رد 
گاه رساهن ن

ايس��نا/چهارمحال و بختیاری رئیس دانش��گاه علوم 
پزشکی شهرکرد با اشاره به اينکه ۹۰ درصد انتقال کرونا 
ويروس از طريق برگزاری مجالس شادی، مهمانی های 
خانوادگی و مجالس ترحیم صورت می گیرد، گفت: بايد 

از برگزاری تجمعات جلوگیری کنیم.
مجید شیرانی ۲۹ ارديبهشت ماه در ستاد مبارزه با کرونا 
در چهارمحال و بختی��اری با بیان اينکه از لحاظ تعداد 
بستری و بیماران مبتال به کرونا ويروس استان وضعیت 
مطلوب��ی دارد، اظهار کرد: آمار ابت��ال به کرونا ويروس 
در استان نسبت به میانگین کشوری ۴۰ درصد پايین تر 
است. رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد تاکید  کرد: 
چهارمح��ال و بختیاری در بح��ث درمان به روش های 
پیشرفته درمانی مجهز شده است، همچنین در روش های 
پیشگیری و درمان طرح های پژوهشی کیفی ارائه شده 
اس��ت. وی با بیان اينکه روند درگیری با کرونا ويروس 
طوالنی شده است، خاطرنشان کرد: امروز خستگی کادر 
درم��ان از مهم ترين چالش های پی��ش روی ما در آينده 
اس��ت، بنابراين بايد تمهیداتی برای تشويق و باالبردن 
انگیزه کادر درمان و پرسنل صورت بگیرد. شیرانی ادامه 
داد: دانشگاه علوم پزش��کی در پرداخت پاداش به کادر 
درمانی مواجه اس��ت، زيرا بحث پیشگیری و مبارزه با 
کرونا هزينه های بس��یاری را به دانش��گاه تحمیل کرده 

است.
رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی ش��هرکرد با تأکید بر 
اينکه خريد وس��ايل حفاظتی و ضدعفونی در استان با 
جديت دنبال می شود، يادآور شد: خوشبختانه با تدابیر 
انديشیده ش��ده اجازه نداديم کمبودی در اين حوزه در 
مراکز درمانی احساس شود. وی با بیان اينکه وضعیت 
استان های خوزستان و لرستان قرمز است، گفت: ورود 
مسافران از اين استان ها در روزهای آينده به چهارمحال 
و بختیاری نگران کننده اس��ت و بايد تدبیری انديشیده 

شود.
ش��یرانی در پايان با اش��اره به اينکه ۹۰ درصد انتقال 
کرونا ويروس از طريق برگزاری مهمانی های خانوادگی، 
مجالس ش��ادی و ترحیم صورت می گیرد، خاطرنشان 

کرد: بايد از برگزاری تجمعات جلوگیری کنیم.
از اجاره موقت منازل به مس��افران جلوگیری شود در 
ادامه جلس��ه عبدالرضا علیمحمدی دادستان شهرستان 

شهرکرد با بیان اينکه بحث اسکان مسافر در منازل 
شخصی نگران کننده است، اظهار کرد: گزارشاتی مبنی بر 
اجاره موقت منازل در سطح استان و شهرستان شهرکرد 
به گردش��گران و مسافران وجود دارد، بايد به مشاوران 
امالک دس��تور دهیم که از اجاره موقت منزل به ساکنان 
استان های مجاور خودداری کنند. وی افزود: در هتل ها 
غربالگری از مس��افران ورودی از استان های لرستان و 

خوزستان با جديت دنبال شود.
علیمحم��دی در خصوص ورود مرغ از اس��تان های 
ش��مالی به چهارمحال و بختیاری، خاطرنشان کرد: در 
جلس��ات متعدد ورود مرغ از ساير  استان ها در شرايط 
فعلی ممنوع اعالم ش��د، اما مش��اهده می شود که مرغ 
ش��مال در فروش��گاه ها عرضه می ش��ود. وی در پايان 
خواستار تشديد و نظارت بهداشتی بر اصناف و کنترل 

قیمت ها شد.
استقبال محدود دانش آموزان از بازگشايی مدارس

فرحناز قائدامینی ۲۷ ارديبهشت در ستاد پیشگیری و 
مقابله با کرونا با بیان اينکه 1۸۷۶ مدرسه بازگشايی شد، 
اظهار کرد: طی ۲ روز گذش��ته از 1۰۰۰ مدرس��ه مورد 
بازديد قرار گرفت تا از رعايت پروتکل های بهداش��تی 

اطمینان حاصل کنیم.
مدي��رکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری با 
بیان اينکه باالی ۹۸ درصد معلمان و مديران در مقاطع 
تحصیل��ی مختلف در روز ۲۷ ارديبهش��ت در مدارس 
استان حضور داشتند، گفت: به طور میانگین در متوسطه 
دوم ح��دود 1۷ درصد، در متوس��طه اول ۲۰.۴ درصد 
و در مقط��ع ابتدايی ح��دود ۳۷ درصد دانش آموزان در 

مدارس برای رفع اشکال حاضر شدند.
وی ب��ا بیان اينک��ه طبق آمار دانش آموزان س��اکن در 
روس��تاها بی��ش از دانش آم��وزان مدارس ش��هرها در 
کالس های رفع اشکال شرکت کردند، افزود: حدود ۵۷ 
معلم در روز ۲۷ ارديبهش��ت غیبت داشتند که اين عدد 
نسبت به میزان غیبت معلمان در کشور کمترين آمار را 

به خود اختصاص داد.
بشدت مخالف بازگشايی دانشگاه ها هستیم

در پاي��ان جلس��ه فري��دون رحمانی مع��اون درمان 
دانش��گاه علوم پزشکی ش��هرکرد اظهار کرد:  مخالف 
بازگشايی دانش��گاه ها هستیم، زيرا ورود دانشجويان از 
س��اير استان ها عامل انتشار گس��ترده کرونا ويروس در 
خوابگاه ها اس��ت. وی تأکید کرد: در روزهای آتی بايد 
ورودی ها به از اس��تان های هم جوار از جمله لرس��تان 
و خوزس��تان با حساس��یت بااليی کنترل شود. معاون 
درمان دانش��گاه علوم پزشکی شهرکرد در پايان گفت: 
آموزش های بهداشتی الزم در خصوص کرونا ويروس 
به عشاير داده شود و به مدت ۲ هفته از تردد در سطح 

استان خودداری کنند.

۹۰ درصد شیوع کرونا ویروس در تجمعات و مهمانی ها صورت 
می گیرد

سخنگوی وزارت بهداشت از شناسايی 
۲۳۹۲ بیمار جديد کوويد1۹ در کشور 
طی ۲۴ س��اعت گذش��ته خبر داد. به 
گزارش ايسنا، دکتر کیانوش جهانپور، 
گفت: از ديروز تا امروز 1 خرداد 1۳۹۹ 
و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 
۲۳۹۲ بیم��ار جديد مبتال به کوويد1۹ 
در کش��ور شناسايی شد. وی افزود: از 
بین مبتاليان جديد، ۳۵1 مورد بستری 
و ۲۰۴1 م��ورد س��رپايی و از افراد در 
تماس با مبتاليان بودند که شناس��ايی 
شدند و مجموع بیماران کوويد1۹ در 
کش��ور به 1۲۹ هزار و ۳۴1 نفر رسید.  
جهانپور ادامه داد: متاسفانه در طول ۲۴ 
ساعت گذشته، ۶۶ بیمار کوويد1۹ جان 
خود را از دست دادند و مجموع جان 
باختگان اين بیماری به ۷۲۴۹ نفر رسید. 
وی ادامه داد: خوشبختانه تا کنون 1۰۰ 
هزار و ۵۶۴ نفر از بیماران، بهبود يافته 
و ترخیص ش��ده ان��د و  ۲۶۵۵ نفر از 
بیماران مبتال به کوويد1۹ در وضعیت 
ش��ديد اين بیماری تحت مراقبت قرار 
دارند. جهانپور تاکید کرد: تا کنون ۷۴۶ 
هزار و ۴۵ آزمايش تشخیص کوويد1۹ 
در کشور انجام شده است. سخنگوی 
وزارت بهداش��ت اظهار کرد: در طول 
۲۴ ساعت گذشته در 1۲ استان موارد 
فوت��ی صفر و در ۶ اس��تان، يک مورد 
فوتی گزارش شده است. وی در ادامه 
با اشاره به اينکه امسال همچون گذشته 
روز قدس برگزار نمی ش��ود، افزود: با 
اين حال ممکن است در مناطق سفید 
که نماز جمعه برگزار می شود و  مردم 
در اي��ن مناطق که ب��رای نماز جمعه 
شرکت می کنند، در مراسم بزرگداشت 
اي��ن روز نیز حضور داش��ته باش��ند. 
همچنین براس��اس آخرين تصمیمات 
طرح کاروان خودرويی نیز منتفی شده 

است.

عبور بهبود یافتگان 
کووید۱۹ در کشور از 

مرز ۱۰۰ هزار نفر

اس��تاندار  بختی��اری  و  ايس��نا/چهارمحال 
چهارمح��ال و بختی��اری با تاکید ب��ر اينکه اين 
اس��تان در هفته ه��ای آينده آمادگ��ی پذيرايی از 
مهمان��ان از اس��تان های مج��اور ب��ه خصوص 
لرس��تان و خوزس��تان را ن��دارد، گف��ت: تمام 
مراکز گردش��گری، تفريحی و توريس��تی استان 
تعطیل اس��ت و هیچ گونه خدماتی به مسافران و 

گردشگران ارائه نمی شود.
اقب��ال عباس��ی ۲۹ ارديبهش��ت ماه در س��تاد 
پیش��گیری و مب��ارزه ب��ا کرون��ا در چهارمحال 
و بختی��اری با بی��ان اينکه وضعیت اس��تان های 
خوزستان و لرس��تان که هم مرز با استان هستند 
قرمز اعالم ش��ده است، اظهار کرد: ورود مسافر 
از اين استان ها در روزهای آينده موجب نگرانی 
مردم و سیس��تم بهداش��تی درمانی چهارمحال و 

بختیاری شده است.
استاندار چهارمحال و بختیاری با تاکید بر اينکه 
اين اس��تان در هفته های آين��ده آمادگی پذيرايی 
از مهمان��ان از اس��تان های مج��اور به خصوص 
لرس��تان و خوزس��تان را ندارد، عنوان کرد: تمام 
مراکز گردش��گری، تفريحی و توريستی استان 

تعطیل اس��ت و هیچ گونه خدماتی به مسافران و 
گردشگران ارائه نمی شود.

وی خاطرنش��ان کرد: در هفته آينده فرمانداران 
در ورودی های چهارمحال و بختیاری ايس��ت و 
بازرس��ی مس��تقر کنند و خودروهای ورودی به 

استان غربالگری شوند.
عباسی در خصوص برپايی چادر در پارک ها و 
اتراق گردش��گران در فضاهای سبز، يادآور شد: 
ش��هرداری ها متولی اين مکان ها هس��تند و نبايد 
اج��ازه دهن��د در اين مکان ه��ا تجمعی صورت 
بگیرد، برپايی چادر و اس��کان در بوس��تان ها و 
فضاهای سبز در شهرها و روستاها ممنوع است.
اس��تاندار چهارمحال و بختی��اری اضافه کرد: 
همچنین نبايد اجازه دهیم مسافران و گردشگران 
در منازل مسکونی و محل های اسکان غیررسمی 
توس��ط اشخاص سکونت داده شود، اداره اماکن 

نیروی انتظامی بر اين مسئله نظارت کند.
وی  با اشاره به گزارشاتی مبنی بر تجمع افراد 
در آرامستان  ش��هرکرد برای مراسمات تشییع و 
تدفین اموات، گفت: ش��هرداری شهرکرد متولی 
آرامس��تان اس��ت و بايد بر رعايت پروتکل های 

بهداشتی نظارت کند.
عباس��ی در ادامه در خصوص کمک به اقشار 
آس��یب ديده از کرونا، افزود: به آس��یب ديدگان 
از کرون��ا ويروس به ۲ طريق تس��هیالت دولتی 
و از طريق کمک های مومنانه و مواس��ات مورد 

حمايت قرار می گیرند.
اس��تاندار چهارمح��ال و بختی��اری تأکید کرد: 
خبرن��گاران خبرگزاری ه��ا و ص��دا و س��یما از 
اقش��اری بودند که در ايام شیوع کرونا ويروس 
در کنار مس��ئوالن و مدي��ران بودند و در حیطه 
اطالع رسانی و آگاه سازی تالش های بسیاری را 
انج��ام دادند، اما زحمات آن ه��ا آن گونه که بايد 
مورد توج��ه قرار نگرفت، خبرن��گاران نیز بايد 

جزو مشاغل آسیب ديده از کرونا قرار بگیرند.
وی در ادام��ه در خص��وص نظ��ارت بر بازار، 
عنوان کرد: به نظر می رس��د نظارت بر قیمت ها 
و پروتکل های بهداش��تی کمرنگ ش��ده است، 
س��ازمان صمت، تعزيرات، اتاق اصناف و مرکز 
بهداش��ت بايد نظارت ها در اين حیطه را تشديد 
کنند، می توانند از ظرفیت س��اير دس��تگاه ها نیز 

استفاده کنند.

چهارمحال و بختیاری آمادگی پذیرش مسافر را ندارد

طرح پیشگیری از تنبلی چشم در چهارمحال و بختیاری زودهنگام 
اجرایی می شود

 سرپرس��ت بهزيس��تی چهارمحال و بختیاری گفت: طرح پیشگیری از تنبلی چشم با اشاره 
به شیوع ويروس کرونا در نیمه دوم تیرماه و زودهنگام اجرا می شود.

معصوم��ه محم��دی روز دوش��نبه در گفت وگو با خبرنگار ايرنا با اش��اره ب��ه اينکه طرح 
غربالگری تنبلی چش��م همه س��اله در آبان ماه اجرا می ش��د، افزود: اين طرح  امسال به دلیل 

شرايط خاص ناشی از شیوع ويروس کرونا از نیمه دوم تیرماه آغاز می شود.
وی اظهار داش��ت:در اين طرح که از 1۵ تیرماه آغاز می شود، سنجش سالمت کودکان سه 

تا ۶ساله  از طريق دستگاه غربالگر بینايی انجام می شود.
وی گفت: با توجه به شیوع کرونا، سنجش براساس پروتکل های بهداشتی زيرنظر سازمان 
بهزيستی کشور و با استفاده از دستگاه غربالگری است و در سنجش کودکان از تابلو استفاده 

نمی شود.
محمدی افزود: پارس��ال در طرح غربالگری تنبلی چشم)آمبیلوبی(  ۵۰ هزار و ۹۷۳ کودک 
سنجش شدند که از اين تعداد سه هزار و ۵۶۳ کودک مشکوک به اختالالت بینايی شناسايی 
ش��د. به گفته وی، پس از معاين��ات تخصصی يکهزار و ۹۹1  ک��ودک دچار اختالل بینايی 
تش��خیص داده شدند و برای چهار درصد کودکان مبتال به تنبلی چشم نیز کمک هزينه تهیه 

عینک از سوی بهزيستی استان پرداخت شد.
تنبلی چشم يا آمبلوپی )Amblyopia( که در حدود سه درصد افراد ديده می شود، زمانی 

رخ می دهد که چشم در دوره کودکی ديد طبیعی نداشته باشد.
اين اختالل که به طور معمول در يک چشم ديده می شود به دلیل اختالل ديد چشم تنبل بر 
اثر عوامل مختلف نظیر عیوب انکساری )دوربینی،  نزديک بینی، يا آستیگماتیسم(،  انحراف 
چشم )لوچی يا استرابیسم(، يا نبود شفافیت مسیر بینايی ناشی از عواملی مانند آب مرواريد، 

کدورت قرنیه، يا افتادگی پلک رخ می دهد.

مسوول روابط عمومی مرکز مديريت حوادث و 
فوريت های پزشکی چهارمحال وبختیاری گفت: 
بر اثر واژگونی يک دستگاه پژو در محور لردگان 

به مالخلیفه ۲ نفر فوت کردند.
به گزارش چهارشنبه شب ايرنا از روابط عمومی 
اورژانس 11۵ اس��تان، محسن ابراهیمی افزود: در 
اي��ن حادثه رانندگی که عصر چهارش��نبه رخ داد 
۲ نفر فوت و چهار سرنشین خودرو نیز مصدوم 
ش��دند. وی از اعزام ۲ دستگاه آمبوالنس به محل 
حادث��ه خبر داد وگفت: مصدوم��ان پس از انجام 
اقدامات درمانی توسط تکنسین های اورژانس به 

بیمارستان شهدای لردگان منتقل شدند.
به گ��زارش ايرن��ا، براس��اس اعالم پلی��س راه 
چهارمحال و بختی��اری فوتی تصادفات رانندگی 
در سالجاری در استان س��ه درصد کاهش داشته 
است. براساس اين گزارش، 1۵ درصد تصادفات 
رانندگی در س��الجاری در اس��تان بر اثر واژگونی 
خودرو بوده که بیش��ترين علت واژگونی خودرو 

نیز رعايت نکردن سرعت مطمئنه بوده است.

سالمت رد 
گاه رساهن واژگونی ن

خودرو در 
لردگان ۲ فوتی 

داشت
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سالمت رد 
گاه رساهن ن س��خنگوی وزارت بهداش��ت از شناسايی ۲1۸۰ 

بیمار جديد کوويد1۹ در کش��ور طی ۲۴ س��اعت 
گذشته خبر داد.

به گزارش ايس��نا، دکتر کیان��وش جهانپور گفت: 
از دي��روز ت��ا امروز )۴ خرداد 1۳۹۹( و بر اس��اس 
معیارهای قطعی تشخیصی ۲1۸۰ بیمار جديد مبتال 
به کوويد1۹ در کشور شناسايی شد. از بین مبتاليان 
جديد، ۳۶۴ مورد بستری و 1۸1۶ مورد سرپايی و از 
افراد در تماس با مبتاليان بودند که شناسايی شدند. 
وی افزود: روند بیماريابی در کشور تقويت شده و 
موارد س��رپايی و افراد در تماس با مبتاليان، امروز 
۸۳ درصد از بیماران جديد را تشکیل می دهند. البته 
چندين هفته است که موارد جديد سرپايی بیش از 
۸۰ درصد موارد جديد را ش��امل می شوند. وی در 
ادامه گفت: مجموع بیماران کوويد1۹ در کش��ور به 

1۳۵ هزار و ۷۰1 نفر رس��ید و متاسفانه در طول 
۲۴ ساعت گذشته، ۵۸ بیمار کوويد1۹ جان خود را 
از دست دادند که مجموع جان باختگان اين بیماری 

به ۷۴1۷ نفر رسید.
جهانپ��ور اظهار کرد: خوش��بختانه ت��ا کنون 1۰۵ 
ه��زار و ۸۰1 نفر از بیماران، بهبود يافته و ترخیص 
ش��ده اند و ۲۶1۵ نفر از بیم��اران مبتال به کوويد1۹ 
در وضعیت ش��ديد اين بیماری تحت مراقبت قرار 
دارند. سخنگوی وزارت بهداشت، ادامه داد: تا کنون 
۸۰۰ هزار و ۵1۹ آزمايش تش��خیص کوويد1۹ در 
کش��ور انجام شده است. وی با بیان اينکه وضعیت 
استان خوزستان، همچنان قرمز است، تصريح کرد: 
در طول ۲۴ ساعت گذشته در 1۳ استان موارد فوتی 
صفر و در ۸ اس��تان، فقط يک مورد فوتی گزارش 

شده است.

س��خنگوی وزارت بهداش��ت گفت: با شناسايی 
۲۰۲۳ م��ورد جديد کوويد-1۹در کش��ور، مجموع 
مبتاليان کوويد1۹ در کشور به 1۳۷۷۲۴ نفر رسید.

به گزارش ايس��نا، دکتر جهانپور گفت:ر از ديروز 
ت��ا امروز ۵ خ��رداد 1۳۹۹ و بر اس��اس معیارهای 
قطعی تشخیصی دو هزار و ۲۳ بیمار جديد مبتال به 

کوويد1۹ در کشور شناسايی شد.
وی اف��زود: از بی��ن مبتاليان جدي��د، ۳۳۸ مورد 
بس��تری و يک هزار و ۶۸۵ مورد معادل ۸۳ درصد 
از م��وارد جديد از افراد در تماس با مبتاليان بودند 

که شناسايی شدند.
ب��ه گفته جهانپور، مجموع بیم��اران کوويد1۹ در 

کشور به 1۳۷ هزار و ۷۲۴ نفر رسید.
وی ادامه داد: متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، 

۳۴ بیمار کوويد1۹ جان خود را از دست دادند.

جهانپور گفت: مجموع جان باختگان اين بیماری 
به ۷ هزار و ۴۵1 نفر رسید.

وی ادامه داد: خوش��بختانه ت��ا کنون 1۰۷ هزار و 
۷1۳ نفر از بیماران، بهبود يافته و ترخیص شده اند.
وی ادام��ه داد: ۲۵۸۵ نف��ر از بیم��اران مبت��ال به 
کووي��د1۹ در وضعیت ش��ديد اي��ن بیماری تحت 

مراقبت قرار دارند.
جهانپ��ور گفت:تا کنون ۸1۸ هزار و ۹1۷ آزمايش 

تشخیص کوويد1۹ در کشور انجام شده است.
وی ادامه داد: وضعیت استان خوزستان، همچنان 
قرمز اس��ت اما ش��اهد کاهش 1۰ ت��ا 1۵ درصدی 

موارد بستری نسبت به روزهای گذشته هستیم.
وی همچنی��ن تاکید ک��رد: در طول ۲۴ س��اعت 
گذش��ته در 1۹ اس��تان م��وارد فوتی صف��ر و در ۵ 

استان، فقط يک مورد فوتی گزارش شده است.

شناسایی ۲۱۸۰ ابتالی جدید کووید۱۹ در کشور/ 
انجام بیش از ۸۰۰ هزار تست تشخیصی

۲۰۲۳ ابتال و ۳۴ فوتی جدید کرونا در کشور /
 ۱۹ استان بدون فوتی

از  بهداش��ت  وزارت  س��خنگوی 
شناسايی 1۸۶۹ بیمار جديد کوويد1۹ 

در کشور خبر داد .
به گزارش ايس��نا، دکتر جهانپور در 
اين باره گفت : از ديروز تا امروز سوم 
خرداد بر اس��اس معیاره��ای قطعی 
تشخیصی 1۸۶۹ بیمار جديد مبتال به 

کوويد1۹ در کشور شناسايی شد.
وی اف��زود: از بی��ن مبتاليان جديد، 
۳۸۶ م��ورد بس��تری و 1۴۸۳ م��ورد 
س��رپايی و از اف��راد در تم��اس ب��ا 
مبتاليان بودند که شناس��ايی شدند و 
مجموع بیماران کوويد1۹ در کش��ور 

به 1۳۳ هزار و ۵۲1 نفر رسید.
به گفته وی، متاس��فانه در طول ۲۴ 
ساعت گذش��ته، ۵۹ بیمار کوويد1۹ 
جان خود را از دست دادند و مجموع 
جان باختگان اي��ن بیماری به ۷۳۵۹ 
نفر رس��ید. جهانپ��ور با بی��ان اينکه 
خوش��بختانه تا کنون 1۰۴ هزار و ۷۲ 
نفر از بیماران، بهبود يافته و ترخیص 
شده اند. افزود:  ۲۶۳۳ نفر از بیماران 
مبتال به کوويد1۹ در وضعیت شديد 
اين بیماری تحت مراقبت قرار دارند.
وی اي��ن را ه��م گفت ک��ه تا کنون 
۷۸1 هزار و ۲۸۶ آزمايش تش��خیص 
کوويد1۹ در کشور انجام شده است.

س��خنگوی وزارت بهداشت با بیان 
اينک��ه وضعیت اس��تان خوزس��تان، 
همچن��ان قرمز اس��ت. تاکید کرد: در 
طول ۲۴ ساعت گذشته در 1۴ استان 
موارد فوتی صفر و در ۶ استان، فقط 

يک مورد فوتی گزارش شده است.

شناسایی ۱۸۶۹ 
بیمار جدید 

کووید۱۹ در کشور

 ايسنا/چهارمحال و بختیاری محقق طب سنتی 
در چهارمحال و بختیاری گفت: به  صورت کلی 
فش��ارخون به مزاج کلی و مزاج اعضای بدن به 
خصوص به اعصابی که ارتباط مس��تقیم با قلب 

دارند، بستگی دارد.
س��ید ابوالفتح ش��یرمردی اظهار کرد: در طب 
جديد اذعان می ش��ود که با افزايش س��ن فشار 
خون باال می رود، طب سنتی نیز معتقد است که 
هر چه س��ن باالتر می رود طبیعت بدن به سمت 

سردی و خشکی متمايل می شود.
اين محقق طب سنتی با اشاره به اينکه در طب 
سنتی هم مزاج کلی و هم مزاج جزئی در افزايش 
فشار خون دخیل است، بیان کرد: مزاج کلی افراد 
اگر گرم و تر و گرم و خشک باشد، اين مزاج ها 
فرد را مستعد ابتال به فشار خون باال می کند. وی 
با بیان اينکه مزاج گرم و تر به سه دسته خفیف، 
متوسط و شديد تقسیم بندی می شود، افزود: بايد 
دانست که س��وء مزاج گرم و تر نیز وجود دارد 
که اگر اين سوء مزاج متوسط و شديد باشد فرد 
به س��مت بیماری های متابولیک از جمله فش��ار 
خون می رود، البته س��وء مزاج گرم و خشک نیز 

در بروز بیماری های متابولیکی مؤثر است.
اين محقق طب س��نتی تصريح کرد: اختالالت 

رگ، اختالالت قلب ناش��ی از سوء مزاج که به 
پمپ بدن معروف اس��ت، اختالالت مايع داخل 
رگ و اخت��الالت اعض��ای مش��ارکتی که هم با 
قلب و هم ب��ا بدن ارتباط دارد، س��بب بیماری 
فش��ار خون می ش��ود. ش��یرمردی با بیان اينکه 
تصلب ش��رائین که موجب خش��ک شدن جدار 
رگ می ش��ود، عامل زمینه ای فش��ار خون است، 
بیان کرد: خش��کی جدار رگ می تواند ناش��ی از 
ورود سودا يا صفرا در جدار رگ باشد، از طرفی 

انقباض رگ می تواند موجب فشار خون شود.
وی با اشاره به اينکه اگر فشار خون را گرفتگی 
و انس��داد ناکامل در رگ تعريف کرده باش��یم، 
اين بیماری از درون به رگ فش��ار وارد می کند، 
ادام��ه داد: در طب س��نتی عالوه بر فش��ار وارد 

شده، ديواره عروق هم مدنظر است، اگر اين 
ديواره تحت عواملی نازک يا ضخیم ش��ود، فرد 

را مستعد فشار خون باال می کند.
شیرمردی تاکید کرد: به صورت کلی فشارخون 
ب��ه مزاج کل��ی و مزاج اعضا ب��دن به خصوص 
اعضايی مانند اعصاب که ارتباط مستقیم با قلب 

دارد بستگی دارد.
وی اضاف��ه کرد: جن��س جدار ش��ريان وريد 
از باف��ت عصبی اس��ت يعنی قابلیت کش��یدگی 
و ارتج��اع دارد ک��ه با وجود کش��ش زياد پاره 
نمی ش��ود، پس عصبانی��ت با تحري��ک عروق 

می تواند باعث انقباض و انسداد رگ ها شود.
اين محقق طب سنتی به نقش اعضای گوارشی 
مانند کبد و معده بر فش��ار خون اش��اره کرد و 
گفت: اگر اعضا گوارش��ی انسان به درستی  کار 
نکنند، يبوست پديد می آيد و عدم دفع سموم در 
بدن سبب افزايش فشار خون می شود، اينجاست 
که س��ردی و گرمی به خصوص در معده بسیار 
تاثیر دارد. شیرمردی خاطرنشان کرد: اختالالت 
کلیه نظیر باال و پايین رفتن امالح معدنی س��بب 
می ش��ود که س��ديم در بدن جمع ش��ود و بدن 
نتواند بار نمک خود را دفع کند و همین س��بب 

باال رفتن فشار خون خواهد شد.

علل باال رفتن فشار خون از دیدگاه طب سنتی

س��خنگوی وزارت بهداشت از افزايش شمار 

مبتاليان به کوويد 1۹ در کشور به 1۳1 هزار و 
۶۵۲ نفر خبر داد.

به گزارش ايس��نا دکتر جهانپ��ور در اين باره 
اظه��ار کرد: از ديروز ت��ا امروز ۲ خرداد 1۳۹۹ 
و بر اس��اس معیارهای قطعی تشخیصی ۲۳11 
بیم��ار جدي��د مبتال ب��ه کوويد1۹ در کش��ور 
شناسايی ش��د و مجموع بیماران کوويد1۹ در 

کشور به 1۳1 هزار و ۶۵۲ نفر رسید.
وی گفت: از بی��ن مبتاليان جديد، ۴1۳ مورد 
بس��تری و 1۸۸۹ م��ورد ب��ا عالي��م خفیف و 
س��رپايی و از افراد در تماس با مبتاليان بودند 
که شناس��ايی ش��دند و متاس��فانه در طول ۲۴ 
ساعت گذش��ته، ۵1 بیمار کوويد1۹ جان خود 

را از دست دادند.
س��خنگوی وزارت بهداش��ت با بی��ان اينکه 

مجموع جانباختگان اي��ن بیماری به ۷۳۰۰ 
نفر رسید گفت:  خوشبختانه تا کنون 1۰۲ هزار 
و ۲۷۶ نف��ر از بیم��اران، بهبود يافته و ترخیص 
شده اند. ۲۶۵۹ نفر از بیماران مبتال به کوويد1۹ 
در وضعیت ش��ديد اين بیماری تحت مراقبت 
قرار دارن��د. به گفته وی در طول ۲۴ س��اعت 
گذش��ته در 1۴ استان موارد فوتی صفر و در ۶ 
استان، فقط يک مورد فوتی گزارش شده است.
وی افزود: تا کنون ۷۶۳ هزار و ۹1۳ آزمايش 
تشخیص کوويد1۹ در کشور انجام شده است 
و بیش از ۸۲ درصد موارد رهگیری به صورت 
س��رپايی انجام ش��ده اس��ت. جهانپور بارديگر 
از شهروندان درخواس��ت کرد ضمن پرهیز از 
ترددهای غیرضرور و رعايت نکات بهداشتی و  

فاصله گذاری، ياريگر کادر درمان باشند.

سالمت رد 
گاه رساهن شناسایی ۲۳۱۱ بیمار جدید کووید۱۹ ن

در کشور
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سالمت رد 
گاه رساهن ن

س��خنگوی وزارت بهداش��ت از شناسايی ۲۲۵۸ 
بیمار جديد مبتال به کوويد-1۹ در کش��ور خبر داد 

و گف��ت: مجموع بیماران کوويد-1۹ در کش��ور به 
1۴۳ هزار و ۸۴۹ نفر رسید.

به گزارش ايس��نا،  دکتر کیان��وش جهانپور گفت: 
از دي��روز ت��ا امروز) ۸ خرداد 1۳۹۹( و بر اس��اس 
معیارهای قطعی تشخیصی، ۲۲۵۸ بیمار جديد مبتال 

به کوويد-1۹ در کشور شناسايی شد.
وی اف��زود: از بی��ن مبتاليان جدي��د، ۴1۹ مورد 
بس��تری و 1۸۳۹ مورد از افراد در تماس با مبتاليان 
بودند که شناسايی شدند. جهانپور ادامه داد: بنابراين 
مجموع بیماران کوويد-1۹ در کش��ور به 1۴۳ هزار 

و ۸۴۹ نفر رسید.
س��خنگوی وزارت بهداشت با بیان اينکه متاسفانه 

در ط��ول ۲۴ س��اعت گذش��ته، ۶۳ بیم��ار مبتال به 
کووي��د-1۹ جان خ��ود را از دس��ت دادند، گفت: 
بر اين اس��اس مجموع جان باختگان اين بیماری به 

۷۶۲۷ نفر رسید.
جهانپ��ور اظهار کرد: خوش��بختانه ت��ا کنون 11۲ 
ه��زار و ۹۸۸ نفر از بیماران، بهبود يافته و ترخیص 

شده اند.
ب��ه گفته جهانپور،  ۲۵۴۳ نف��ر از بیماران مبتال به 
کووي��د-1۹ در وضعیت ش��ديد اين بیماری تحت 

مراقبت قرار دارند.
وی گف��ت: تاکن��ون ۸۷۶ ه��زار و ۴۹۲ آزمايش 

تشخیص کوويد-1۹ در کشور انجام شده است.

س��خنگوی وزارت بهداش��ت از شناسايی ۲۸1۹ 
مورد جديد کوويد1۹ در کش��ور خبر داد و گفت: 
طی ۲۴ س��اعت گذش��ته در 1۵ اس��تان فاقد فوتی 
و ۵ اس��تان فقط يک مورد فوتی ناش��ی از بیماری 

کوويد1۹ گزارش شده است.
به گزارش ايسنا، دکتر کیانوش جهانپور در تشريح 
آخري��ن وضعیت بیم��اری کوويد 1۹ در کش��ور، 
گفت: از ديروز تا امروز ۹ خرداد 1۳۹۹ و بر اساس 
معیارهای قطعی تش��خیصی، دو هزار و ۸1۹ بیمار 

جديد مبتال به کوويد1۹ در کشور شناسايی شد.
به گفت��ه وی، از بین مبتاليان جدي��د، ۵۴۷ مورد 
بس��تری و دو ه��زار و ۲۷۲ مورد از افراد در تماس 
با مبتاليان بودند که شناس��ايی شدند. به اين ترتیب 
مجموع بیماران کوويد1۹ در کشور به 1۴۶ هزار و 

۶۶۸ نفر رسید.
جهانپور با بیان اينکه متاسفانه در طول ۲۴ ساعت 
گذش��ته ۵۰ بیمار کوويد1۹ جان خود را از دس��ت 
دادند، گفت: بر اين اس��اس مجموع جان باختگان 

اين بیماری در کشور به ۷ هزار و ۶۷۷ نفر رسید.

وی همچنی��ن گفت: خوش��بختانه ت��ا کنون 11۴ 
ه��زار و ۹۳1 نفر از بیماران، بهبود يافته و ترخیص 
ش��ده اند. همچنی��ن ۲۵۴۷ نفر از بیم��اران مبتال به 
کووي��د1۹ در وضعیت ش��ديد اي��ن بیماری تحت 

مراقبت قرار دارند.
جهانپ��ور ادام��ه داد: ت��ا کنون ۸۹۶ ه��زار و ۵۷1 
آزمايش تش��خیص کوويد1۹ در کشور انجام شده 

است.
وی تاکید کرد: در ۲۴ س��اعت گذش��ته، 1۵ استان 
فاق��د فوت��ی ناش��ی از کوويد-1۹ ب��وده و در پنج 
استان نیز فقط يک مورد فوتی ناشی از اين بیماری 

گزارش شده است.
جهانپ��ور ضمن تاکید بر رعايت نکات بهداش��ت 
فردی و اجتماعی، فاصله گذاری اجتماعی و استفاده 
از ماس��ک بويژه در اماکن عمومی، گفت: وضعیت 
اس��تان خوزس��تان، همچنان قرمز است. استان های 
خراس��ان رضوی، آذربايجان های ش��رقی و غربی، 
لرستان، کردس��تان، کرمانشاه، هرمزگان و مازندران 

در وضعیت هشدار قرار دارند.
س��خنگوی وزارت بهداشت همچنین درباره نحوه 
اطالع از وضعی��ت بروز کروناوي��روس جديد در 
مناطق مختلف گفت: توصیه ما استفاده از اپلیکیشن 
ماس��ک است که اطالعات را به صورت دوره ای از 
معاونت بهداشت وزارت بهداشت دريافت می کند 
و م��ردم می توانند اطالعات در س��طح اس��تان ها و 
محالت و شهرها را از اين اپلیکیشن دريافت کنند.

س��خنگوی وزارت بهداش��ت از شناس��ايی ۲۰۸۰ 
بیمار جديد مبتال به کوويد1۹ در کشور طی بیست 
و چهار س��اعت گذش��ته خبر داد و گفت: بیش از 

111 هزار بیمار بهبود يافته و ترخیص شده اند.
به گزارش ايس��نا، دکتر کیانوش جهانپور گفت: از 
ديروز تا امروز ۷ خرداد 1۳۹۹ و بر اساس معیارهای 
قطعی تشخیصی، دو هزار و ۸۰ بیمار جديد مبتال به 

کوويد1۹ در کشور شناسايی شد.

وی ادام��ه داد: از بین مبتالي��ان جديد، ۴1۲ مورد 
بس��تری و يک هزار و ۶۶۸ مورد از افراد در تماس 

با مبتاليان بودند که شناسايی شدند.
جهانپور گفت: مجموع بیماران کوويد1۹ در کشور 

به 1۴1 هزار و ۵۹1 نفر رسید.
س��خنگوی وزارت بهداشت ادامه داد: متاسفانه در 
طول ۲۴ ساعت گذش��ته، ۵۶ بیمار کوويد1۹ جان 
خود را از دست دادند و به اين ترتیب مجموع جان 

باختگان اين بیماری به ۷ هزار و ۵۶۴ نفر رسید.
وی همچنین گفت: خوشبختانه تا کنون 111 هزار 
و 1۷۶ نفر از بیماران، بهبود يافته و ترخیص ش��ده 
اند. به گفته جهانپ��ور،   ۲۵۵1 نفر از بیماران مبتال 
به کوويد1۹ در وضعیت ش��ديد اين بیماری تحت 
مراقب��ت قرار دارند. س��خنگوی وزارت بهداش��ت 
گفت: تا کنون ۸۵۶ هزار و ۵۴۶ آزمايش تشخیص 

کوويد1۹ در کشور انجام شده است.

شناسایی ۲۲۵۸ 
بیمار جدید مبتال به 
کرونا در کشور/۶۳ 

تن جان باختند

۲۸۱۹ ابتالی 
جدید کرونا در 

کشور/ ۱۵ استان 
بدون فوتی/ ۸ استان 

در وضعیت هشدار

شناسایی ۲۰۸۰ بیمار جدید کرونا در کشور /

 ۵۶ تن جان باختند

سخنگوی وزارت بهداشت از شناسايی 1۷۸۷ بیمار جديد مبتال 
به کوويد1۹ در کشور طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد.

به گزارش ايسنا، دکتر کیانوش جهانپور گفت: از ديروز تا امروز 
۶ خرداد 1۳۹۹ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، يک هزار 

و ۷۸۷ بیمار جديد مبتال به کوويد1۹ در کشور شناسايی شد.
ب��ه گفته وی، از بین مبتاليان جديد، ۳۵۲ مورد بس��تری و يک 
هزار و ۴۳۵ مورد از افراد در تماس با مبتاليان بودند که شناسايی 

شدند.
وی افزود: به اين ترتیب مجموع بیماران کوويد1۹ در کشور به 

1۳۹ هزار و ۵11 نفر رسید.
جهانپور همچنین گفت: متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۵۷ 
بیمار کوويد1۹ جان خود را از دست دادند. به اين ترتیب مجموع 

جان باختگان اين بیماری به ۷ هزار و ۵۰۸ نفر رسید.
وی ادام��ه داد: خوش��بختانه ت��ا کنون 1۰۹ ه��زار و ۴۳۷ نفر از 

بیماران، بهبود يافته و ترخیص شده اند.
س��خنگوی وزارت بهداش��ت گفت: ۲۵۶۷ نفر از بیماران مبتال 
به کوويد1۹ در وضعیت ش��ديد اي��ن بیماری تحت مراقبت قرار 

دارند.
به گفته وی، تا کنون ۸۳۷ هزار و ۹۰ آزمايش تشخیص کوويد1۹ 

در کشور انجام شده است.
وی بر لزوم رعايت نکات بهداشت فردی و اجتماعی و همچنین 
فاصله گذاری و لزوم استفاده از ماسک بويژه در اماکن شلوغ تاکید 
کرد. جهانپور با اشاره به کاهش تدريجی موارد بیماری در استان 
خوزس��تان نیز گفت: اما استان خوزستان کماکان به عنوان استان 

قرمز به شمار می رود.

 ايس��نا/چهارمحال و بختیاری متخصص پوس��ت و مو در چهارمحال و بختیاری گفت: 
شستن مکرر دست ها می تواند مشکالت پوستی مختلفی از جمله اگزما و خشکی شديد 

به همراه داشته باشد.
کوروش احمدپور اظهار کرد: با شیوع و همه گیری کرونا ويروس در سراسر دنیا از مردم 
درخواست شده تا دست های خود را به صورت مرتب با آب و صابون يا در صورت عدم 
دسترسی به آب، بهداشت دست ها با ژل ها و مواد ضدعفونی کننده بر پايه الکل انجام شود. 
وی ادامه داد: شس��ت و ش��وی دست ها يکی از بهترين و موثرترين روش ها برای کاهش 
سرعت شیوع کرونا ويروس به شمار می رود اما شستن مکرر دست ها به ويژه برای افرادی 
که مشکالت پوستی از جمله اگزما دارند، می تواند منجر به مشکالت و آسیب های پوستی 

بیشتری شود.
احمدپور توصیه کرد: افراد سعی کنند در طول روز تعداد دفعات بیرون رفتن از خانه را 
کاهش دهند تا کمتر نیاز به شست و شوی دست ها باشد و خشکی پوست نیز به حداقل 
برس��د. وی در ادامه با بیان اينکه افراد در بدو ورود به منزل، لباس های خود را در فضای 
بیرون از خانه از جمله پارکینگ تعويض کنند و شس��ت و شوی دست ها را با ايجاد کف 
کامل انجام دهند و بعد از آن به خانه وارد شوند، توضیح داد: بعد از هربار شست وشو، آب 
دس��ت ها را با دس��تمال کاغذی و يا حوله تمیز شخصی گرفته شود و در  حالی که دست 
هنوز نم دار است از کرم مرطوب کننده دست و يا وازلین استفاده شود تا خشکی پوست 
به حداقل ممکن برس��د. احمدپور در ادامه به خانم های خانه  دار و افرادی که دس��ت های 
آن ها به صورت مکرر با آب و مواد ش��وينده تماس دارد، توصیه کرد: تمامی کارهايی که 
دست ها با آب و مواد شوينده در تماس است از دستکش مناسب استفاده شود. وی با اشاره 
به بهترين و موثرترين راه برای از بین بردن میکروب و ويروس از دس��ت ها، اضافه کرد: 
شستن دست ها با آب و صابون مايع بهداشتی تر بوده زيرا احتمال انتقال ويروس از طريق  
صابون جامد بیشتر است. وی با اشاره به رعايت نکات بهداشت فردی و محیطی به افرادی 
که برای انجام کارهای ضروری از خانه خارج می ش��وند، عنوان کرد: افرادی که س��اعات 
بیرون ماندن آن ها در خارج از منزل کمتر از دوساعت است از دستکش های يکبار مصرف 
و دس��تکش های معمولی موجود در بازار اس��تفاده کنند و امکان استفاده از دستکش های 

التکس را به افرادی بدهند که ساعات کاری آن ها بیش از 1۰ ساعت است.

ايس��نا/چهارمحال و بختی��اری  مع��اون بهداش��تی 
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: با افزايش آمار 
مبتاليان به کرونا ويروس در شهرس��تان فارسان در 

چند هفته اخیر روبرو بوديم.
سیدراش��د جزايری با بی��ان اينکه ب��ا افزايش آمار 
مبتاليان به کرونا ويروس در شهرس��تان فارسان در 
چند هفته اخیر روبرو بوديم، اظهارکرد: از مهم ترين 
داليل افزايش ابتال به کرونا در  شهرس��تان فارس��ان 
شرکت مردم در مراسمات ترحیم، شادی و تجمعات 

است.معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 
اف��زود: برای جلوگیری از انتش��ار اي��ن ويروس در 
شهرستان فارسان از برگزاری تمام مراسمات ترحیم 
و شادی جلوگیری می ش��ود، هم چنین آرامستان ها، 
مراکز تفريحی، توريس��تی و س��الن ها و مکان هايی 
که امکان تجمع وج��ود دارد تا اطالع ثانوی در اين 

شهرستان تعطیل است.
وی خاطرنشان کرد: بیش ترين آمار مبتاليان به کرونا 
وي��روس مربوط به يک جش��ن عقد در شهرس��تان 

فارسان و بازگش��ت افراد شاغل در کشور کويت به 
اين شهرستان اس��ت، در يک جشن عقد حدود ۳۰ 

نفر به کرونا مبتال شدند.
جزاي��ری در پايان گفت: خوش��بختانه در چند روز 
اخیر در شهرس��تان اردل و کیار هی��چ مورد ابتال به 

کرونا ويروس گزارش نشده است.

۱۷۸۷ ابتال و ۵۷ فوتی 
جدید کرونا در کشور

شستن مکرر دست ها باعث خارش و 
خشکی پوست می شود

جوالن کرونا در 
فارسان/۳۰ نفر در یک جشن 

عقد مبتال شدند

سالمت رد 
گاه رساهن ن
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سخنگوی وزارت بهداشت در توضیح آخرين 
م��وارد ب��روز کووي��د-1۹ در کش��ور گفت: با 
شناسايی ۲۵1۶ مورد جديد اين بیماری طی ۲۴ 
ساعت گذش��ته، مجموع مبتاليان کوويد1۹ در 

کشور به 1۵1۴۶۶ نفر رسید.
به گزارش ايسنا، دکتر کیانوش جهانپور گفت: 
از ديروز تا امروز 11 خرداد 1۳۹۹ و بر اس��اس 
معیارهای قطعی تشخیصی، دو هزار و ۵1۶ بیمار 
جديد مبتال به کوويد1۹ در کشور شناسايی شد.
به گفته وی، از بین مبتاليان جديد، ۵11 مورد 
بس��تری و ۲ هزار و ۵ مورد از افراد در تماس با 
مبتاليان بودند که شناسايی شدند. به اين ترتیب 

مجم��وع بیم��اران کوويد1۹ در کش��ور به 1۵1 
هزار و ۴۶۶ نفر رسید.

س��خنگوی وزارت بهداش��ت همچنین گفت: 
متاس��فانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۶۳ بیمار 
کوويد1۹ جان خود را از دست دادند و مجموع 
جان باختگان اين بیماری در کشور به ۷ هزار و 
۷۹۷ نفر رس��ید. وی افزود: خوشبختانه تا کنون 
11۸ ه��زار و ۸۴۸ نفر از بیم��اران، بهبود يافته 
و يا از بیمارس��تان ها ترخیص ش��ده اند. به گفته 
وی، ۲۵۲۷ نف��ر از بیماران مبتال به کوويد1۹ در 
وضعیت ش��ديد اين بیماری تحت مراقبت قرار 
دارن��د. جهانپور همچنین گف��ت: تا کنون ۹۳۵ 

هزار و ۸۹۴ آزمايش تشخیص 
کوويد1۹ در کشور انجام شده 

است.
س��خنگوی وزارت بهداش��ت ضم��ن تاکید بر 
لزوم رعايت موارد بهداشت فردی و اجتماعی، 
فاصله گذاری اجتماعی و اس��تفاده از ماس��ک 
بوي��ژه هنگام حضور در اماک��ن عمومی، گفت: 
استان خوزستان همچنان در وضعیت قرمز است 
و اس��تان های اصفهان، آذربايجان های شرقی و 
غربی، لرستان، کرمانشاه، هرمزگان و سیستان و 
بلوچس��تان در وضعیت هشدار اين بیماری قرار 

دارند.

ايسنا/چهارمحال و بختیاری رئیس دانشگاه علوم 
پزش��کی شهرکرد از انجام پژوهش برای ساخت 
واکسن کرونا و کیت تش��خیص کرونا در کمتر 
از ۲ س��اعت، در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 

خبر داد.
مجید ش��یرانی 11 خردادماه در جلس��ه س��تاد 
پیش��گیری و مقابله ب��ا کرون��ای چهارمحال و 
بختی��اری با بی��ان اينکه وضعی��ت چهارمحال و 
بختیاری در بحث کرونا خوب است، اظهار کرد: 
اما اين وضعیت نس��بت به تهدي��دات داخلی و 
خارجی شکننده است، در حال حاضر وضعیت 
شهرس��تان کوهرنگ به علت ورود مس��افران از 
استان خوزستان و کوچ عشاير قرمز و  شهرستان 

فارسان نیز در وضعیت هشدار قرار دارد.
رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی ش��هرکرد ادامه 
داد: هم اکنون شهرس��تان اردل، کیار و سامان در 
وضعیت سفید قرار دارند و در روز گذشته هیچ 
مورد مثبتی از ابتال به کرونا ويروس در شهرستان 

شهرکرد گزارش نشد.
وی با بی��ان اينکه بحث پیش��گیری و مبارزه با 
کرونا ويروس نبايد عادی س��ازی شود، بیان کرد: 
در بح��ث کرونا ويروس وضعیت باثباتی نداريم 
و باتوجه به برداش��ته شدن محدوديت ها بايد به 
موضوع رعايت فاصله گذاری اجتماعی و استفاده 
از وس��ايل حفاظت ش��خصی بیش تر از گذشته 

توجه شود.
شیرانی در ادامه با اشاره به بازگشايی دانشگاه ها 
از هفت��ه آينده، تأکید کرد: اي��ن موضوع يکی از 
نگرانی های اصلی ما اس��ت، بنابراين دانشگاه ها 

برای بحث خوابگاه ها و تش��کیل کالس ها بايد 
برنامه ريزی انجام دهند.

رئی��س دانش��گاه علوم پزش��کی ش��هرکرد در 
خص��وص بازگش��ايی تاالره��ای پذيرايی برای 
برگزاری مراس��مات، توضیح داد: متأسفانه اکثر 
مردم به توصیه ها برای عدم برگزاری مراس��مات 
بی توجه هس��تند و اين مراس��مات را در منازل 
برگزار می کنند، بنابراين خطرات تجمع جمعیتی 
در من��ازل بیش ت��ر از تاالرهای پذيرايی اس��ت، 
تاالرها باي��د با رعايت پروتکل ه��ا و با ظرفیت 

حداقلی آغاز به کار کنند.
وی از انجام پژوهش برای ساخت واکسن کرونا 
و کیت تشخیص کرونا در کمتر از ۲ ساعت، در 
دانشگاه علوم پزشکی چهارمحال و بختیاری خبر 
داد و يادآور شد: برای انجام اين پژوهش نیازمند 
حمايت مالی از سوی دولت هستیم، هزينه اولیه 
اي��ن پژوهش حدود ۳۵۰ میلی��ون تومان برآورد 

شده است.
روزانه 180 نیروی تخصصی بر امر نظارت در 

بازار فعالیت می کنند
در ادامه جلس��ه س��ید راش��د جزاي��ری معاون 

بهداش��تی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، اظهار 
کرد: حدود ۴۰ هزار از صنوف استان کد رهگیری 

برای فعالیت دريافت کرده اند.
وی اف��زود: روزانه 1۸۰ نیروی تخصصی بر امر 
نظارت در ب��ازار فعالیت می کنن��د و تعدادی از 
واحدهای صنفی متخلف در همین راس��تا پلمب 

شدند.
ارائه خدمات در بیمارستان ها به حالت عادی 

بازگشته است
فري��دون رحمانی معاون درمان دانش��گاه علوم 
پزشکی در ادامه جلسه با تأکید بر اينکه بايد برای 
حفظ ش��رايط موجود تالش کنی��م، اظهار کرد: 
متأسفانه ش��اهد حالت انفجاری آمار مبتاليان به 

کرونا در برخی از استان ها بوديم.
وی تأکید کرد: استفاده از ماسک و حفظ فاصله 
اجتماعی از ضروريات اس��ت، ام��ا گاهی مردم 

نسبت به آن بی توجهی می کنند.
رحمان��ی ب��ا بی��ان اينک��ه ارائ��ه خدم��ات در 
بیمارس��تان ها به حالت عادی بازگش��ته اس��ت، 
گفت: متأسفانه برخی از افراد دارای بیماری های 
زمینه ای از مراجعه ب��ه مراکز درمانی در اين ايام 
خودداری می کنند و همین مس��ئله ممکن است 
باع��ث افزايش آمار مرگ و می��ر در اين بیماران 

شود.
در پايان  سعید کريمی رئیس دانشگاه شهرکرد 
با ابراز نگرانی از بازگش��ايی دانش��گاه ها، اظهار 
کرد: تعداد دانش��جويان فوق لیسانس و دکترا در 
دانشگاه ش��هرکرد باالست و ما نگران افراد ناقل 

بی عالمت هستیم.

۲۵۱۶ ابتال و ۶۳ فوتی جدید کرونا در کشور / ۷ استان در وضعیت هشدار

آغاز پژوهش برای ساخت واکسن کرونا در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

سالمت رد 
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بختیاری  و  ايسنا/چهارمحال 
اس��تاد فیزيول��وژی ورزش��ی 
دانش��گاه شهرکرد گفت: افراد س��المند مبتال به 
فشار خون محدوديتی برای انجام ورزش نداشته 
و با رعايت مالحظات بیشتر مانند بقیه می توانند 
از فعالیت های ورزش��ی بهره مند ش��وند اما بايد 
قبل از شروع ورزش توسط پزشک متخصص يا 

کارشناس فعالیت ورزشی کنترل شوند.
محم��د فرامرزی در گفت وگو با ايس��نا با بیان 
اين که پرفش��اری خون، شايع ترين بیماری قلبی 
عروقی در س��المندان اس��ت، اظهار ک��رد: اکثر 
ش��اخص های قلبی عروقی از جمله فشار خون، 
در اثر فعالیت های ورزش��ی تح��ت تاثیر مثبت 
قرار گرفته، با اين حال بايد مالحظاتی را درباره 
فشار خون مدنظر قرار داد که افزايش يا کاهش 
بیش از حد فش��ار خون می تواند مش��کالتی را 

برای افراد ايجاد کند.
وی ب��ا بیان اينکه يک��ی از راه ه��ای درمان و 
پیش��گیری از فشار خون در س��المندان در کنار 
درمان های دارويی، ورزش است، افزود: ورزش 
از راه های مس��تقیم و غیر مستقیم فشار خون را 
کاهش می دهد مگر در ش��رايط فشارخون های 
باال )بیش��تر از 1۶(، ک��ه محدوديت برای انجام 
يک س��ری از ورزش ه��ا برای اين اف��راد وجود 

دارد.

ين  ا
اس��تاد دانش��گاه با اش��اره به اينکه اف��رادی که 
س��ن ۴۰ سال به باال هس��تند، بايستی با احتیاط 
ورزش های قدرتی را انج��ام دهند، تاکید کرد: 
توصیه می شود که افراد در اين رده سنی هنگام 
انجام اين ورزش ها حبس نفس نداش��ته باشند 
که البته اين حب��س به صورت عادتی و در امور 
روزم��ره هم انجام می ش��ود و عل��ت آن برای 
کارايی بیش��تر عضالت اس��ت اما بايد دانست 
ورزش ه��ای قدرت��ی باعث افزايش فش��ار در 
داخل قفسه سینه شده و برای کسانی که احتماال 
در معرض خطرات قلبی عروقی هستند ممکن 

است مشکالتی را پديد آورد. 
وی با بیان اينکه برای افراد سالمند محدوديتی 
برای انجام فعالیت ورزشی، با رعايت مالحظات 

بیشتر، وجود ندارد، گفت: افراد سالمند عالوه بر 
اين که دارای فشار خون هستند، محدوديت های 
عضالتی هم دارند ک��ه بايد زير نظر متخصص 
و با غربالگری های اولیه و با کنترل میزان فش��ار 

خون، اقدام به انجام ورزش کنند.
 دکتری فیزيولوژی ورزش��ی اظهار کرد: فشار 
خون دارای دو مرحله اس��ت، مرحله پرفش��ار 
اولیه )فش��ار خون سیس��تولی بین 1۴ تا 1۶( و 
مرحله پرفشار ثانويه ) فشار خون بیشتر از 1۶(، 
حتما سالمندان بايد قبل از شروع ورزش توسط 
پزش��ک متخصص يا کارشناس فعالیت ورزشی 
کنترل ش��وند، اما محدوديتی برای انجام ورزش 
نداش��ته و مانن��د بقیه می توانن��د از فعالیت های 

ورزشی بهره مند شوند.
فرامرزی خاطرنش��ان کرد: سالمندان به محض 
مش��اهده عاليم مانند سرگیجه، س��ردرد، کبود 
ش��دن لب ها، تند ش��دن ضربان قلب و تنفس، 
درد غیر عادی در پاها و در قفس��ه سینه هنگام 
ورزش کردن حتما بايد ش��دت فعالیت را پايین 
آورده  يا متوقف و با پزشک مشورت کنند، چرا 
که اين ها عاليمی هس��تند که بدن نشان می دهد 
که نمی تواند با اين ش��دت به فعالیت ادامه داده 
و الزم است که فرد س��طح فعالیت را کم کرده 

و اجازه دهد که بدن به حالت عادی بازگردد.

سخنگوی وزارت بهداشت از شناسايی ۲هزار 
و ۲۸۲ م��ورد جدي��د ابتال به کرونا در کش��ور 
خب��ر داد و گفت: از بی��ن مبتاليان جديد، ۴۳۵ 
مورد بس��تری بوده و 1۸۴۷ بیمار نیز به صورت 

سرپايی خدمات رسانی شدند.
به گ��زارش ايس��نا، دکت��ر کیان��وش جهانپور 
گف��ت: از ديروز تا امروز 1۰ خرداد 1۳۹۹ و بر 
اساس معیارهای قطعی تش��خیصی، دو هزار و 
۲۸۲ بیم��ار جديد مبتال به کوويد1۹ در کش��ور 

شناسايی شد.
وی اف��زود: از بین مبتالي��ان جديد، ۴۳۵ مورد 
بس��تری و 1۸۴۷ بیم��ار ب��ه صورت س��رپايی 

خدمات رس��انی ش��دند. به اين ترتیب مجموع 
بیماران کوويد1۹ در کشور به 1۴۸ هزار و ۹۵۰ 

نفر رسید.
سخنگوی وزارت بهداشت گفت: متاسفانه در 
طول ۲۴ س��اعت گذش��ته، ۵۷ بیمار کوويد1۹ 
ج��ان خ��ود را از دس��ت دادند. مجم��وع جان 
باختگان اين بیماری به ۷ هزار و ۷۳۴ نفر رسید.
وی افزود: خوشبختانه تاکنون 11۶ هزار و ۸۲۷ 
نف��ر از بیماران، بهبود يافته و يا از بیمارس��تانها 

ترخیص شده اند.
ب��ه گفت��ه وی، ۲۵۳۳ نفر از بیم��اران مبتال به 
کوويد1۹ در وضعیت ش��ديد اين بیماری تحت 

مراقبت قرار دارند.
جهانپ��ور گفت: همچنی��ن تاکنون ۹1۵ هزار و 
۹۹۸ آزماي��ش تش��خیص کوويد1۹ در کش��ور 

انجام شده است.
سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به اقدامات 
انجام شده در استان خوزستان، افزود: وضعیت 

استان خوزستان، همچنان قرمز است.
وی همچنین گفت: در حال حاضر اس��تان های 
آذربايجان ش��رقی و غربی، لرس��تان، کردستان، 
کرمانش��اه، اصفه��ان و هرم��زگان در وضعیت 

هشدار قرار دارند.

سالمندان مبتال به فشار خون چگونه ورزش کنند؟

۲۲۸۲ ابتال و ۵۷ فوتی جدید کرونا در کشور/ 
خوزستان همچنان در وضعیت قرمز

سالمت رد 
گاه رساهن ن
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 اين طرح، طرح وزارت بهداش��ت نیس��ت، بلکه 
طرح ملت ايران و همه افرادی اس��ت که می توانند 
در آن مشارکت کنند. ائمه جمعه و جماعت، بسیج، 

نیروهای مسلح و... بايد کمک کنند.
وی تاکید کرد: در عین حال ما بايد با زبان س��فیر 
س��المت صحب��ت کنیم، ما ح��ق نداري��م کلمات 
قلمب��ه قلمبه به مردم بدهیم. البت��ه خیلی هم دنبال 
لیس��انس و فوق لیسانس نگرديد. البته اگر بود بهتر 
ام��ا لیس��انس و فوق لیس��انس و... به اف��راد دانش 
اجتماعی نمی دهد. در خانواده دنبال باهوش ترين و 
عاش��ق ترين آدم برای خدمت بگرديد و بعد با زبان 
خودش با او صحبت کنید. با مردم بايد با زبان مردم 
صحبت کرد که بهترين زب��ان برای انتقال دانش به 

مردم است.
نمک��ی ادام��ه داد: بنابراي��ن دانش��گاه های ما بايد 
الگوهای مناسب با فرهنگ های مختلف را طراحی 
کنن��د. نمی توان با يک الگويی که در تهران طراحی 
ش��ده، انتظار داش��ت که در روس��تای سیس��تان و 
بلوچس��تان هم با همان الگو س��فیر سالمت تربیت 
کنی��م. بايد ب��ا مقتضیات خ��ود اف��راد و مبتنی بر 
فرهنگ اقلی��م، زبان اقلیم و اولويت های اقلیم افراد 
را آموزش دهند.در عین حال امروز زمانی نیس��ت 
که از ابزار آموزش از راه دور و پزشکی از راه دور 
استفاده نکنیم، اما در کنار آن حتما از ابزار چهره به 

چهره و ساير مکانیزم ها هم استفاده کنیم.
وی افزود: بايد اجازه دهیم که استان هايمان به نحوه 
مطلوب از قابلیت هايش��ان استفاده کنند، اما استفاده 
از اين قابلیت ها نبايد فراتر از چارچوب هايی باشد 
که ب��رای طرح معی��ن کرده ايم. يعن��ی نبايد اجازه 
ندهیم که يک س��فیر س��المت هر چقدر هم خوب 
کار می کند، فکر کند که پزشک است. در عین حال 
بايد ساختار نظارت و ارزشیابی يکنواخت و مدون 

داشته باشیم.
وزير بهداش��ت گفت: امروز کمتر از روزی نیست 
که در روس��یه س��ابق بحث PHC را آغاز کرديم. 
م��ا فصل��ی نو در نظ��ام ارائه خدمات بهداش��تی و 
درمانی جهان آغاز کرديم و امروز پیوست جديدی 
به مراقبت های بهداش��تی اولیه و پوش��ش همگانی 
اضافه کرديم که مطمئنا در س��طح بین المللی مورد 
توجه قرار می گیرد و مطمئنم در سال آينده سازمان 
بهداشت جهانی اين اقدام را به عنوان الگويی موفق 
برای جهان معرفی می کند. به شرطی که دانشگاه ها 
اي��ن کار را جدی بگیرند و همانطور که توانس��تیم 
در PHC ب��ه عنوان اولین کش��ور ش��رق مديترانه 
مطرح ش��ويم، ترديد ندارم با لط��ف خدا و همت 
همکاران مان می توانیم در طرح هر خانه يک پايگاه 
س��المت هم به عن��وان يک الگوی موف��ق جهانی 
مطرح ش��ويم. همانط��ور که در مديري��ت کرونا با 
اس��تفاده از زحمت بی حد همکاران مان در فاز دفاع 

و با ظرفیت شبکه بهداشتی و درمانی در فاز حمله، 
توانستیم به يک الگوی موفق جهانی بدل شويم.

وی اف��زود: چن��د روز قبل انگلیس ه��ا غربالگری 
م��ا را به عنوان يک روش برای خودش��ان انتخاب 
کردند. بس��یاری از کش��ورها بعد از مدت ها کج و 
مع��وج رفتن، اکنون دارند در ريل ما قرار می گیرند. 
امیدواريم بتوانیم ماهانه يک ارزيابی عملکرد داشته 
باش��یم و سه ماه ديگر با مهار کامل کرونا در کشور 
در يک جا جمع شويم و اولین فاز توفیق آمیز طرح 
را جش��ن بگیري��م. اگر در پیک بع��دی و در پايیز 
هجم��ه جديد از کرونا و همزم��ان با آنفلوآنزا آمد، 
در آنجا ۲۰ میلیون س��فیر آگاه س��المت را از میان 
خانواده ها خواهیم داشت و خواهیم ديد که اين بار 

چقدر برايمان سبک تر خواهد شد.
وزير بهداش��ت در حاشیه اين مراسم با حضور در 
جم��ع خبرنگاران نیز گفت: ما از روزهايی که وارد 
وزارت بهداشت شديم و با تجربه ای که از سال های 
قبل داش��تیم و ب��ا توجه به نگاهی که در س��ازمان 
برنامه و بودجه برای تغییر در ساختار نظام شبکه در 
ذهنم بود، به محض ورود متوجه شديم که نیازمند 
يک ريل گذاری هستیم که آن ريل گذاری با پرونده 
الکترونیک س��المت انجام ش��د و در زمان کوتاهی 

توانستیم آن را انجام دهیم.
نمکی افزود: ش��بکه بهداشتی و درمان که از خانه 
بهداش��ت در روستاها ش��روع می ش��د و تا مراکز 
بهداش��تی و درمانی در روستاهای بزرگ، شهرها و 
حاش��یه شهرها ادامه داش��ت، يکی از ظرفیت هايی 
بود که در مديريت کرونا هم به داد ما رس��ید و در 
فاز اول مديريت کرونا که درمان بود با جان فش��انی 
همکاران مان در بیمارس��تان ها اين دفاع را به خوبی 
انج��ام داديم. ديدي��د که در کش��ورهايی که تعداد 
تخت، آی س��ی يو و پرس��تار فراوان تر از ما داشتند، 
اي��ن بازی را باختند، اما همکاران ما توانس��تند اين 
موج س��نگین و نفس گیر را مهار کنند و 1۰ به يک 
و پن��ج به ي��ک از اروپا و آمريکا جل��و افتاديم. در 
فاز دوم که فاز حمله ما بود ما به س��راغ غربالگری 
از طريق ش��بکه بهداش��تی و درمانی کشور رفتیم و 
از خانه های بهداش��ت کار را شروع کرديم، سامانه 
۴۰۳۰ را راه انداختی��م و به ش��دت جل��و افتاديم؛ 
به ط��وری که بار بیمارس��تان ها را کاه��ش داديم. 
بیمارستان هايمان به دلیل بار کمتر، بیشتر به بیماران 
توجه کردند و در نتیجه مرگ و میرها کاهش يافت. 
همچنین توانس��تیم بیماران س��رپايی را شناسايی و 
قرنطین��ه کنیم و بار بیماری را از دوش کش��ور در 

فازهای خطرناک برداريم.
وی ادام��ه داد: يک��ی از اقدامات��ی ک��ه بايد انجام 
می داديم، توس��عه زيرس��اخت های نظام س��المت 
اس��ت. در فاز دولتی توس��عه زيرساخت ها پايین تر 
از خانه بهداش��ت ديگر قابل انج��ام نبود. به همین 

دلیل فکر کرديم که دو اقدام را 
يکی جامعه محور  دهیم؛  انجام 
کردن خدمات در نظام سالمت 
و دوم ايج��اد يک ش��ريک از 
ماندگاری  برای  خانواده  درون 
کنار  در  ارائه دهن��ده خدم��ت 
اولین س��طح ش��بکه بهداشتی؛ 

يعنی خانه بهداش��ت که بر همین اساس طرح "هر 
خان��ه يک پايگاه س��المت" را مط��رح کرديم. بايد 
توج��ه کرد که ما زمانی می توانی��م بگويیم که نظام 
سالمت "ز باد و ز طوفان نیابد گزند" که بتوانیم اين 
خدمات را درون خانواده ها ببريم و افرادی از درون 
خانواده به کمک ما بیايند به عنوان يک پل ارتباطی 

میان ما و خانواده باشند.
نمکی ادامه داد: اين طرح در آينده نش��ان می دهد 
که ب��ه مراتب بیش از PHC ب��ه کارمان می آيد و 
باعث می شود که ارائه خدمت را جامعه محور کنیم، 
فردی را درون خانواده داش��ته باشیم تا حداقل 1۰ 
مورد ش��ايع را در رابطه با بیماری ها آموزش ببیند. 
مثال اگر فردی دچار س��وختگی شد، دچار مشکل 
قلبی و مش��کالت ديگر ش��د، اين فرد چه کند. در 
عی��ن حال اين ف��رد درباره واکسیناس��یون، تغذيه، 
مسائل بهداشتی، مسائل توانبخشی و... نیز آموزش 

ببیند تا کیفیت زندگی افزايش يابد.
وی گفت: در حال حاضر در کش��ور ما طول عمر 
افزايش يافته اس��ت، اما کیفیت زندگی کاهش يافته 
اس��ت. با کم��ک افراد آم��وزش دي��ده در خانواده 
می توانی��م کیفیت زندگ��ی را افزايش دهیم. ما قرار 
اس��ت يک شبکه ای درس��ت کنیم که فردی سرتیم 
هر 1۰ نفر سفیر س��المت باشد، همه اين ها به يک 
پزش��ک خانواده در محل متصل شوند تا آن پزشک 
خانواده کار را مديري��ت کند. از طرفی می خواهیم 
دانش��جويان را به سمت آموزش جامعه محور بريم. 
دانش��جوی دندان پزش��کی ما روز اول فکرش اين 
اس��ت که در ش��مال ش��هر ارتودنس��ی می کند، اما 
متوجه نیس��ت که در روس��تاها و در فقرای ما و... 
ده ها دندان پوسیده به دلیل عدم آشنايی با بهداشت 
دهان و دندان است، حال اين دانشجو بايد در طول 
آم��وزش متولی بهداش��ت دهان و دن��دان چندين 
خانواده نیز باش��د. دانش��جوی توانبخش��ی بايد به 
خان��واده رود و افراد مس��ن را در خانواده ويزيت 
کند. اين هم يک جنبه مهم اس��ت که دانشجويان از 
س��ال دوم به بعد متولی دو ت��ا پنج خانوار خواهند 
شد. متاس��فانه دانشجويان ما با مولفه های اجتماعی 
موثر بر سالمت آشنا نمی شوند و اين طرح در اين 

زمینه به ما کمک می کند.
وزير بهداش��ت در پايان گفت: امیدوارم بتوانیم در 
آينده نقصان های اين طرح را برطرف کرده و آن را 

تکمیل تر کنیم.

بهداش��ت  وزي��ر   
جزيی��ات طرح "هرخان��ه يک پايگاه س��المت" با 
محوريت فعالیت ۲۰میلیون سفیر سالمت از درون 
خانواده ه��ا را تش��ريح کرد و گفت: ب��ا اجرای اين 
طرح، اگر در پايیز کوويد-1۹ و آنفلوآنزا را همزمان 
داش��ته باشیم، ۲۰ میلیون سفیر سالمت هم خواهیم 

داشت که بسیار کمک کننده است.
به گزارش ايس��نا، دکتر س��عید نمکی در مراس��م 
اع��الم گس��ترش کش��وری برنامه "ه��ر خانه يک 
پايگاه س��المت" که ب��ه صورت ويدي��و کنفرانس 
با دانش��گاه های علوم پزشکی سراس��ر کشور و از 
محل وزارت بهداش��ت برگزار شد، ضمن تشکر از 
دست اندرکاران تشکیل ش��بکه بهداشت کشور در 
اوايل انقالب، درباره ايده شکل گیری "هر خانه يک 
پايگاه س��المت" گفت: مدت ه��ا و از زمانی که در 
س��ازمان برنامه و بودجه ب��ودم به اين موضوع فکر 
می کردم که نظام ش��بکه بهداش��ت و درمان کشور 
گرچه يک��ی از کارآمدترين ابزار  در ارايه خدمات 
نظام س��المت در کش��ور پهناورمان ب��ا بیش از ۳۰ 
اس��تان و اقوام مختلف ب��وده و تربیت بهورزها نیز 
نقش بس��یار چش��مگیری در کاه��ش مرگ ومیرها 
و ناتوانی ها داش��ته، اما الزم اس��ت ک��ه نظام ارايه 

خدمات سالمت جامعه محور شود.
وی در اين باره افزود: همواره برايم مسجل بود که 
با س��اختار دولتی و بدون جامعه محور کردن نظام 
ارايه خدمات راه به جايی نخواهیم برد؛ هرچند که 
بهورز تربیت ش��ده قوم و ايل و نژاد خود است، اما 
ب��از هم ف��ردی دولتی تلقی می ش��ود و در برهه ای 
ديديم که به دلیل هجمه ای در يک روستا، بهورزمان 

مجبور به کوچ شد.
وزير بهداش��ت با بیان اينکه ب��رای آنکه بخواهیم 
ب��ه صورت جامع��ه محور به مس��ايل ن��گاه کنیم، 
مجبور بوديم س��طحی را قبل از خانه بهداش��ت و 
مرکز جامع س��المت قرار دهیم، ادام��ه داد: بعد از 
آنکه برای ريل گذاری پرونده الکترونیک س��المت 
مصمم ش��ديم و با تالش سه ماهه اين ريل گذاری 
را فراهم کرديم، به فکر افتاديم که ساختار شبکه را 

نیز مرمت کنیم.
وی در توضی��ح ش��کل گیری اي��ده "هرخانه يک 
پايگاه س��المت" افزود: برای رس��یدگی به مسايل 
بهداش��تی و درمان��ی زائر کربال بوديم و در مس��یر 
نجف و کربال در مینی بوس با دکتر جمش��یدی فکر 

کرديم که چگونه خون تازه ای به ش��بکه بهداش��ت 
کشور تزريق کنیم و به اين ترتیب به ايده "هرخانه 
يک پايگاه س��المت" رس��یديم تا به اين ترتیب از 
درون خانواده ها فردی را داش��ته باشیم که بتواند به 
عنوان رابط اصلی ما میان نظام سالمت و خانواده ها 

عمل کند.
وزير بهداشت با اش��اره  به اجرای آزمايشی طرح 
"هر خانه يک پايگاه سالمت" در استان های سمنان، 
قزوين، کاش��ان و همدان افزود: قرار بود اين طرح 
در 1۲ اسفندماه در سطح ملی آغاز شود اما طوفانی 

آمد به نام کوويد-1۹.
نمکی با بیان اينکه البته با لطف خدا و همت عزيزان 
توانستیم موج سنگین اين بیماری را آبرومندانه مهار 
کنیم، افزود: سه ماه شبانه روز فکر و انديشه ام درگیر 
بود. اين س��ه ماه تعويق باعث شد که 1۲ خردادماه 
را برای آغاز کشوری اين زيرساخت مهم )طرح هر 

خانه يک پايگاه سالمت( شروع کنیم.
وی اف��زود: اگر در اوج کرونا اي��ن "هرخانه يک 
پايگاه سالمت" را همراه با ۲۰ میلیون سفیر سالمت 
که خانم ها محور حرکت آن هستند را داشتیم، ديگر 
الزم نبود هر روز وزير بهداش��ت بیايد و خواهش 
کند که مردم به سفر نرويد و فاصله گذاری اجتماعی 

را رعايت کنید و ...
نمکی گف��ت: در مجم��وع "هرخانه ي��ک پايگاه 
س��المت" را در ماه های آينده خواهیم داشت و اگر 
در پايیز کوويد-1۹ و آنفلوآنزا را با هم داشتیم، ۲۰ 
میلیون سفیر س��المت هم خواهیم داشت که بسیار 
کمک کننده اس��ت؛ "خانه هايی ک��ه ز باد و طوفان 
نیابد گزند". اين سفیران س��المت در اطالع رسانی 
در زمین��ه بیماری ه��ای واگی��ر و غیرواگیر، تغذيه، 
بازتوان��ی، افزاي��ش کیفیت زندگی س��المندان و ... 

بسیار کمک کننده خواهند بود.
وزير بهداشت همچنین گفت: اين طرح را به دلیل 
آنکه طرح خانواده است و بانوان اصلی ترين محور 
اين خدمت هس��تند را با ي��اد و نام حضرت فاطمه 
)س( ش��روع می کنی��م و به برکت اس��م اين بانوی 
بزرگ امیدواريم که اين طرح از طرح های با برکت 

برای جمهوری اسالمی ايران باشد.
وی ادام��ه داد: امی��دوارم ب��ه عش��ق خان��ه ِگلین 
حض��رت فاطمه در مدينه بتوانیم برکت ويژه ای را 
به اين طرح ملی ببخش��یم تا خانواده های ما بتوانند 
از اي��ن طرح ملی بهره ببرن��د و بانوان اين مملکت 

به عنوان اصلی ترين محور س��فیر سالمت، بتوانند 
محور موثری در عش��ق، مهر و ايجاد خدمت برای 

خانوارها باشند.
نمکی همچنین گفت: توصیه ام به دانش��گاه های 
علوم پزش��کی اين اس��ت  که افراد عاش��ق را برای 
اج��رای اين طرح بگذاريد. اين طرح با رفع تکلیف 
قابل جمع شدن نیست، بلکه آدم عاشق می خواهد. 
همان افراد عاش��قی که توانس��تند نظام شبکه را با 
بهورز ش��ش کالس برپا کنند و بتوانند اين اثر را در 
کاهش مرگ و میرها داش��ته باشند. دوم اينکه تمام 
بخش های دانشگاه ها بايد درگیر شوند؛ اين طرح 
فقط مختص معاون بهداشتی نیست، بلکه برای تمام 
دانشگاه است  اعم از معاونت درمان، آموزشی و ... . 
. ما بايد دانش��جو را برای آموزش جامعه محور در 

خانواده وارد کنیم.
وی اف��زود: اگر بخواهیم دانش��جويی تربیت کنیم 
ک��ه دردی را از نظ��ام ارائ��ه خدمت ب��ردارد، اين 
دانش��جو باي��د متولی امور خان��واده و برای حل و 
فصل مش��کالت خانواده ها باش��د. ما مدل های اين 
مباحث را بررس��ی کرديم. اگر قرار شد دانشجوی 
پرستاری ما مراقبت در منزل انجام دهد، نبايد فقط 
در کنار تخت بیمارستان آموزش ببیند، بلکه بايد در 
خانه هم آموزش ببیند. اگر دانش��جوی توانبخش��ی 
می خواه��د آموزش ببین��د، بايد بتواند مش��کالت 
سالمند درون خانواده را حل کند و به افراد خانواده 

و سفیر سالمت هم مراقبت از سالمند را بیاموزد.
وزير بهداشت با بیان اينکه حتما بايد آموزش درون 
جامعه را به جای بیمارس��تان به دانشجوهايمان ياد 
دهیم، گفت: چه در حوزه پزش��کی و چه در حوزه 
دندان پزش��کی و...  بايد آم��وزش جامعه محور را 
آموزش دهیم. چرا ش��اخص های پوسیدگی دندان 
و میزان دندان های کش��یده و ترمیم شده در کشور 
زياد اس��ت، زيرا دانش��جوی دندانپزش��کی جامعه 
محور تربیت نمی شود. ما نبايد اين کار را در وزات 
بهداش��ت و دانش��گاه ها خالصه کنیم، بلکه بايد از 
س��اير بخش ها هم برای اج��رای آن کمک بگیريم. 
بخش ه��ای درون يا بیرون دول��ت و به خصوص 
س��ازمان های مردم نه��اد، خیرين و ... همه بايد در 

اين طرح مشارکت کنند.

جزییات طرح "هر خانه یک 
پایگاه سالمت" با فعالیت ۲۰میلیون 

سفیر سالمت

سالمت رد 
گاه رساهن ن
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برگزاری مراسم احیا شب های قدر با رعایت کامل و 
شناسایی ۲۸۸۶ بیمار جدید کووید_۱۹ / فوت ۶۳ تن

جدي��د  بیم��ار   ۲۸۸۶ شناس��ايی  از  بهداش��ت  وزارت  س��خنگوی 
کوويد_1۹درکشور طی ۲۴ ساعته گذشته خبر داد.

به گزارش ايس��نا، دکتر جهانپور در اين ب��اره گفت: از ديروز تا امروز 1۶ 
خرداد 1۳۹۹ و بر اس��اس معیارهای قطعی تشخیصی، دو هزار و ۸۸۶ بیمار 

جديد مبتال به کوويد1۹ در کشور شناسايی شد.
وی اف��زود: از بی��ن مبتاليان جديد، ۵۲۷ مورد بس��تری و دو هزار و ۳۵۹ 
م��ورد از افراد معادل حدود ۸۲ درصد از موارد جديد، در تماس با مبتاليان 

بودند که شناسايی شدند.
جهانپور ادامه داد: مجموع بیماران کوويد1۹ در کشور به 1۶۷ هزار و 1۵۶ 

نفر رسید.
وی افزود: متاس��فانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۶۳ بیمار کوويد1۹ جان 
خ��ود را از دس��ت دادند و مجموع جان باختگان اي��ن بیماری به ۸ هزار و 

1۳۴ نفر رسید.
وی درباره بهبوديافتگان کرونا، اظهار کرد: خوش��بختانه تا کنون 1۲۹ هزار 

و ۷۴1 نفر از بیماران، بهبود يافته و يا از بیمارستان ها ترخیص شده اند.
س��خنگوی وزارت بهداش��ت تصريح کرد:  ۲۵۷۳ نف��ر از بیماران مبتال به 
کوويد1۹ در وضعیت شديد اين بیماری تحت مراقبت قرار دارند. همچنین 
تا کنون يک میلیون و ۴۰ هزار و ۲۸۹ آزمايش تشخیص کوويد1۹ در کشور 

انجام شده است.
وی با تاکید بر اينکه وضعیت خوزس��تان همچنان قرمز اس��ت، ادامه داد: 
استان های هرمزگان، کردس��تان، کرمان، کرمانشاه، بوشهر و آذربايجان های 

شرقی و غربی در وضعیت هشدار قرار دارند. 
جهانپور گفت: در ۲۴ ساعت گذشته در 1۳ استان هیچ موردی از فوتی و 

در ۵ استان فقط يک مورد فوتی بر اثر کوويد1۹ گزارش شده است.
وی افزود: امیدوار هستیم با رعايت نکات بهداشتی توسط مردم و استفاده 
از ماس��ک در مکان های شلوغ و پايبندی به فاصله گذاری اجتماعی، بتوانیم 
ش��اهد روند کاهشی ابتال به کوويد1۹ در کشور باشیم. هنوز در هیچ کجای 
جهان روشی به جز رعايت نکات بهداشتی برای قطع زنجیره انتقال بیماری 

يافت نشده است.

غرق شدن مرد ۵۰ ساله 
در رودخانه زاینده رود

ايس��نا/چهارمحال و بختیاری مس��ئول روابط 
عموم��ی اورژان��س 11۵ چهارمحال وبختیاری 
از غ��رق  ش��دن م��رد ۵۰ س��اله در رودخان��ه 

زاينده رود خبر داد. بر اس��اس گ��زارش روابط عمومی اورژانس 
11۵ چهارمحال وبختیاری، محس��ن ابراهیم��ی با اعالم اين خبر، 
اظهار کرد: اين حادثه ظهر روز چهارش��نبه در شهرستان سامان، 

روستای چم خلیفه اتفاق افتاد.
وی گفت: ۲ دستگاه آمبوالنس اورژانس و هالل احمر به محل 
اعزام شدند و پس از خروج مصدوم از آب عملیات احیای قلبی 
و ريوی آغاز شد و متاسفانه احیای قلبی ريوی موفقیت آمیز نبود.

شناسایی ۳۵۷۴ بیمار جدید کووید۱۹در 
کشور/ خوزستان در شرایط »قرمز« و ۳ استان 

در شرایط »هشدار جدی«
 س��خنگوی وزارت بهداش��ت از شناس��ايی ۳۵۷۴ بیمار جديد 

کوويد1۹درکشور طی ۲۴ ساعته گذشته خبر داد.
به گزارش ايس��نا، دکتر جهانپ��ور در اين باره گفت: از ديروز تا 
امروز 1۵ خرداد 1۳۹۹ و بر اس��اس معیارهای قطعی تش��خیصی 

۳۵۷۴ بیمار جديد مبتال به کوويد1۹ در کشور شناسايی شد.
وی اضافه کرد که از بین مبتاليان جديد، ۴۹۴ مورد بس��تری و 
1۰۸۰ م��ورد از افراد معادل ۸۶ درصد از موارد جديد، در تماس 
با مبتاليان بودند که شناس��ايی ش��دند. به گفته جهانپور، مجموع 
بیم��اران کوويد1۹ در کش��ور ب��ه 1۶۴ هزار و ۲۷۰ نفر رس��ید. 
سخنگوی وزارت بهداش��ت درباره آمار قربانیان نیز با بیان اينکه 
متاس��فانه در طول ۲۴ س��اعت گذش��ته، ۵۹ بیمار کوويد1۹ جان 
خود را از دس��ت دادند، گفت: مجم��وع جانباختگان اين بیماری 
به ۸۰۷1 نفر رس��ید. جهانپور همچنین گفت: خوشبختانه تا کنون 
1۲۷ ه��زار و ۴۸۵ نفر از بیماران، بهبود يافته و يا از بیمارس��تانها 
ترخیص ش��ده ان��د. ۲۵۶۹ نفر از بیماران مبتال ب��ه کوويد1۹ در 

وضعیت شديد اين بیماری تحت مراقبت قرار دارند.
وی اي��ن را هم گفت ک��ه تاکنون يک میلیون و 1۹ هزار و ۳۶۲ 

آزمايش تشخیص کوويد1۹ در کشور انجام شده است.
جهانپور با اعالم اينکه وضعیت خوزس��تان همچنان قرمز است، 
گفت: اس��تان های هرمزگان، کردس��تان و کرمانش��اه در وضعیت 
هش��دار جدی قرار دارند. وی در خاتمه به همه هموطنان سراسر 
کشور به ويژه استان های فوق توصیه کرد که حتما ضمن رعايت 
فاصله گذاری اجتماعی و بهداش��ت فردی ، در اماکن عمومی از 

ماسک استفاده کنند.

سالمت رد 
گاه رساهن ن افزایش موارد کرونا در کشور / ۸۱ تن دیگر جان باختند

 
س��خنگوی وزارت بهداشت از شناس��ايی ۲۹۷۹ مورد جديد کوويد1۹ در کشور طی ۲۴ 

ساعت گذشته خبر داد.
به گزارش ايس��نا، دکتر کیانوش جهانپور با اش��اره به افزايش نس��بی موارد مثبت کرونا 
در کش��ور طی ۲۴ س��اعت گذشته نس��بت به روزهای اخیر، گفت: از ديروز تا امروز 1۲ 
خرداد 1۳۹۹ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، دو هزار و ۹۷۹ بیمار جديد مبتال به 

کوويد1۹ در کشور شناسايی شد.
ب��ه گفته وی، از بین مبتاليان جديد، ۶۵۲ مورد بس��تری و دو هزار و ۳۲۷ مورد از افراد 
در تماس با مبتاليان بودند که شناس��ايی ش��دند. به اين ترتیب مجموع بیماران کوويد1۹ 
در کش��ور به 1۵۴ هزار و ۴۴۵ نفر رس��ید. جهانپور همچنین با اشاره به افزايش نسبی در 
فوتی های کرونا نسبت به روزهای گذشته، گفت: متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۸1 
بیمار کوويد1۹ جان خود را از دست دادند. مجموع جان باختگان اين بیماری به ۷ هزار و 
۸۷۸ نفر رس��ید. سخنگوی وزارت بهداشت افزود: خوشبختانه تا کنون 1۲1 هزار و ۴ نفر 

از بیماران، بهبود يافته و يا از بیمارستان ها ترخیص شده اند.
جهانپور همچنین گفت: ۲۵۷۸ نفر از بیماران مبتال به کوويد1۹ در وضعیت ش��ديد اين 
بیماری تحت مراقبت قرار دارند. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، تا کنون ۹۵۵ هزار و 
۸۶۵ آزمايش تشخیص کوويد1۹ در کشور انجام شده است. وی همچنین ضمن تاکید بر 
لزوم رعايت موازين بهداش��ت فردی و اجتماعی و رعايت فاصله گذاری اجتماعی، گفت: 
متاسفانه در برخی استان ها و نواحی کشور گزارش هايی از نوعی سهل انگاری در مراعات 
نکات بهداشت فردی و اجتماعی و فاصله گذاری ها و همچنین استفاده از ماسک را شاهد 
هستیم و حتی شکايت های مردمی از برخی تخلفات در مشاغل را نیز داريم و در روزهای 
گذش��ته موارد را همکاران مان مورد بررس��ی قرار دادند و در روزهای آتی گزارش موارد 

برخورد قانونی با خاطیان رعايت پروتکل های بهداشتی ابالغی را اعالم خواهیم کرد.
سخنگوی وزارت بهداشت تاکید کرد: از مردم استدعا داريم حتما رعايت نکات بهداشت 
فردی و اجتماعی، شست وشوی مکرر دست ها و فاصله گذاری اجتماعی را در دستور کار 

قرار دهند و سفرهای غیرضرور را حتما لغو کنند.

۳۱۳۴ ابتالی جدید کرونا در کشور/تعداد جانباختگان از مرز ۸ 
هزار تن گذشت

 سخنگوی وزارت بهداشت از شناسايی ۳1۳۴ بیمار جديد مبتال به کوويد-1۹ در کشور خبر داد 
و گفت: متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۷۰ بیمار کوويد-1۹ جان خود را از دست دادند. بر 

اين اساس مجموع جان باختگان اين بیماری به۸۰1۲ نفر رسید.
به گزارش ايس��نا، دکتر کیانوش جهانپور گفت: از ديروز تا امروز) 1۴ خرداد 1۳۹۹( و بر اساس 
معیارهای قطعی تش��خیصی، ۳1۳۴ بیمار جديد مبتال به کوويد-1۹ در کش��ور شناسايی شد که از 
بین مبتاليان جديد، ۴۹۳ مورد بستری و ۲۶۴1 مورد از افراد معادل ۸۴ درصد از موارد جديد، در 
تماس با مبتاليان بودند که شناسايی شدند. وی با بیان اينکه مجموع بیماران کوويد-1۹ در کشور 
به 1۶۰ هزار و ۶۹۶ نفر رس��ید، افزود: متاس��فانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۷۰ بیمار کوويد-1۹ 

جان خود را از دست دادند. بر اين اساس مجموع جان باختگان اين بیماری به ۸۰1۲ نفر رسید.
جهانپ��ور ادام��ه داد: خوش��بختانه تا کنون 1۲۵ ه��زار و ۲۰۶ نفر از بیماران، بهب��ود يافته و يا از 

بیمارستان ها ترخیص شده اند.
به گفته س��خنگوی وزارت بهداش��ت ۲۵۵۷ نفر از بیماران مبتال به کوويد-1۹ در وضعیت شديد 

اين بیماری تحت مراقبت قرار دارند.
جهانپور همچنین گفت: تا کنون ۹۹۷ هزار و ۹ آزمايش تشخیص کوويد-1۹ در کشور انجام شده 
اس��ت. وی با بیان اينکه وضعیت خوزس��تان همچنان قرمز است، اظهار کرد: استان های هرمزگان، 
آذربايجان های شرقی و غربی، کردستان، کرمانشاه، بوشهر، سیستان و بلوچستان، قزوين و خراسان 
رضوی در وضعیت هشدار قرار دارند. جهانپور تاکید کرد: رعايت فاصله گذاری فیزيکی و هوشمند 

با جديت بیشتر و استفاده از ماسک، ضرورت اجتناب ناپذير اين روزها و روزهای آينده است.

عبور آمار 
روزانه کرونا از 
مرز ۳۰۰۰ نفر /
 ۶۴ تن جان 

باختند
بنابر اعالم س��خنگوی وزارت بهداشت، آمار 
مبتاليان روزانه به کرونا در کشور از مرز ۳۰۰۰ 

نفر عبور کرد.
به گ��زارش ايس��نا، دکتر جهانپ��ور گفت: از 
دي��روز تا امروز 1۳ خرداد 1۳۹۹ و بر اس��اس 
معیارهای قطعی تشخیصی، ۳ هزار و 11۷ بیمار 
جديد مبتال به کوويد1۹ در کشور شناسايی شد.
وی گفت: از بی��ن مبتاليان جديد، ۵۴1 مورد 
بس��تری و دو هزار و ۵۷۶ مورد از افراد معادل 
۸۳ درصد از موارد جديد، در تماس با مبتاليان 
بودند که شناس��ايی ش��دند. بنابراي��ن مجموع 
بیماران کوويد1۹ در کشور به 1۵۷ هزار و ۵۶۲ 

نفر رسید.
وی همچنی��ن گف��ت: متاس��فانه در طول ۲۴ 
ساعت گذش��ته، ۶۴ بیمار کوويد1۹ جان خود 
را از دس��ت دادند. به اي��ن ترتیب مجموع جان 
باختگان اين بیماری به ۷ هزار و ۹۴۲ نفر رسید.
جهانپ��ور گفت: خوش��بختانه ت��ا کنون 1۲۳ 
ه��زار و ۷۷ نفر از بیماران، بهب��ود يافته و يا از 

بیمارستان ها ترخیص شده اند.
ب��ه گفت��ه وی، ۲۵۶۵ نفر از بیم��اران مبتال به 
کوويد1۹ در وضعیت شديد اين بیماری تحت 

مراقبت قرار دارند.
وی ب��ا بیان اينکه هیچ نقطه کش��ور عاری از 
ويروس و س��بز نیست، افزود: همچنین تا کنون 
۹۷۵ هزار و ۹۳۶ آزمايش تش��خیص کوويد1۹ 

در کشور انجام شده است.
سخنگوی وزارت بهداشت با تاکید بر رعايت 
بهداش��ت فردی و شست وشوی مکرر دست ها 
به مدت ۲۰ثانیه، اس��تفاده از ماس��ک و رعايت 
فاصله گ��ذاری اجتماع��ی، اف��زود: اس��تان های 
هرمزگان، آذربايجان غربی، اصفهان، کردستان، 
کرمانش��اه و بوش��هر در وضعیت هش��دار قرار 
دارند. استان خوزستان نیز همچنان در وضعیت 
قرمز است؛ هرچند که در روزهای اخیر کاهش 
اندکی در موارد بس��تری را شاهد هستیم اما در 
مجموع همچنان وضعیت اين استان قرمز است.

سالمت رد 
گاه رساهن ن
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۳۰۰۰ بسته غذایی در بین نیازمندان چهارمحال و بختیاری 
توزیع شد

مدير کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری گفت: بیش از س��ه هزار بسته غذايی 
در بین نیازمندان و آس��یب ديدگان کرونا در چهارمحال و بختیاری توزيع ش��د. حمید 
کريمی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اينکه بیش از سه هزار بسته غذايی در 
بین نیازمندان و آس��یب ديدگان کرونا در چهارمحال و بختیاری توزيع ش��د، اظهار کرد: 
اين تعداد بس��ته غذايی به همت سمن ها، هیئت های ورزشی، خیران بخش ورزش و… 
تهیه و توزيع ش��ده است. وی بیان کرد: اين تعداد بسته غذايی در قالب رزمايش همت 

جوانانه، کمک مومنانه تهیه و توزيع شده است.
مدي��ر کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: س��ازمان های مردم نهاد 
نقش مهمی در ضدعفونی مکان ها و مقابله با کرونا طی س��ه ماه گذش��ته در اين 

استان داشته اند.

فعالیت ۵۶۵ بهورز در چهارمحال و 
بختیاری

وبدا; رئیس مرکز بهداش��ت چهارمحال و بختیاری 
و سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی 
شهرکرد به فعالیت ۵۶۵ بهورز در خانه هاي بهداشت 
استان اشاره کرد که همگي در مراقبت وکنترل کرونا 
و غربالگ��ري کوويد1۹ در اس��تان مش��ارکت فعال 

داشتند.
س��ید راش��د جزاي��ری با اش��اره به دوش��نبه يکم 
ارديبهش��ت، اولین روز از هفته سالمت که با عنوان 
بهورزان و خانواده بهداشت کشور در مقابله با کرونا 
نامگذاري شالني خواهدشد. که از جمله تبعات آن 
بیمار شدن تعداد بیش��تري از مردم و افزايش میزان 

بستري در بیمارستان و مرگ و میر خواهد بود.
رئی��س مرکز بهداش��ت چهارمح��ال و بختیاری و 
سرپرس��ت معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی 
شهرکرد اضافه کرد: سیس��تم نظام سالمت کشور با 
دسترسي مردم روس��تا از طريق خانه هاي بهداشت 
و نیروهاي خدوم بهورز همچنان که در مهار س��اير 
بیماري ها موفق عمل کرده است به ياري ومددالهي 
وبا همت تمام خادمان س��المت کرونا را شکس��ت 

خواهیم داد.
شناسایی ۱۱ بیمار جدید مبتال به 

کرونا در چهارمحال و بختیاری
 شهرکرد- رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد از 
شناسايی 11 بیمار جديد مبتال به کرونا در چهارمحال 

و بختیاری در ۲۴ ساعت گذشته خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، مجید شیرانی بعد از ظهر 
س��ه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به آمار جديد 
بیماری کرونا در اس��تان چهارمح��ال و بختیاری در 
س��ی امین روز از ارديبهشت ماه سال ۹۹ را به شرح 
زير عنوان کرد: از ش��روع خطر اپیدمی تا کنون يک 
هزار و۴۳۳ بیمار با عالئم بالینی مش��کوک به کرونا 

به مراکز درمانی استان مراجعه داشته اند.
رئیس دانش��گاه علوم پزشکی شهرکرد عنوان کرد: 
تعداد افراد نمونه گرفته ش��ده بستری و سرپايی سه 
هزار و۹۳۲ نفر بوده اس��ت. وی تاکی��د کرد: تعداد 
بهبود يافتگان ترخیص ش��ده از بیمارستان يا درمان 

در منزل ۴۸۸ نفر بوده است.
وی ادام��ه داد: تعداد افراد بس��تری فعلی در مراکز 
درمانی ۳۰ نفر هستند. رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
ش��هرکرد گفت: با مثبت اعالم شدن آزمايشات 11 
بیمار مش��کوک طی ۲۴ ساعت گذش��ته، کل موارد 
مبت��ال از آغاز بیماری ک��ه نتايج آزمايش آن ها مثبت 
اعالم شده ۵۳۶ نفر است. وی ادامه داد: خوشبختانه 
طی ۲۴ ساعت گذش��ته مورد جديد، فوتی ناشی از 
ابتالء به بیماری نوپديد کوويد 1۹، گزارش نشده و 
مجموع فوتی های ناش��ی از ابتالء به اين بیماری در 

استان کماکان ۲۸ نفر است.

در مواجهه با فرد مبتال به کرونا چه کنیم؟
ايسنا/چهارمحال و بختیاری پزشکی عمومی در چهارمحال و بختیاری 
با تاکید بر اس��تفاده از ماسک در هنگام بودن در اتاق فرد بیمار، گفت: 
در حین اس��تفاده از ماس��ک از لمس آن پرهیز کرده و به صورت خود 
دس��ت نزده و پس از اس��تفاده آن را درون کیسه پالستیکی انداخته و 

دور بیندازيد.
آرش روغنی در گفت وگو با ايسنا با بیان اينکه فرد مشکوک به کرونا، با عالئم شايعی 
همچون س��رفه خش��ک، لرز يا گلودرد با تنگی نفس به مراکز درمانی مراجعه می کنند، 
اظهار کرد: برای اغلب بیماران الزم اس��ت مراقبت های درمانی و تسکینی در منزل انجام 
شود. وی گروه های در معرض خطر را بیماران نقص ايمنی و دارای بیماری های زمینه ای 
دانست و افزود: افراد تحت شیمی درمانی، سرطان های بدخیم، مبتاليان به ايدز و پیوند 
اعضا و از آن طرف بیماران قلبی عروقی، فش��ار خون، ديابت و بیماران تنفسی زمینه ای 

بسیار در معرض خطر ابتال به اين ويروس هستند.
عضو هیات مديره س��ازمان نظام پزش��کی اس��تان بیان کرد: مراقبت های معمولی برای 
افرادی که نیاز به بس��تری نخواهند داش��ت، ش��امل اس��تراحت، تغذيه مناسب، مصرف 

مايعات کافی و قرنطینه در منزل است.
روغنی تصريح کرد: درمان مبتاليان در منزل و موراد سرپايی به صورت درمان تسکینی 
و عالمتی بوده و درمان اختصاصی ديگری نیاز ندارد، در شرايط خاص و فقط در افراد 

پرخطر، دارو تجويز می شود.
اين پزش��ک عمومی تاکید کرد: در بیمار کرونايی که سرپايی درمان می شود و در منزل 
قرنطینه هس��تند، اگر دچار تنگی نفس و تنفس دشوار و کبود شدن لب ها، عاليم کاهش 
سطح هوشیاری مانند گیجی، درد يا فشار مداوم در قفسه سینه شدند، تماس با اورژانس 

11۵ و ارجاع به بیمارستان بايد انجام شود.
وی ادامه داد: اگر بیمار دچار تش��ديد سرفه، سرفه خلط دار و قطع نشدن تب پس از ۵ 
روز از شروع درمان شد بايد به پزشک مراجعه کند تا در خصوص برگشت مجدد بیمار 

به منزل يا ارجاع به مراکز درمانی تصمیم گرفته شود.
اين پزش��ک عمومی با اش��اره به اينکه برای پايان زمان قرنطینه خانگی بايد به دو اصل 
توجه کرد، گفت: عالئمی مانند سرفه و تنگی نفس نبايد وجود داشته باشد و بیمار طی 

۷۲ ساعت اخیر بدون مصرف داروی تب بر، تب نداشته باشد.
روغنی با تاکید بر استفاده از ماسک در هنگام بودن در اتاق فرد بیمار، تصريح کرد: در 
حین اس��تفاده از ماس��ک از لمس آن پرهیز کرده و به صورت خود دست نزده و پس از 

استفاده آن را درون کیسه پالستیکی انداخته و دور بیندازيد.
عضو هیئت مديره سازمان نظام پزشکی استان افزود: الزم است از ظروف، لیوان، قاشق، 
چنگال، ملحفه و روبالش��ی مجزا برای بیمار اس��تفاده کرده و آن ها را پس از اس��تفاده به 
همراه حوله بیمار بشويید و بیشترين سطوحی را که توسط بیمار لمس می شود، شناسايی 

و اين سطوح را روزانه ضدعفونی کنید.

سالمت رد 
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احیای یک 
بیمار ایست 

قلبی در 
چهارمحال و 

بختیاری
ش��هرکرد- سرپرست اورژانس و مدير 
حوادث دانش��گاه علوم پزشکی شهرکرد 
از احی��ای ي��ک بیم��ار ايس��ت قلبی در 
چهارمحال و بختیاری توسط کارشناسان 

فوريت های پزشکی اورژانس خبر داد.
محم��د حی��دری در گف��ت و گ��و با 
خبرنگار مهر با اشاره به احیای يک بیمار 
ايس��ت قلبی در چهارمح��ال و بختیاری 
توسط کارشناس��ان فوريت های پزشکی 
اورژانس، اظهار کرد: طی تماسی با مرکز 
پیام اورژانس کاهش هوش��یاری مرد ۵۹ 
س��اله ای گزارش ش��د. حی��دری افزود: 
پ��س از دريافت اين گ��زارش بالفاصله 
کارشناسان فوريت های پزشکی اورژانس 
در کمترين زم��ان ممکن در محل حادثه 
حاض��ر ش��دند و پس از معاين��ات اولیه 
متوج��ه ش��دند که بیم��ار فاق��د عالئم 
حیاتی است. وی تاکید کرد: کارشناسان 
بالفاصل��ه اقدامات پزش��کی اولیه انجام 
دادن��د و پ��س ازحدود ۲۰ دقیق��ه احیا، 
موفق به بازگش��ت زندگی مرد ۵۹ ساله 
ش��دند و س��پس بیمار را به بیمارس��تان 

ولیعصر )عج( بروجن منتقل کردند.

۳۲ عمل اهدای عضو در 
چهارمحال و بختیاری انجام شد

 ش��هرکرد- هماهنگ کنن��ده تیم پیوند 
عضو دانش��گاه علوم پزش��کی شهرکرد 
در  عض��و  اه��دای  عم��ل   ۳۲ گف��ت: 
چهارمحال و بختیاری در س��ال گذش��ته 

انجام شد.
زهرا س��یاح در گفت و گو با خبرنگار 
مهر با اش��اره به اينکه عمل اهدای عضو 
در چهارمحال و بختیاری در سال گذشته 
انجام ش��د، اظه��ار ک��رد: چهارمحال و 
بختیاری جزو اس��تان های برتر در اهدای 
عضو اس��ت. هماهنگ کننده تی��م پیوند 
عضو دانش��گاه علوم پزش��کی شهرکرد 
ادام��ه داد: چهارمح��ال و بختیاری پس 
از اس��تان های تهران، فارس، کهگیلويه و 
بويراحم��د و يزد جزو پنج اس��تان فعال 

کشور در اهدای عضو است.
وی گفت: نهادينه شدن فرهنگ اهداف 
عضو در چهارمحال و بختیاری نیازمند 

همکاری رسانه ها دارد.

شناسایی ۲۲۶۹ بیمار کرونایی 
جدید در کشور/

۱۵ استان فاقد فوتی
سخنگوی وزارت بهداشت با بیان اينکه 
از دي��روز تا امروز) 1۷ خرداد ماه( ۲۲۶۹ 
بیمار جديد مبتال به کوويد-1۹ در کشور 
شناس��ايی ش��ده اس��ت، گفت: مجموع 
جان باخت��گان اين بیماری در کش��ور به 

۸۲۰۹ نفر رسید.
به گزارش ايسنا، دکتر کیانوش جهانپور 
گف��ت: از ديروز ت��ا ام��روز )1۷ خرداد 
1۳۹۹( و ب��ر اس��اس معیاره��ای قطعی 
تش��خیصی، ۲۲۶۹ بیمار جدي��د مبتال به 
کوويد-1۹ در کشور شناسايی شده است 
که ۵۲۷ مورد بستری شده اند. وی افزود: 
بر اين اساس مجموع بیماران کوويد-1۹ 
در کشور به 1۶۹ هزار و ۴۲۵ نفر رسید.

جهانپور با بیان اينکه متاس��فانه در طول 
۲۴ س��اعت گذشته، ۷۵ بیمار کوويد-1۹ 
جان خود را از دس��ت دادن��د، ادامه داد: 
بر اين اس��اس مجموع جان باختگان اين 
بیماری به ۸۲۰۹ نفر رس��ید. س��خنگوی 
وزارت بهداش��ت اظهار کرد: خوشبختانه 
تا کنون 1۳۲ ه��زار و ۳۸ نفر از بیماران، 
بهبود يافته و يا از بیمارس��تان ها ترخیص 

شده اند.
ب��ه گفته جهانپ��ور ۲۵۷۸ نفر از بیماران 
مبت��ال به کوويد-1۹ در وضعیت ش��ديد 

اين بیماری تحت مراقبت قرار دارند.
وی همچنین گفت: تا کنون يک میلیون 
و ۶۰ ه��زار و 1۲۶ آزماي��ش تش��خیص 
کوويد-1۹ در کش��ور انجام ش��ده است. 
جهانپور با بیان اينکه وضعیت خوزستان 
همچنان قرمز اس��ت، گفت: اس��تان های 
هرم��زگان و کرمانش��اه نی��ز در وضعیت 
هش��دار قرار دارن��د.   وی تاکید کرد: در 
عین حال در ۲۴ ساعت گذشته، 1۵ استان 
فاقد فوتی و ۶ استان فقط يک مورد فوتی 

بر اثر کوويد-1۹ داشته اند.

افزایش آمار مبتالیان به کرونا 
در چهارمحال و بختیاری طی 

چند روز گذشته
ايسنا/چهارمحال و بختیاری رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
شهرکرد با اشاره به افزايش آمار مبتاليان به کرونا ويروس 
در چهارمحال و بختیاری، گفت: زنگ خطر ش��یوع کرونا 
ويروس در استان در چند روز گذشته نواخته شده است.

مجید شیرانی 1۷ خردادماه در شورای اداری چهارمحال 
و بختی��اری ب��ا بیان اينکه در بحث مب��ارزه با کرونا بحث 
ايج��اد محدودي��ت و خودمراقبت��ی در دس��تور کار قرار 
گرفت، اظهار کرد: با توجه به مسائل اقتصادی موجود در 
کشور امکان تمديد محدوديت ها مقدور نبود، بنابراين بايد 

محدويت ها نظام مند باشد.
رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی ش��هرکرد اف��زود: رفتار 
ويروس کرونا ناش��ناخته اس��ت و نمی توان به طور دقیق 
پیش بین��ی ک��رد که رفتار اي��ن ويروس در آين��ده چگونه 

خواهد بود.
وی در ادام��ه با اش��اره ب��ه افزاي��ش آم��ار مبتاليان به 
کروناويروس در چهارمحال و بختیاری گفت: زنگ خطر 
شیوع کرونا ويروس در استان در چند روز گذشته نواخته 
ش��ده است، اما تعداد مرگ و میر و بیماران بستری کاهش 
داش��ته اس��ت، اما ناقالن بدون عالمت و بیماران سرپايی 
هم چن��ان يکی از تهدي��دات در خص��وص اين ويروس 
هس��تند. ش��یرانی با بی��ان اينکه م��ردم از محدوديت ها و 
خودمراقبتی خسته ش��ده اند، خاطرنشان کرد: علت اصلی 
افزاي��ش آمار مبتاليان در چهارمحال و بختیاری ش��رکت 
افراد در مراسمات ش��ادی و ترحیم است، بايد شیوه های 

هشدار در مورد اين ويروس تغییر کند.
رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی ش��هرکرد با بی��ان اينکه 
نگران��ی ما از افزايش آمار در روزهای اخیر افزايش تعداد 
موارد مرگ و میر به وس��یله ناقالن مبتال به کرونا ويروس 
به صورت س��رپايی اس��ت، يادآور ش��د: متأسفانه در يک 
مجلس عروس��ی در شهرستان اردل حدود 1۵ نفر تاکنون 

به کرونا ويروس مبتال شده اند.
وی بیان کرد: دانش��گاه علوم پزش��کی ب��ه عنوان متولی 
بهداش��ت و درمان با اش��خاصی که با برگزاری مراسمات 
س��المت م��ردم را به خط��ر می اندازند از طريق دس��تگاه 

قضايی برخورد می کند.
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سالمت رد 
گاه رساهن ن

شیوع کرونا در 
شهرستان فارسان/خود 

مراقبتی موردتوجه 
بیشتر قرار گیرد 

رئی��س کمیته اطالع رس��انی مقابل��ه با کرونا 
ويروس درچهارمحال و بختیاری گفت: ش��یوع 
کرون��ا در شهرس��تان فارس��ان چهارمح��ال و 
بختیاری نس��بت به ديگر شهرستان ها افزايش 

يافته است.
به گزارش خبرنگار مهر، س��ید علی درخشان 
پیش از ظهر س��ه ش��نبه در جم��ع خبرنگاران 
بیان کرد: از نکات حائ��ز اهمیت در خصوص 
ش��یوع بیم��اری کرون��ا، ش��یوع نس��بتًا باالی 
بیماريدرشهرس��تان فارس��ان نس��بت به ساير 

شهرستان ها است.
وی گف��ت: بیش از نیم��ی از بیماران در حال 
حاضر و بی��ش از نیمی از بیماران بس��تری در 
بیمارس��تان های متعلق به شهرس��تان فارس��ان 

هستند.
رئی��س کمیته اطالع رس��انی مقابل��ه با کرونا 
وي��روس در چهارمحال و بختی��اری ادامه داد: 
از مردم شهرس��تان فارسان درخواست می شود، 
ضمن مراقبت و اعمال محدوديت های ترددی، 
از مجاورت، محاورت، تعامل نزديک، برگزاری 
مجالس و محاف��ل دورهمی و رفت و آمدهای 
غیر ضروری طی يک��ی دوهفته آتی خودداری 

کنند.
وی ادام��ه داد: ماندن در خانه، خود مراقبتی و 
رعايت نکات بهداش��تی و حفظ فاصله فیزيکی 
ايمن با ديگران همچنان از توصیه های کاربردی 
ب��رای پیش��گیری از ابتالء به بیم��اری کرونا به 

شمار می رود.
رئی��س کمیته اطالع رس��انی مقابل��ه با کرونا 
وي��روس در چهارمحال و بختی��اری ادامه داد: 
کارشناسان بهداشت محیط و مبارزه با بیماری ها 
اصفه��ان  راه ش��هرکرد -  پلی��س  در ورودی 
حاضر و ضمن تب س��نجی مس��افرين به ارائه 
آموزش های مرب��وط به رعاي��ت پروتکل های 

بهداشتی و فاصله گذاری پرداختند.
وی عنوان کرد: ايس��تگاه س��المت غربالگری 
کرون��ا وي��روس در ورودی مناط��ق مختل��ف 
شهرس��تان های استان توس��ط کانون های بسیج 
جامعه پزشکی شبکه های بهداشت و درمان و با 

همکاری پلیس راه برپا شد.
رئی��س کمیته اطالع رس��انی مقابل��ه با کرونا 
وي��روس در چهارمح��ال و بختی��اری گف��ت: 
نیازمندان و آس��یب ديدگان از کرونا در اس��تان 

همچنان از کمک های مومنانه برخوردارند.

رئیس دانش��گاه علوم پزشکی شهرکرد از 
شناس��ايی هفت بیمار جدي��د مبتال به کرونا در 
چهارمحال و بختیاری در ۲۴ س��اعت گذش��ته 

خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، مجید ش��یرانی ظهر 
شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به آمار جديد 
بیماری کرونا در اس��تان چهارمحال و بختیاری 
در سومین روز از خردادماه سال ۹۹ عنوان کرد: 
از شروع خطر اپیدمی تا کنون يک هزار و ۴۸۷ 
بیمار با عالئم بالینی مشکوک به کرونا به مراکز 

درمانی استان مراجعه داشته اند.
وی بی��ان کرد: تعداد افراد نمونه گرفته ش��ده 
بستری و س��رپايی چهار هزار و ۳1۶ نفر بوده 

است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ادامه داد: 
تعداد بهبود يافتگان ترخیص شده از بیمارستان 

يا درمان در منزل ۵۳1 نفر بوده است.
وی ادام��ه داد: تع��داد افراد بس��تری فعلی در 

مراکز درمانی ۳۰ نفر هستند.
وی بیان کرد: با مثبت اعالم ش��دن آزمايشات 
هفت بیمار مشکوک طی ۲۴ ساعت گذشته، کل 
م��وارد مبتال از آغاز بیماری ک��ه نتايج آزمايش 

آن ها مثبت اعالم شده ۵۷۷ نفر است.

رئیس دانش��گاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: 
متأسفانه طی ۲۴ ساعت گذشته با افزوده شدن 
يک مورد جديد، فوتی ناشی از ابتالء به بیماری 
نوپديد کوويد 1۹، مجموع فوتی های ناش��ی از 

ابتالء به اين بیماری در استان به ۲۹ نفراست.

 رئیس دانشگاه علوم پزشکی ش��هرکرد از شناسايی هشت بیمار جديد 
مبتال به کرونا در چهارمحال و بختیاری در ۲۴ ساعت گذشته خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید ش��یرانی ظهر چهارشنبه با اشاره به آمار 
جديد بیماری کرونا در اس��تان چهارمحال و بختیاری در س��ی امین روز 
از ارديبهش��ت ماه س��ال ۹۹ عنوان کرد: از ش��روع خطر اپیدمی تا کنون 
يک هزار و ۴۳۸ بیمار با عالئم بالینی مشکوک به کرونا به مراکز درمانی 

اس��تان مراجعه داشته اند. وی گفت: تعداد افراد نمونه گرفته شده بستری 
و سرپايی چهار هزار و 1۸ نفر بوده است

رئیس دانش��گاه علوم پزشکی ش��هرکرد بیان کرد: تتعداد بهبود يافتگان 
ترخیص شده از بیمارستان يا درمان در منزل ۴۹۴ نفر بوده است.

وی ادامه داد: تعداد افراد بستری فعلی در مراکز درمانی ۲۸ نفر هستند.
رئی��س دانش��گاه علوم پزش��کی ش��هرکرد گفت: با مثبت اعالم ش��دن 

شناسایی ۸ بیمار جدید مبتال به 
کرونا در چهارمحال و بختیاری

۷ بیمار جدید 
مبتال به کرونا در 

چهارمحال و بختیاری 
شناسایی شد

 رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی ش��هرکرد 
گفت: شناس��ايی عوامل مستعد کننده ناباروری 
ب��رای افزاي��ش فرزن��دآوری در چهارمحال و 

بختیاری ضروری است.
ب��ه گزارش خبرنگار مهر، مجید ش��یرانی ظهر 
چهارش��نبه در جمع خبرنگاران افزود: روزهای 
پايانی ارديبهشت ماه سال ۹۳ بود که رهبر معظم 
انقالب اسالمی ايران سیاست های کلی جمعیت 
در 1۴ بند را ابالغ نمودند و تاکید داش��تند رشد 
اقتص��ادی، اجتماع��ی و فرهنگ��ی جامعه بايد 

متناسب با اين سیاست ها انجام گیرد.
رئیس دانش��گاه علوم پزشکی ش��هرکرد ادامه 
داد: بع��د از اب��الغ اي��ن سیاس��ت ها از س��وی 
مق��ام معظم رهبری، به پیش��نهاد س��ازمان ثبت 
احوال کشور و تصويب ش��ورای عالی انقالب 
فرهنگی، ۳۰ ارديبهش��ت ماه ب��ا عنوان روز ملی 
جمعیت نامگذاری ش��د. وی عنوان کرد: پايگاه 
پرورش نس��لی س��الم، س��رزنده و بانشاط نهاد 
خانواده اس��ت که به عنوان س��نگ بنای جامعه 
اس��المی به ش��مار می رود. دکتر ش��یرانی بیان 
کرد: نهاد ارزش��مند خان��واده بايد از همان ابتدا 
با آموزش های صحیح قبل از ازدواج مس��تحکم 
شود و در ادامه نیز بايد با ارائه خدمات باروری 
س��الم با دو رويکرد افزاي��ش نرخ باروری کلی 
و حفظ و ارتقای س��المت مادران و کودکان به 
صورت هم��راه و همزمان بیش از پیش تقويت 
ش��ود. رئیس دانشگاه علوم پزش��کی شهرکرد 
اضاف��ه کرد: کاهش میانگی��ن فاصله زمانی بین 

ازدواج و فرزند اول، کاهش میل به تک فرزندی 
و کاهش میانگی��ن فاصله زمانی بی��ن فرزندان 
ازجمله عوامل مؤثر در بحث جمعیت هس��تند 
که بايد به صورت ويژه مدنظر مس��ؤوالن امر به 
خصوص در مجموعه دانش��گاه علوم پزش��کی 

شهرکرد قرار گیرند.
وی با بیان اينکه متأس��فانه در س��ال های اخیر 
ش��اهد کاه��ش موالید و عدم تماي��ل زوج های 
جوان به فرزندآوری هستیم، تاکید کرد: کاهش 
فرزن��دآوری در درازمدت منجر ب��ه پیری و از 
کارافتادگی جمعیت کش��ور خواهد شد، همین 
واقع��ه می توان��د تبع��ات مختل��ف اقتصادی، 
اجتماعی، فرهنگی و حتی امنیتی به دنبال داشته 
باش��د. وی به ش��یوع کرونا از ابتدای ماه اسفند 
س��ال ۹۸ اشاره و افزود: ش��ايد يکی از عواملی 
که باعث ش��د ايران بتوان��د در امر مبارزه با اين 
بیماری نوپديد و جهان ش��مول از بس��یاری از 

کش��ورهای پیش��رفته جلوت��ر حرکت کند 
وجود نیروی انس��انی متخصص، با دانش، پای 

کار، جهادی بود.
رئیس دانشگاه علوم پزش��کی شهرکرد اضافه 
ک��رد: بالفاصله بعد از اطالع از ش��یوع بیماری 
کرونادر کش��ور عده ای به عنوان پزشک، پرستار 
و کادر درمانی در بیمارس��تان ها و مراکز درمانی 
حض��ور پی��دا کردند، ع��ده ای ديگ��ر در قالب 
گروه های جهادی به ضدعفونی خیابان ها و معابر 
پرداختند و عده ای هم در پش��ت جبهه مبارزه با 
اين ويروس منحوس مبادرت به دوخت ماسک 
و ديگ��ر تجهیزات بهداش��تی کردند. وی تاکید 
ک��رد: از همین رو اس��ت که نگاه همه دس��ت 
ان��درکاران نه تنها در حوزه بهداش��ت و درمان 
بلکه ديگ��ر حوزه های دخی��ل در امر جمعیت 
بايد به ارتقای آگاهی، نگرش و عملکرد جامعه 
در زمینه فرزندآوری و ايجاد ش��رايط اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی برای پرورش نسلی شاداب، 

کارا و سالم باشد.
وی يادآور ش��د: شناسايی عوامل مستعد کننده 
ناب��اروری، شناس��ايی زوج ه��ای مش��کوک به 
ناباروری و ارجاع اين افراد به سطوح تخصصی 
درم��ان ناباروری از س��وی سیس��تم بهداش��ت 
و درمان دانش��گاه علوم پزشکی ش��هرکرد، در 
چهارمحال و بختیاری ضروری است و بايد در 
دستورکار مس��ؤوالن امر در اين خصوص قرار 

گیرد.

فوت یک کوهنورد 
در ارتفاعات 

چهارمحال و بختیاری 

شهرکرد- مسئول روابط عمومی مرکز مديريت 
حوادث و فوريت های پزش��کی چهارمحال و 
بختی��اری از فوت يک کوهن��ورد در ارتفاعات 
شهرستان اردل چهارمحال و بختیاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محس��ن ابراهیمی 
با اش��اره به فوت يک کوهن��ورد در ارتفاعات 

چهارمحال و بختیاری افزود: يک بانوی ۵۴ 
س��اله که عضو يک گروه کوهن��وردی بود در 

ارتفاعات کوه دچار ايست قلبی شد.
وی از اعزام تیم اورژانس به محل حادثه خبر 
داد و گفت: اين بانوی ۵۴ س��اله در محل فوت 

کرد.

  هماهنگ کننده تیم پیوند عضو چهارمحال و بختیاری گفت: ۷۰۰ عمل 
اه��دای عضو از س��ال ۸۲ تاکنون در چهارمحال و بختیاری انجام ش��ده 
اس��ت. زهرا س��یاح در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اينکه ۷۰۰ 
عم��ل اهدای عضو از س��ال ۸۲ تاکنون در چهارمح��ال و بختیاری انجام 
شده است، اظهار کرد: تیم پیوند عضو از سال ۸۲ در استان چهارمحال و 

بختیاری تشکیل شده است.

هماهنگ کنن��ده تی��م پیوند عضو چهارمح��ال و بختیاری عن��وان کرد: 
چهارمح��ال و بختیاری يکی از پنج اس��تان برتر کش��ور در اهدای عضو 
است. وی تاکید کرد: شهرستان لردگان با بیشترين اهدای عضو رتبه اول 
را دارد. هماهنگ کننده تیم پیوند عضو چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: 
يک هزار بیمار در چهارمحال و بختیاری در صف پیوند عضو قرار دارند.

سالمت رد 
گاه رساهن ۷۰۰ عمل اهدای عضو در ن

چهارمحال و بختیاری انجام شد

شناسایی عوامل 
مستعدکننده 
ناباروری در 

چهارمحال و بختیاری 
ضروری است
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سالمت رد 
گاه رساهن ن رئیس کمیت��ه اطالع رس��انی مقابله ب��ا کرونا 

وي��روس درچهارمح��ال و بختی��اری گف��ت: 
تجمع��ات خانوادگی از مهمترين داليل ش��یوع 

کرونا در اين استان است.
سید علی درخش��ان در گفت و گو با خبرنگار 
مه��ر اظه��ار کرد: بیش��ترين م��وارد ابت��الء به 
بیماريکرون��ا مربوط به تجمع��ات خانوادگی و 
مراودات ش��خصی اس��ت، لذا برای ريشه کنی 

اين بیماری به هم استانیان توصیه می شود ضمن 
رعاي��ت نکات بهداش��تی از برگ��زاری محافل 

خانوادگی خودداری کنند.
رئیس کمیت��ه اطالع رس��انی مقابله ب��ا کرونا 
وي��روس درچهارمح��ال و بختی��اری گفت: با 
آغاز مرحله س��وم رزمايش کمک های مومنانه، 
بسته های معیشتی و بهداشتی به دست نیازمندان 
در مناطق مختلف اس��تان و عشاير آسیب ديده 

از ش��یوع بیماری کوويد 1۹ 
می رسد.

غربالگری  ک��رد:  بی��ان  وی 
وتب س��نجی و آم��وزش در 

مبادی ورودی در محل پلیس راه شهرکرد در دو 
ش��یفت صبح و عصر توسط کانون بسیج جامعه 
پزشکی مرکز بهداشت شهرستان شهرکرد انجام 

شد.

رئی��س دانش��گاه علوم پزش��کی ش��هرکرد از 
شناس��ايی ۶ بیم��ار جدي��د مبتال ب��ه کرونا در 
چهارمحال و بختیاری در ۲۴ س��اعت گذش��ته 

خبر داد.
به گ��زارش خبرنگار مهر، مجید ش��یرانی بعد 
از ظهر ش��نبه در جمع خبرنگاران با اش��اره به 
آمار جديد بیماری کرونا در اس��تان چهارمحال 
و بختی��اری در دهمین روز از خردادماه س��ال 
۹۹، عنوان کرد: از ش��روع خطر اپیدمی تا کنون 
يک هزار و ۵۶۹ بیمار با عالئم بالینی مش��کوک 
بهکرونا به مراکز درمانی استان مراجعه داشته اند.
وی گفت: تعداد افراد نمونه گرفته شده بستری 

و سرپايی چهار هزار و ۹۳۸ نفر بوده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد بیان کرد: 
تعداد بهبوديافتگان ترخیص ش��ده از بیمارستان 
يا درمان در منزل ۵۹۶ نفر بوده اس��ت و تعداد 

افراد بس��تری فعل��ی در مراک��ز درمانی ۲۴ نفر 
هستند.

رئیس دانش��گاه علوم پزشکی ش��هرکرد تاکید 
ک��رد: با مثبت اعالم ش��دن آزمايش��ات ۶ بیمار 
مشکوک در ۲۴ ساعت گذشته، همه موارد مبتال 
از آغ��از بیماری که نتاي��ج آزمايش آن ها مثبت 

اعالم شده ۶۳۹ نفر است.
وی بی��ان کرد: در ۲۴ س��اعت گذش��ته، فوتی 
ناش��ی از ابتالء به بیماری نوپديد کوويد 1۹ در 
اس��تان گزارش نشده و مجموع فوتی های ناشی 
از ابتالء ب��ه اين بیماری در اس��تان کماکان ۲۹ 

نفر است.

تجمعات خانوادگی از مهمترین دالیل شیوع کرونا است

۶ بیمار جدید مبتال به کرونا در چهارمحال و بختیاری شناسایی شد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد از شناسايی 
۶ بیم��ار جديد مبتال به کرون��ا در چهارمحال و 

بختیاری در ۲۴ ساعت گذشته خبر داد.
به گ��زارش خبرنگار مهر، مجید ش��یرانی ظهر 
يکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به آمار جديد 
بیماری کرونا در استان چهارمحال و بختیاری در 
يازدهمین روز از خردادماه س��ال ۹۹، عنوان کرد: 
از ش��روع خطر اپیدمی تاکن��ون يک هزار و ۵۸۲ 
بیمار با عالئم بالینی مش��کوک به کرونا به مراکز 

درمانی استان مراجعه داشته اند.
وی گفت: تعداد افراد نمونه گرفته شده بستری 

و سرپايی چهار هزار و ۹۹۲ نفر بوده است.
رئیس دانش��گاه علوم پزشکی شهرکرد تصريح 
ک��رد: تع��داد بهبوديافت��گان ترخیص ش��ده از 
بیمارستان يا درمان در منزل ۶۰۳ نفر بوده است.

وی عنوان ک��رد: تعداد افراد بس��تری فعلی در 
مراکز درمانی ۲۲ نفر هستند.

رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی ش��هرکرد بیان 

کرد: با مثبت اعالم ش��دن آزمايشات ۶ بیمار 
مشکوک طی ۲۴ ساعت گذشته، کل موارد مبتال 
از آغاز بیماری که نتايج آزمايش آن ها مثبت اعالم 

شده ۶۴۵ نفر است.
وی تاکید کرد: در ۲۴ س��اعت گذش��ته، فوتی 
ناش��ی از ابتالء به بیم��اری نوپديد کوويد 1۹ در 
استان گزارش نش��ده و مجموع فوتی های ناشی 
از ابتالء به اين بیماری در اس��تان کماکان ۲۹ نفر 

است.

رئیس مرکز مديري��ت حوادث و فوريت های 
پزشکی چهارمحال وبختیاری گفت: تصادف در 
شهرستان ش��هرکرد چهارمحال و بختیاری پنج 

مصدوم بر جای گذاشت.

محم��د حیدری در گفت و گو با خبرنگار مهر 
با اش��اره به اينکه تصادف در شهرستان شهرکرد 
چهارمح��ال و بختی��اری پنج مص��دوم بر جای 
گذاش��ت، اظهار ک��رد: تصادف پرايد و س��مند 

میرآباد ش��رقی حوالی پمپ گاز پنج مصدوم 
داشت. وی گفت: پس از انجام اقدامات درمانی 
مناسب توسط دو دستگاه آمبوالنس اورژانس به 

بیمارستان کاشانی منتقل شدند.

۶ بیمار جدید مبتال به کرونا در چهارمحال و بختیاری شناسایی شد

تصادف در چهارمحال و بختیاری ۵ مصدوم بر جای گذاشت

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد از شناسايی 
1۳ بیمار جديد مبتال ب��ه کرونا در چهارمحال و 

بختیاری در ۲۴ ساعت گذشته خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، مجید شیرانی ظهر پنج 
ش��نبه در جمع خبرنگاران با اشاره به آمار جديد 
بیماری کرونا در استان چهارمحال و بختیاری در 
هش��تمین روز از خردادماه س��ال ۹۹ بیان کرد: از 
شروع خطر اپیدمی تا کنون يک هزار و ۵۴۶ بیمار 
با عالئم بالینی مشکوک به کرونا به مراکز درمانی 

استان مراجعه داشته اند.
وی گفت: تعداد افراد نمونه گرفته شده بستری 

و سرپايی چهار هزار و ۷۵۵ نفر بوده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد تاکید کرد: 
تعداد بهبود يافتگان ترخیص شده از بیمارستان يا 

درمان در منزل ۵۷۸ نفر بوده است.
وی ادامه داد: تعداد افراد بستری فعلی در مراکز 

درمانی ۲۸ نفر هستند.
رئیس دانش��گاه علوم پزشکی شهرکرد تصريح 

کرد: با مثبت اعالم ش��دن آزمايشات 1۳ بیمار 
مشکوک طی ۲۴ ساعت گذشته، کل موارد مبتال 
از آغاز بیماری که نتايج آزمايش آن ها مثبت اعالم 

شده ۶۲۴ نفر است.
وی افزود: خوشبختانه طی ۲۴ ساعت گذشته، 
فوتی ناشی از ابتالء به بیماری نوپديد کوويد 1۹ 
در استان گزارش نشده و مجموع فوتی های ناشی 
از ابت��ال به اين بیماری در اس��تان کماکان ۲۹ نفر 

است.

رئیس مرکز مديري��ت حوادث و فوريت های 
پزش��کی چهارمحال وبختیاری گفت: واژگونی 
خودروی پرايد در شهرس��تان بن چهارمحال و 

بختیاری پنج مصدوم بر جای گذاشت.
محمد حی��دری در گفت وگو با خبرنگار مهر 

با اش��اره به اينکه واژگونی خ��ودروی پرايد در 
شهرستان بن چهارمحال و بختیاری پنج مصدوم 
ب��ر جای گذاش��ت، اظهار داش��ت: اي��ن حادثه 

درمحوربن به يانچشمه رخ داده است.
وی بی��ان ک��رد: پن��ج مص��دوم اي��ن حادث��ه 

بالفاصل��ه پ��س از انج��ام اقدام��ات درمانی 
مناسب توس��ط کارشناسان فوريت های پزشکی 
اورژانس با دو دس��تگاه آمبوالنس به بیمارستان 

کاشانیشهرکردمنتقل شدند.

۱۳ بیمار جدید مبتال به کرونا در چهارمحال و بختیاری شناسایی شد

واژگونی خودرو در چهارمحال و بختیاری ۵ مصدوم بر جای گذاشت

 رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
پن��ج  از شناس��ايی  ش��هرکرد 
بیمار جدي��د مبتال به کرونا در 
چهارمح��ال و بختیاری در ۲۴ 
س��اعت گذش��ته خبر داد. به گ��زارش خبرنگار 
مهر، مجید ش��یرانی عصر س��ه ش��نبه در جمع 
خبرنگاران با اش��اره به آمار جديد بیماری کرونا 
در استان چهارمحال و بختیاری در ششمین روز 
از خردادماه س��ال ۹۹ عنوان کرد: از شروع خطر 

اپیدمی تا کنون يک ه��زار و ۵1۸ بیمار با عالئم 
بالینی مش��کوک بهکرونا به مراکز درمانی استان 
مراجعه داش��ته اند. وی گفت: تعداد افراد نمونه 
گرفته شده بس��تری و سرپايی چهار هزار و۶۰۰ 
نفر بوده اس��ت. رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی 
ش��هرکرد ادامه داد: تعداد بهبود يافتگان ترخیص 
شده از بیمارستان يا درمان در منزل ۵۵۰ نفر بوده 
اس��ت. وی افزود: تعداد افراد بس��تری فعلی در 

مراکز درمانی ۲۹ نفر هستند.

وی گفت: با مثبت اعالم ش��دن آزمايش��ات ۵ 
بیمار مشکوک طی ۲۴ ساعت گذشته، کل موارد 
مبتال از آغاز بیماری که نتايج آزمايش آن ها مثبت 

اعالم شده ۵۹۷ نفر است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ادامه داد: 
خوش��بختانه طی ۲۴ ساعت گذشته، فوتی ناشی 
از ابتالء به بیماری نوپديد کوويد 1۹ در اس��تان 
گزارش نشده و مجموع فوتی های ناشی از ابتالء 

به اين بیماری در استان کماکان ۲۹ نفر است.

سرپرس��ت اورژانس و مدير حوادث دانش��گاه 
علوم پزش��کی ش��هرکرد گف��ت: تص��ادف در 
چهارمحال و بختیاری يک کشته وهشت مصدوم 

بر جای گذاشت.
محمد حیدری در گفت و گو با خبرنگار مهر با 
اشاره به اينکه تصادف در چهارمحال و بختیاری 
يک کش��ته و هش��ت مصدوم بر جای گذاشت، 
اظهار ک��رد: اين حادثه در پ��ی برخورد خودرو 

سرپرس��ت اورژانس و مدير حوادث دانش��گاه پرايد و پژو رخ داده است.

علوم پزش��کی ش��هرکرد ادامه داد: اين حادثه در 
محور شهرکرد به خوزستان رخ داده است.

وی ادام��ه داد: پن��ج تی��م اورژان��س 11۵ ب��ه 
هم��راه يک تی��م از هالل احمر ب��ه محل حادثه 
حوالیطاقانک اعزام شدند. سرپرست اورژانس و 
مدير حوادث دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد بیان 
ک��رد: مصدومان اين حادثه پس از انجام اقدامات 
اولیه پیش بیمارس��تانی به بیمارس��تان کاش��انی 

شهرکرد منتقل شدند.

۵ بیمار جدید مبتال به کرونا در چهارمحال و بختیاری شناسایی شد

تصادف در چهارمحال و بختیاری یک کشته و ۸ مصدوم بر جای گذاشت
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سالمت رد 
گاه رساهن ن ۱۲ بیمار جدید مبتال به کرونا در 

چهارمحال و بختیاری شناسایی شد
رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی ش��هرکرد از 
شناس��ايی 1۲ بیم��ار جديد مبتال ب��ه کرونا در 
چهارمحال و بختیاری در ۲۴ س��اعت گذش��ته 

خبر داد.
به گ��زارش خبرنگار مهر، مجید ش��یرانی بعد 
از ظهر دوش��نبه در جمع خبرنگاران با اشاره به 
آمار جديد بیماری کرونا در استان چهارمحال و 
بختیاری در دوازدهمین روز از خردادماه س��ال 
۹۹ عنوان کرد: از ش��روع خطر اپیدمی تا کنون 

يک هزار و ۵۹۶ بیمار با عالئم بالینی مش��کوک 
بهکرونا به مراکز درمانی اس��تان مراجعه داش��ته 

اند.
رئیس دانش��گاه علوم پزشکی شهرکرد تصريح 
ک��رد: تع��داد بهب��ود يافتگان ترخیص ش��ده از 
بیمارستان يا درمان در منزل ۶1۳ نفر بوده است.
وی ادامه داد: تعداد افراد بستری فعلی در مراکز 

درمانی ۳۰ نفر هستند.
رئیس دانش��گاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: با 

آزمايشات  اعالم شدن  مثبت 
1۲ بیمار مش��کوک طی ۲۴ ساعت گذشته، کل 
م��وارد ابتالء از آغاز بیماری ک��ه نتايج آزمايش 

آن ها مثبت اعالم شده ۶۵۷ نفر است.
وی بیان کرد: خوشبختانه طی ۲۴ ساعت گذشته، 
فوتی ناشی از ابتالء به بیماری نوپديدکوويد 1۹ 
در اس��تان گزارش نش��ده و مجموع فوتی های 
ناش��ی از ابتالء به اين بیماری در استان کماکان 

۲۹ نفر است.

رئی��س کمیته امداد شهرس��تان ل��ردگان گفت: 
چه��ار هزار بس��ته غذايی در بی��ن نیازمندان و 

آسیب ديدگان کرونا در شهرستان لردگان توزيع 
شد. يوسف محمودی در گفت و گو با خبرنگار 
مهر با اش��اره به اينکه از ابتدای امس��ال تاکنون 
چهار هزار س��بد غذايی در بین نیازمندان توزيع 
شده اس��ت بیان کرد: از اين مجموع امروز هزار 

سبد غذايی در بین نیازمندان توزيع شد.
وی اف��زود: اين بس��ته های مواد غذايی ش��امل 
کااله��ای اساس��ی از جمل��ه برن��ج، روغ��ن، 

ماکارون��ی و بس��ته های حبوب��ات اس��ت که با 
رعايت نکات بهداشتی بس��ته بندی و در اختیار 

خانواده های نیازمند قرار گرفته است.
رئیس کمیته امداد لردگان با اشاره به مشارکت 
آس��تان قدس رضوی در تهیه س��بدهای غذايی 
گفت: يک هزار بسته مواد غذايی شامل کاالهای 
اساسی نیز از آستان قدس رضوی تهیه و توسط 

اين نهاد در بین نیازمندان توزيع شد.

 رئیس مرکز مديريت حوادث و فوريت های 
پزش��کی چهارمحال وبختیاری گفت: واژگونی 
خ��ودروی پ��ژو در چهارمح��ال و بختیاری دو 

کشته و چهار مصدوم بر جای گذاشت.
محمد حیدری در گفت و گو با خبرنگار مهر با 
بیان اينکه واژگونی خودروی پژو در چهارمحال 

و بختیاری دو کشته و چهار مصدوم بر جای 
گذاش��ت، بیان کرد: اين حادثه در محور لردگان 

-مالخلیفه -چله گاه رخ داده است.
وی بیان کرد: مصدومان اين حادثه با دو دستگاه 

آمبوالنس به بیمارستان لردگان منتقل شدند.

رئی��س دانش��گاه علوم پزش��کی ش��هرکرد از 
شناس��ايی 1۸ بیم��ار جديد مبتال ب��ه کرونا در 
چهارمحال و بختیاری در ۲۴ س��اعت گذش��ته 
خبر داد. به گزارش خبرنگار مهر، مجید شیرانی 
بعد از ظهر س��ه ش��نبه با اش��اره به آمار جديد 
بیماريکرونا در استان چهارمحال و بختیاری در 
سیزدهمین روز از خردادماه سال ۹۹ عنوان کرد: 
از ش��روع خطر اپیدمی تا کنون يک هزار و ۶1۴ 

بیمار با عالئم بالینی مش��کوک به کرونا به مراکز 
درمانی استان مراجعه داشته اند.

وی گفت: تعداد افراد نمونه گرفته شده بستری 
و سرپايی پنج هزار و۲۵۴ نفر بوده است.

رئیس دانش��گاه علوم پزشکی ش��هرکرد عنوان 
ک��رد: تع��داد بهبود يافت��گان ترخیص ش��ده از 
بیمارستان يا درمان در منزل ۶۳۰ نفر بوده است.
وی گف��ت: تعداد افراد بس��تری فعلی در مراکز 

درمانی ۳۵ نفر هستند.
وی بیان کرد: با مثبت اعالم ش��دن آزمايش��ات 
1۸ بیمار مش��کوک طی ۲۴ ساعت گذشته، کل 
موارد مبت��ال از آغاز بیماری ک��ه نتايج آزمايش 

آن ها مثبت اعالم شده ۶۷۵ نفر می باشد.
رئیس دانش��گاه علوم پزشکی ش��هرکرد اظهار 
کرد: متأس��فانه طی ۲۴ س��اعت گذشته، با يک 
م��ورد فوتی ناش��ی از ابتالء به بیم��اری نوپديد 
کوويد 1۹، مجموع فوتی های ناش��ی از ابتالء به 

اين بیماری در استان به ۳۰ نفر رسید.

۴۰۰۰ بسته غذایی در شهرستان لردگان توزیع شد

واژگونی خودروی پژو 
در چهارمحال و بختیاری 
دو کشته بر جای گذاشت

۱۸ بیمار جدید مبتال به کرونا در چهارمحال و بختیاری شناسایی شد

تصادف در چهارمحال و بختیاری دو کشته 
بر جای گذاشت

رئیس مرکز مديريت حوادث و فوريت های 
پزشکی چهارمحال وبختیاری گفت: تصادف در 
چهارمحال و بختیاری دو کشته و سه مصدوم بر 
جای گذاش��ت. محمد حیدری در گفت و گو با 
خبرنگار مهر با بیان اينکه تصادف در چهارمحال 

و بختیاری ش��ش کشته بر جای گذاشت، اظهار 
داش��ت: اين حادثه در پ��ی برخورد يک خودرو 
س��واری پرايد با يک خ��ودروی پیکان رخ داده 
است. وی بیان کرد: اين حادثه در محور لردگان 

- اهواز رخ داده است.

رئیس مرکز مديريت حوادث و فوريت های 
پزش��کی چهارمح��ال وبختیاری بی��ان کرد: اين 

حادثه سه نفر نیز مصدوم بر جای گذاشت.
وی بیان کرد: مصدومان اين حادثه به بیمارستان 

لردگان منتقل شدند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: 
دانش��گاه ها در چهارمحال و بختی��اری از هفته 

آينده بازگشايی می شود.
به گ��زارش خبرنگار مهر، مجید ش��یرانی ظهر 
دوش��نبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: رعايت 
پروتکل های بهداش��تی در اس��تان ب��ه ويژه دو 
شهرس��تان فارس��ان و کوهرنگ ضروری است 
و مردم از برگزاری هرگون��ه محافل خانوادگی 
و جش��ن و مراسم های ترحیم خودداری کنند و 
حتمًا از ماسک اس��تفاده کنند تا به قطع زنجیره 
انتق��ال بیم��اری کرونا و حفظ س��المت خود و 

ديگر هم استانیان کمک کنند.
وی گفت: نماز جمعه در جمعه پیش رو و هفته 
پس از آن در شهرستان های فارسان و کوهرنگ 

اقامه نمی شود.
رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی شهرکرد گفت: 
دانش��گاه ها از هفته آينده بازگش��ايی می ش��ود 
و آم��وزش نحوه پیش��گیری از ابتالء به بیماری 
کووي��د 1۹ و نظ��ارت بر اج��رای پروتکل های 
بهداش��تی در فضاه��ای آموزش��ی م��ورد تاکید 

متولیان امر بهداشت و درمان استان است.
وی عن��وان کرد: اس��تان چهارمحال و بختیاری 
جز سه استان برتر در زمینه کنترل میزان مبتاليان 
و مرگ و میر ناش��ی از ابتالء ب��ه بیماری کرونا 
اس��ت. رئیس دانشگاه علوم پزش��کی شهرکرد 
ادامه داد: تعداد نمونه گیری از افراد مشکوک به 

بیماريکووي��د 1۹ در اس��تان باالتر از متوس��ط 
کشوری است.

وی اظهار کرد: روزانه ۹۰ تیم دو نفره متش��کل 
از بازرس��ین بهداشت محیط از يک هزار و ۸۰۰ 
واحد صنفی استان در قالب بازديدهای مشترک، 

نظارت می کنند.
رئیس دانش��گاه علوم پزشکی ش��هرکرد تاکید 
کرد: با همت مردم نیک انديش و خیران اس��تان 
ضم��ن تداوم رزمايش کمک های مومنانه، غذای 
گرم و بس��ته های کمک معیشتی و بهداشتی در 
بین نیازمندان و آس��یب ديدگان از کرونا توزيع 

شد.

رئی��س کمیت��ه اطالع رس��انی مقابله ب��ا کرونا 
وي��روس درچهارمحال و بختیاری گفت: برپايی 
چادر توسط مسافران در مراکز گردشگری، پارک 
ها و فضای س��بز چهارمحال و بختیاری ممنوع 

است.
به گزارش خبرنگار مهر، سید علی درخشان ظهر 
دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری 
سیزدهمین جلسه ستاد استانی مقابله با کرونا بیان 
کرد: اين نشس��ت با حضور استاندار چهارمحال 
و بختیاری، رئیس دانش��گاه علوم پزشکی استان 
و اعضای س��تاد و گروه های بسیجی و مردمی با 
محوريت تشريح آخرين وضعیت شیوع بیماری 
کوويد 1۹ در اس��تان برگزار ش��د و تدابیر الزم 

برای بازگشايی دانشگاه ها انديشیده شد.
وی با اش��اره به مصوبات ستاد اس��تانی مقابله 
ب��ا کرونا بیان ک��رد: با توجه ب��ه تعطیالت پیش 
رو، تمام��ی مراکز خدمات��ی از ارائه خدمات به 
گردش��گران و مس��افرانی که س��فر ب��ه مناطق 

تفريح��ی و گردش��گری اي��ن اس��تان را ب��رای 
گذران��دن تعطیالت پیش رو انتخ��اب کرده اند 

معذور هستند.
رئیس کمیته اطالع رسانی مقابله با کرونا ويروس 
در چهارمحال و بختیاری ادامه داد: مراکز آموزشی 
آزاد، مراک��ز ترک اعتیاد با ۲۵ درصد ظرفیت اين 
مراک��ز و رعايت پروتکل های بهداش��تی و حفظ 
فاصله فیزيکی ايمن بین افراد بازگشايی می شود. 
وی تاکید کرد: برپايی ايس��تگاه های بازرس��ی و 
کنت��رل ضمن غربالگری اف��رادی که قصد ورود 
به شهرس��تان را دارند ضروری است و از ورود 
افراد مش��کوک و مبت��ال به بیم��اری کوويد 1۹ 
به شهرس��تان خودداری و ف��رد مبتال را به محل 

قرنطینه اين بیماران هدايت می شود.
رئیس کمیته اطالع رسانی مقابله با کرونا ويروس 
در چهارمحال و بختیاری ادامه داد: برپايی چادر و 
اسکان موقت مسافران و گردشگران در پارک ها، 
بلوار، فضاهای سبز و گردشگری ممنوع و اجرای 

اي��ن مصوبه به ش��هرداری با هم��کاری نیروی 
انتظامی واگذار شد. وی تاکید کرد: تصمیم گیری 
در خصوص دور کاری کارکنان حائز ش��رايط از 
جمله مادران ب��اردار، اف��راد دارای بیماری های 
تنفسی حاد و مادرانی که کودک شیرخوار دارند 

به مديران دستگاه ها واگذار شد.
رئی��س کمیت��ه اطالع رس��انی مقابله ب��ا کرونا 
وي��روس در چهارمح��ال و بختی��اری گفت: دو 
شهرس��تان فارسان و کوهرنگ همچنان بیشترين 
آم��ار مبتاليان ب��ه کرونا را به خ��ود اختصاص 

می دهند.

دانشگاه ها در چهارمحال و بختیاری بازگشایی می شود

برپایی چادر در مراکز گردشگری چهارمحال و بختیاری ممنوع است

سالمت رد 
گاه رساهن ن
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ابتالی ۱۵ نفر به کرونا در یک 
مراسم عروسی در شهرستان اردل

 رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد از ابتالی 
1۵ نفر به کرونا در يک مراسم عروسی در شهرستان 

اردل از توابع چهارمحال و بختیاری خبرداد.
به گزارش خبرنگار مهر، مجید شیرانی بعد از ظهر 
شنبه در شورای اداری چهارمحال و بختیاری بیان 
کرد: سرعت رش��د ويروس کرونا انفجاری است 
در زمینه خود مراقبتی تمکین مردم از دس��تورات 
بهداش��تی بسیار مهم اس��ت و اکنون اين موارد در 

حال از بین رفتن است.
وی تاکید کرد: اس��تان وي��روس کرونا را خوب 
کنت��رل کرده اما زنگ خطر در س��ه روز اخیر زده 

شده است لذا بايد محدوديت هايی را اعمال کرد.
رئیس دانش��گاه علوم پزشکی شهرکرد افزود: در 
اردل در يک مراس��م عروس��ی امروز 1۵ نفر مبتال 

شدند و به عنوان متولی در استان شکايت کرديم.
وی بیان کرد: در فارس��ان شروع هشدار کرونا از 
يک مراس��م عقد بود که ام��روز وضعیت آن را به 
قرمز رسانده اس��ت. رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
شهرکرد گفت: اکنون شايع ترين راه ابتالء به کرونا 
مراسمات و تجمعات اس��ت و افرادی که به طور 
متوسط نکات بهداشتی را رعايت می کنند معموالً 
گرفتار نمی شوند اما بیشتر افرادی که مبتال می شوند 

به دلیل حضور در تجمعات بوده است.

۲۹ بیمار جدید مبتال به کرونا در 
چهارمحال و بختیاری شناسایی شد

 رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی شهرکرد گفت: 
۲۹ بیم��ار جديد مبتال ب��ه کرونا در چهارمحال و 

بختیاری در ۲۴ ساعت گذشته شناسايی شد.
به گ��زارش خبرنگار مهر، مجید ش��یرانی ظهر 
ش��نبه در جمع خبرنگاران با اشاره به آمار جديد 
بیماری کرونا در استان چهارمحال و بختیاری در 
هفدهمین روز از خردادماه سال ۹۹ عنوان کرد: از 
شروع خطر اپیدمی تا کنون يک هزار و ۶۷۴ بیمار 
با عالئم بالینی مشکوک به کرونا به مراکز درمانی 
اس��تان مراجعه داش��ته اند. وی گفت: تعداد افراد 
نمونه گرفته شده بس��تری و سرپايی پنج هزار و 
۷۹۷ نفر بوده است. رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
ش��هرکرد بیان کرد: تعداد بهبود يافتگان ترخیص 
شده از بیمارستان يا درمان در منزل ۷۰۹ نفر بوده 
است. وی عنوان کرد: تعداد افراد بستری فعلی در 

مراکز درمانی ۳۹ نفر هستند.
رئیس دانش��گاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: با 
مثبت اعالم شدن آزمايش��ات ۲۹ بیمار مشکوک 
طی ۲۴ س��اعت گذش��ته، کل موارد مبتال از آغاز 
بیماری که نتايج آزمايش آن ها مثبت اعالم ش��ده 

۷۶۷ نفر است.

 رئیس دانش��گاه علوم پزشکی ش��هرکرد گفت: 1۸ بیمار جديد مبتال به 
کرونا در چهارمحال و بختیاری در ۲۴ ساعت گذشته شناسايی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید ش��یرانی ظهر يکش��نبه در جمع خبرنگاران با اشاره به آمار 
جديد بیماری کرونا در اس��تان چهارمحال و بختیاری در هجدهمین روز از خردادماه س��ال 
۹۹، عنوان کرد: از شروع خطر اپیدمی تاکنون يک هزار و ۶۸۸ بیمار با عالئم بالینی مشکوک 

به کرونا به مراکز درمانی استان مراجعه داشته اند.
وی گفت: تعداد افراد نمونه گرفته شده بستری و سرپايی پنج هزار و ۹۲۷ نفر بوده است.
رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی ش��هرکرد ادامه داد: تعداد بهبوديافتگان ترخیص ش��ده از 

بیمارستان يا درمان در منزل ۷۳۵ نفر بوده است.
وی افزود: تعداد افراد بستری فعلی در مراکز درمانی ۳۲ نفر هستند.

رئیس دانش��گاه علوم پزشکی ش��هرکرد بیان کرد: با مثبت اعالم شدن آزمايشات 1۸ بیمار 
مشکوک در ۲۴ ساعت گذشته، کل موارد مبتال از آغاز بیماری که نتايج آزمايش آن ها مثبت 
اعالم شده ۷۸۵ نفر است. به گفته وی، خوشبختانه در ۲۴ ساعت گذشته مورد فوتی جديد 
ناش��ی از ابتالء به بیماری نوپديد کوويد 1۹ در اس��تان گزارش نش��ده و مجموع فوتی های 

ناشی از ابتالء به اين بیماری کماکان ۳۰ نفر است.

 رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: دو شهرستان اردل و سامان استان چهارمحال 
و بختیاری به علت شیوع کرونا در وضعیت هشدار است.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید شیرانی ظهر يکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: دانشگاه 
در مواردی علیه افرادی که اقدام به برگزاری تجمعات می کنند به مراجع قضائی اقامه دعوی 
می کند چراکه اين افراد عالوه بر آنکه سالمت خود را به خطر می اندازند سالمت ديگر افراد 

جامعه را نیز در مخاطره قرار می دهند.
وی گفت: شهرستان های اردل و سامان در وضعیت هشدار هستند.

رئیس دانش��گاه علوم پزشکی ش��هرکرد گفت: رعايت فاصله گذاری فیزيکی و هوشمند با 
جديت بیشتر و استفاده از ماسک، ضرورت اجتناب ناپذير اين روزها و روزهای آينده است.
وی با بیان اينکه اکنون هر دو بس��تر اعمال محدوديت ها و خودمراقبتی در حال کم ش��دن 
هستند، بیان کرد: چهارمحال و بختیاری جز استان های خوب در بحث کنترل بیماری کرونا 

بود اما زنگ هشدار در دو سه روز اخیر در استان به صدا درآمده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد تصريح کرد: علی رغم آنکه تعداد موارد مرگ و میر 
و بس��تری در چهارمحال و بختیاری چشمگیر نیست اما با اين موج افزايش بیماران سرپايی 
امکان رشد آنها وجود دارد. وی در ادامه بیان کرد: هنرجويان اهل شهرستان بن همچنان به 
ساخت ماسک و تجهیزات پزشکی مشغول هستند و از زمان آغاز بیماری کرونا تاکنون ۲۰ 

هزار ماسک تولید کردند.

۱۸ بیمار جدید مبتال به کرونا 
در چهارمحال و بختیاری شناسایی شد

۲ شهرستان چهارمحال و بختیاری به علت 
شیوع کرونا در وضعیت هشدار است

سالمت رد 
گاه رساهن ن ۴۰ نفر در چهارمحال و بختیاری 

غرق شدند
رئی��س مرکز مديريت ح��وادث و فوريت های 
پزش��کی چهارمحال و بختیاری گفت: ۴۰ نفر در 
چهارمحال و بختیاری در سال گذشته غرق شدند.
محمد حیدری در گفت و گو با خبرنگار مهر با 
اش��اره به اينکه ۴۰ نفر در چهارمحال و بختیاری 
در سال گذشته غرق شدند، گفت: در سال گذشته 
بیش از ۴۰ نفر در رودخانه های اين اس��تان غرق 

شدند و جان خود را از دست داده اند.
رئیس مرک��ز مديريت ح��وادث و فوريت های 
پزشکی چهارمحال و بختیاری گفت: بی احتیاطی 
و بی توجهی مس��افران و گردشگران به هشدارها 
از مهمترين علل غرق شدگی در اين استان است.
وی تاکید کرد: بیشترين غرق شدگی در رودخانه 

زاينده رود در اين استان گزارش شده است.
رئیس مرک��ز مديريت ح��وادث و فوريت های 
پزش��کی چهارمح��ال و بختی��اری بی��ان ک��رد: 
رودخانه های چهارمحال و بختیاری و استخرهای 
آب کشاورزی از مهمترين محیط های آبی هستند 
که بیش��ترين آمار غرق شدگی در اين استان را به 

خود اختصاص داده اند.
۲۹ بیمار جدید مبتال به کرونا در 
چهارمحال و بختیاری شناسایی شد

رئیس دانش��گاه علوم پزشکی ش��هرکرد گفت: 
۲۹ بیم��ار جديد مبتال ب��ه کرونا در چهارمحال و 

بختیاری در ۲۴ ساعت گذشته شناسايی شد.
ب��ه گزارش خبرن��گار مهر، مجید ش��یرانی ظهر 
ش��نبه در جمع خبرنگاران با اشاره به آمار جديد 
بیماری کرونا در استان چهارمحال و بختیاری در 
هفدهمین روز از خردادماه سال ۹۹ عنوان کرد: از 
شروع خطر اپیدمی تا کنون يک هزار و ۶۷۴ بیمار 
با عالئم بالینی مشکوک به کرونا به مراکز درمانی 
اس��تان مراجعه داش��ته اند. وی گفت: تعداد افراد 
نمونه گرفته شده بس��تری و سرپايی پنج هزار و 
۷۹۷ نفر بوده است. رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
ش��هرکرد بیان کرد: تعداد بهبود يافتگان ترخیص 
شده از بیمارستان يا درمان در منزل ۷۰۹ نفر بوده 
است.وی عنوان کرد: تعداد افراد بستری فعلی در 

مراکز درمانی ۳۹ نفر هستند.
رئیس دانش��گاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: با 
مثبت اعالم شدن آزمايش��ات ۲۹ بیمار مشکوک 
طی ۲۴ س��اعت گذش��ته، کل موارد مبتال از آغاز 
بیماری که نتايج آزمايش آن ها مثبت اعالم ش��ده 
۷۶۷ نفر است. وی بیان کرد: خوشبختانه طی ۲۴ 
س��اعت گذشته، مورد فوتی جديد ناشی از ابتالء 
ب��ه بیماری نوپديد کوويد 1۹ در اس��تان گزارش 
نش��ده و مجموع فوتی های ناشی از ابتالء به اين 

بیماری در استان کماکان ۳۰ نفر است.

مدير درمان تامی��ن اجتماعی چهارمحال و بختیاری از اجرای نظام ارجاع داخلی در مراکز 
درمانی تأمین اجتماعی چهارمحال و بختیاری خبر داد.

ب��ه گزارش خبرن��گار مهر، محمود جاويد ظهر ش��نبه در جمع خبرن��گاران اظهار کرد: از 
آنجا که درخواس��ت بس��یاری از بیماران دسترسی به خدمات تخصصی مراکز درمانی تأمین 
اجتماعی اس��ت لذا سیستم ارجاع داخلی به منظور تسهیل دسترسی بیماران و صرفه جويی 
در هزينه های درمانی، دارويی و تش��خیصی و جلوگیری از مراجعه غیرضروری به پزشکان 

متخصص و جلوگیری از سرگردانی بیماران در اين مديريت درمان اجرا شد.
مدير درمان تأمین اجتماعی استان در اجرای اين طرح گفت: اقدامات درمانی و تشخیصی 
بیمار توس��ط پزش��ک عمومی انجام می شود و و در صورت لزوم بیمار به پزشک متخصص 
مربوطه ارجاع می ش��ود و در سطح باالتر نیز پزشکان فوق تخصص درمراکز فوق تخصصی 

سازمان قرار دارند.
وی در ادام��ه گف��ت: در اين طرح مراجعه به پزش��کان متخصص کاه��ش نمی يابد، بلکه 

هدفمند می شود.
وی عن��وان کرد: در حال حاض��ر نیمی از بیماران مراجعه کننده به پزش��کان متخصص را 
افرادی تش��کیل می دهند که نیازی به مداخالت درمان��ی تخصصی ندارند، اما در اين طرح 
تمامی بیماران مراجعه کننده به اين پزش��کان، نیازمند اقدامات تخصصی هستند و مراجعات 

غیر ضروری نیز حذف می شود.
جاوي��د بی��ان کرد: از س��ال ۹۶ تا کن��ون بیش از ۲۲ ه��زار مورد ارجاع منج��ر به ويزيت 

متخصصین در مراکز درمانی اين استان شده است.

رئیس کمیته اطالع رس��انی مقابل��ه با کرونا ويروس درچهارمحال و بختیاری گفت: س��ه 
شهرستان در چهارمحال و بختیاری با افزايش مبتاليان به کرونا در وضعیت هشدار است.

به گزارش خبرنگار مهر، س��ید علی درخش��ان ظهر ش��نبه در جمع خبرنگاران با اشاره به 
اينکه سه شهرستان در چهارمحال و بختیاری با افزايش مبتاليان به کرونا در وضعیت هشدار 

است، اظهار کرد: شهرستان های شهرکرد، فارسان و اردل در وضعیت هشدار است.
رئیس کمیته اطالع رس��انی مقابله با کرونا ويروس درچهارمحال و بختیاری گفت: رعايت 
فاصله گذاری فیزيکی و هوش��مند با جديت بیشتر و اس��تفاده از ماسک، ضرورت اجتناب 

ناپذير اين روزها و روزهای آينده است.
وی گفت: علی رغم توصیه فراوان مبنی بر پرهیز از برگزاری محافل و مجالس جش��ن و 
ترحیم در گذشتگان، خودداری از سفر و رعايت پروتکل های بهداشتی در نتیجه عدم توجه 

به نکات بهداشتی اين روزها شاهد رشد چشمگیر مبتاليان به بیماری کوويد 1۹ هستیم.
رئیس کمیته اطالع رسانی مقابله با کرونا ويروس در چهارمحال و بختیاری ادامه داد: غالب 
موارد جديد شناس��ايی شده به واسطه مس��افرت، حضور در اماکن تفريحی، دور هم نشینی 
و برگزاری مهمانی های خانوادگی و چندين مورد نیز مربوط به افرادی اس��ت که به تازگی 
از کش��ورهای حاشیه خلیج فارس وارد استان ش��ده و اصول قرنطینگی را رعايت نکرده و 

موجب شیوع خوشه ای و خانوادگی بیماری در بین اطرافیان خود شده اند.

اجرای نظام ارجاع 
داخلی در مراکز درمانی 

چهارمحال و بختیاری

سه شهرستان چهارمحال و بختیاری در 
وضعیت هشدار است

سالمت رد 
گاه رساهن ن
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رئیس دانش��گاه علوم پزشکی شهرکرد از مثبت 
اع��الم ش��دن آزمايش های ۶ بیمار مش��کوک به 
کووي��د1۹ در ۲۴ س��اعت گذش��ته خب��ر داد و 
گفت: در مجموع تعداد مبتاليان به کوويد1۹ در 

چهارمحال و بختیاری به ۵۹۲ نفر رسیده است.
 

به گزارش خبرگزاری فارس از شهرکرد، به نقل 
از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، 

مجید شیرانی از مثبت اعالم شدن آزمايش های ۶ 
بیمار مشکوک به کوويد1۹ در ۲۴ ساعت گذشته 
خب��ر داد و گفت: در مجموع تع��داد مبتاليان به 
کووي��د1۹ در چهارمحال و بختیاری به ۵۹۲ نفر 

رسیده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد با بیان اينکه 
در حال حاضر ۳۵ نفر در بیمارس��تان های استان 
بستری هستند، افزود: از شروع اپیدمی بیماری تا 

کنون يک هزار و ۵۰۷ بیمار با 
عالئم بالینی مشکوک به کرونا 

ويروس به مراکز درمانی مراجعه کرده اند.
وی ب��ا بیان اينکه در مجموع از ۳۴ هزار و ۵۶۸ 
فرد بس��تری و س��رپايی نمونه گیری شده است، 
ادام��ه داد: تعداد ترخیص ش��دگان که به صورت 
قطعی به کرونا مبتال ش��ده و بهبود يافته اند ۵۴۴ 

نفر بوده است.

سالمت رد 
گاه رساهن ن آمار مبتالیان به کووید۱۹ در استان به ۵۹۲ نفر رسید

معاون توس��عه عمران و ام��ور زيربنايی اداره 
کل امور عش��اير چهارمح��ال و بختیاری با بیان 
اينکه ۹۰ درصد عشاير در استان مستقر شده اند، 
گفت: تاکن��ون هیچ گونه آماری مبتنی بر ابتالی 

عشاير به کوويد1۹ نداشته ايم.
 يداهلل چراغ پو در گفت  وگو  با خبرنگار فارس 
در ش��هرکرد از ک��وچ و اس��تقرار ۹۰ درصد از 
عش��اير در اس��تان خبر داد و گفت: مابقی آن ها 
ب��ه علت تحصی��ل فرزن��دان در خوزس��تان و 
فعالیت های کش��اورزی هنوز کوچ نکرده اند و 
تا 1۵ خردادماه تمامی عش��اير در استان مستقر 

خواهند شد.
معاون توسعه عمران و امور زيربنايی اداره کل 
امور عشاير چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: 
از ابتدای فصل کوچ ضمن هماهنگی با ش��بکه 
بهداشت و هالل احمر در گلوگاه ها و مسیرهای 

ک��وچ اکیپ های غربالگری جهت ارائه خدمات 
مستقر شدند.

وی ادام��ه داد: قبل از ورود عش��اير به اس��تان 
نیز از طريق توزيع بروش��ور، حضور اکیپ های 
بهداش��تی در جم��ع عش��اير آنان را نس��بت به 
وضعیت شیوع کرونا و چگونگی مواجهه با اين 

بیماری آگاه کردند.
چراغ پور با بیان اينکه تاکنون هیچ گونه آماری 
مبتنی بر ابتالی عش��اير به کوويد1۹ نداشته ايم، 
افزود: عشايری که کوچ ماشینی داشته اند توسط 
هالل احمر و شبکه بهداشت غربالگری شده اند.

صبح امروز بر اثر تصادف دو خودروی پیکان 
و تیبا در محور فرخش��هر به شهرستان کیار سه 

نفر مصدوم شدند.
 به گ��زارش خبرگزاری فارس از ش��هرکرد، 
به نقل از روابط عموم��ی اورژانس چهارمحال 

و بختی��اری صب��ح ام��روز بر اثر تص��ادف دو 
خ��ودروی پیکان و تیبا  در محور فرخش��هر به 

شهرستان کیار سه نفر مصدوم شدند.
بر اساس اين گزارش مصدومان با دو دستگاه 
آمبوالنس به بیمارستان آيت اهلل کاشانی شهرکرد 

منتقل ش��دند و حال عمومی يک از مصدومان 
وخیم گزارش شده است.

گفتنی اس��ت علت اين تصادف که به صورت 
رخ به رخ صورت گرفته بود توسط کارشناسان 

راهنمايی و رانندگی در دست بررسی است.

مديرکل کمیته امداد ام��ام خمینی چهارمحال 
و بختیاری گفت: در ايام ماه مبارک رمضان ۵۳ 
هزار و ۸۰۷ غذای گرم در بین نیازمندان اس��تان 

توزيع شد.
 علی ملک پور امروز در گفت وگو با خبرنگار 
فارس در شهرکرد با بیان اينکه در ايام ماه مبارک 
رمض��ان ۵۳ ه��زار و ۸۰۷ غذای گ��رم در بین 
نیازمندان اس��تان توزيع شد، گفت: طرح اطعام 
مهدوی در راس��تای کاهش بخشی از مشکالت 
اقتصادی نیازمن��دان با هم��کاری نماينده ولی 

فقیه در اس��تان، سپاه، بسیج، ستاد اجرايی فرمان 
امام)ره( و ساير دستگاه ها اجرا شد.

مديرکل کمیته امداد امام خمینی چهارمحال و 
بختیاری افزود: در طول ماه مبارک رمضان يک 
هزار و 1۵۷ نفر نیروی داوطلب در ۲۵ آشپزخانه 
مهدوی با رعايت تمامی نکات بهداشتی و حفظ 

فاصله اجتماعی فعالیت داشتند.
وی با اش��اره به توزيع بس��ته های مواد غذايی 
در بین نیازمندان در راس��تای کاهش مشکالت 
اقتص��ادی اضافه ک��رد: 1۰ هزار و ۶۳۴ بس��ته 

م��واد غذايی ش��امل کاالهای اساس��ی از جمله 
برن��ج، روغن و بس��ته های حبوبات به دس��ت 

خانواده های نیازمند رسیده است.
ملک پ��ور ب��ا اش��اره ب��ه اع��الم روش ه��ای 
درياف��ت  جه��ت  حض��وری  و  الکترونیک��ی 
کمک های مردمی ادامه داد: در طول ماه مبارک 
رمضان مردم نیکوکار و نوع دوس��ت اس��تان ۳ 
میلیارد و ۹۲۳ میلیون تومان به نیازمندان کمک 

کردند.

استقرار ۹۰ درصد عشایر در چهارمحال و بختیاری/ هیچ موردی از کرونا در عشایر گزارش نشده است

برخورد پیکان و تیبا ۳ مصدوم برجای گذاشت

۵۳ هزار غذای گرم در بین نیازمندان چهارمحال و بختیاری توزیع شد

دبیر انجمن اس��المی دانشجويان دانشگاه علوم 
پزش��کی ش��هرکرد در واکنش ب��ه تخريب 1۰ 
ويالی غیرمجاز در شهرس��تان کوهرنگ گفت: 
امروز م��ردم چهارمح��ال و بختی��اری با ديدن 
پیگیری ه��ای قضاي��ی عادالنه، اعتمادش��ان به 

دستگاه قضا و نظام تقويت شد.
 

بت��ول عظیمی امروز در گفت وگ��و با خبرنگار 
فارس در ش��هرکرد در واکنش ب��ه تخريب 1۰ 
ويالی غیرمجاز در شهرستان کوهرنگ گفت: در 
پی حکم تخريب ويالهای غیرقانونی دهس��تان 
بیرگان، که روی ستون های زور و قلدربازی بنا 
ش��ده و در غفلت و گذر زمان ديوارهايشان باال 
رفته بود، اکنون ش��اهديم که با دستور انقالبی و 

متعهدانه مسؤوالن قضايی تخريب شدند.

دبیر انجمن اس��المی دانشجويان دانشگاه علوم 
پزش��کی ش��هرکرد ادام��ه داد: ب��ه نمايندگی از 
مجموعه دانشگاهی اس��تان، ضمن ابراز مراتب 
قدردانی از آيت اهلل رئیسی و نیز دفاع از دستور 
غیورانه دادستان شهرس��تان کوهرنگ خواستار 
آن هس��تیم به هر ساخت و س��از غیر قانونی و 
حضور خصمان��ه ای که به آرام��ش طبیعی اين 
پهنه و حقوق مردم اي��ن منطقه صدمات جبران 
ناپذيری می زند، در روند کوه خواری خود و در 
يک هم دس��تی به ظاهر قانونی بر روی حقوق 

مردم ويال باال می آورند پايان دهید.
وی اضافه کرد: جريان دانش��جويی چهارمحال 
و بختیاری از ش��ما مصرانه درخواست دارد که 
نظارت بیشتری بر اجرای قوانین صورت بگیرد 
و دست آقازاده ها، سرمايه داران و رانت خواران 

زمین خوار را ببنديد و اين مس��یری که ش��روع 
شده را با قدرت ادامه دهید.

عظیم��ی افزود: مناب��ع طبیعی اين اس��تان، در 
درجه اول سهم و حق طبیعی مردم مظلوم همین 
استان است؛ پس به اين جنگ نابرابر علیه منافع 
عمومی پايان دهید ک��ه مردم همانقدر که از بی 
عدالتی به تنگ آمده اند، امروز مردم چهارمحال 
و بختیاری با ديدن پیگیری های قضايی عادالنه، 

اعتمادشان به دستگاه قضا و نظام تقويت شد.
اي��ن فع��ال دانش��جويی ادام��ه داد: همچنین 
درخواست می شود که برای عامالن اين تصرف 
غیرقانون��ی، به ج��رم صاف کردن ج��اده قانون 
ش��کنی محاکمه قضايی مناس��بی در نظر گرفته 
ش��ود تا بار ديگر شاهد هموار ش��دن راه برای 

زمین خواران نباشیم.

سالمت رد 
گاه رساهن اعالم حمایت دانشجویان از اقدام انقالبی قوه قضائیه/ ن

تخریب ویالها اعتماد مردم به نظام را تقویت کرد

معاون سیاس��ی، امنیتی و اجتماع��ی فرماندار 
ش��هرکرد گفت: هم��ه باي��د مطلع باش��ند که 
هیچگونه خدمات اقامتی و تفريحی در شهرکرد 
ارائ��ه نمی ش��ود و هرگونه اتراق و اس��کان در 

پارک ها و فضای سبز ممنوع است.
 ابراهی��م بختیاری ف��ر ام��روز در گفت وگو با 
خبرن��گار ف��ارس در ش��هرکرد، در خصوص 
محدوديت ه��ای ايجاد ش��ده ب��رای تعطیالت 
پیش رو گفت: محدوديت ها بیش��تر برای س��ه 
شهرستان هم مرز با استان خوزستان يعنی اردل، 

کوهرنگ و لردگان در نظر گرفته شده است.

مع��اون سیاس��ی، امنیتی و اجتماع��ی فرماندار 
ش��هرکرد توضیح داد: محدوديت ها به هیچ وجه 
مش��ابه ايام نوروز نیس��ت و صرفا در اس��تقرار 
ايستگاه ايس��ت و بازرسی و توصیه مسافران به 

نیامدن خالصه می شود.
وی با بیان اينکه کنترل در شهرس��تان شهرکرد 
در حد غربالگری افراد اس��ت، تاکید کرد: همه 
بايد مطلع باشند که هیچگونه خدمات اقامتی و 
تفريحی در ش��هرکرد ارائه نمی شود و هرگونه 
اتراق و اسکان در پارک ها و فضای سبز ممنوع 

است.
بختیاری ف��ر اضاف��ه کرد: ش��هرداری و نیروی 
انتظام��ی با جديت موظف به برخورد با حضور 

در مناطق مذکور هستند.

سرپرس��ت اورژانس و مدير حوادث دانشگاه 
علوم پزشکی شهرکرد گفت: برخورد دو خودرو 
پرايد و پژو در محور شهرکرد به خوزستان يک 

فوتی و ۸ مصدوم بر جای گذاشت.
 ب��ه گزارش خبرگزاری فارس از ش��هرکرد به 
نقل از روابط عمومی اورژانس محمد حیدری با 
اشاره به تصادف روز گذشته در محور شهرکرد 
خوزس��تان، گفت: بعد از ظهر روز گذش��ته به 
مرکز پیام اورژانس اس��تان ي��ک مورد تصادف 
اعالم ش��د که در گزارش��ات اولیه مردمی آمار 

باالی مصدومان گزارش شده بود.
سرپرس��ت اورژانس و مدير حوادث دانشگاه 
علوم پزش��کی شهرکرد افزود: با توجه به تعداد 
باالی مصدومان پنج تیم اورژانس 11۵ به همراه 
ي��ک يک تیم از هالل احم��ر به محل حادثه که 

حوالی طاقانک اتفاق افتاده بود، اعزام شدند.
وی در پاي��ان در خص��وص مصدوم��ان اي��ن 
تصادف گفت: اين حادثه ۸ مصدوم و يک فوتی 
داشت که توس��ط تیم های اعزامی پس از انجام 
اقدامات اولیه پیش بیمارس��تانی به بیمارس��تان 

کاشانی شهرکرد منتقل شدند.
گفتنی جاده ش��هرکرد به ش��لمزار بخش��ی از 
جاده ش��هرکرد خوزس��تان اس��ت که بر اساس 
گزارش��ات دوره ای حمل و نقل جاده ای استان 
دارای حجم ترافیکی بااليی اس��ت که از ايمنی 
پايینی برخوردار اس��ت؛ تاکنون مردم طاقانک و 
ش��مس آباد بارها به وضعیت نامناسب اين جاده 
اعتراض کردند که متاسفانه تاکنون اقدام جدی 

برای حل اين معضل صورت نگرفته است.

هیچ گونه خدمات اقامتی به مسافران در شهرکرد ارائه نمی شود

بازهم طاقانک و باز هم تصادف/ برخورد پراید و پژو با یک فوتی و ۸ مصدوم
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توزیع ۷ هزار بسته کمک معیشتی در 
شهرستان کیار/کمک مؤمنانه مختص ایام 

کرونا نیست

فرماندار شهرس��تان کیار از توزيع ۷ هزار بسته کمک معیشتی در 
اين شهرس��تان در سه مرحله خبر داد و گفت: طرح کمک مؤمنانه 

مختص ايام کرونا نیست و بايد در طول سال اجرا شود.
علی فت��ح نصیري��ان ام��روز در گفت وگو با خبرن��گار فارس در 
ش��هرکرد، با اش��اره به طرح "کمک مؤمنانه" در شهرس��تان کیار 
گفت: اين طرح در سه مرحله انجام شد، مرحله اول در ماه مبارک 
رمضان به صورت توزيع هزار بس��ته به ارزش ۴۰۰ میلیون تومان 
ش��امل برنج، روغن، حبوبات، ماکارونی، سويا، رب گوجه و...  و 
مرحله دوم در روز میالد امام حس��ن مجتبی )ع( در قالب ۳هزار 

بسته و اعتبار 1 میلیارد تومان انجام شد.
وی ادام��ه داد: همچنین مرحله س��وم طرح "کم��ک مؤمنانه" در 
تاري��خ ۷ خردادماه س��ال جاری به صورت سراس��ری با حضور 

سرداران سپاه استان با توزيع ۳هزار بسته معیشتی اجرا شد.
فرمان��دار شهرس��تان کیار توضیح داد: توزي��ع ۴ هزار پرس غذا 
در مناط��ق محروم و نیازمند روس��تاها و کمک ه��ای کمیته امداد 
و کمک های بهزيس��تی ب��ه جامعه هدف خ��ود از ديگر اقدامات 

شهرستان در اجرای طرح "کمک مؤمنانه" بوده است.
نصیريان همچنین از توزيع ۲۸۷ کیس��ه آرد مختص روس��تاهای 

نیازمند در شهرستان خبر داد.
فرماندار شهرس��تان کیار با اش��اره به کمک مؤسسات خیريه در 
شهرس��تان کیار خاطرنش��ان کرد: جلس��ه هماهنگی با مؤسسات 
خیريه، کمیته امداد، س��پاه و س��اير نهادهای فعال در طرح کمک 
مؤمنانه هر دو روز يک بار برگزار ش��ده، نرم افزاری در نظر گرفته 
ش��د و هر فردی که يک بار بس��ته معیش��تی توس��ط کمیته امداد، 
بهزيستی و ساير نهادها دريافت کردند، مجدد شامل افراد نیازمند 
برای دريافت بسته معیشتی طرح مؤمنانه نشوند و اين طور، گستره 

و دامنه کمک بیشتر شود.
وی بیان کرد: افراد نیازمند کم��ک و خانواده های دريافت کننده 
بسته های کمک مؤمنانه توسط دهیارها، شوراها، سپاه و فرماندهی 
بس��یج شناسايی شدند، بس��ته های معیشتی توزيع و تالش شد که 

يک خانواده، دو بار بسته کمک معیشتی دريافت نکند.
فرماندار شهرس��تان کیار تصريح کرد: طبق آسیب شناسی هايی که 
برای مرحله اول و دوم طرح مؤمنانه انجام شد، میزان ايرادات در 
مرحله س��وم بسیار کمتر شده و بسته های کمک معیشتی به خوبی 

بین نیازمندان توزيع شد.
نصیريان اظهار داشت: اين طرح کمک های مؤمنانه نبايد مختص 
ايام کرونا باشد، بلکه هر ماه جلساتی برگزار شده، روستا به روستا 
رصد شده و خانواده ها شناسايی شوند و کمک های مردم و خیّرين 

به دست نیازمندان برسد.

چهارمحال و بختیاری از استان های 
پیشرو در اهدای عضو/ بخشش ۳۲ 

خانواده در سال ۹۸
هماهنگ کنن��ده تیم پیون��د عضو چهارمحال و 
بختی��اری با بیان اينکه ح��دود 11 هزار نفر در 
استان دارای کارت اهدای عضو هستند، گفت: 

در سال ۹۸ با اخذ رضايت بیش از ۳۲ خانواده اهداکننده عضو، 
جان بیش از صد بیمار را نجات داديم.

زهرا سیاح امروز در گفت وگو با خبرنگار فارس در شهرکرد از 
قرار گرفتن اس��تان در بین ۴ استان برتر اهدای عضو خبر داد و 
گفت: تیم پیوند اعضای چهارمحال  بختیاری بیش از 1۸ س��ال 
در حال خدمت رسانی به بیماران نیازمند و يکی از تیم های فعال 
کشوری است که در سال ۹۶ رتبه اول کشور در جلب رضايت 

اهدای عضو را بدست آورديم.
هماهنگ کننده تیم پیوند عضو چهارمحال و بختیاری افزود: در 
س��ال ۹۸ با اخذ رضايت از بیش از ۳۲ خانواده اهداکننده عضو 
جان بیش از صد بیمار را نجات داديم که کبد کلیه و در شرايط 
ويژه قلب جداس��ازی و به اس��تان اصفهان ارسال می شود. وی 
با بیان اينکه بیش از ۴۰۰ بیمار نیازمند کلیه در اس��تان ما تحت 
هموديالیز قرار می گیرند، خاطرنش��ان ک��رد: آمار رضايت گیری 

استان ما در کشور حدود ۶۵ درصد است.
سیاح توضیح  داد: حدود 11هزار نفر در چهارمحال و بختیاری 
دارای کارت اه��دای عضو هس��تند و فرهنگ س��ازی خوبی در 
اس��تان ما در زمین��ه جلب رضايت برای اه��دای عضو صورت 

گرفته و نیازمند تالش بیشتری در اين زمینه هستیم.

۷ مورد به کرونایی های چهارمحال و بختیاری 
افزوده شد/ شمار مبتالیان به ۵۳۱ نفر رسید

رئیس دانش��گاه علوم پزشکی ش��هرکرد گفت: طی ۲۴ ساعت 
گذش��ته هفت مورد قطعی و جديد از ابتال به ويروس کرونا در 

سطح استان گزارش شده است.
 ب��ه گ��زارش خبرگزاری فارس از ش��هرکرد به نق��ل از روابط 
عمومی دانش��گاه علوم پزشکی، مجید شیرانی در خصوص آمار 
جدي��د بیماری کرونا در اس��تان چهارمحال و بختیاری گفت: از 
بین تعدادی از افراد مشکوکی که مورد آزمايش قرار گرفته بودند 
طی ۲۴ ساعت گذشته هفت مورد قطعی و جديد از ابتال به اين 
ويروس در سطح استان گزارش شده است. رئیس دانشگاه علوم 
پزشکی ش��هرکرد ادامه داد: از ش��روع خطر اپیدمی تاکنون يک 
هزار ۴۷۸ بیمار با عالئم بالینی مشکوک به کرونا به مراکز درمانی 
استان مراجعه داشته اند و تعداد افراد نمونه گرفته شده بستری و 

سرپايی تاکنون ۴ هزار و ۳1۶ بوده است.
وی تعداد بهبود يافتگان ترخیص ش��ده از بیمارس��تان يا درمان 
ش��دگان در من��زل را ۵۳1 نفر عنوان کرد و اف��زود: تعداد افراد 

بستری فعلی در مراکز درمانی ۳۰ نفر هستند.

سالمت رد 
گاه رساهن ن ۱۳ مورد جدید ابتال به کووید۱۹ 

در چهارمحال و بختیاری

رئیس دانش��گاه علوم پزشکی ش��هرکرد از مثبت اعالم شدن 
آزمايش های 1۳ بیمار مش��کوک به کوويد1۹ در ۲۴ س��اعت 
گذشته خبر داد و گفت: در مجموع تعداد مبتاليان به کوويد1۹ 

در چهارمحال و بختیاری به ۶۲۴ نفر رسیده است.
 ب��ه گزارش خبرگزاری فارس از ش��هرکرد، به نقل از روابط 
عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، مجید شیرانی از مثبت 
اعالم شدن آزمايش های 1۳ بیمار مشکوک به کوويد1۹ در ۲۴ 
س��اعت گذشته خبر داد و گفت: در مجموع تعداد مبتاليان به 
کوويد1۹ در چهارمحال و بختیاری به ۶۲۴ نفر رسیده است.

رئیس دانشگاه علوم پزش��کی شهرکرد با بیان اينکه در حال 
حاضر ۲۸ نفر در بیمارس��تان های استان بستری 
هستند، افزود: از شروع اپیدمی 
بیماری تا کنون يک 
هزار و ۵۴۶ بیمار با 
عالئم بالینی مشکوک 
ب��ه کرونا وي��روس به 
مراک��ز درمانی مراجعه 
بیان  ب��ا  وی  کرده ان��د. 
اينک��ه در مجم��وع از ۴ 
هزار و ۷۵۵ فرد بس��تری 
نمونه گی��ری  س��رپايی  و 
داد:  ادام��ه  اس��ت،  ش��ده 
تع��داد ترخیص ش��دگان که 

ت  ر قطعی به کرونا مبتال ش��ده و به ص��و
است.بهب��ود يافته ان��د ۵۷۸ نفر بوده 

۵مورد جدید ابتال به کرونا در 
چهارمحال و بختیاری

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد از مثبت اعالم 
ش��دن آزمايش های ۵ بیمار مش��کوک ب��ه کوويد1۹ 
در ۲۴ س��اعت گذش��ته خبر داد و گفت: در مجم��وع تعداد مبتاليان به 

کوويد1۹ در چهارمحال و بختیاری به ۵۹۷ نفر رسیده است. 
به گ��زارش خبرگزاری فارس از ش��هرکرد، به نق��ل از روابط عمومی 
دانش��گاه علوم پزش��کی ش��هرکرد، مجید ش��یرانی از مثبت اعالم شدن 
آزمايش های ۵ بیمار مش��کوک به کوويد1۹ در ۲۴ س��اعت گذشته خبر 

مبتاليان ب��ه کوويد1۹ در داد و گف��ت: در مجم��وع تع��داد 
رسیده چهارمحال و بختیاری به ۵۹۷ نفر 

است.
رئیس دانش��گاه علوم پزشکی 
ش��هرکرد ب��ا بی��ان اينک��ه در 
در  نف��ر   ۲۹ حاض��ر  ح��ال 
بستری  استان  بیمارستان های 
هس��تند، اف��زود: از ش��روع 
اپیدمی بیماری تا کنون يک 
هزار و ۵1۸ بیمار با عالئم 
بالینی مش��کوک به کرونا 
درمانی  مراکز  به  ويروس 

مراجعه کرده اند.
وی ب��ا بیان اينکه در مجموع از ۴ هزار و ۶۰۰ فرد بس��تری 

و س��رپايی نمونه گیری شده اس��ت، ادامه داد: تعداد ترخیص شدگان که 
به صورت قطعی به کرونا مبتال شده و بهبود يافته اند ۵۵۰ نفر بوده است.

امام جمعه سورشجان گفت: 1۰۰ بسته غذايی به صورت روزانه در اين 
شهر توزيع می شود. 

حجت االسالم حبیب اهلل شاهسون، امروز در گفت وگو با خبرنگار فارس 
در ش��هرکرد، همدلی و به داد هم رس��یدن مؤمنان را بزرگترين دستاورد 
رزمايش مواسات و همدلی دانست و گفت: توصیه رهبر انقالب موجب 
شد مردم با توزيع بسته های غذايی و کمک های نقدی هوای همديگر را 

بیش از پیش داشته باشند.
امام جمعه سورش��جان اف��زود: عالوه بر تبلیغ��ات در فضای مجازی، 
حضورا با خیرين ارتباط گرفتیم و از طريق روحانیون مستقر در روستاها، 
مردم را تش��ويق به کمک کرديم، همچنین جلس��ات متعدد با بس��یج و 

نهادهای ديگر جهت هماهنگی کمک رسانی داشتیم.
توزيع روزانه 1۰۰ بسته غذايی در سورشجان

وی با ش��رح اقدامات قرارگاه رزمايش مواس��ات در سورشجان گفت: 
1۰۰ بس��ته غذايی ه��ر روز می��ان نیازمندان توزيع می ش��ود و کمک ها 
همچنان ادامه دارد و در حال جمع بندی هستیم که تعداد نهايی کمک ها 

را اعالم کنیم.

امام جمعه سورشجان با تقدير از اقدامات روحانیون و جهادگران گمنام 
افزود: متاس��فانه جزيره ای کار کردن آفت يک کار جمعی اس��ت و نبايد 
هر دستگاه و ارگان دارای يک شماره حساب دريافت کمک های مردمی 
و يا يک س��لیقه باش��د بلکه بايس��تی از موازی کاری و تعدد کمک های 
غیرهدفمن��د جلوگیری ش��ود و ي��ک مديريت جامع همیش��ه در قالب 

رزمايش و قرارگاه وجود داشته باشد.
رزمايش مواسات در سورشجان تا آخر قائله کرونا ادامه دارد

وی تاکید کرد: تا زمانی که کرونا و نیاز و فقر هست، رزمايش مواسات 
هم بايد ادامه داشته باشد، متاسفانه وضعیت اقتصادی و گرانی و بیکاری 
را شاهد هستیم و بسته غذايی و کمک نقدی حکم يک مسکن موقت را 
دارد؛ بايد يک برنامه بلندمدت داشت و برای مسايل ديگر مانند ساختن 
خانه و اش��تغال توس��ط دولت حمايت و پیگیری های الزم انجام ش��ود 

هرچند که ما اين برنامه مواسات را به وسع خود ادامه خواهیم داد.
شاهس��ون در پايان گفت: خیلی از کس��انی که در حال کمک جهادی 
هس��تند، خ��ود نیازمند و محروم هس��تند اما عزت نف��س دارند و بروز 

نمی دهند، لذا شخصا بسته هايی را تهیه و تقديم آ ن  ها کردم.

سالمت رد 
گاه رساهن ن

توزیع روزانه ۱۰۰ بسته غذایی در سورشجان/ رزمایش تا نابودی کرونا ادامه دارد
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آمار مبتالیان به کرونا در استان به ۶۳۹ نفر رسید
رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی ش��هرکرد از مثبت اعالم ش��دن آزمايش ه��ای ۶ بیمار 
مشکوک به کوويد1۹ در ۲۴ ساعت گذشته خبر داد و گفت: در مجموع تعداد مبتاليان 

به کوويد1۹ در چهارمحال و بختیاری به ۶۳۹ نفر رسیده است. 
به گزارش خبرگزاری فارس از شهرکرد، به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی 
ش��هرکرد، مجید شیرانی از مثبت اعالم شدن آزمايش های ۶ بیمار مشکوک به کوويد1۹ 
در ۲۴ س��اعت گذش��ته خبر داد و گفت: در مجم��وع تعداد مبتاليان ب��ه کوويد1۹ در 

چهارمحال و بختیاری به ۶۳۹ نفر رسیده است.
رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی ش��هرکرد با بی��ان اينک��ه در حال حاض��ر ۲۴ نفر در 
بیمارستان های استان بستری هستند، افزود: از شروع اپیدمی بیماری تا کنون يک هزار و 

۵۶۹ بیمار با عالئم بالینی مشکوک به کرونا ويروس به مراکز درمانی مراجعه کرده اند.
وی با بیان اينکه در مجموع از ۴ هزار و ۹۳۸ فرد بس��تری و س��رپايی نمونه گیری شده 
اس��ت، ادامه داد: تعداد ترخیص شدگان که به صورت قطعی به کرونا مبتال شده و بهبود 

يافته اند ۵۹۶ نفر بوده است.

مراکز اقامتی چهارمحال و بختیاری 
با رعایت پروتکل های بهداشتی مهمان 

می پذیرند
معاون گردشگری و سرمايه گذاری اداره کل میراث 
فرهنگی، گردش��گری و صنايع دستی چهارمحال و 
بختیاری گف��ت: مراکز اقامتی و هتل های اس��تان با 

رعايت پروتکل های بهداشتی مهمان می پذيرند.
 فرجام س��میعی در گفت وگو با خبرنگار فارس در 
شهرکرد، با اشاره به تعطیالت پیش رو در پايان هفته 
گفت: مس��افران در تعطیالت پاي��ان هفته با رعايت 
پروتکل های بهداش��تی می توانن��د در مراکز اقامتی، 

مسافرخانه ها و هتل ها اقامت داشته باشند.
وی با اشاره به پروتکل های بهداشتی در واحدهای 
اقامتی ادامه داد: واحدهايی که موقتًا تعطیل بوده اند، 
الزم اس��ت پیش از بازگش��ايی برنامه کلی نظافت و 

گندزدايی دقیق را در همه قسمت ها انجام دهند.
معاون گردشگری و سرمايه گذاری اداره کل میراث 
فرهنگی، گردش��گری و صنايع دستی استان توضیح 
داد: تا حد امکان س��طوح در معرض تماس و قابل 
آلودگی در اتاق ها کاهش يابد و ظروف و فولدرهای 
اطالع رسانی، مجالت و گل دان ها جمع آوری شده و 

به درخواست مهمان ها ارائه شود.
سمیعی خاطرنش��ان کرد: کلیه سطوح قابل شست 
و شو در سرويس بهداش��تی شامل کف و ديوارها، 
روش��ويی، وان، زير دوشی و.... با حفظ ايمنی لوازم 
برقی به طور روزانه با مواد شوينده و آب داغ شست 
و شو شود. وی بیان کرد: در صورت مشاهده عالئم 
بیماری در مهمان، ضمن شس��ت و ش��وی اقالم در 
دسترس، پد محافظ تشک، پتو و... نیز شست و شو 
ش��ود، همچنین مهر، سجاده، کتب ادعیه و ... داخل 
کاور قرار داده ش��ود تا در صورت اس��تفاده مهمان، 

گندزدايی شود.
معاون گردشگری و سرمايه گذاری اداره کل میراث 
فرهنگی، گردش��گری و صنايع دس��تی استان اظهار 
داشت: هنگام نظافت اتاق ها، در و پنجره ها باز شود 
ت��ا تهويه بهتر انجام گی��رد، همچنین صابون مايع يا 
جام��د تک نفره و ديگ��ر اقالم بهداش��تی در اتاق ها 
تامین شود. سمیعی با بیان اينکه بايد در ورودی های 
مراک��ز اقامتی و مج��اورت آسانس��ورها، ماده ضد 
عفونی دست نصب شود، افزود: جهت ايجاد شرايط 
ايمن در زمان ورود مهمان ها به هتل انجام اقداماتی 
مانند اس��پری مواد ضد عفونی روی لباس و چمدان 
آن ها يا تعبی��ه تونل مه پاش مواد ضد عفونی توصیه 
نشده و بهتر اس��ت از روش های علمی و مناسب تر 

استفاده شود.
وی با اشاره به مناطق گردشگری استان اضافه کرد: 
فعال تا اين لحظه مناطق گردش��گری بس��ته هستند 
اما ممکن اس��ت بعدا با دستور ستاد کرونا در استان 

بازگشايی شوند.

استفاده از ماسک و رعایت فاصله گذاری باید در 
جامعه نهادینه شود

اس��تاندار چهارمحال و بختیای گفت: اس��تفاده از ماس��ک و رعايت 
فاصله گ��ذاری اجتماعی بايد به عنوان ي��ک فرهنگ در جامعه نهادينه 
شود. به گزارش خبرگزاری فارس از شهرکرد، اقبال عباسی ظهر امروز 
در جلس��ه س��تاد اس��تانی مبارزه با ويروس کرونا گفت: صدا و سیما، 

خبرگزاری ها و اصحاب رس��انه تالش کنند استفاده از ماسک و رعايت فاصله گذاری به 
عنوان يک فرهنگ در جامعه نهادينه شود زيرا معلوم نیست تا چه زمانی درگیر ويروس 
کرونا باش��یم. اس��تاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: پروتکل های بهداش��تی به طور 
کامل بايد رعايت شوند به خصوص در ادارات که بی توجهی زيادی به رعايت بهداشت 
فردی و فاصله گذاری مش��اهده می ش��ود مديران بايد نظارت بر روی زير مجموعه ها را 

تشديد کنند.
استفاده از کمک های مومنانه در ساخت مسکن محرومان

وی خاطرنش��ان کرد: ساعات کار ادارات عادی شده است اما اگر مديران در خصوص 
گسترش ويروس کرونا احساس خطر می کنند، می توانند با اختیارات خود مرخصی اعطا 
کرده و يا کارمندان را موظف به دورکاری کنند. عباسی اظهار داشت: قرار است تعداد ۲ 
هزار و ۴۴۰ خانه در مناطق روستايی برای حمايت از محرومین احداث شود که با توجه 
به مش��کالت بعضی از افراد در خصوص پرداخت سهم آورده، بنا شده  است از ظرفیت 

کمک های مؤمنانه برای حمايت از اين اقشار کم بضاعت استفاده شود.
تداوم تعطیلی نماز جمعه در کوهرنگ و فارسان تا دو هفته آینده

اس��تاندار چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: برای جلوگیری از گسترش ويروس کرونا 
نماز جمعه در شهرس��تان های فارس��ان و کوهرنگ تا دو هفته ديگر برگزار نخواهد شد 
و کماکان مراکز تفريحی، توريس��تی در س��طح استان تعطیل بوده و خدمات گردشگری 

ارائه نخواهد شد. 
وی ادامه داد: از ش��هرداری ها انتظار داريم در خصوص عدم اسکان مسافر در پارک ها 

بیشتر نظارت کنند و در صورت لزوم از نیروی انتظامی کمک بگیرند.
ازسرگیری فعالیت آموزشگاه های آزاد با 25 درصد ظرفیت

عباس��ی در خصوص فعالیت آموزشگاه های آزاد سطح استان گفت: آموزشگاه های آزاد 
اجازه فعالیت با ۲۵ درصد از ظرفیت را از امروز به بعد خواهند داش��ت اما فعالیت همه 

مراکز منوط به رعايت دقیق پروتکل های بهداشتی است.
وی خاطرنش��ان کرد: بايد از اس��تراحت کافی بیمار، نوشیدن فراوان مايعات و غذاهای 

مفید و مغذی بیمار اطمینان حاصل شود.

سالمت رد 
گاه رساهن ن

مادران کوهرنگی فرزندان 
خود را در آمبوالنس به دنیا 

آوردند
دو م��ادر کوهرنگی طی س��اعات اخیر 
فرزندان خ��ود را در آمبوالنس اورژانس 

به دنیا آوردند.
 ب��ه گ��زارش خبرگ��زاری ف��ارس از 
ش��هرکرد ب��ه نق��ل از رواب��ط عموم��ی 
اورژان��س؛ محم��د حی��دری گفت: طی 
ساعات گذشته دو مادر باردار کوهرنگی 
نوزادان پسر خود را به کمک کارشناسان 
فوريت ه��ای پزش��کی اورژانس اس��تان 
در آمبوالنس بدنی��ا آوردند. رئیس مرکز 
مديريت حوادث و فوريت های پزش��کی 
چهارمح��ال و بختیاری افزود: طی تماس 
تلفن��ی همراه مادران ب��اردار با مرکز پیام 
اورژان��س 11۵ و اعالم امدادخواهی، دو 
دستگاه آمبوالنس به محل ها اعزام شدند 
و م��ادران باردار نوزادان پس��ر خود را به 
کمک کارشناس��ان فوريت های پزش��کی 

اورژانس بدنیا آوردند.
کارشناس��ان  ک��رد:  بی��ان  حی��دری 
فوريت های پزش��کی اورژان��س پس از 
انجام اقدامات درمانی مناس��ب از جمله 
اکس��یژن درمان��ی، ماي��ع درمانی،کالمپ 
بندن��اف و گرم کردن م��ادر و نوزاد، آنها 

را به مرکز درمانی بازفت منتقل کردند.

۲ فوتی و ۳ مصدوم در 
تصادف محور لردگان_اهواز

و  ح��وادث  مديري��ت  مرک��ز  رئی��س 
و  چهارمح��ال  پزش��کی  فوريت ه��ای 
بختیاری گفت: تصادف دو خودرو پیکان 
و پراي��د در محور لردگان به اهواز باعث 
جان باختن ۲ نفر و مصدومیت ۳ تن شد.
 محم��د حی��دری ام��روز در گفت وگو 
ب��ا خبرنگار ف��ارس در ش��هرکرد گفت: 
تص��ادف دو خ��ودرو پراي��د و پیکان در 
مح��ور لردگان ب��ه اهواز منج��ر به جان 

باختن دو نفر شد.
و  ح��وادث  مديري��ت  مرک��ز  رئی��س 
و  چهارمح��ال  پزش��کی  فوريت ه��ای 
بختیاری ادامه داد: در اين حادثه ۳ نفر نیز 
زخمی ش��دند که پس از اقدامات درمانی 
مناس��ب توسط کارشناس��ان فوريت های 
پزش��کی اورژانس اس��تان با دو دستگاه 
آمبوالنس به بیمارستان شهدای لردگان 

منتقل شدند.

مسافرانی که کرونا سوغاتی می  آورند/ کنترل 
مبادی در بام ایران عملی نشد

مطمئنا اگر اين روزها مجموعه مديريتی استان نتواند فکری اساسی به حال ورود 
گردش��گران کند حتم��ا چهارمحال و بختیاری در روزهای آين��ده بايد با امکانات 
بسیار محدود بیمارستانی و درمانی که دارد خود را برای دومین موج اين ويروس 
آماده کند. به گزارش خبرگزاری فارس از شهرکرد، چهارمحال و بختیاری يکی از استان های پیشرو 
در مديريت بحران کرونا در کش��ور بود؛ از همان روزهای اولیه ش��یوع اين ويروس در کشور قوانین 

سخت گیرانه ای در استان در جلسات ستاد استانی مبارزه با کرونا شکل گرفت.
پايگاه های هالل احمر و پلیس در بیشتر معابر استان تشکیل شد و نسبتا موفق شدند ورود مسافران 
به اس��تان را مديريت کنند؛ آمار پايین ابتال و مرگ ومیر در فروردين ماه در چهارمحال و بختیاری هم 

مويد همین ادعای فوق است.
قرمزی برخی از شهرستان های چهارمحال و بختیاری سوغات مسافران بود

وضعیت سفید در برخی از شهرستان های چهارمحال و بختیاری از جمله شهرستان کوهرنگ باعث 
ش��د مسافران بهاری اين شهرستان را مقصدی امن برای گردشگری انتخاب کنند که متاسفانه پس از 
يک دوره کوتاه تمام شهرستان های اين استان از جمله سامان و لردگان که بیش ترين آمار ورود مسافر 

و گردشگر را داشتند از وضع سفید خارج شدند. 
اکنون با شیوع موج دوم ويروس کرونا در دو استان شمالی و جنوبی چهارمحال و بختیاری موجی 
از نگرانی عمومی در بین مردم ايجاد ش��ده است؛ با توجه به اينکه چهارمحال و بختیاری اين روزها 
هوای بهاری معتدلی دارند و اس��تان هايی مانند خوزس��تان و اصفهان تب ش��ان باال رفته و از طرفی 
تعطی��الت عید فطر در ايام پیش رو می تواند فرصت خوبی برای وسوس��ه برخی از افراد باش��د که 
شهرکرد را مقصد گردشگری خود انتخاب کنند تا به خیال خود با يک تیر دو نشان را بزنند؛ اول از 
خطر کرونا در استان پرخطر خود در امان باشند و دوم اينکه از آب و هوای بهاری شهرکرد استفاده 
کنند. مطمئنا اگر اين روزها مجموعه مديريتی اس��تان نتواند فکری اساس��ی به حال ورود گردشگران 
بکن��د حتم��ا چهارمحال و بختیاری در روزهای آينده بايد با امکانات بس��یار محدود بیمارس��تانی و 

درمانی که دارد خود را برای دومین موج اين ويروس آماده کند.
مطمئنا اگر اين روزها مجموعه مديريتی استان نتواند فکری اساسی به حال ورود گردشگران بکند 
حتما چهارمحال و بختیاری در روزهای آينده بايد با امکانات بسیار محدود بیمارستانی و درمانی که 

دارد خود را برای دومین موج اين ويروس آماده کند.
موضوع آنجايی جدی تر می ش��ود که آمارهای ورود و خروج اس��تان را بررس��ی می کنیم؛ در زير 
بخشی از اظهارات مديرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای چهارمحال و بختیاری را مرور می کنیم:

ورودی های استان تا بیش از ۹۰ درصد افزايش داشتند
عزيزاهلل روشن گفت: میزان تردد ورودی در چهارمحال و بختیاری در فروردين ماه امسال ۴۹۵ هزار 

و ۹۰۸ و در ارديبهشت ماه ۹۶۴ هزار و ۳۰۵ بوده که ۹۴,۵ درصد افزايش را نشان می دهد.
وی ادامه داد: میزان تردد خروجی در چهارمحال و بختیاری در فروردين ماه امسال ۴۹۵ هزار و ۷۴1 
و تردد خروجی استان در ارديبهشت ماه ۹۵۸ هزار و ۷1۴ بوده که ۹۳,۴ درصد افزايش داشته است.
مديرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای چهارمحال و بختیاری با اش��اره به گزارش کل ترددهای 
استان در اين دو ماه توضیح داد: گزارش کل تردد در فروردين ماه سال جاری ۵ میلیون و ۴۶۶ هزار 

و ۶۶۰ و در ارديبهشت ماه ۸ میلیون و ۸۲۵ هزار و ۹۵1 بوده که ۶1,۵ درصد افزايش داشته است.
وی با اش��اره به پرترددترين و کم ترددترين محورهای اس��تان در ارديبهشت¬ ماه سال جاری بیان 
کرد: سه محور پرتردد استان، شهرکرد- فرخشهر با ۵۰۵ هزار و ۳۵۶ تردد، محور فرخشهر- شهرکرد 

با ۴۹۳ هزار و ۶۷۴ تردد و محور سورشجان- شهرکرد با ۴۸۵ هزار و ۲۵۲ تردد است.
هشدار استاندار چهارمحال و بختیاری برای عدم ورود مسافر به اين استان

به گزارش خبرگزاری فارس از ش��هرکرد، اقبال عباس��ی ظهر امروز در حاش��یه جلسه ستاد استانی 
مب��ارزه با ويروس کرونا، گفت: برای جلوگیری از ايجاد پیک دوم ش��یوع در چهارمحال و بختیاری 

اعالم می کنیم که اين استان شرايط پذيرش میهمان را از استان های همجوار ندارد.
اس��تاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: ارائه خدمات در تمامی مراکز گردش��گری و توريس��تی 
اس��تان ممنوع است و شهرداری ها موظف به نظارت بر عدم اسکان و چادرزنی موقت در پارک ها و 

مراکز تفريحی استان هستند.

سالمت رد 
گاه رساهن ن
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رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد از مثبت 
اع��الم ش��دن آزمايش های 1۸ بیمار مش��کوک 
به کوويد1۹ در ۲۴ س��اعت گذش��ته خبر داد و 
گفت: در مجموع تعداد مبتاليان به کوويد1۹ در 
چهارمحال و بختیاری به ۶۷۵ نفر رسیده است.

به گ��زارش خبرگزاری فارس از ش��هرکرد، به 
نقل از روابط عمومی دانش��گاه علوم پزش��کی 
ش��هرکرد، مجید ش��یرانی از مثبت اعالم ش��دن 

آزمايش های 1۸ بیمار مشکوک به کوويد1۹ در 
۲۴ س��اعت گذشته خبر داد و گفت: در مجموع 
تعداد مبتالي��ان به کووي��د1۹ در چهارمحال و 

بختیاری به ۶۷۵ نفر رسیده است. 
رئیس دانشگاه علوم پزش��کی شهرکرد با بیان 
اينکه در حال حاضر ۳۵ نفر در بیمارس��تان های 
اس��تان بستری هس��تند، افزود: از شروع اپیدمی 
بیم��اری تا کنون يک هزار و ۶1۴ بیمار با عالئم 

بالین��ی مش��کوک ب��ه کرون��ا 
وي��روس ب��ه مراک��ز درمانی 
مراجع��ه کرده ان��د. وی با بیان 

اينکه در مجموع از ۵ هزار و ۲۵۴ فرد بستری و 
سرپايی نمونه گیری شده است، ادامه داد: تعداد 
ترخیص ش��دگان که به ص��ورت قطعی به کرونا 
مبتال شده و بهبود يافته اند ۶۳۰ نفر بوده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد از مثبت 
اع��الم ش��دن آزمايش های 1۸ بیمار مش��کوک 
به کوويد1۹ در ۲۴ س��اعت گذش��ته خبر داد و 
گفت: در مجموع تعداد مبتاليان به کوويد1۹ در 
چهارمحال و بختیاری به ۶۷۵ نفر رسیده است.
به گ��زارش خبرگزاری فارس از ش��هرکرد، به 
نقل از روابط عمومی دانش��گاه علوم پزش��کی 
ش��هرکرد، مجید ش��یرانی از مثبت اعالم شدن 

آزمايش های 1۸ بیمار مشکوک به کوويد1۹ در 
۲۴ س��اعت گذشته خبر داد و گفت: در مجموع 
تع��داد مبتاليان به کووي��د1۹ در چهارمحال و 

بختیاری به ۶۷۵ نفر رسیده است.
رئیس دانشگاه علوم پزش��کی شهرکرد با بیان 
اينکه در حال حاضر ۳۵ نفر در بیمارس��تان های 
اس��تان بستری هس��تند، افزود: از شروع اپیدمی 
بیماری تا کنون يک هزار و ۶1۴ بیمار با عالئم 

بالین��ی مش��کوک ب��ه کرونا ويروس ب��ه مراکز 
درمانی مراجعه کرده اند.

وی ب��ا بیان اينکه در مجموع از ۵ هزار و ۲۵۴ 
فرد بستری و س��رپايی نمونه گیری شده است، 
ادامه داد: تعداد ترخیص ش��دگان که به صورت 
قطعی به کرونا مبتال ش��ده و بهبود يافته اند ۶۳۰ 

نفر بوده است.

رئیس دانش��گاه علوم پزشکی شهرکرد از مثبت 
اعالم ش��دن آزمايش ه��ای 1۸ بیمار مش��کوک 
به کوويد1۹ در ۲۴ س��اعت گذش��ته خبر داد و 

گفت: در مجموع تعداد مبتاليان به کوويد1۹ در 
چهارمحال و بختیاری به ۶۷۵ نفر رسیده است.

به گزارش خبرگزاری فارس از شهرکرد، به نقل 
از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، 
مجید ش��یرانی از مثبت اعالم شدن آزمايش های 
1۸ بیمار مش��کوک به کوويد1۹ در ۲۴ س��اعت 
گذش��ته خب��ر داد و گف��ت: در مجم��وع تعداد 
مبتاليان به کووي��د1۹ در چهارمحال و بختیاری 

به ۶۷۵ نفر رسیده است.
رئیس دانش��گاه علوم پزشکی ش��هرکرد با بیان 
اينکه در حال حاضر ۳۵ نفر در بیمارس��تان های 
استان بس��تری هس��تند، افزود: از شروع اپیدمی 
بیماری ت��ا کنون يک هزار و ۶1۴ بیمار با عالئم 
بالینی مشکوک به کرونا ويروس به مراکز درمانی 

مراجعه کرده اند.
وی ب��ا بیان اينکه در مجم��وع از ۵ هزار و ۲۵۴ 
فرد بس��تری و س��رپايی نمونه گیری شده است، 
ادام��ه داد: تعداد ترخیص ش��دگان که به صورت 
قطعی به کرونا مبتال ش��ده و بهبود يافته اند ۶۳۰ 

نفر بوده است.

افزایش ۱۸ موردی کرونایی های استان در ۲۴ ساعت گذشته

افزایش ۱۸ موردی کرونایی های استان در ۲۴ ساعت گذشته

افزایش ۱۸ موردی کرونایی های استان در ۲۴ ساعت گذشته

سالمت رد 
گاه رساهن ن

رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
مهمتري��ن  ش��هرکرد گف��ت: 
تهدي��دی که در اس��تان ب��ا آن مواجه هس��تیم 
بی توجه��ی عموم��ی و ع��دم رعاي��ت م��وارد 
بهداش��تی است که در جامعه مشاهده می شود و 
در صورت ادامه اين سهل انگاری احتمال ايجاد 

يک پیک گسترش ويروس کرونا وجود دارد.
به گ��زارش خبرگ��زاری فارس از ش��هرکرد، 
مجید ش��یرانی ظهر امروز در ستاد استانی مقابله 
ب��ا کرونا در اس��تانداری چهارمحال و بختیاری 
گف��ت: وضعیت فعلی در کش��ور که به صورت 
رس��می اعالم ش��ده وضعیت خوبی نیس��ت و 
نش��ان از افزاي��ش بیماران کروناي��ی دارد اما به 
جرأت می توان گفت که وضعیت اس��تان خوب 

و مناسب است اما تهديدهايی نیز وجود دارد.
رئی��س دانش��گاه عل��وم پزش��کی ش��هرکرد 
خاطرنشان کرد: مهمترين تهديدی که در استان 
ب��ا آن مواجه هس��تیم بی توجهی عمومی و عدم 

رعاي��ت موارد بهداش��تی اس��ت که در س��طح 
جامعه مش��اهده می شود و در صورت ادامه اين 
س��هل انگاری احتمال ايجاد يک پیک گسترش 

ويروس کرونا وجود دارد.
وی اظهار داشت: به دلیل کاهش محدوديت ها 
و بازگش��ايی بعضی از مراکز آموزشی، تجاری 
و خدماتی بايد توجه بس��یاری به خودمراقبتی، 
رعايت فاصله اجتماعی و اس��تفاده از ماس��ک 
ش��ود که اين امر نیازمند کمک و فرهنگس��ازی 

توسط اصحاب رسانه است.
ش��یرانی با بیان اينکه طب��ق تصمیمی که گرفته 
ش��ده بناست دانشگاه ها از هفته آينده بازگشايی 
ش��ود، افزود: با توجه به غیر بومی بودن بعضی 
از دانشجويان نیاز است که مسؤوالن دانشگاهی 
به صورت ۲۴ ساعته نظارت کنند و دانشجويان 
طب��ق برنامه به صورت فراخوان��ی حضور پیدا 
کنند؛ سیستم های غربالگری فعال شده و وسايل 
حفاظت فردی در اختیار آن ها قرار داده ش��ود و 

به رعايت فاصله فیزيکی توجه جدی شود.
ورود مس��افر از اس��تان های هم جوار وضعیت 

بیماری در استان را تهديد می کند
رئیس دانش��گاه علوم پزشکی ش��هرکرد تاکید 
ک��رد: تهديد ديگری که اس��تان را در خطر قرار 
داده ورود مسافر و تعامل با استان های همجوار 
است که متاس��فانه در وضعیت بدی قرار دارند 
و ممکن اس��ت وضعیت خوب استان در زمینه 
کنترل ويروس کرونا را تح��ت تاثیر قرار دهند 
که اين مهم توجه بیشتر فرمانداران در خصوص 

کنترل مبادی ورود و خروج را می طلبد.
وی اظه��ار داش��ت: در برگ��زاری مراس��مات 
متاس��فانه ديگر ح��رف ش��نوی از جانب مردم 
وج��ود ن��دارد و باي��د تصمیمی ب��رای رعايت 
پروتکل های بهداش��تی در برگزاری مراس��مات 
گرفته ش��ود همچنبن برای بازگشايی کمپ های 

ترک اعتیاد نیز برنامه ريزی شده است.

مديرکل شرکت پست چهارمحال و بختیاری از 
افزايش ۸۰ درصدی ترافیک کاری پست در ايام 

شیوع کرونا خبر داد. 
عبدل درگاهی در گفت وگو با خبرنگار فارس 
در ش��هرکرد از افزاي��ش ۸۰ درص��دی ترافیک 
کاری پس��ت در ايام ش��یوع کرون��ا خبر داد و 
گفت: پست نقش مهمی در توسعه زيرساخت ها 

در جامعه    شهری و روستايی دارد .
مديرکل شرکت پس��ت چهارمحال و بختیاری 
ادام��ه داد: نیروه��ای خ��دوم پس��ت ب��ه طور 
ش��بانه روزی در ش��رايط کرونا با رعايت کامل 

مسائل بهداشتی خدمات رسانی می کنند.
ایجاد 60 فروشگاه اینترنتی در استان

وی افزود: قبل از ش��یوع ويروس کرونا تعداد 
۳۰ فروش��گاه و بع��د  از آغ��از وضعی��ت فعلی 
تعداد ۳۰ فروش��گاه اينترنتی ديگر اضافه ش��د 
و تعداد فروش��گاه های اينترنتی در ش��هرکرد به 
۶۰ فروش��گاه رس��ید. درگاهی خاطرنشان کرد: 
ايجاد فروش��گاه های اينترنتی به شناسانده شدن 

محصوالت تولیدی استان کمک می کند.
100 درص��د آدرس های ش��هری دارای 

کدپستی هستند

مديرکل شرکت پس��ت چهارمحال و بختیاری 
اظهار داش��ت: 1۰۰ درصد آدرس های شهری و 
۹۵ درصد آدرس های روستايی دارای کد پستی 
1۰ رقمی هس��تند که اين ام��ر به نهاد های امداد 
و نجات و پیدا کردن آدرس جهت تس��هیل در 

ارسال مرسوله های پستی کمک می کند.
وی عنوان کرد: ما به نیابت از يکصد سازمان از 
جمله گواهینامه، گذرنامه، فنی و حرفه ای و انواع 
ثبت نام ها و فروش  های اينترنتی خدمات رسانی 

می کنیم.
ژئوکدسازی اماکن 6 شهر در استان

مديرکل شرکت پس��ت چهارمحال و بختیاری 
اظه��ار ک��رد: ژئوکدس��ازی اماکن ش��هری از 
اقدامات اداره  پس��ت اس��ت که در۶ شهر انجام 

شده و ۶ شهر ديگر در دست اقدام است.
درگاه��ی ادام��ه داد: ژئوکدس��ازی اختصاص 
طول و عرض جغرافیايی به يک مکان اس��ت و 
آمادگی اختصاص ژئوکد به مکانی حتی خارج 

از شهر که کد پستی ندارد نیز وجود دارد.

انتقاد از بی توجهی عمومی به نکات بهداشتی/ 
سهل انگاری پیک دیگری از شیوع کرونا را ایجاد می کند

افزایش ۸۰ درصدی ترافیک کاری پست در ایام کرونا

سالمت رد 
گاه رساهن ن
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سالمت رد 
گاه رساهن ن رئیس فوريت های پزشکی چهارمحال و بختیاری در 

خصوص آمار ماموريت های س��ال ۹۸، گفت: طی ۴۲ 
هزار ماموريت در اس��تان، بی��ش از 1۰ هزار ماموريت 

برای تصادفات جاده ای بوده است.
 محمد حیدری امروز در گفت وگو با خبرنگار فارس 
در ش��هرکرد در خصوص عملکرد اورژانس در س��ال 
گذش��ته، گفت: در س��ال ۹۸ تعداد ۴۲ هزار ماموريت 
اورژانس در س��طح چهارمحال و بختیاری انجام شد و 
تعداد ۸۰۰ هزار تماس با سامانه 11۵ گرفته شده است.

رئیس فوريت های پزش��کی چهارمح��ال و بختیاری 
ادام��ه داد: از اين ۴۲ هزار ماموريت اورژانس تقريبا 1۰ 
هزار مورد تصادف بوده و دلیل عمده مابقی ماموريت ها 

مشکالت قلبی و تنفسی است.
وی اظهارداش��ت: از جمل��ه ماموريت ه��ای فصلی 
اورژانس در ۶ ماهه اول س��ال حوادث غرق ش��دگی و 
در ۶ ماهه دوم مس��مومیت با گاز منوکسیدکربن است 
که اين مس��مومیت در کش��ور ۲۲۳ نفر فوتی داشته و 
در اس��تان نیز باعث مرگ سه نفر شده بود که با کاهش 

چشمگیری در مقايسه با سال ۹۷ مواجه بوديم.
سرعت عمل اورژانس استان باالتر از استاندارد است

اين مس��ؤول در خصوص زمان اس��تاندارد رس��یدن 
اورژان��س از موقع اولین تماس، گف��ت: از زمان وقوع 
حادث��ه و تماس با س��امانه 11۵ تا رس��یدن واحدهای 
اورژانس زمان اس��تانداردی تعیین شده که در کشور ما 
اين زمان در ش��هر هش��ت دقیقه و در ج��اده 1۴ دقیقه 

می باش��د که به همت پرسنل دلس��وز فوريت های 
استان به صورت میانگین زمان ۸ دقیقه شهر به ۵ دقیقه 
و زمان 1۴ دقیقه جاده به ۹ دقیقه کاهش پیدا کرده است.

وی اظهار داشت: در حال حاضر تعداد ۳۵۰ نفر نیروی 
عملیاتی اورژانس به همراه ۸1 آمبوالنس مجهز در قالب 
۵1 پايگاه فعال در سطح استان آماده خدمات رسانی اند.

انج��ام ۶ هزار ماموري��ت اورژان��س، در فروردين و 
ارديبهشت  حیدری در خصوص آمار عملیات های دو 
ماهه اول س��ال جاری، گفت: تع��داد ۶ هزار ماموريت 
در دو ماهه اول س��ال جاری انجام شده که تعداد  يک 
هزار مورد از اين ماموريت ها تصادف بوده و مابقی اکثرا 

موارد قلبی و تفسی است.
وی در خصوص حوادثی که در حین ماموريت برای 
پرسنل اورژانس اتفاق افتاده گفت: در سال قبل تعداد 1۲ 
نفر از پرسنل اورژانس در حین ماموريت و انجام وظیفه 
زخمی ش��دند که عمدتا اين حوادث در ماموريت های 

مربوط به تصادف رخ داده  است.
رئیس فوريت های پزش��کی چهارمح��ال و بختیاری، 
خاطرنشان کرد: پرسنل اورژانس در مواجهه با ويروس 
کرونا نیز هم پای ساير تیم های درمانی مشغول به فعالیت 
شدند وظیفه ی س��خت تری نیز داشتند چون هر بیمار 
حادثه دي��ده را باي��د مبتال به کرونا تلق��ی می کردند که 
امدادرس��انی را برای آن ها سخت تر می کرد و متاسفانه 
تعداد هفت نفر از پرسنل نیز در حین امدادرسانی مبتال 

به ويروس کرونا شده که بهبود يافتند.

رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی اس��تان از ابتالی 
۳۲م��ورد جديد به ويروس کرونا طی ۲۴ س��اعت 

گذشته خبر داد.
به گزارش خبرگزاری فارس از ش��هرکرد به نقل 
از روابط عمومی دانش��گاه علوم پزش��کی، با مثبت 
اعالم شدن آزمايشات ۳۲ بیمار مشکوک به ابتالی 
ويروس کرونا طی ۲۴ س��اعت گذش��ته، کل موارد 
ابت��ال از آغاز بیماری که نتايج آزمايش آن ها مثبت 

اعالم شد۷۳۸ نفر می باشد.
بر اس��اس اين گ��زارش تعداد ترخیص ش��دگان 
که ب��ه صورت قطعی به کرونا مبتال ش��ده و بهبود 
يافته اند ۶۸۷ نفر بوده  و تعداد افراد بس��تری فعلی 

در مراکز درمانی ۳۰ نفر است.
گفتن��ی اس��ت آم��ار کرونايی ه��ای جدي��د در 
چهارمحال و بختیاری نس��بت به روزهای گذش��ته 

افزايش قابل توجهی داشته است.

انجام ۴۲ هزار ماموریت اورژانس چهارمحال و بختیاری در 
سال۹۸/ تصادفات، مشکالت قلبی و تنفسی در صدر ماموریت ها

جهش آمار کرونا در شهرکرد/آزمایش ۳۲ مورد طی ۲۴ 
ساعت گذشته مثبت شد

فرمان��دار شهرس��تان کی��ار از اعمال 
محدوديت و بسته شدن تفرج گاه ها در 

روزهای آتی خبر داد.
علی فتح نصیريان امروز در گفت وگو 
با خبرنگار فارس در شلمزار، با اشاره 
به ش��یوع کرونا در کش��ور و استان و 
تعطی��الت آخر هفته گف��ت: با توجه 
ب��ه هم ج��واری اس��تان چهارمحال و 
بختیاری و شهرس��تان کیار با اس��تان 
خوزستان و اصفهان و همچنین شرايط 
کرونايی چهارمحال و بختیاری، مسیر 
گردش��گاه ها و تفرج گاه ها را مس��دود 
ک��رده و نیروی انتظام��ی دائم در حال 

رصد اين مناطق است.
فرماندار کی��ار ادامه داد: ب��ه دهیاران 
بخش مشايخ اعالم شده که از حضور 
گردشگر به آن مناطق ممانعت کرده و 
بخاطر سالمت میزبان و مهمان، نسبت 

به ورود گردشگر سخت گیری کنند.
فرماندار شهرس��تان کیار با بیان اينکه 
هر هفته يک جلس��ه مربوط به کرونا 
و پیش��گیری از آن با اصن��اف گرفته 
می ش��ود، توضیح داد: به اصناف اعالم 
شده اس��ت که از کرايه دادن خانه ها و 

محل اقامت به مسافران پرهیز کنند. 
نصیري��ان ب��ا اش��اره به بس��ته بودن 
س��الن های ورزشی خاطرنش��ان کرد: 
تش��کل های مردمی شهرستان کیار نیز 
برای جلوگیری از تجمع در مراسمات 

فعال شدند.
وی اضاف��ه ک��رد: شهرس��تان کیار از 
لحاظ شیوع کرونا در وضعیت خوبی 
ق��رار دارد ام��ا به دلیل هم ج��واری با 
استان خوزستان و اصفهان می طلبد که 
حساس��یت های زيادی را داشته باشیم 
تا بتوانیم به خوبی از اين مرحله عبور 

کنیم.

تشدید 
محدودیت های تردد 

در شهرستان کیار

جوانان اردلی تهدید کرونا را به فرصتی برای همدلی تبدیل 
کردند

جوانان شهرستان اردل با تشکیل يک قرارگاه مردمی توانستند در موضوع کرونا کارهايی 
ش��بیه به جمع آوری کمک ۲۳۰ میلیون تومانی، ضد عفونی معابر، ذبح 1۵ راس گوسفند 

و ... انجام دهند.
 مريم رضی پور| ش��هید س��لیمانی يک جمله معروفی دارد که بعد از شهادتش��ان خیلی 
دس��ت به دست ش��د؛ "فرصتی که در تهديدهاست در خود فرصت ها نیست"؛ اين جمله 
يکی از مصاديق باور به تفکر جهادی و نترس��یدن از مش��کالت پیش رو برای رس��یدن به 
اهداف اس��ت. جوانان شهرس��تان اردل، اين روزها يکی از بهتري��ن مصاديق برای اثبات 
جمل��ه فوق هس��تند؛ جوانانی در يکی از محروم ترين شهرس��تان های نه فقط چهارمحال 
و بختیاری، بلکه در س��طح کشور؛ دست به دس��ت هم می دهند و با تشکیل يک قرارگاه 

مردمی به جنگ مبارزه با ويروس کرونا می روند.
ويروس کرونا، دش��منی بیولوژيک و مخرب اس��ت و در حوزه ه��ای مختلف از جمله 
اقتصاد و سالمت اثر سوء داشته؛ ماموريت قرارگاه مردمی جوانان اردلی هم کاستن اثرات 

تخريب اين ويروس می شود.
 تهیه و توزيع ماس��ک، موادشوينده و ضدعفونی کننده در شهرستان اردل، تهیه بسته های 
غذاي��ی و بهداش��تی و توزيع آن ها بین مردم نیازمن��د از جمله اقدامات اين گروه جهادی 

است.
اولین حرکت قرارگاه تولید ماسک بود

مس��ؤول قرارگاه مردمی مدافعان س��المت اردل با بیان اينکه با بحرانی تر ش��دن شرايط 
عمومی مرتبط با ويروس کرونا و اعالم خطر ش��یوع فراگیر در سراس��ر کش��ور، گفت: 
جمع��ی از جوانان با هدف دفاع از س��المت مردم تحت عن��وان "قرارگاه مردمی مدافعان 
س��المت ش��هر اردل" فعالیت خود را با راه اندازی کارگاه آموزش، تولید و س��پس توزيع 
ماسک های نانو استريل  آغاز کرد. وی با بیان اينکه تاکنون توانسته ايم ۷۶ هزار ماسک در 
طول ۵۳ روز تهیه و در مناطق بازفت، ديناران و اردل توزيع کنیم، افزود: ۵۳ خیاط و ۳۳ 

نیروی توزيع در اين امر ما را ياری کردند.
 عشایر هم مشمول کمک های قرارگاه مردمی شدند

وی با بیان اينکه همراه توزيع ماسک الکل و موادشوينده در بین عشاير و مناطق مرکزی 
شهرس��تان اردل توزيع ش��د، افزود: روند نظارت در کار تولید، توزيع و همچنین استريل 
و بس��ته بندی ماسک ها با هماهنگی شبکه بهداش��ت و درمان شهرستان و بیمارستان امام 
رضا)ع( اردل انجام ش��د. رضا خلیلی با بیان اينک��ه ۸۹ نفر نیروی مردمِی داوطلب بطور 
مس��تقیم در اين مدت با الحاق به قرارگاه فعالیت داش��ته که بالغ بر ۹۰ درصد آنان قش��ر 
ج��وان بوده اند، عنوان کرد: بعد از فرمايش��ات مقام معظ��م رهبری در خصوص رزمايش 
مواس��ات و کمک های مومنانه با همکاری جمعی از مردم ش��روع به جمع آوری کمک ها 

کرديم.
بیش از ۲ میلیارد ريال کمک مردمی جمع کرديم

وی ب��ا بی��ان اينکه با هم��کاری موسس��ه های نیکوکاری آبش��ار عاطفه ه��ا و حضرت 
ابوالفضل)ع( در مغازه های روس��تاها و شهرها يک سبد گذاشتیم تا مردم کمک های خود 
را در درون آن ق��رار دهن��د، توضی��ح داد: در نهايت توانس��تیم ۲۳۵ میلیون و ۵۹۷ هزار 
تومان کمک مردمی جمع آوری کنیم و ۸۸۰ بس��ته ش��امل موادغذايی و بهداش��تی را بین 

خانواده های نیازمند، معلولین و آسیب ديده از کرونا به صورت شبانه توزيع کنیم. 
مس��ؤول قرارگاه مردمی مدافعان س��المت اردل با اشاره به اينکه عالوه بر اين 1۵ رأس 
گوسفند ذبح و گوشت و به صورت بسته بندی و بهداشتی بین خانواده های نیازمند توزيع 
ش��د، اضافه کرد: جم��ع آوری و توزيع کمک ها همچنان ادام��ه دارد و هم اکنون در حال 

بسته بندی و آماده سازی 1۳۰ سبد غذايی و بهداشتی هستیم.
وی ادام��ه داد: انج��ام اقدام��ات فرهنگی در حوزه های مختلف همچون س��بک زندگی 

اسالمی از فعالیت های آتی اين گروه جهادی است.

رئیس دانش��گاه علوم پزشکی شهرکرد، گفت: با 
مثبت اعالم ش��دن آزمايش��ات 1۵ بیمار مشکوک 
طی ۲۴ س��اعت گذش��ته، کل موارد مبتال از آغاز 
بیماری که نتايج آزمايش آن ها مثبت اعالم ش��ده 

۶۹۰ نفر می باشد. 
به گ��زارش خبرگ��زاری فارس از ش��هرکرد، به 
نق��ل از روابط عمومی دانش��گاه علوم پزش��کی 
ش��هرکرد مجید ش��یرانی در خصوص آمار جديد 
بیماری کرونا در اس��تان چهارمحال و بختیاری در 
چهاردهمین روز از خردادماه س��ال ۹۹، گفت: با 
مثبت اعالم ش��دن آزمايش��ات 1۵ بیمار مشکوک 
طی ۲۴ س��اعت گذش��ته، کل موارد مبتال از آغاز 
بیماری که نتايج آزمايش آن ها مثبت اعالم ش��ده 
۶۹۰ نفر می باش��د. رئیس دانش��گاه علوم پزشکی 
ش��هرکرد ادامه داد: از شروع خطر اپیدمی تاکنون 
1۶۲۵ بیمار با عالئم بالینی مش��کوک به کرونا به 
مراکز درمانی اس��تان مراجعه داشته اند. وی تعداد 
افراد نمونه گرفته شده بستری و سرپايی را ۵ هزار 
و ۳۷۰ نفر اعالم کرد و افزود: تعداد بهبود يافتگان 
ترخیص شده از بیمارستان يا درمان در منزل ۶۴۹ 
نفر بوده است. شیرانی در پايان گفت: تعداد افراد 

بستری فعلی در مراکز درمانی ۳1 نفر هستند.

۳ فوتی و ۴ مجروح بر اثر دو حادثه 
در چهارمحال و بختیاری

رئیس فوريت های پزشکی چهارمحال و بختیاری 
از دو حادثه با ۳ فوتی و ۴ مجروح در استان خبر 
داد.  به گزارش خبرگزاری فارس از ش��هرکرد به 
نقل از روابط عمومی اورژانس، محمد حیدری از 

دو حادثه در 1۴ خرداد در استان خبر داد.
رئیس فوريت های پزشکی چهارمحال و بختیاری 
در خص��وص حادث��ه اول توضی��ح داد: ب��ر اث��ر 
واژگون��ی خودروی پژو در محور مالخلیفه، عصر 
روز گذش��ته )چهارش��نبه 1۴ خ��رداد( چهار نفر 

مصدوم و دو نفر فوت کردند.
وی ادامه داد: مجروحان با دو دس��تگاه آمبوالنس 

به بیمارستان شهدای لردگان منتقل شدند.
حی��دری در خصوص حادثه دوم گفت: يک فرد 
۵۰ ساله در روس��تای چم خلیفه شهرستان سامان 
غرق ش��د و پس از خروج مص��دوم از رودخانه، 

عملیات احیای قلبی و ريوی موفقیت آمیز نبود.

سالمت رد 
گاه رساهن ۱۵ نفر به آمار ن

کرونایی های 
چهارمحال و 

بختیاری اضاف شد
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سالمت رد 
گاه رساهن ن

رئیس دانش��گاه علوم پزشکی ش��هرکرد از مثبت 

اعالم ش��دن آزمايش ه��ای ۴۴ بیمار مش��کوک به 
کوويد1۹ در ۲۴ ساعت گذشته خبر داد و گفت: در 
مجموع تعداد مبتاليان به کوويد1۹ در چهارمحال و 

بختیاری به ۸۲۹ نفر رسیده است. 
به گزارش خبرگزاری فارس از ش��هرکرد، به نقل 
از روابط عمومی دانش��گاه علوم پزشکی شهرکرد، 
مجید شیرانی از مثبت اعالم شدن آزمايش های ۴۴ 
بیمار مش��کوک به کوويد1۹ در ۲۴ ساعت گذشته 
خب��ر داد و گف��ت: در مجموع تع��داد مبتاليان به 
کووي��د1۹ در چهارمحال و بختی��اری به ۸۲۹ نفر 

رسیده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد با بیان اينکه 
در حال حاضر ۴۰ نفر در بیمارس��تان های اس��تان 
بستری هس��تند، افزود: از شروع اپیدمی بیماری تا 
کنون يک هزار و ۷۰۶ بیمار با عالئم بالینی مشکوک 
به کرونا ويروس به مراکز درمانی مراجعه کرده اند.

وی با بی��ان اينکه در مجموع از ۶ هزار و ۷۷ فرد 
بستری و سرپايی نمونه گیری شده است، ادامه داد: 
تعداد ترخیص شدگان که به صورت قطعی به کرونا 

مبتال شده و بهبود يافته اند ۷۷۷ نفر بوده است.
ش��یرانی خاطرنشان کرد: شهرس��تان های اردل و 

شهرکرد در وضعیت هشدار قرار دارند.

رئیس دانش��گاه علوم پزشکی ش��هرکرد از مثبت 
اعالم ش��دن آزمايش ه��ای ۲۷ بیمار مش��کوک به 
کوويد1۹ در ۲۴ ساعت گذشته خبر داد و گفت: در 
مجموع تع��داد مبتاليان به کوويد1۹ در چهارمحال 

و بختیاری به ۸۵۶ نفر رسیده است.
 به گزارش خبرگزاری فارس از ش��هرکرد، به نقل 
از روابط عمومی دانش��گاه علوم پزشکی شهرکرد، 
مجید شیرانی از مثبت اعالم شدن آزمايش های ۲۷ 
بیمار مش��کوک به کوويد1۹ در ۲۴ ساعت گذشته 
خب��ر داد و گف��ت: در مجموع تع��داد مبتاليان به 
کووي��د1۹ در چهارمحال و بختی��اری به ۸۵۶ نفر 

رسیده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد با بیان اينکه 
در ح��ال حاضر ۳۰ نفر در بیمارس��تان های اس��تان 

بستری هستند، افزود: از ش��روع اپیدمی بیماری تا 
کنون يک هزار و ۷1۸ بیمار با عالئم بالینی مشکوک 

به کرونا ويروس به مراکز درمانی مراجعه کرده اند.
وی با بیان اينکه در مجموع از ۶ هزار و ۲۳۲ فرد 
بستری و سرپايی نمونه گیری شده است، ادامه داد: 
تعداد ترخیص شدگان که به صورت قطعی به کرونا 

مبتال شده و بهبود يافته اند ۸۰۵ نفر بوده است.
ش��یرانی خاطرنش��ان ک��رد: شهرس��تان های بن، 
کوهرنگ، اردل و شهرکرد در وضعیت هشدار قرار 

دارند.

رئی��س مرک��ز مديري��ت ح��وادث و فوريت های 
پزش��کی چهارمحال و بختیاری ب��ا بیان اينکه 1۵۰ 
هزار مزاحمت تلفنی در سال گذشته درسامانه 11۵ 
اس��تان ثبت ش��ده اس��ت، گفت: مردم توجه داشته 
باش��ند با اين اقدام ممکن است باعث اشغال شدن 
سامانه و از دست رفتن فرصت برای حفظ جان فرد 

حادثه ديده ای شوند.
محم��د حیدری ام��روز در گفت وگو ب��ا خبرنگار 
ف��ارس در ش��هرکرد از ثبت 1۵۰ ه��زار مزاحمت 
تلفنی در س��ال گذشته در س��امانه 11۵ چهارمحال 
و بختی��اری خب��رداد و گفت: با توج��ه به محدود 
بودن اپراتورهای س��امانه 11۵ هر مزاحمت تلفنی 
ممکن است باعث اشغال شدن سامانه برای گزارش 
ي��ک حادثه جدی ش��ده و فرصت طاليی پرس��نل 
امدادرس��ان را از بی��ن ببرد و باعث مرگ ش��خص 

حادثه ديده ای شود.

رئی��س مرک��ز مديري��ت ح��وادث و فوريت های 
پزش��کی چهارمحال و بختی��اری ادامه داد: از ديگر 
مشکالت پرس��نل اورژانس حوادثی است که برای 
خ��ود آن ه��ا در حین ماموريت ها ب��ه خصوص در 
ترافیک های جاده ای ايجاد می شود که انتظار می رود 
م��ردم در مواجهه با آمبوالنس اورژانس همکاری و 

راه را باز کنند.
وی خاطرنش��ان ک��رد: در زمان تماس با س��امانه 
اورژان��س پ��س از پرس��یدن آدرس مح��ل حادثه 
آمبوالنس ارس��ال می شود و سواالت بعدی اپراتور 
برای ارسال اطالعات به تکنسین های فرستاده شده 
به محل خواهد بود و خواهشا مردم نگران طوالنی 

شدن تماس و از دست رفتن زمان  نشوند.
حی��دری از راه اندازی سیس��تم آس��ايار در س��ال 
گذشته خبر داد و افزود: اين سیستم باعث شده که 
فرم ه��ای کاغذی از بین بروند و پس از انتقال بیمار 

به آمبوالنس تکنس��ین از طريق تلفن همراه ش��رح 
وضعیت بیمار را قبل از رس��یدن به بیمارس��تان به 
پرستاران ارسال می کند که متناسب با وضعیت بیمار 
تجهیزات در بیمارس��تان آماده و زمان بهتر مديريت 
شود که گاهی اين موضوع باعث سوءتفاهم شده و 
مردم فکر می کنند تکنس��ین باالی سر بیمار مشغول 
موبايل بازی ش��ده و تنش هايی را به همراه داش��ته 

است. 
وی تاکی��د کرد: از تمامی مردم خواهش��منديم در 
صورت وقوع حادثه ب��رای خود يا خانواده آرامش 
خ��ود را حفظ کنند و اس��ترس و نگرانی های خود 
را کنترل نمايند تا تکنس��ین اورژان��س بهتر بتواند 
امدادرس��انی کن��د زيرا ديده ش��ده م��ردم به دلیل 
استرس زياد با کارشناسان اورژانس در محل درگیر 
ش��ده و اقدام به ضرب و ش��تم و مج��روح کردن 

پرسنل کرده اند.

۴۴ مورد جدید ابتال 
به کووید۱۹ در چهارمحال 

و بختیاری/ شهرکرد در 
وضعیت هشدار

آمار مبتالیان به 
کووید۱۹ در استان 
به ۸۵۶ نفر رسید/ 

۴شهرستان در 
وضعیت هشدار

ثبت ۱۵۰هزار مزاحمت تلفنی در سامانه اورژانس 
چهارمحال و بختیاری

رئیس دانش��گاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: عمده دلیل انتقال ويروس کرونا در 
استان طی چند روز گذشته شرکت در مراسمات خانودگی بوده است به طوری که 
در شهرستان اردل که تنها ۶ بیمار مبتال به کرونا داشت پس از برگزاری يک مراسم 

تعداد 1۵ نفر به اين آمار اضافه شد.
به گزارش خبرگزاری فارس از ش��هرکرد، مجید ش��یرانی ظهر امروز در جلس��ه 
شورای اداری اس��تان گفت: زنگ خطر شیوع ويروس کرونا در استان نواخته شده 
اس��ت و ناقالن بدون عالمت و بیماران س��رپايی بزرگترين تهديد در زمینه ش��یوع 

ويروس کرونا هستند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد با اشاره به لزوم نظام مند بودن محدوديت ها 
افزود: با توجه به مس��ائل اقتصادی و معیش��تی مردم  افزايش محدوديت ها ممکن 

نیست و محدويت ها بايد نظام مند شوند.
وی خاطرنش��ان کرد: عمده دلیل انتقال ويروس در اس��تان طی چند روز گذش��ته 
ش��رکت در مراسمات خانودگی بوده است به طوری که در شهرستان اردل که تنها 
۶ بیمار مبتال به کرونا داشت پس از برگزاری يک مراسم تعداد 1۵ نفر به اين آمار 
اضافه شد. شیرانی با اشاره به کاهش مرگ ومیر ناشی از ابتال به اين ويروس اظهار 
داش��ت: نگرانی ما با توجه به س��اختار ناش��ناخته اين ويروس انفجار ابتال به اين 
بیماری اس��ت و با توجه به خسته شدن مردم از مراقبت های فردی و محدوديت ها 

نیازمند فرهنگ سازی و تغییر روش در اعمال محدوديت هستیم.

پلمب ۲۱ قلیان سرای غیرمجاز در لردگان
فرمانده انتظامی شهرس��تان لردگان از پلمب ۲1 قلیان س��را با همکاری شبکه 

بهداشت منطقه خبر داد.
سیروس میرزايی امروز در گفت وگو با خبرنگار فارس در شهرکرد گفت: طی 
اقدام مشترک اداره نظارت بر اماکن عمومی و شبکه بهداشت شهرستان لردگان 

۲1 قلیان سرای غیرمجاز پلمب شد.
فرمانده انتظامی شهرس��تان لردگان ادام��ه داد: اين مراکز به دلیل عدم رعايت 
قوانین صنفی و وضعیت نامناسب بهداشتی که باعث افزايش گسترش ويروس 

کرونا در اين منطقه می شد پلمب شدند.
وی خاطرنش��ان کرد: چهار کافی شاپ نیز در سطح شهر لردگان به دلیل عدم 

رعاي��ت بهداش��ت اخطار دريافت کردند که در ص��ورت عدم توجه پلمب 

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد از مثبت اعالم شدن آزمايش های 
1۸ بیمار مشکوک به کوويد1۹ در ۲۴ ساعت گذشته خبر داد و گفت: 
در مجم��وع تعداد مبتاليان به کووي��د1۹ در چهارمحال و بختیاری به 
۷۸۵ نفر رس��یده اس��ت. به گزارش خبرگزاری فارس از شهرکرد، به 
نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، مجید شیرانی از 
مثبت اعالم ش��دن آزمايش های 1۸ بیمار مشکوک به کوويد1۹ در ۲۴ 
ساعت گذشته خبر داد و گفت: در مجموع تعداد مبتاليان به کوويد1۹ 

در چهارمحال و بختیاری به ۷۸۵ نفر رسیده است.
رئیس دانش��گاه علوم پزشکی ش��هرکرد با بیان اينکه در حال حاضر 
۳۲ نفر در بیمارستان های استان بستری هستند، افزود: از شروع اپیدمی 
بیم��اری تا کنون يک ه��زار و ۶۸۸ بیمار با عالئم بالینی مش��کوک به 

کرونا ويروس به مراکز درمانی مراجعه کرده اند.
وی با بیان اينکه در مجموع از ۵ هزار و ۹۲۷ فرد بس��تری و سرپايی 
نمونه گیری ش��ده است، ادامه داد: تعداد ترخیص شدگان که به صورت 

قطعی به کرونا مبتال شده و بهبود يافته اند ۷۳۵ نفر بوده است.
شیرانی خاطرنش��ان کرد: شهرس��تان های اردل و سامان در وضعیت 

هشدار قرار دارند.

رئیس دانش��گاه علوم پزشکی ش��هرکرد از مثبت 
اعالم ش��دن آزمايش ه��ای ۲۹ بیمار مش��کوک به 
کوويد1۹ در ۲۴ ساعت گذشته خبر داد و گفت: در 
مجموع تع��داد مبتاليان به کوويد1۹ در چهارمحال 

و بختیاری به ۷۶۷ نفر رسیده است.
به گزارش خبرگزاری فارس از ش��هرکرد، به نقل 
از روابط عمومی دانش��گاه علوم پزشکی شهرکرد، 
مجید شیرانی از مثبت اعالم شدن آزمايش های ۲۹ 

بیمار مش��کوک به کوويد1۹ در ۲۴ ساعت گذشته 
خب��ر داد و گف��ت: در مجموع تع��داد مبتاليان به 
کووي��د1۹ در چهارمحال و بختی��اری به ۷۶۷ نفر 

رسیده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد با بیان اينکه 
در ح��ال حاضر ۳۹ نفر در بیمارس��تان های اس��تان 
بستری هستند، افزود: از ش��روع اپیدمی بیماری تا 
کنون يک هزار و ۶۷۴ بیمار با عالئم بالینی مشکوک 

به کرونا ويروس به مراکز درمانی مراجعه کرده اند.
وی ب��ا بیان اينکه در مجموع از ۵ هزار و ۷۹۷ فرد 
بستری و سرپايی نمونه گیری شده است، ادامه داد: 
تعداد ترخیص شدگان که به صورت قطعی به کرونا 

مبتال شده و بهبود يافته اند ۷۰۹ نفر بوده است.
ش��یرانی خاطرنش��ان کرد: شهرس��تان های اردل، 
فارس��ان، سامان، بن و شهرکرد در وضعیت هشدار 

قرار دارند.

ابتالی ۱۵ اردلی به کرونا با شرکت 
در مراسم خانوادگی

تعداد مبتالیان به کرونا در استان 
به ۷۸۵ نفر رسید/ اردل و سامان در 

شرایط هشدار

تعداد مبتالیان به کووید۱۹ در استان به ۷۶۷نفر 
رسید/ ۵ شهرستان در وضعیت هشدار

سالمت رد 
گاه رساهن ن
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سالمت رد 
گاه رساهن ن

ش��ورای سیاستگذاری ائمه جمعه با انتشار 
اطالعیه ای به توضیح چگونگی برگزاری نماز 

جمعه در مناطق زرد سراسر کشور پرداخت.
به گزارش ايس��نا، متن اين اطالعیه به ش��رح 

زير است:
مردم مؤمن و انقالبی ايران اسالمی؛

ب��ا اهدای س��الم و ارادت، ضمن تش��کر از 
صبوری مؤمنانه و خردمندانه ش��ما نمازگزاران 
ارجمند، پیرو مصوبه اخیر س��تاد ملی مقابله با 
کرونا و در ادامه بازگشايی نمازهای جمعه در 

مناطق سفید به استحضار می رسانیم:
1( تاريخ رس��می آغاز اقامه نمازهای جمعه 
در مناطق زرد، اعم از مراکز اس��تان ها، شهرها 
و بخش ها، اول تیرماه تعیین شده است، لیکن 
طی هماهنگی انجام ش��ده با وزارت بهداشت، 
پاي��گاه های نماز جمعه ای که با تش��خیص و 
اجماع نماين��دگان معزز ولی فقیه، ائمه محترم 

جمعه و مس��ئوالن مرتبط استانی و شهرستانی، 
ب��رای اجرای دقیق دس��تورالعمل بهداش��تی و 
اقدام��ات صیانت��ی برای حفظ س��المتی مردم 
شريف از آمادگی الزم برخوردارند، می توانند 
با اس��تقبال از روند بازگشايی، طی هفته جاری 
و هفت��ه آين��ده ) ۲۳ و ۳۰ خردادماه ( مراس��م 
عبادی - سیاسی نماز جمعه را برگزار نمايند.

۲( در مناطق��ی ک��ه ب��ر اس��اس تش��خیص 
تخصصی، میدانی و محلی دستگاه های مسئول 
در سطح استان ها و شهرستان ها، اجماع برای 
بازگش��ايی وجود ن��دارد، تاري��خ قطعی اقامه 

اولین نماز جمعه، ۶ تیرماه خواهد بود.
۳( در مناطق قرمز، اقامه نماز جمعه تا اطالع 

ثانوی متوقف خواهد ماند.
۴( در ارتب��اط با نمازجمعه ش��هر تهران، بنا 
بر اقتضائ��ات اختصاصی، زم��ان برگزاری در 

اطالعیه بعدی اعالم خواهد شد.

در پايان، ب��ا تقدير از تالش های خس��تگی 
ناپذير مجموعه وزارت بهداشت، کادر درمانی 
و مدافعان س��المت، بر اهمیت رعايت کامل و 
دقیق دستورالعمل های بهداشتی از سوی مردم 
ش��ريف و فعاالن مخلص ستادهای نمازجمعه 
تأکید می گردد، چنانکه اين اهتمام در نمازهای 
جمعه و جماعتی که تاکنون برگزار شده، مورد 
تأيید و تقدير س��تاد ملی مقابل��ه با کرونا بوده 
اس��ت.   به کارگش��ايی دعا، تضرع و توس��ل 

مؤمنان برای دفع بال چشم امید داريم.

آغاز اقامه نماز 
جمعه در مناطق زرد از 

اول تیر

ريی��س  بختی��اری  و  ايس��نا/چهارمحال 
دفت��ر ش��ورای سیاس��تگذاری ائم��ه جمع��ه 
چهارمحال وبختی��اری گفت: نم��از جمعه اين 
هفته به جز ۸ ش��هر، در تمام مناطق اس��تان و 
با رعايت تمام دس��تورالعمل های بهداش��تی و 

رعايت فاصله گذاری اجتماعی برپا می شود.
س��یدمرتضی  والمس��لمین  حجت االس��الم 
احم��دی در گفت وگو با ايس��نا، با اش��اره به 
وضعی��ت قرم��ز در برخی ش��هرهای اس��تان، 
اظه��ار کرد: نم��از جمعه اين هفته در اس��تان 
به جز ۸ ش��هر اردل، بن، کوهرنگ، فارس��ان، 

جونقان، باباحیدر، فرخش��هر و ش��هر کیان، در 
ديگر ش��هرها با رعايت تمام دستورالعمل های 
بهداشتی و رعايت فاصله گذاری اجتماعی برپا 
می ش��ود. وی افزود: در ش��هرکرد، مرکز استان 
نماز جمعه به امامت نماينده ولی فقیه در استان 

و امام جمعه شهرکرد برگزار می شود.
ريیس دفتر ش��ورای سیاستگذاری ائمه جمعه 
با تاکید بر لزوم رعايت پروتکل های بهداش��تی 
اعالم ش��ده از س��وی نمازگزاران و مس��ئوالن 
برگزاری نماز جمعه، گفت: اس��تفاده از ماسک 
و دستکش، همراه داشتن مهر و سجاده و چادر 

استفاده  ش��خصی، 
يکبار  کیسه های  از 
ش��خصی  مصرف 
نگه��داری  ب��رای 
کفش و حف��ظ فاصله گ��ذاری اجتماعی مورد 

توجه همگان قرار گیرد.

س��خنگوی وزارت بهداش��ت از شناسايی 
۲۰۹۵ مورد جديد کوويد-1۹ در کش��ور طی 

۲۴ ساعت گذشته خبر داد.
به گزارش ايسنا، دکتر سیما سادات الری در 
توضیح آخرين وضعی��ت بروز کوويد-1۹ در 
کش��ور طی ۲۴ ساعت گذشته گفت: از ديروز 
تا امروز ۲۰ خرداد 1۳۹۹ و بر اساس معیارهای 
قطعی تش��خیصی، دو هزار و ۹۵ بیمار جديد 
مبتال به کوويد1۹ در کش��ور شناسايی شد که 

۹۰1 مورد بستری شدند.
وی اف��زود: مجم��وع بیم��اران کوويد1۹ در 

کشور به 1۷۵ هزار و ۹۲۷ نفر رسید.
به گفته وی، متاس��فانه در طول ۲۴ س��اعت 
گذش��ته، ۷۴ بیمار کوويد1۹ ج��ان خود را از 
دس��ت دادن��د. به اي��ن ترتیب مجم��وع جان 
باخت��گان اين بیم��اری به ۸ ه��زار و ۴۲۵ نفر 
رسید. به گفته الری، خوشبختانه تا کنون 1۳۸ 
ه��زار و ۴۵۷ نفر از بیماران، بهبود يافته و يا از 

بیمارستانها ترخیص شده اند.
وی همچنین گفت: ۲۶۳۹ نفر از بیماران مبتال 
به کووي��د1۹ در وضعیت ش��ديد اين بیماری 
تح��ت مراقبت قرار دارن��د. الری ادامه داد: تا 
کن��ون يک میلیون و 1۲۸ هزار و ۶۰1 آزمايش 
تشخیص کوويد1۹ در کشور انجام شده است.

وی بر لزوم رعايت موازين بهداش��ت فردی 
و اجتماعی و همچنین فاصله گذاری اجتماعی 
تاکی��د ک��رد. دکتر کیانوش جهانپ��ور - ريیس 
مرک��ز روابط عمومی و اطالع رس��انی وزارت 
بهداش��ت نی��ز که تا کن��ون مس��وولیت اعالم 
آم��ار و اخبار کرونا را بر عهده داش��ت، گفت: 

همدلی، هماهنگی و میثاق ملی س��بب شد در 
مقابله با کرونا در س��خت ترين شرايط در اوج 
تحريم های ظالمانه بین المللی، توفیق نس��بی و 
وضعیت مديريت ش��ده امروز حاصل ش��ود. 
ادامه اين مسیر نیز منوط به همدلی، همنوايی و 
هماهنگی اس��ت که در همه روزها و هفته های 

گذشته،  مردم عزيزمان مبذول داشتند.
وی اف��زود: از ام��روز و در روز صد و دهم 
مقابله با بیماری، زحمت انتش��ار آمار و اخبار 
بیم��اری کووي��د 1۹ را به دس��تور مقام عالی 
وزارت و البته خوشبختانه تقديم سرکار خانم 
دکتر الری خواهیم کرد. امروز روز اولی است 
که از حضور ايش��ان برای ارائ��ه  آمار بهره مند 
می ش��ويم. امیدوارم در کن��ار يکديگر بتوانیم 
مقابل��ه ب��ا کرونا را طی کنی��م و هر روز و هر 
هفته يک گام به س��مت مه��ار کرونا نزديک تر 
شويم. ان ش��ااهلل در کنار ش��ما مردم و به مدد 

الهی کرونا را شکست خواهیم داد.

مراکز 
تفریحی 

شهرستان 
کوهرنگ و 

سامان مجددا 
تعطیل شد

۲۰۹۵ ابتال و 
۷۴ فوتی جدید کرونا در 

کشور

ايسنا/چهارمحال و بختیاری فرماندار اردل 
گفت: بیش از 11۸ تست کرونا ظرف يک هفته 
گذش��ته از افراد حاضر در مراسم يک عروسی 
در شهرس��تان اردل گرفته ش��ده که متاس��فانه 
تس��ت ۴۰ نفر آن ها مثبت تشخیص داده شده 

است.
محمود کیانی در گفت وگو با ايس��نا، با اشاره 
به افزايش آمار مبتالي��ان به ويروس کرونا در 
شهرس��تان اردل، اظهار ک��رد: اين افزايش آمار 
مربوط به برگزاری مراسمات و مجالس محلی 

بوده  است.
فرمان��دار اردل گف��ت: برگ��زاری مجال��س 
عروس��ی و حضور افراد از س��اير نقاط کشور 
در اين شهرس��تان، منجر به مبتال شدن افراد و 
وابستگان خانواده میزبان به ويروس کرونا شد.

وی ادام��ه داد: چنانچه مهمان ها با حضور در 
مراسم عروس��ی و يا ترحیم به ويروس کرونا 
مبتال شوند، برگزار کننده مراسم مرتکب جرم 
ش��ده و با عنايت به اطالعی��ه صادره از طرف 
دادس��تان شهرس��تان، با آن ها برخورد قضايی 

صورت می گیرد.
کیانی با تاکید بر اينکه بايد از تجربه های بحران 
کرون��ا ب��رای افزايش و بهبود خدمت رس��انی 
به ش��هروندان اس��تفاده کنیم، افزود: با تعطیلی 
مراکز گردش��گری، بوم گردی، اقامتی، پارک ها 
و بوس��تان ها و خان��ه معلم شهرس��تان اردل و 
همچنین ارجحیت موضوع سالمت شهروندان، 
با همکاری شبکه بهداشت و درمان تالش  های 
مستمری در راستای تامین سالمت و پیشگیری 

از شیوع  ويروس کرونا در حال انجام است.
وی ب��ا اش��اره ب��ه فص��ل امتحان��ات نهايی 

دانش آموزان پايه نهم و دوازدهم، اضافه کرد: به 
منظور رعايت پروتکل های بهداشتی و رعايت 
فاصله گذاری اجتماعی، بس��یاری از امتحانات 
در فضای باز انجام می ش��ود و  پرس��نل شبکه 
بهداش��ت  و درمان با حضور در مدارس قبل از 
هر جلسه امتحان  کار غربالگری و تب سنجی 

دانش آموزان را انجام می دهند.
فرمان��دار اردل با بیان اينک��ه هرگونه تجمع 
افراد تهديد علیه بهداشت عمومی جامعه است، 
تصريح کرد: از شهروندان در خواست می کنیم 
در بح��ران کرونا افراد از برگ��زاری تجمعات، 

مراسمات و مجالس محلی خودداری کنند.
کیان��ی ادامه داد: تاکنون بیش از 11۸ تس��ت 
کرون��ا ظرف يک هفته گذش��ته از افراد حاضر 
در مراس��م عروس��ی گرفت��ه شده اس��ت ک��ه 
متاس��فانه تس��ت ۴۰ نفر آن ها مثبت تشخیص 
داده ش��ده، افرادی که تس��ت آن ها مثبت بوده 
تحت مراقبت های ويژه و قرنطینه خانگی به سر 
می برند و وس��ايل حفاظت ش��خصی از جمله 
ماسک، دس��تکش و دارو در اختیار آن ها قرار 
گرفته  اس��ت و با پیگیری مستمر پرسنل شبکه 
بهداشت شهرستان اردل وضعیت افراد مبتال به 

کرونا مورد رسیدگی دقیق قرار می گیرد.
وی عنوان ک��رد: همچنان اکیپ های مبارزه با 
بیماری ها و بهداشت محیط شبکه بهداشت اين 
شهرستان آماده باش هس��تند و درحال حاضر 
۳ مرکز درمانی ۲۴ س��اعته در سطح شهرستان 
به منظور خدمت رس��انی به ش��هروندان آماده 
خدم��ت و درح��ال فعالیت هس��تند و به طور 
م��داوم وضعیت افراد را رصد کرده و از موارد 

مشکوک نمونه گیری انجام می شود.

کیانی عنوان کرد: در بیمارستان امام رضا)ع( 
اردل بخش��ی به صورت ايزوله با عنوان بخش 
وي��ژه کرونا اختصاص داده ش��ده اس��ت ولی 
خوش��بختانه تاکنون ب��ه دلیل بدح��ال نبودن 
ح��ال افراد مبتال به وي��روس کرونا اين بخش 
مورد اس��تفاده قرار نگرفت��ه و بیمار بدحال در 
شهرستان وجود ندارد و افراد مبتال به ويروس 

کرونا در قرنطینه خانگی به سر میبرند.
کیانی به افراد مش��کوک و افرادی که از آن ها 
تست کرونا گرفته شده و جواب آزمايش آن ها 
هنوز آماده نشده اس��ت، توصیه کرد: اين افراد 
در قرنطینه خانگی بمانند و از فعالیت در سطح 

شهر خودداری کنند.
فرمان��دار اردل در پايان يادآور ش��د: بحران 
کرونا هنوز به اتمام نرس��یده و ب��ه دلیل عدم 
و  اف��راد  اجتماع��ی  فاصله گ��ذاری  رعاي��ت 
خصوصا ش��رکت در مراسمات محلی احتمال 
شیوع اين ويروس را باال برده است لذا از افراد 
درخواست می شود از برگزاری هرگونه تجمع 
و مجالس عروس��ی، ترحیم و تولد خودداری 
کرده و فاصله گذاری اجتماعی را رعايت کنند 
و اس��تفاده از وس��ايل حفاظت شخصی را در 
دستور کار قرار داده تا با موفقیت و سالمت از 

اين بحران عبور کنیم.

ابتالی ۴۰ نفر به 
ویروس کرونا در یک 

عروسی!

سالمت رد 
گاه رساهن ن

ايسنا/چهارمحال 
بختیاری ريیس  و 
ش��ورای  دفت��ر 
ی  ر ا س��تگذ سیا
جمع��ه  ائم��ه 

چهارمحال وبختی��اری گفت: نم��از جمعه اين 
هفته به جز ۸ ش��هر، در تمام مناطق اس��تان و 
با رعايت تمام دس��تورالعمل های بهداش��تی و 

رعايت فاصله گذاری اجتماعی برپا می شود.

س��یدمرتضی  والمس��لمین  حجت االس��الم 
احم��دی در گفت وگ��و با ايس��نا، با اش��اره به 
وضعی��ت قرم��ز در برخی ش��هرهای اس��تان، 
اظه��ار کرد: نم��از جمعه اين هفته در اس��تان 
به جز ۸ ش��هر اردل، بن، کوهرنگ، فارس��ان، 
جونقان، باباحیدر، فرخش��هر و ش��هر کیان، در 

ديگر ش��هرها با رعايت تمام دستورالعمل های 
بهداشتی و رعايت فاصله گذاری اجتماعی برپا 

می شود.
وی اف��زود: در ش��هرکرد، مرکز اس��تان نماز 
جمع��ه به امامت نماينده ولی فقیه در اس��تان و 

امام جمعه شهرکرد برگزار می شود.
ريیس دفتر ش��ورای سیاستگذاری ائمه جمعه 
با تاکید بر لزوم رعايت پروتکل های بهداش��تی 
اعالم ش��ده از س��وی نمازگزاران و مس��ئوالن 
برگزاری نماز جمعه، گفت: اس��تفاده از ماسک 
و دس��تکش، همراه داش��تن مهر و س��جاده و 
چادر ش��خصی، اس��تفاده از کیس��ه های يکبار 
مصرف شخصی برای نگهداری کفش و حفظ 
فاصله گذاری اجتماعی مورد توجه همگان قرار 

گیرد.

نماز 
جمعه این هفته 

چهارمحال  و 
بختیاری در 

۸ شهر برگزار 
نمی شود
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قائم مقام وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش 
پزش��کی با بیان اينک��ه  ابتال  به  کرون��ا در همه 
س��نین  اتفاق می افتد، گفت: اگر مردم  بهداشت  

را رعايت نکنند  تعداد مبتاليان افزايش می يابد .
به گزارش خبرگزاری تسنیم از شهرکرد،  ايرج 
حريرچی، در آئین سیزدهمین کنگره ملی تجلیل 
از فاتحان خرمش��هر و فاتحان عرصه س��المت 
که به مناس��بت روز س��وم خرداد ماه با حضور 
مس��ئوالن اس��تانی و ارتباط ويديو کنفرانس با 
مسئوالن کشوری برگزار شده بود، اظهار داشت: 
در روزه��ای ابتداي��ی مبارزه ب��ا کرونا ويروس 

همانند ديگر کش��ورها ب��ا کمبودهايی در زمینه 
تهیه ماس��ک، گان و دستکش مواجه بوديم و به 
برکت جوانان موم��ن و متدين ايرانی، امروز در 

بسیاری از اين اقالم صادرکننده هستیم.
وی ادام��ه داد: ايثاری که پرس��نل بیمارس��تان 
از خود نش��ان دادند همیش��ه در ذهن می ماند و 
برگزاری مراسمات تجلیل از اين عزيزان خوب 
است اما اگر مردم عزيز موارد بهداشتی را رعايت 
نکنند، هم خستگی اين کادر و هم تعداد مبتاليان 
افزايش می يابد لذا بهترين هديه و تجلیل از اين 

افراد رعايت پروتکل های بهداشتی است.

قائم مقام وزارت بهداش��ت، 
درم��ان و آم��وزش پزش��کی  
تصريح ک��رد: مبتال ش��دن به 
ويروس کرونا در همه س��ن ها 
اتفاق می افتد اما احتمال فوت 
افراد در س��ن باالی ۶۰ س��ال 

بیش��تر اس��ت خصوصاً در افرادی ک��ه بیماری 
زمینه ای دارند که خانواده های شهدا از جمله اين 
افراد هستند لذا از مديران بنیاد شهید در استان ها 
خواهشمنديم بیش��تر مراقب اين اعضا باشند و 
اقدامات الزم برای فاصله گذاری اجتماعی اين 

افراد صورت دهند.
وی در پايان گفت: شناس��ايی و هدف گذاری 
افراد از جمله گروه های باالی ۶۰ سال که ممکن 
است زودتر به اين ويروس مبتال شوند مهمترين 
کار اس��ت پس از اين سرمايه های کشور بیشتر 

مراقبت کنید.

معاون بنیاد ش��هید و امور ايثارگران گفت: 
قطع��ا غیرت، همدلی و مواس��ات مردم از ايام 
کرون��ا باقی می ماند ک��ه در تاريخ ثبت خواهد 
ش��د. به گزارش خبرگزاری تسنیم از شهرکرد، 
پیش از ظه��ر امروز  آيین س��یزدهمین کنگره 
مل��ی تجلی��ل از فاتح��ان خرمش��هر و فاتحان 
عرصه س��المت به مناسبت روز سوم خردادماه 
با حضور مس��ئوالن اس��تانی و ارتب��اط ويديو 

کنفرانس با مسئوالن کشوری برگزار شد.
محمدحس��ن  والمس��لمین  حجت االس��الم 
کاويان��ی در اين نشس��ت اظهار داش��ت: امام 
راح��ل )ره( فرمودند که » فتح خرمش��هر فتح 
خاک نیس��ت فتح ارزش ها اس��ت« يعنی آنچه 
که به عنوان حماس��ه می دانی��م تنها بازيابی ۶۰ 
هزار مترمربع از کش��ور نیست بلکه ارزش های 
بیش از اين را از دس��ت استعمار پس گرفته ايم 
و پشت اين حماسه، اصول ثابت ارزشی نهفته 
است که تا زمانی که اين ارزش ها ثابت بمانند، 
فتح پابرجا اس��ت و اين ارزش ها اس��ت که به 

کشور و وطن معنا می بخشد.
فت��ح،  ارزش ه��ای  از  يک��ی  اف��زود:  وی 
بازپس گی��ری غ��رور ملت از زي��ر چکمه های 
مستعمره وحشی بود که امروز نیز اين ارزش ها 
باي��د حفظ ش��ود و تا زمانی ک��ه اين ارزش ها 
حفظ شود فتح بادوام و قابل دست يابی است.

معاون فرهنگی و آموزش��ی بنیاد شهید و امور 
ايثارگران ادامه داد: پیروزی نخس��ت اين ملت 
حف��ظ ارزش های اصیل و حف��ظ نظام مقدس 
است که به برکت اين انقالب ثبت شده و نبايد 

بازيچه دست دشمنان قرار گیرد.
وی در پايان گفت: جنگ و اش��غال خرمشهر 

پاي��ان يافت و کرونا نیز پايان می پذيرد و آنچه 
که از اشغال خرمشهر باقی مانده است جنگ و 
درگیری نیست بلکه آنچه باقی مانده ارزش های 
انس��انی بادوام است لذا قطعا غیرت، همدلی و 
مواس��ات مردم نیز از کرونا باقی می ماند که در 

تاريخ ثبت خواهد شد.
از  گرفت��ه  الگ��و  س��امت  ایثارگ��ران 

ایثارگران دفاع مقدس هستند
منصور میرمرادی در ادامه اين نشس��ت اظهار 
داشت: اتفاقی که در سوم خردادماه ۶1 رخ داد 
يک تح��ول عظیم و بی نظی��ر در طول انقالب 
اسالمی اس��ت چرا که ايثارگران سالمت الگو 

گرفته از ايثارگران دفاع مقدس هستند.
وی ادام��ه داد: فرام��وش نکنیم که س��المت، 
امنی��ت و آرامش جامع��ه در گرو تالش بزرگ 

مردانی است که امروز در دنیا نیستند.
معاون توس��عه مديريت و منابع انس��انی بنیاد 
ش��هید و امور ايثارگران ادامه داد: آزادس��ازی 
خرمش��هر در تمامی ابعاد نظامی، حماس��ه ای 
و فرهنگ��ی، نقط��ه عط��ف مهم��ی در تاريخ 
نظام مقدس اس��ت که نباي��د اين فداکاری ها و 

گذشت ها را فراموش کنیم.
وی گف��ت: در تاريخ جنگ ه��ا جنگی وجود 
ندارد که بخش��ی از خاک اين کشور از آن جدا 
نشده باشد و تنها جنگ دفاع مقدس بود که به 
دلیل رش��ادت های رزمندگان، ذره ای از خاک 
ايران جدا نش��د. معاون توسعه و مديريت بنیاد 

شهید گفت: امروز راويان زيادی وجود دارد که 
می توانند آن روزها را به عنوان تاريخ مدون به 
تصوير بکش��ند تا برای نسل های آينده اثرگذار 
باشد. وی در پايان افزود: تمام اين بلندی ها را 
مديون کسانی هس��تیم که از بهترين های خود 
گذشتند تا امروز در سالمت باشیم و امیدواريم 
بتوانیم بخشی از اين رشادت ها را تجلیل کنیم.

حفظ جای��گاه ایثار فرهنگی و اجتماعی 
در جامعه

فريب��رز نجفی در پايان اين جلس��ه بیان کرد: 
کنگ��ره مل��ی تجلی��ل از ايثارگ��ران و فاتحان 
خرمشهر همه ساله به صورت حضوری برگزار 
می شد که امسال به علت شیوع ويروس کرونا 
س��یزدهمین کنگره تجلیل از ايثارگران فاتحان 
خرمشهر خاص خانواده شهیدان بهرام، بهمن و 
حس��ن رياحی در استان چهارمحال و بختیاری 
و فاتح��ان عرصه س��المت به ص��ورت ويديو 

کنفرانس و با حضور محدودتری برگزار شد.
وی ادامه داد: ايس��تادگی، مقاومت، همدلی و 
همراهی که در هش��ت سال دفاع مقدس شاهد 
بوديم را در سال جاری نیز در عرصه درمان و 

سالمت مشاهده کرديم.
مدي��رکل بنی��اد ش��هید و ام��ور ايثارگ��ران 
چهارمح��ال بختی��اری گفت: اين رش��ادت ها 
بیانگر اين اس��ت که ايثار فرهنگی و اجتماعی 
هنوز جايگاه خود را در جامعه از دس��ت نداده 

است.

  ابتال  به  کرونا در همه سنین  اتفاق می افتد / 
اگر مردم  بهداشت  را رعایت نکنند  تعداد مبتالیان 

افزایش می یابد 

همدلی و مواسات مردم در ایام کرونا در تاریخ ثبت 
خواهد شد

سالمت رد 
گاه رساهن ن

رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
شهرکرد با اش��اره به افزايش 
بیماران کرونا در اين اس��تان، گفت: ۲۰ نفر در 
يک جشن عروس��ی در چهارمحال و بختیاری 

به کرونا مبتال شدند.
ب��ه گزارش خبرنگار مهر، مجید ش��یرانی بعد 

از ظهر دوش��نبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: 
قدرت سرايت ويروس کرونا بسیار باال است و 

مردم به اين امر توجه ندارند.
رئیس دانش��گاه علوم پزشکی ش��هرکرد بیان 
کرد: بیشترين مبتاليان طی روزهای گذشته در 
تجمعات و میهمانی ها در اين اس��تان گزارش 

شده است.
وی بیان کرد: ۲۰ نفر در يک جش��ن عروسی 
در چهارمحال و بختیاری به کرونا مبتال شدند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد با اشاره 
به اينکه در يکی از شهرس��تان های چهارمحال 
و بختیاری يک مراس��م عقد برگزارشده است، 
بیان کرد: در اين مراس��م تعداد قابل توجهی از 

میهمانان به کرونا مبتال شده اند.
وی گفت: م��ردم بايد به فکر س��المت خود 

باشند و از حضور در تجمعات پرهیز کنند.

سرپرس��ت معاونت بهداش��تی دانشگاه علوم 
پزشکی شهرکرد گفت: ۲۷ بیمار جديد مبتال به 
کرونا در چهارمحال و بختیاری در ۲۴ س��اعت 

گذشته شناسايی شد.
به گزارش خبرنگار مهر، راش��د جزايری ظهر 

سه ش��نبه در جمع خبرنگاران با اشاره به آمار 
جديد بیماری کرونا در استان در بیستمین روز 
از خردادماه سال ۹۹ عنوان کرد: از شروع خطر 
اپیدمی تا کنون يک هزار و ۷1۸ بیمار با عالئم 

بالینی مشکوک به کرونا به مراکز درمانی استان 
مراجعه داشته اند. وی گفت: تعداد افراد نمونه 
گرفته شده بستری و سرپايی شش هزار و ۲۳۲ 
نفر بوده اس��ت. سرپرس��ت معاونت بهداشتی 
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد بیان کرد: تعداد 
بهبود يافتگان ترخیص ش��ده از بیمارس��تان يا 

درمان در منزل ۸۰۵ نفر بوده است.
وی گفت: تعداد افراد بستری فعلی در مراکز 

درمانی ۳۰ نفر هستند.
جزاي��ری عنوان ک��رد: با مثبت اعالم ش��دن 
آزمايش��ات ۲۷ بیمار مشکوک طی ۲۴ ساعت 
گذش��ته، کل م��وارد مبتال از آغ��از بیماری که 
نتايج آزمايش آن ها مثبت اعالم ش��ده ۸۵۶ نفر 
است. سرپرس��ت معاونت بهداش��تی دانشگاه 
علوم پزشکی شهرکرد تاکید کرد: متأسفانه طی 
۲۴ س��اعت گذش��ته، با يک مورد فوتی جديد 
ناش��ی از ابتالء به بیم��اری نوپديد کوويد 1۹ 
در اس��تان، مجموع فوتی های ناشی از ابتالء به 
اي��ن بیماری در چهارمح��ال و بختیاری به ۳1 
نفر رسید. وی تصريح کرد: شهرستان های بن، 
کوهرنگ، اردل و شهرکرد در وضعیت هشدار 

هستند.

 ابت��الء به کرون��ا در اس��تان چهارمحال و 
بختیاری روند صع��ودی پیدا کرده و ۴۴ بیمار 
جديد در ۲۴ س��اعت گذش��ته در اين اس��تان 

شناسايی شده است.
ب��ه گ��زارش خبرنگار مه��ر، رون��د ابتالء به 
بیماری کرونا در اين اس��تان صعودی و شمار 

مبتاليان به اين بیماری چشمگیر شده است.
رئیس دانش��گاه علوم پزشکی شهرکرد بعد از 
ظهر دوش��نبه در جمع خبرنگاران با اش��اره به 
آمار جديد بیماری کرونا در اس��تان چهارمحال 
و بختیاری در نوزدهمین روز از خردادماه سال 
۹۹ عنوان کرد: از ش��روع خطر اپیدمی تا کنون 
يک هزار و ۷۰۶ بیمار با عالئم بالینی مشکوک 

بهکرون��ا ب��ه مراک��ز درمان��ی اس��تان مراجعه 
داش��ته اند. مجید ش��یرانی گفت: تع��داد بهبود 
يافتگان ترخیص شده از بیمارستان يا درمان در 

منزل ۷۷۷ نفر بوده است.
وی ادام��ه داد: تعداد افراد بس��تری فعلی در 

مراکز درمانی ۴۰ نفر هستند.
وی گفت: با مثبت اعالم ش��دن آزمايش��ات 
۴۴ بیمار مش��کوک طی ۲۴ ساعت گذشته، کل 
موارد ابتالء از آغ��از بیماری که نتايج آزمايش 

آن ها مثبت اعالم شده ۸۲۹ نفر است.
رئیس دانشگاه علوم پزش��کی شهرکرد ادامه 
داد: خوش��بختانه طی ۲۴ ساعت گذشته، مورد 
فوتی جديد ناش��ی از ابتالء به بیماری نوپديد 
کوويد 1۹ در اس��تان گزارش نشده و مجموع 
فوتی ه��ای ناش��ی از ابتالء به اي��ن بیماری در 

استان کماکان ۳۰ نفر است.
وی تاکید کرد: شهرستان های اردل و شهرکرد 

در وضعیت هشدار هستند.

ابتالی ۲۰ نفر به کرونا در یک جشن 
عروسی در چهارمحال و بختیاری

۲۷ بیمار جدید مبتال به کرونا در چهارمحال و 
بختیاری شناسایی شد

افزایش چشمگیر شمار مبتالیان به کرونا در 
چهارمحال و بختیاری

سالمت رد 
گاه رساهن ن
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سالمت رد 
گاه رساهن ن معاون امور هنری و س��ینمايی فرهنگ و ارشاد 

چهارمحال و بختیاری از خس��ارت 1۲۰ میلیون 
تومان��ی وي��روس کرونا به س��ینماهای اس��تان 
خبرداد و گفت: معیشت شاغلین در سینماها به 
مشکل برخورده است که تاکنون تصمیمی برای 

اين افراد گرفته نشده است.
ش��هرام فرجی در گفت وگو با خبرنگار تسنیم 
در ش��هرکرد، با اش��اره به اينکه مراکز فرهنگی 
و س��ینماها اولین مراکزی بودند که به واس��طه 
کرونا تعطیل ش��دند، اظهار داش��ت: با توجه به 
اينک��ه مراکز فرهنگی و س��ینماها ج��زو اولین 
صنوفی بودند که به سالمتی مردم اهمیت دادند 
و تعطیلی رس��می خود را اعالم کردند اما هنوز 
تصمیمی برای بازگشايی اين اماکن گرفته نشده 
اس��ت. وی افزود: هرچند بعد از گذش��ت چند 

ماه به تازگی مراکز فرهنگی و هنری باز شده اند 
ام��ا تنها ۷۰ درص��د از هنرجوه��ا در کالس ها 
حاضر می ش��وند. لذا افرادی که تنها راه کس��ب 
درامدش��ان از طريق برگزاری کالس های هنری 
از جمله موس��یقی و غیره بود آسیب بسیاری در 

اين مدت ديده اند.
معاون امور هنری و س��ینمايی اداره فرهنگ و 
ارش��اد چهارمحال و بختیاری ادامه داد: با توجه 
به جلسات برگزاری شده تصمیم برآن شد تا بعد 
از تعطیالت دس��تورالعملی به منظور بازگشايی 
سینماها صادر شود تا اين مراکز با فاصله گذاری 
اجتماعی به حالت صندلی های ضربدری يعنی۲ 
در ي��ک و ب��ا رعاي��ت پروتکل های بهداش��تی 

بازگشايی شوند.
فرجی گفت: س��ینمای انديش��ه ش��هرکرد در 

ابت��دای س��ال ج��اری آماده 
افتتاح بود اما به علت شرايط 
کروناي��ی ب��ه بع��د از بهبود 

اوضاع و س��فید شدن وضعیت اس��تان موکول 
ش��د. وی افزود: حدود ۲۰ نفر از افراد اس��تان 
در س��ینماها مش��غول فعالیت بودند که با توجه 
به شرايط پیش آمده، معیشت آن ها دچار مشکل 
شده ، هرچند اعالم خسارت به وزارت فرهنگ و 
ارشاد صورت گرفته و قول مساعدت و وام های 
کم بهره داده ش��ده است اما هنوز تصمیمی برای 
اين افراد گرفته نشده است. وی در پايان گفت: 
میانگین درآمد س��ه ماهه سینماهای استان 1۲۰ 
میلیون تومان بود که اين مبلغ و همچنین میزان 
حقوق کارمندان خسارتی است که در اين مدت 

به سینماها وارد شده است.

ضرر ۱.۲ میلیارد ریالی کرونا به سینماهای چهارمحال و بختیاری/ 
تصمیمی برای جبران خسارت گرفته نشده است

مس��ئول س��ازمان بس��یج رس��انه چهارمحال و 
بختی��اری گفت: اصحاب رس��انه در م��وج کرونا 
بیش��تر در معرض خطر هس��تند اما اين امر سبب 
کوتاهی و يا کم رنگ ش��دن حضورشان نشده و با 
کمترين امکانات در اين راستا به وظیفه و رسالت 

خود جامه عمل پوشاندند.
الب��رز هلل گان��ی در گفت وگو با خبرنگار تس��نیم 
در ش��هرکرد اظهار داش��ت: در روزه��ای آغازين 
شیوع ويروس کرونا، جلسات گوناگونی از جمله 
جلس��ه ای با حضور اصحاب رس��انه، س��خنگوی 
دانش��گاه علوم پزشکی و جانش��ین فرمانده سپاه 
اس��تان به منظ��ور توجیه کامل اصحاب رس��انه و 

نحوه برخورد با اين بیماری برگزار شد.
مس��ئول س��ازمان بس��یج رس��انه چهارمحال و 
بختی��اری با اش��اره به تش��کیل جلس��ه ش��ورای 
اطالع رس��انی و ارائ��ه راهکارهای م��ورد نیاز در 
خصوص امورات رسانه ای الزم در بیماری کرونا 

اش��اره کرد و گفت: در اين مدت 1۵ دفتر رسانه با 
محلول های ضدعفونی کننده پاکسازی و گندزدايی 
شد. وی عنوان کرد: اصحاب رسانه در موج کرونا 
بیش��تر در معرض خطر هس��تند اما اين امر سبب 
کوتاهی و يا کم رنگ شدن حضورشان نشده بلکه 
پوياتر از گذش��ته در انتقال اخبار امیدافزا و تأمین 
آرامش روحی م��ردم تالش کردن��د و با کمترين 
امکانات در اين راس��تا به وظیفه و رس��الت خود 
جامه عمل پوش��اندند که اين اقدامات ايشان قابل 
تقدير اس��ت. هلل گانی تصريح کرد: ۲۰۰ بسته اقالم 
بهداش��تی شامل الکل، دس��تکش و ماسک سه اليه 

ويژه اصحاب رسانه تهیه و توزيع شد.
وی اف��زود: تهی��ه پادکس��ت هايی ب��ا موض��وع 
فرمايشات مقام معظم رهبری، کرونا، مناسبت های 
مذهبی، احاديث و  طنز،  ارسال مطالب آموزشی با 
موضوع روانشناسی و روانشناختی جهت پیشگیری 
از افسردگی و افزايش میزان امید به زندگی مردم و 

پوشش وسیع، متنوع و گسترده مراحل مختلف 
رزمايش کمک مومنانه در استان توسط رسانه های 
مختلف استانی و کش��وری از جمله اقداماتی بود 

که خبرنگاران در اين راستا انجام دادند.
مس��ئول سازمان بس��یج رسانه اس��تان به پويش 
»خبرنگاران همدل« اشاره کرد و افزود: اين پويش 
در راس��تای س��خنان مقام معظم رهب��ری مبنی بر 
ايجاد يک رزمايش همدلی و کمک مومنانه ش��کل 
گرفت که رسانه های انقالبی استان با هدف کمک 

به هم نوعان خود در اين پويش شرکت کردند. 
هلل گانی با بیان اينکه  ۳۶ مديرمس��ئول رسانه در 
پويش خبرنگاران همدل ش��رکت کردند، تصريح 
کرد:  تعدادی بس��ته معیشتی میان اصحاب رسانه 
کم درآمد توزيع ش��د و تامین بس��ته های معیشتی 
جهت اصحاب رس��انه زيان دي��ده از کرونا نیز در 
ح��ال پیگیری اس��ت. وی در ادام��ه در خصوص 
وظايف خبرنگاران در مقابله با ويروس کرونا بیان 
کرد: اقدامات خوبی در اين راس��تا انجام ش��د که 
مهمترين آن ها آموزش و آشنا کردن مردم با عالئم 
کووي��د 1۹ و رعايت موارد بهداش��تی در مقابله با 
کرون��ا از طريق راه های مختلف ب��ود. هلل گانی در 
پايان به آموزش فاصله گذاری اجتماعی در ادارات 
و نهادها اشاره کرد و خاطرنشان کرد: مطالبه گری 
تعطیل��ی مراک��ز مختلف اس��تان و کنت��رل مبادی 
ورودی و خروجی اس��تان نی��ز از جمله کارهايی 
بود که خبرنگاران و اصحاب رس��انه به خوبی به 

آن پرداختند.

اقدامات اهالی رسانه چهارمحال و بختیاری در مبارزه با کرونا قابل تقدیر است

در بین اقش��ار مختلف مردم 
که پ��ای کار مبارزه با ويروس 
کرون��ا و کم��ک ب��ه م��ردم 
هس��تند، حضور دانشجويان و 
تشکل های دانشجويی استان در کمک به مردم، 

رنگ و بوی خاصی به اين کار بخشیده است.
به گ��زارش خبرگزاری تس��نیم از ش��هرکرد، 
همزمان با س��خنرانی مقام معظم رهبری در روز 
نیمه ش��عبان مبنی بر ش��کل گیری يک رزمايش 
مواسات و کمک مومنانه، اقشار مختلف جامعه 
از جمله بس��یج و سپاه، هالل احمر، کمیته امداد 
و ديگر اقش��ار جامع��ه پای کار اي��ن رزمايش 
آمدند تا کمکی به نیازمندان و آس��یب ديدگان از 

کرونا کرده باشند.
در بی��ن تالش ها و کوش��ش های آح��اد مردم، 
دانش��جويانی که شهید بهشتی از آن ها به عنوان 
م��وذن جامعه ي��اد می کند، با ي��ک برنامه ريزی 
کوچک و س��اده به سوی کمک به مردم آمدند.
گروه ها و تش��کل های دانشجويی دانشگاه های 
اس��تان  چهارمح��ال و بختی��اری در تکاپو  برای 
عم��ل به بیانات رهبر  انقالب ب��رای حمايت از 
آس��یب ديدگان  از کرونا دست به کار شدند تا با 
همراهی و همدلی، تبعات کرونا را کاهش دهند.
س��یل همت گروه ه��ای جهادی دانش��جويی 
در کن��ار کمک های مردم��ی در رزمايش کمک 
مؤمنان��ه، مرهمی بر درد نیازمن��دان و صاحبان 

مشاغل آسیب ديده از کرونا شد.
تهی��ه و توزيع 1۰۰۰ بس��ته معیش��تی توس��ط 

دانشجويان بسیجی
مرتضی  کريمی در گفت وگو  با خبرنگار  تسنیم 
اظهار داش��ت: در راس��تای منويات مقام معظم 
رهبری در نیمه ش��عبان، به منظ��ور  حمايت از 
آس��یب ديدگان  از  کرون��ا و اقش��ار نیازمن��د با 
مش��ارکت ۶۴ پايگاه و حوزه بسیج دانشجويی، 
يک  هزار بسته معیشتی  بین نیازمندان توزيع شد.
وی ب��ا اش��اره به اينک��ه هر يک از بس��ته های 
معیش��تی به ارزش دومیلیون و ۲۰۰ هزار ريال 
است،  افزود: اين بس��ته های معیشتی که شامل 
مواد غذايی ضروری از جمله گوشت و برنج و 
...  هستند، در آخرين روز ماه مبارک رمضان در 

۵ شهرستان و 1۰ شهر توزيع شد.
کريم��ی گف��ت: ۵۰۰ دانش��جو در پايگاه ها و 
حوزه های بسیج دانشجويی در ۴۰ گروه جهادی 

در اين طرح شرکت کردند.
تش��کیل کارگروه ه��ای دانش��جويی در زمینه 

مبارزه با کرونا

مس��ئول قرارگاه دانش��جويی مب��ارزه با کرونا 
اس��تان در گفت وگو با تس��نیم اظهار داشت: به 
همت دانش��جويان بسیجی دانش��گاه های آزاد، 
پیام نور، دولتی، علوم  پزش��کی و علمی کاربردی 
اس��تان هفته آينده  ۶۰۰  بسته معیشتی به ارزش 

هر يک  ۲ میلیون ريال تهیه و توزيع می شود.
يحی��ی خواجعلی افزود:  در روزهای گذش��ته 
۲۰۰ بس��ته نیز در بروجن  به دس��ت نیازمندان 

رسید.
خواجعلی تاکید کرد: از ابتدای ش��یوع ويروس 
کرونا، قرارگاه دانش��جويی اس��تان  با تش��کیل 
کارگروه های مختلف در زمینه ی تولید ماس��ک ، 
ضدعفونی معابر  پرت��ردد ، تولید محتوای مرتبط 
ب��ا ارتق��ای آگاهی مردم  در خص��وص کرونا و 
مطالبه گری از مسئوالن، فعالیت گسترده ای آغاز 

کرد.
وی تصري��ح ک��رد: ط��ی ي��ک  هفته  گذش��ته 
۷هزار  ماس��ک در کارگاه دانشجويی شهرکرد و 
کارگاه های خانگی  س��اير شهرها تولید و پس  از 

استريل در میان  مردم  توزيع شد.
مس��ئول قرارگاه دانش��جويی مب��ارزه با کرونا 
اس��تان خاطرنشان کرد: اين بس��ته های غذايی با 
کمک های مردمی و دانش��جويی تامین  و توزيع 

شد.
تهیه و توزيع بسته های معیشتی و بهداشتی در 

انجمن های اسالمی مستقل
بت��ول عظیمی در گفت وگو با خبرنگار تس��نیم 
اظهار داش��ت: با توجه ب��ه نیاز جامعه و دغدغه 
تش��کل های انقالبی ش��هرکرد، بر آن ش��ديم تا 
با ه��دف همدلی و کمک مومنان��ه، کمک های 
دانش��جويی و مردمی را جمع آوری کرده و بین 
نیازمندان و آس��یب ديدگان از کرونا در اس��تان 

توزيع کنیم.
وی با اش��اره به اينکه در مرحله اول رزمايش 
"کرام��ت کريم��ان" ، اي��ن کمک ها به دس��ت 
دانشجويان آسیب ديده از کرونا می رسد، گفت: 
در اين رزمايش س��ه تش��کل انجمن اس��المی 
مس��تقل دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، انجمن 
اسالمی مستقل دانشگاه دولتی شهرکرد، انجمن 
اسالمی مستقل دانش��گاه آزاد شهرکرد در حال 

کمک رسانی هستند.
دبیر انجمن اس��المی دانشجويان علوم پزشکی 
ش��هرکرد ادام��ه داد: شناس��ايی و اولويت بندی 
خانواده هايی که بسته معیشتی را دريافت می کنند 
از طريق دو انجمن خیريه بیماران اس��تان انجام 
شده است. عظیمی گفت: با توجه به اختصاص 
مبلغی از طريق "قرارگاه جهادی معین" کشور و 
نیز جمع آوری کمک های نقدی مردم،بسته های 
معیشتی ش��امل برنج، گوشت مرغ، رب گوجه 
فرنگی،روغ��ن و ... ک��ه هر کدام ب��ه ارزش ۳ 
میلیون ريال هستند همراه با بسته های بهداشتی 
ش��امل ماس��ک و محلول ضدعفونی کننده برای 

خانواده ها، توزيع شدند.
وی اف��زود: حض��ور دانش��جويان انجمن های 
در  اس��تان  دانش��گاه های  مس��تقل  اس��المی 
کارگاه های تولید ماس��ک و ملزومات بهداشتی 
نیز يکی از برنامه های انجمن اسالمی مستقل در 

مبارزه با کرونا بود.
عظیمی خاطرنش��ان کرد:  با همت دانشجويان 
انجمن اسالمی مستقل دانش��گاه علوم پزشکی 
ش��هرکرد و نیز ب��ا کمک ح��وزه علمیه واليت 
شهرکرد، بیش از ۲۲ هزار ماسک، گان و آستین 
محاف��ظ در کارگاه تولیدی حوزه علمیه واليت 

شهرکرد تولید و توزيع شد.

تشکل های دانشجویی چهارمحال و بختیاری در صف مقدم مبارزه با کرونا هستند سالمت رد 
گاه رساهن ن
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سالمت رد 
گاه رساهن ن

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: 
تجمعات خانوادگی  و مراودات شخصی مهم ترين 
عام��ل افزايش تعداد مبتاليان به کرونا در اس��تان 

 است.
مجید ش��یرانی درگفت وگو با خبرنگار  تسنیم در 
شهرکرد، تجمعات خانوادگی و مراودات شخصی 
را مهم تري��ن  عامل ابتال به کرونا دانس��ت و اظهار 
داش��ت: ماندن در خانه، خودمراقبت��ی به ويژه در 
زمان حض��ور در مجام��ع و جمعیت ها و رعايت 
نکات بهداش��تی و حفظ فاصل��ه فیزيکی ايمن با 
ديگران، همچن��ان از توصیه ه��ای کاربردی برای 
پیشگیری از ابتال به بیماری کرونا به شمار می رود.

وی در م��ورد ش��یوع نس��بتا باالی بیم��اری در 
شهرس��تان فارسان  هش��دار داد و افزود: بیش از 
نیم��ی از بیماران در حال حاضر و بیش از نیمی از 
بیماران بستری در بیمارستان ها متعلق به شهرستان 
فارسان هستند که  مراقبت و اعمال محدوديت های 
ت��رددی، از مجاورت، مح��اورت، تعامل نزديک، 
برگ��زاری مجال��س و محافل دورهم��ی و رفت 
و آمده��ای غیرض��روری در يک��ی دو هفته آتی 

ضروری  است.
رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی شهرکرد تصريح 
ک��رد: کارشناس��ان بهداش��ت محیط و مب��ارزه با 
بیماری ها در ورودی پلیس راه شهرکرد - اصفهان 
با تب س��نجی مسافران و ارائه آموزش های مربوط 
به رعايت پروتکل های بهداش��تی و فاصله گذاری 

مشارکت دارند.
شیرانی عنوان کرد: ايس��تگاه سالمت غربالگری 
مختل��ف  مناط��ق  ورودی  در  کرون��ا  وي��روس 
شهرس��تان های اس��تان توس��ط کانون های بسیج 
جامعه پزش��کی  شبکه های بهداشت و درمان و با 

همکاری پلیس راه برپا شده است.
وی با  اشاره به بستری شدن هزار و ۵۵۵ بیمار با 
عالئم بالینی مش��کوک به کرونا در بیمارستان های 
استان از ش��روع اپیدمی کرونا، گفت: تاکنون از ۴ 
هزار و ۸۸۲ نفر بس��تری و س��رپايی نمونه گرفته 
شده اس��ت که کل موارد مبتال تاکنون به ۶۳۳ نفر 

رسیده است.
رئیس دانش��گاه علوم پزشکی ش��هرکرد افزود: 
تعداد بهبوديافتگان ترخیص ش��ده از بیمارستان يا 

درمان در منزل  نیز ۵۸۴نفر بوده است.
ش��یرانی خاطرنش��ان کرد: هم اکنون ۲۰ نفر در 

بیمارستان های استان بستری هستند.

تجمعات خانوادگی مهم ترین 
عامل افزایش مبتالیان به کرونا 
در چهارمحال و بختیاری است

ايرنا- اس��تاندار چهارمحال و بختیاری با قدردان��ی از همراهی مردم 

اس��تان در پیشگیری از شیوع ويروس کرونا، گفت: با توجه به افزايش شیوع اين ويروس 
طی روزهای اخیر، نیازمند تقويت حس مسئولیت اجتماعی هستیم.

اقبال عباس��ی روز پنجشنبه در نشست ستاد اس��تانی پیشگیری و مقابله با ويروس کرونا 
افزود: برای ارتقای حس مس��ولیت پذيری مردم، رسانه ها و فعاالن فضای مجازی رسالت 

سنگینی در حوزه اطالع رسانی، آگاهی بخشی و فرهنگسازی برعهده دارند.
وی ادامه داد: اگر چه ش��رايط اس��تان در مقايسه با ساير اس��تان های کشور در وضعیت 
بهت��ری ق��رار دارد ،اما هرگونه بی مباالتی، غفلت و کم توجهی می تواند خطرناک باش��د و 

موج های بعدی شیوع ويروس کرونا را در استان شکل دهد.
عباس��ی تصريح کرد: از همین رو می طلبد مردم اس��تان با دوری از برگزاری مراس��ماتی 
نظی��ر عروس��ی و ختم و تعطیل کردن آيین ها و س��نن خود تا رف��ع خطر ويروس کرونا، 
مس��ئولیت پذيری خود را در پیشگیری و مقابله با ويروس کرونا همچون روزهای ابتدايی 

شیوع اين ويروس تداوم بخشند.
اس��تاندار چهارمحال و بختیاری همچنین بر ضرورت تشديد نظارت ها بر فضای عمومی 
اس��تان تاکید کرد و گفت: افرادی که با بی توجهی خود منجر به ش��یوع ويروس کرونا در 

استان شوند، متخلف به شمار می روند و با آنها برخورد قضايی می شود.
عباس��ی در ادامه با تاکید بر س��اماندهی فضای مجازی اس��تان، خاطر نشان کرد: فضای 
مجازی فرصتی اس��ت تا بتوان از اين طريق مردم را به رعايت پروتکل های بهداش��تی و 

فاصله گذاری اجتماعی حساس و ترغیب کنیم.
وی با بیان اينکه شیوع کرونا فرصت ها و تهديدهای بسیاری با خود به همراه داشته است، 
تصريح کرد: شناس��ايی اين فرصت ها و تهديدها مستلزم تشکیل يک کارگروه متشکل از 
نیروی انتظامی، دانش��گاه علوم پزشکی و صنعت، معدن و تجارت است تا بتوان گزارش 

جامعی در همین خصوص در ابعاد اجتماعی، بهداشتی و اقتصادی تهیه کرد.
عباس��ی افزود: اين گزارش در نشس��ت بعدی ستاد استانی مقابله و پیشگیری از ويروس 
کرونا بايد از سوی اين سه دستگاه ارائه شود تا بتوان با ارائه راهکارهای مناسب از شدت 

آسیب ها کاست و از فرصت های موجود به بهترين نحو بهره برداری کرد.
به گزارش ايرنا، در اين نشس��ت در خصوص نح��وه برگزاری امتحانات پايان ترم مراکز 
دانش��گاهی اس��تان و آغاز فعالیت های ورزش��ی در پارک ها بحث و تبادل نظر شد که در 
نهايت با دستور استاندار چهارمحال و بختیاری مقرر شد تا چگونگی انجام اين فعالیت ها 

منوط به نظر دانشگاه علوم پزشکی باشد.

استاندار چهارمحال و بختیاری:حس 
مسئولیت اجتماعی در برابر مها کرونا 

تقویت شود

 خسارت کرونا بر فقیر و غنی / »در کنار اقتصاد بمانیم«
ويروس کرونا از اواخر سال گذشته گريبان گیر مردم شد و زندگی و کسب و کار مردم را 
از فقیر تا غنی دچار مش��کل کرده است اما در اين روزها عالوه بر درخانه ماندن بايد درکنار 

اقتصاد هم بمانیم تا چرخ اقتصاد دوباره بچرخد.
به گزارش خبرگزاری تس��نیم از ش��هرکرد، در ابتدا ش��ايد خیلی از م��ردم کرونا را جدی 
نمی گرفتند اما رفته رفته با افزايش تعداد مبتاليان به اين ويروس مردم حساس تر شده و در 
خانه ماندند و تولید کنندگان و کسبه و بازاريان، هتل داران ورستوران ها و سینماها نیز بر آن 

شدند تا کار خود را تعطیل کنند.
اما امروز با گذش��ت ۲ ماه از س��ال جديد وقتی با کسبه وبازاريان و تولیدکنندگان صحبت 
می کنیم، همه از خس��ارت هايی که متحمل ش��دند س��خن می گويند. کارگران از مشکالتی 

می گويند که با حضور ويروس کرونا مشکالتشان چندين برابر شده است.
حاال اين روزها حال اقتصاد خوب نیس��ت، مردم دوباره بايد با وحدت و همدلی در کنار 
يکديگر باش��ند و عالوه  بر در خانه ماندن، در کنار اقتصاد بمانند تا چرخ اقتصاد ش��روع به 

چرخش کند. دوباره در کنار هم بمانیم تا حال و روز اقتصادی کشور خوب شود.
صاحب��ان مغازه ها و خانه ها با مس��تاجران کنار بیايند، بانک ها با مردم بیش��تر کنار بیايند تا 
اقس��اط وام ها را پرداخت کنند، چک هايی که می توان نگه داشت را نگه داريم تا پاس شوند، 
تا جايی که می  ش��ود در هر عرصه و هر ش��غلی کنار يگديگر بمانیم تا اين مهمان ناخوانده 
بارش را ببندد و برود. البته برای تحقق اين امر نیازمند حمايت هر چه بیشتر دولت و تعامل 

و برادری جامعه کارگری و صاحبان بنگاه های اقتصادی هستیم.
يکی از مس��تاجران واحدهای مسکونی در گفت وگو با تسنیم می گويد: پويش هايی که راه 
افتاد برای آنکه صاحبان ملک، اجاره را دورتر دريافت کنند، خیلی کارساز نبود، بنابراين بايد 
از نظر قانونی در اين شرايط تمهیدات خاصی فراهم شود چرا که صاحبان امالک به صورت 
سلیقه ای عمل می کنند؛ عده ای با انصاف هستند و با مستاجر خود در اين شرايط راه می آيند 

اما عده  زيادی نیز بدون توجه به شرايط، درصدد هستند که از هر شرايطی بهره بگیرند.
يکی از رانندگان سرويس مدارس نیز به تسنیم با بیان اينکه من سرپرست خانواده هستم و 
تنها راه درآمدم از سرويس مدارس است، گفت: با تعطیلی مدارس کسب و کار ما رانندگان 
سرويس مدارس هم کساد شد. از طرفی نبود کار و از طرف ديگر باالرفتن هزينه ها در اين 

دوران، کمر اين صنف را شکسته است.
راننده ديگری گفت: ما به اولیا هم حق می دهیم اما درآمد ما هم از همین سرويس مدرسه 
است بنابراين مسئوالن بايد تدبیری که هم به نفع رانندگان و هم به نفع اولیاء دانش آموزان 

باشد ، بیانديشند .
يکی از تولیدکنندگان پوش��اک در ش��هرکرد نیز در گفت وگو با تسنیم گفت: انبارها پر از 
لباس هايی است که برای فروش پايان سال و عید آماده شده بود اما متاسفانه به فروش نرفت 

و بدهی ما به خیاطان و پارچه فروشان مانده است.
وی گفت: ش��ما مش��کالتی از قبیل دارايی، مالیات و قبوض و اجاره بها و نوس��انات ارزی 
برای خريد مواد اولیه و... را هم به مش��کالت اضافه کنید. آيا اصال ش��رايطی برای ادامه کار 
باقی خواهد ماند؟ بعد از ماه مبارک هم با توجه به عدم مشخص شدن وضعیت مجالس، به 
استقبال محرم و صفر خواهیم رفت که دوخت و دوز تعطیل است. تنها امید ما سپری شدن 

اين روزها و تسهیل شرايط در نیمه دوم سال است.
مالکان مغازه ها و پاساژها با بازاريان مدارا کنند

نجف کريمی رئیس اتاق اصناف شهرس��تان ش��هرکرد در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در 
شهرکرد اظهار داشت: بر اثر ويروس کرونا و تعطیلی بازار بسیاری از کسبه و بازاريان دچار 

خسارت شدند اما تاکنون حمايتی  از آن ها نشده است .
وی با بیان اينکه چندين جلسه با حضور استاندار برگزار شده است، افزود: در حال حاضر 
مقرر ش��د بازاريانی  که کارگران خود را اخراج نکردند و بیمه  آن ها پرداخت ش��ده اس��ت، 

تسهیالت کم بهره  تعلق بگیرد .
رئیس اتاق اصناف شهرستان شهرکرد بیان کرد: با توجه به اينکه کسبه  و بازاريان  ما دچار 

خسارت شده اند اما بايد تحمل کنند تا دوباره شاهد رونق بازار باشیم .

مديرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنايع دستی 
چهارمحال و بختیاری از بازگشايی هتل های استان 

با تعهد رعايت پروتکل های  بهداشتی خبر داد.
مهرداد جوادی در گفت وگو با خبرنگار تس��نیم  
درشهرکرد اظهار داش��ت: بعد از تعطیلی هتل ها 
برای جلوگیری از ش��یوع ويروس کرونا از اسفند 
س��ال گذشته، اکنون با تصمیم ستاد ملی مبارزه با 

کرونا هتل ها بازگشايی شدند.
وی تصريح کرد: هتل ها در درخواس��تی کتبی و 
ثبت نام در سامانه وزارت بهداشت و تائید بازرسان 
اي��ن اداره کل در اج��رای پروتکل ه��ای مربوطه، 

می توانند به فعالیت خود ادامه دهند.
و  گردش��گری  میراث فرهنگ��ی،  مدي��رکل 
صنايع دس��تی چهارمحال و بختی��اری تاکید کرد: 
تمام اقامتگاه های رسمی و نیمه رسمی، زائرسراها، 
و مهمان سراهای ادارات تا زمان تايید ستاد استانی 

مبارزه با کرونا، تعطیل خواهند بود.
جوادی با تاکید بر لزوم  تدبیر دولت برای تامین 
م��واد ضد عفونی کنن��ده برای هتل ه��ا در جهت 
جلوگیری از خريد از بازار آزاد و تحمیل بار مالی 
به آن ها افزود: بازديدهای اداره کل میراث فرهنگی 
در قالب گش��ت های مش��ترک روزانه و شبانه با 
هم��کاری معاونت گردش��گری اداره کل میراث 
فرهنگ��ی و اداره نظارت بر اماکن عمومی به طور 

مستمر انجام خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: عالوه بر ضدعفونی مکرر و 
کام��ل محیط های مختلف هتل ها از جمله تمامی 
اتاق ه��ا، غربالگری دقی��ق میهمان��ان و کارکنان 
هتل ها، کنترل بهداش��ت مواد غذايی و آشپزخانه، 
ضدعفونی مستمر ساختمان هتل و کلیه تجهیزات 

و... نیز بايد مورد توجه قرار گیرد.
به گفته ی مديرکل میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنايع دستی استان، تعطیلی هتل ها در دوران شیوع 
کرونا  1۶۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ريال زيان  به بار 
آورده که پیگیری ها از طريق وزارت گردش��گری 
برای دريافت تسهیالت جهت حمايت اين  صنف 

ادامه دارد.

سالمت رد 
گاه رساهن هتل های ن

چهارمحال 
و بختیاری 
با رعایت 

پروتکل های 
بهداشتی 

بازگشایی شد
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در چند هفته اخیر اس��تان های جنوبی کش��ور 
ک��ه دارای دمای هوای باالی ۳۰ درجه هس��تند 
با حجم باالی مبتاليان روبه رو بودند که موجب 

افزايش نگرانی های مردم بود.
شهرس��تان جاسک در ش��رق هرمزگان يکی از 
شهرس��تان هايی بود که در موج اول شیوع کرونا 
آمار مبتاليان بااليی نداش��ت اما در همین ۳ يا ۴ 
روز گذش��ته بیش از ۲۰ نفر در اين شهرستان به 
کرونا مبتال ش��ده اند که از کل مجموع مبتاليان 
کرونا از اول ش��یوع ويروس تاکنون بیشتر است 
لذا الزم اس��ت تمهیدات الزم در اين شهرستان 

انديشیده شود.
 محم��د رادمه��ر فرمان��دار اين شهرس��تان در 
گفت وگو با تس��نیم با اش��اره به روند صعودی 
افزاي��ش مبتالي��ان کرون��ا در هرم��زگان اظهار 
داشت: شهرداران، دهیاران و شوراها، ضدعفونی 
مراک��ز عمومی و معابر ش��هری و روس��تايی را 
انج��ام می دهند و همه دس��تگاه های اجرايی در 
پیش��گیری بیماری کرونا با ش��بکه بهداش��ت و 

درمان همکاری خواهند کرد.
رادمه��ر تأکید کرد: کرونا موجب نمی ش��ود با 
توجه به شروع فصل تابستان مردم برای دريافت 
خدم��ات در حوزه های مختل��ف به ويژه  راه و 
آب در مناطق صعب العبور  و روستاها با مشکل 
مواجه ش��وند همه دس��تگاه ها توجه ويژه ای به 
حقوق شهروندی و ارائه خدمات در خور شأن 

مردم خواهند داشت.
فرماندار جاس��ک اعالم ک��رد: درصورت عدم 
رعاي��ت فاصله گ��ذاری اجتماع��ی و برگزاری 
تجمعات چه در مراس��مات مانند عروس��ی ها، 
چه مجتم��ع و مغازه های تج��اری، در صورت 
گ��زارش، از برگ��زاری مراس��مات جلوگی��ری 
می ش��ود و مغازه هايی که رعاي��ت نمی کنند نیز 
پلمب می ش��وند. رادمهر خاطرنش��ان کرد: موج 
اول ش��یوع کرونا در ش��مال و مرکز کش��ور، با 
کار جهادی وزارت بهداشت و درمان، پزشکان 
و کادر پرتالش اين حوزه، به خوبی کنترل ش��د 
که  مورد توجه بهداش��ت جهانی ق��رار گرفت، 
در موج دوم و ش��دت ش��یوع بیماری کرونا در 
اس��تان های جنوبی کش��ور نیز ب��ا رعايت مردم 
به ويژه با رعايت ط��رح فاصله گذاری اجتماعی 
و عدم حضور غیرض��روری در مراکز تجمعات 
می توان اين بیماری منحوس کرونا را مهار کرد.

اوج گی��ری  ش��یوع کرونا در سیس��تان  و 
بلوچستان

با شیوع ويروس کرونا در اسفندماه سال گذشته 
و ش��دت گرفتن آن بس��یاری از مشاغل تعطیل 
ش��د اما با گذشت حدود سه ماه از اين وضعیت 
بس��یاری از مردم لب به ش��کايت گش��ودند و 
خواستار بازگش��ت به مشاغل خود شدند که با 
آرام ش��دن وضعیت در شهرس��تان های مختلف 

و رس��یدن ب��ه وضعیت نرمال به ش��رط رعايت 
پروتکل ها و دستورالعمل های بهداشتی بسیاری 

از مشاغل کار خود را در استان از سر گرفتند.
هن��وز مدت زيادی از بازگش��ت افراد به محل 
کسب وکارشان نگذشته اس��ت که شاهديم تنها 
تع��داد اندکی از مردم پروتکل های بهداش��تی و 
فاصله گذاری اجتماعی را رعايت می کنند؛ همین 
امر به تعداد مبتاليان به ويروس کرونا در استان 
دامن زده و موجب ش��ده است آمار مبتاليان به 
کرونا در سیس��تان و بلوچس��تان سیر صعودی 
داشته باشد. بسیاری از کارشناسان بر اين باورند 
اکنون که امکان تعطیلی فعالیت های اجتماعی و 
اقتص��ادی وجود ندارد، حفظ فاصله اجتماعی و 
خودمراقبتی آگاهانه از جمله مهم ترين اقدامات 
برای پیش��گیری از ابتال به ويروس کرونا است 
اما با وجود هشدارهای مکرر مسئوالن بهداشت 
و درمان با رعايت نکردن بهداش��ت گويا برخی 
از م��ردم فرام��وش کرده اند که ممکن اس��ت به 

ويروس مبتال شوند.
با رعاي��ت نک��ردن پروتکل های بهداش��تی و 
فاصله گذاری اجتماعی آمار مبتاليان به ويروس 
کرونا طی روزهای اخیر در سیستان و بلوچستان 
رنگ وروی ديگری به خود گرفته است به طوری 
که در يک روز تست کرونای بیش از چند بیمار 
مثبت و ظرفیت تخت های بس��تری اختصاصی 
ويژه کرونا در جنوب اس��تان تکمیل اعالم شده 
و در واقع فهرس��ت مبتاليان استان طوالنی تر از 
روزهای گذشته ش��ده است که اين موضوعات 
خبر از آغاز بحرانی جديد در استان را با رعايت 

نکردن بهداشت فردی می دهد.
آغاز موج دوم کرونا در استان گیان

ارسالن ساالری صبح امروز در جمع خبرنگاران 
با اب��راز نگران��ی از افزايش ش��مار مبتاليان به 
ويروس کرونا در گیالن اظهار داشت: میزان ابتال 
ب��ه ويروس کرونا در چن��د روز اخیر در گیالن 
به داليل مختلفی نظیر عدم رعايت فاصله گذاری 
اجتماع��ی افزايش يافت��ه و اين موضوع موجب 

باال رفتن آمار بستری ها شده است.
رئیس علوم پزشکی گیالن با بیان اينکه افزايش 
تعداد بس��تری های کرونا نشان دهنده شیوع پیک 
دوم اين بیماری در اس��تان است گفت: عملکرد 
ويروس کرونا نش��ان می دهد که تنها راه مبارزه 
ب��ا آن رعاي��ت پروتکل های بهداش��تی توصیه 
ش��ده اس��ت و فعاًل دارو و واکس��نی برای آن 
س��اخته نش��ده، لذا همه افراد موظف به رعايت 

فاصله گذاری اجتماعی هستند.
وی از مردم اس��تان گیالن خواست که همچون 
ماه های گذشته قوانین و مقررات بهداشتی نظیر 
فاصله گ��ذاری اجتماعی و پوش��یدن ماس��ک و 
دس��تکش را رعايت کنند و بیان داش��ت: مردم 
گی��الن در اين چند وقت اخی��ر به خوبی نکات 

بهداش��تی را رعايت کردند و 
از آنها می خواهیم که امروزه 
نی��ز از ترددهای غیرضروری 

پرهیز کنند.
عل��وم  دانش��گاه  رئی��س 
پزش��کی گیالن با ابراز اينکه 
میزان شیوع کرونا در جامعه 

به ص��ورت افسارگس��یخته باال رفته اس��ت بیان 
داش��ت: تاکنون هیچ درمانی برای کرونا کشف 
نشده و تنها راه مبارزه با آن رعايت فاصله گذاری 
اجتماع��ی، پرهی��ز از تردده��ای غیرضروری و 

استفاده از ماسک و دستکش است.
لرستان همچنان در وضعیت هشدار کرونا

گروه اس��تان ها ���� فرماندار خرم آب��اد با تذکر 
اينک��ه خرم آب��اد همچنان در وضعیت هش��دار 
کرون��ا قرار دارد گفت: اعم��ال محدوديت ها تا 

وضعیت سفید ادامه دارد.
جعفر طوالبی در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در 
خرم آباد با يادآوری اعالم وضعیت هشدار کرونا 
در شهرس��تان خرم آباد گفت: با توجه به افزايش 
مراکز تس��ت گیری و بیماريابی تع��داد بیماران 
مبتال به کرونا در شهرس��تان خرم آباد،  شناسايی 
تع��داد بیماران مبتال به کرونا افزايش پیدا ش��ده 
اس��ت.  وی در رابطه ب��ا اعمال محدوديت های 
بهداشتی در شهرس��تان خرم آباد افزود: براساس 
پروتکل های بهداشتی اعالم شده از طرف وزارت 
بهداشت و ستاد ملی مقابله با  بیماری کرونا  در 
حال حاضر کلیه راه های ورودی به آرامستان ها تا 
اعالم وضعیت سفید مسدود و  برگزاری مراسم 
ترحیم و عروسی نیز ممنوع، اماکن گردشگری، 
تاريخی، س��فره خانه ها، تاالرها، رس��توران ها تا 
اع��الم وضعیت س��فید از طرف س��تاد مقابله با 

کرونا استان اين محدوديت ها ادامه دارد.
رژه کرونا در شهرهای ساحلی مازندران 

جاده ه��ای درون و ب��رون ش��هری مازن��دران 
و طول نوار س��احلی اس��تان مملو از مس��افران 
ش��هرهای اطراف و اس��تان های همجوار است. 
مردم بی توجه به مس��ائل بهداش��تی به گش��ت 
و س��یاحت پرداختن��د غاف��ل از اينکه ويروس 
منحوس کرون��ا در کمین برای جذب آنان بوده 
اس��ت دل را به دريا زده آب تنی را در س��واحل 
مازندران آغاز کردند. از س��ويی اگرچه همچنان 
کرونا در مازندران جوالن دارد و آمارهای مراکز 
بهداش��تی و درمانی استان حکايت از قرارگیری 
مازندران در رديف اس��تان های زرد و رسیدن به 
قرمز را دارد ولی مس��ئوالن حوزه های مختلف 
صرفًا با بیان اينکه با رعايت موازين بهداشتی و 
پروتکل های وزارت بهداش��ت، فعالیت صنوف، 
سواحل و مراکز تفريحی و فرهنگی در مازندران 
آغاز ش��ده است، مردم را راغب تر به حضور در 

مازندران می کنند.

سالمت رد 
گاه رساهن ن

به رغم هش��دارهای مقامات بهداش��تی کش��ور 
مبنی بر پرهیز از سفر در تعطیالت، اما اين روزها 
شاهد  شیوع موج دوم کرونا  در 1۰ استان کشور 

هستیم. 
به گزارش گروه اس��تان های خبرگزاری تسنیم ، 
به رغ��م هش��دارهای مقام��ات کش��ور مبنی بر 
پرهیز از س��فر در تعطیالت، گزارش ها از موج 
س��فرهای مردم به شهرهای ش��مالی کشور طی 
س��ه روز گذشته حکايت می کند. اين سفرها در 
ش��رايطی صورت گرفته اس��ت که از چند روز 
پیش مقامات وزارت بهداشت خواستار آن شده 
بودند که به دلیل خطر شیوع مجدد بیماری کرونا 

مردم از سفر در اين ايام پرهیز کنند.
اما با بازگشايی اصناف و برخی صنوف پرخطر 
اين گونه به نظر می رس��د که برای مردم، کرونا به 
پايان رس��یده است و می توانند به حالتی عادی و 
در برخی مواقع بدون هیچ گونه مالحظه بهداشتی 
در جامعه حضور داش��ته باشند و به فعالیت های 
روزم��ره خ��ود بپردازند، به ويژه آنکه بس��یاری 
از آن ه��ا ترجیح می دهند با وس��ايل حمل ونقل 
عمومی نیز تردد داشته باشند. اما آنچه قابل تأمل 
اس��ت اين که اين افراد نه تنها خود را در معرض 
خطر ق��رار می دهند که حضور پرمخاطره آن ها، 
ش��رايط را برای حضور کسانی که خود را مقید 
به رعايت دستورالعمل های بهداشتی می دانند نیز 

سخت کرده است.
با وجود آمارهای امیدوارکننده در هفته های اخیر 
از کاه��ش مبتاليان به وي��روس کرونا و رعايت 
پروتکل های بهداش��تی از سوی مردم، متأسفانه 
در روزه��ای اخیر روند رو به رش��د مبتاليان و 
بستری ش��دگان در بیمارستان ها را شاهد هستیم 
که اگر به رفتارهای پرخطر و ممنوع ش��ده شامل 
تجم��ع و تردد ب��دون فاصله گ��ذاری اجتماعی 
توجه نش��ود انتظار شیوع بیماری کرونا در همه 

سطوح جامعه وجود دارد.
آنچه بديهی است اين که حفظ فاصله اجتماعی 
و رعاي��ت پروت��کل بهداش��تی دو راه مؤثر در 
مديريت و کنترل ش��یوع بیماری کرونا است که 
تحقق اين مهم، شکس��تن زنجی��ره انتقال آن را 

فراهم می کند.
چرا کرونا در خوزستان به یک باره طغیان 

کرد؟
عید سعید فطر برای همه مسلمانان و همچنین 

مردم ايران اس��المی معنا و مفهوم زيادی دارد و 
اين عید بويژه در برخی استانها مانند خوزستان 
با رس��م و رس��وم ويژه ای برگزار می ش��ود.در 
خوزس��تان مردم عرب در اي��ن ايام غیر از خانه 
تکانی در روز عید بصورت دسته جمعی به ديد 
و بازديد می پردازن��د و اهمیت ويژه ای به عید 
فطر می دهند، امسال اما ماجرا متفاوت است به 
دلیل ش��یوع همه گیری کرونا مسئوالن از مردم 
خواستند رعايت کنند و به خريد و ديد و بازديد 
عیدان��ه نروند. متاس��فانه برخی از همش��هريان 
اه��وازی اين فاصله گ��ذاری و نکات را رعايت 
نکرده و در بازار با تراکم زياد حاضر شده اند که 
اين مووع می تواند عواقب س��نگینی برای مردم 
خوزستان داشته باشد؛ اس��تانی که خود در اين 

روزها در وضعیت قرمز است.
ب��ه گزارش خبرگ��زاری تس��نیم از اهواز، عید 
سعید فطر برای همه مسلمانان و همچنین مردم 
ايران اس��المی معنا و مفه��وم زيادی دارد و اين 
عید بويژه در برخی اس��تانها مانند خوزس��تان با 

رسم و رسوم ويژه ای برگزار می شود.
در خوزس��تان مردم عرب در اي��ن ايام غیر از 
خانه تکانی در روز عید بصورت دس��ته جمعی 
به ديد و بازديد می پردازند و اهمیت ويژه ای به 
عید فطر میدهند.امس��ال اما ماجرا متفاوت است 
به دلیل شیوع همه گیری کرونا مسئوالن از مردم 
خواستند رعايت کنند و به خريد و ديد و بازديد 

عیدانه نروند.
متاس��فانه برخی از همش��هريان اه��وازی اين 
فاصل��ه گذاری و ن��کات را رعايت نکرده و در 
بازار با تراکم زياد حاضر ش��ده اند که اين مووع 
می تواند عواقب س��نگینی برای مردم خوزستان 
داش��ته باشد؛ اس��تانی که خود در اين روزها در 

وضعیت قرمز است.
زنگ خطر کرون��ا در آذربایجان ش��رقی 

خاموش شدنی نیست
 آمار مبتاليان به کرونا در کشور با وجود روند 
نزولی در يک ماه گذشته، دوباره روند صعودی 
خود را آغ��از کرده و در برخی از ايام هفته های 
اخیر، وضعیت کرونای آذربايجان شرقی به مرز 

هشدار هم رسیده است.
عده ای از کارشناس��ان س��المت، عدم رعايت 
فاصله گ��ذاری اجتماع��ی را علت اي��ن افزايش 
مبتاليان می دانند اما عده ای اس��تفاده از ماس��ک 

را مهمت��ر از فاصله گذاری می دانند و کم اهمیت 
شدن ضدعفونی دست و شست وشوی دست ها 
را از عوامل ديگر آغ��از روند صعودی مبتاليان 

استان می دانند.
اي��ن عدم رعاي��ت و افزاي��ش مبتال ش��ايد با 
بازگش��ايی برخ��ی از صنوف نیز مرتبط باش��د، 
چراک��ه برخی با تصور اينک��ه اوضاع به حالت 
عادی بازگشته است، هیچ کدام از پروتکل های 

بهداشتی را مورد توجه قرار نمی دهند.
اوضاع ب��ه جايی رس��یده که بر اس��اس آمار، 
مبتالي��ان نوجوان و جوان، امروز بیش از ابتدای 
ش��یوع کرونا اس��ت و زنگ خطر ش��یوع کرونا 
با کاهش س��ن مبتاليان به صدا در آمده اس��ت. 
با وجود اينکه اس��تفاده از ماس��ک در سیس��تم 
حمل ونق��ل عموم��ی مترو، اتوبوس و تاکس��ی 
اجباری شده است، اما اين مصوبه به روی کاغذ 
اس��ت و نظارتی بر اجرای آن وجود ندارد و به 

يکی از اماکن شیوع کرونا تبديل شده اند.
در اي��ن بی��ن، محمدحس��ین صوم��ی، رئیس 
دانش��گاه عل��وم پزش��کی تبريز معتقد اس��ت، 
شناس��ايی بیم��اران جدي��د نش��ان می دهد اين 

ويروس در استان در حال گسترش است.
وی ب��ا بیان اينکه روزانه ۸۰۰ تا 1۰۰۰ تس��ت 
کرونا در آذربايجان ش��رقی انجام می شود، ابراز 
داش��ت: هفت��ه گذش��ته ح��دود 1۰۰۰ مبتالی 
جدي��د به ويروس کرونا در اس��تان داش��تیم اما 
در مقايسه با ابتدای ش��یوع کرونا، بستری ها در 
بیمارس��تان های آذربايجان ش��رقی و مرگ ومیر 

کرونا رو به کاهش است.
رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی تبريز، آخرين 
آمار مبتاليان به کرونا را در اس��تان يادآور شد و 
گفت: در آذربايجان ش��رقی ۹۳۵۲ مبتال و ۴۸۳ 

جان باخته ثبت شده است.
رون��د صعودی افزایش مبتایان کرونا در 

هرمزگان
 استان هرمزگان با موج دوم شروع اپیدمی ابتال 
به بیماری کرونا روبه رو ش��ده است و با وجود 
اينکه قبل از اين کارشناسان بر اين باور بودند که 
افزايش دمای هوا موجب عقب نش��ینی ويروس 
کرونا خواهد شد اما مشاهدات رفتاری ويروس 
کرونا و اظهارات کارشناسان و مسئولین وزارت 
بهداش��ت گويای اين است که گرما هیچ تأثیری 

روی ويروس کرونا ندارد.

سالمت رد 
گاه رساهن زنگ خطر شیوع مجدد کرونا به صدا درآمد / ادامه ن
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 ايرنا- ريیس دانش��گاه علوم پزشکی، خدمات 
درمانی و بهداشتی چهارمحال و بختیاری گفت: 
به جز شهرس��تان های کیار، بروج��ن، لردگان و 
خانمیرزا، ۶ شهرستانهای استان در وضعیت قرمز 
قرار دارد و مردم در رعايت توصیه های بهداشتی 

اهتمام بیشتری داشته باشند.
مجید ش��یرانی روز پنجش��نبه در نشست ستاد 
اس��تانی پیش��گیری و مقابل��ه با وي��روس کرونا 
اف��زود: بنا ب��ر جديدترين تحلیل های دانش��گاه، 
شهرس��تانهای کوهرنگ و فارس��ان در خصوص 
تعداد بیماران بستری در وضعیت قرمز قرار دارند 
و ديگر شهرستانهای دارای وضعیت قرمز از نظر 
افزايش تعداد بیماران سرپايی در چنین وضعیتی 

قرار گرفته اند.
وی ادام��ه داد: تحلیل ها ت��ا 1۴ روز آينده اعتبار 
دارد و سپس بر اساس وضع موجود تحلیل های 

جديدتری ارائه می شود.

شیرانی با اشاره به اينکه از ابتدای شیوع ويروس 
کرون��ا تاکنون ب��ا هفت افت و خیر ش��یوع اين 
ويروس در اس��تان مواجه بوده ايم، تصريح کرد: 
هم اينک در ش��ديدترين خیز شیوع اين ويروس 
قرار داريم، که به همراهی مردم در کنترل و مهار 

آن به شدت نیازمنديم.
ريیس دانش��گاه علوم پزشکی، خدمات درمانی 
و بهداش��تی چهارمحال و بختیاری با بیان اينکه 
قدرت س��رايت ويروس کرون��ا همانند روزهای 
ابتدايی ش��یوع آن است، افزود: اگر چه از شدت 
بیماری کاسته شده اس��ت، اما اين موضوع نبايد 
سبب عادی سازی رفتار اجتماعی و ارتباطات در 

جامعه و برگزاری تجمعات و مراسمات شود.
ش��یرانی، برگزاری مراس��م های جشن عروسی 
و خت��م را عامل اصلی ش��یوع ويروس کرونا در 
اس��تان طی هفته های اخیر اعالم کرد و گفت: در 
شرايط فعلی مسئولیت اصلی پیشگیری و مقابله 

ب��ا وي��روس کرون��ا برعهده 
مردم اس��ت و انتظار می رود 

با تقويت حس تعهد و مسئولیت پذيری خود در 
جامعه بتوانند مسئوالن را در اين امر مهم و خطیر 
همانند دوران ابتدايی شیوع ويروس کرونا ياری 

دهند. 
چهارمحال و بختیاری دارای 1۰ شهرستان است 

که نزديک به يک میلیون نفر جمعیت دارد.
 ويروس کرونا يا کوويد 1۹ به بیشتر کشورهای 
جهان س��رايت کرده است و س��ازمان بهداشت 
جهانی را برآن داشته است تا وضعیت فوق العاده 

اعالم کند.
شست وش��وی دست ها با آب و صابون، رعايت 
بهداش��ت فردی، خودداری از دس��ت دادن های 
مکرر و منع س��فر و اجتماع��ات از جمله نکاتی 
است که پزش��کان متخصص برای پیشگیری از 

شیوع اين ويروس توصیه می کنند.

سالمت رد 
گاه رساهن ن ۶ شهرستان چهارمحال و بختیاری در وضعیت قرمز قرار دارد

ايرنا- معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی، 
خدم��ات درمان��ی و بهداش��تی چهارمح��ال و 
بختیاری گفت: برگزاری يک مجلس عروس��ی 
در شهرس��تان اردل ۳۲ نفر را به ويروس کرونا 

مبتال کرد.
سیدراشد جزايری روز چهارشنبه در گفت وگو 
با خبرنگار ايرنا افزود: طی ۴۸ س��اعت گذشته 
با نمونه گیری از 11۸ بیمار مشکوک به ويروس 
کرونا در شهرس��تان اردل، ج��واب آزمايش ۴۰ 

نفر از اين افراد مثبت قطعی اعالم شد.

وی ادامه داد: ۳۲ نفر از اين بیماران جديد در 
يک مجلس عروس��ی در شهرستان مبتال به اين 

ويروس شده اند.
جزايری با اش��اره به صعودی شدن روند ابتال 
به ويروس کرونا در اس��تان طی روزهای اخیر، 
تصريح کرد: با توجه به اجرای طرح نمونه گیری 
هدفمند، روند شناس��ايی بیماران مبتال سرعت 
بیش��تری به خود گرفته اس��ت و همین موضوع 

سبب افزايش تعداد مبتاليان شده است.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی، خدمات 

درمانی و بهداش��تی چهارمح��ال و بختیاريادامه 
داد: در نمونه گی��ری هدفمند از اعضای خانواده 
و بس��تگان ف��رد مبتال نمونه گیری می ش��ود در 
حالی که در گذش��ته با اس��تفاده از نمونه گیری 
تصادفی تنها افرادی که با عالئم بالینی مشکوک 
به مراکز درمان��ی مراجعه می کردند نمونه گیری 

انجام می شد.
جزايری با بیان اينکه بیش از ۹۰ درصد شیوع 
وي��روس کرونا در اس��تان از طري��ق تجمعات 
خانوادگی و دورهمی های فامیلی ش��کل گرفته 
است، خاطرنش��ان کرد: همچنان به مردم استان 
توصیه می شود تا از برگزاری مراسمات عروسی 
و ختم خودداری کرده و در رعايت توصیه های 
بهداش��تی و فاصله گ��ذاری اجتماع��ی اهتمام 

بیشتری به کار گیرند.
به گزارش ايرن��ا، ويروس کرونا يا کوويد 1۹ 
به بیشتر کشورهای جهان سرايت کرده است و 
س��ازمان بهداشت جهانی را برآن داشته است تا 

وضعیت فوق العاده اعالم کند.
شست وشوی دست ها با آب و صابون، رعايت 
بهداش��ت فردی، خودداری از دست دادن های 
مکرر و منع س��فر و اجتماعات از جمله نکاتی 
است که پزش��کان متخصص برای پیشگیری از 

شیوع اين ويروس توصیه می کنند.

مجلس عروسی در اردل ۳۲ نفر را به کرونا مبتال کرد

مش��اهدات  اس��اس  ب��ر 
عین��ی خبرنگاران تس��نیم از 
شهرهای س��احلی مازندران، 
عظیم��ی  م��وج  هم اکن��ون 
در  مس��افران  و  م��ردم  از 
پارک های جنگلی، س��واحل 
مازندران  جاده ه��ای  کنار  و 
اطراق می کنند و بدون توجه به مسائل بهداشتی 
و پروتکل ها و بی خیال دنیا به تفريح و سیاحت 
می پردازن��د و ان��گاری ک��ه آنان را س��ه ماه در 
زندانی در منزلشان حبس کرده باشند توجهی به 

توصیه های بهداشتی و درمانی ندارند.
چرا کرونا به یک باره در کردس��تان طغیان 

کرد؟
با توجه به شیوع مجدد ويروس کرونا در استان 
کردس��تان، جلسه س��تاد مقابله با کرونا شامگاه 
سه شنبه با دستور کار و رويکرد متفاوت برگزار 
ش��د، از آنجا که شمار مبتاليان در استان به ويژه 
شهرس��تان های س��نندج، مريوان و سقز به دلیل 
بی توجهی شهروندان به اين بیماری روز به روز 
در حال افزايش است، در اين نشست تصمیم بر 

اعمال محدوديت های کرونايی گرفته شد.
حس��ین خوش اقبال؛ معاون سیاس��ی، امنیتی و 
اجتماعی اس��تاندار کردس��تان در اين جلس��ه با 
بیان اينکه بر اس��اس گزارش های دانشگاه علوم 
پزش��کی وضعیت س��نندج در زمینه گس��ترش 
و ابت��ال به کرون��ا »بحرانی« اس��ت، اضافه کرد: 
رس��توران ها و غذاخوری ها تا ۷۲ ساعت آينده 
به صورت بیرون بر بايد فعالیت کرده و دوباره با 

توجه به شرايط موجود تصمیم گیری می شود.
وی از تعطیل��ی مج��دد تع��دادی از اصن��اف 
س��نندج از جمله آرايش��گاه های مردانه و زنانه، 
باشگاه های ورزش��ی، آموزشگاه های خصوصی 
به مدت ۷۲ ساعت بر اساس مصوبه ستاد مقابله 

با کرونا خبر داد.
مع��اون سیاس��ی، امنیتی و اجتماعی اس��تاندار 
کردس��تان اولوي��ت اصلی تمامی دس��تگاه های 
اجرايی و دولتی به ويژه ش��هرداری ها را سالمت 
مردم برش��مرد و گفت: دس��تگاه های اجرايی و 
ش��هرداری ها کن��ار وظايف س��ازمانی در زمینه 
آگاه س��ازی م��ردم و کم��ک ب��ه فاصله گذاری 
هوش��مند اقدام کرده و ش��هرداری س��نندج در 
معابر پرتردد و پارک ها هشدار الزم برای حضور 

کمتر مردم را بدهد.
وی تأکید کرد: ش��هرداری سنندج با همکاری 
دانش��گاه علوم پزشکی و ديگر دستگاه ها نسبت 
به ساماندهی دست فروش ها در خیابان فردوسی 
س��نندج جهت جلوگیری از تردد زياد مردم در 

اين مسیر اقدام کنند.
خوش اقب��ال اظهار کرد: بايد متولیان آموزش و 

پرورش در زمان برگزاری امتحانات نهايی تمامی 
پروتکل های الزم بهداش��تی و فاصله گذاری را 
رعاي��ت ک��رده و در محل برگ��زاری امتحانات 
ماسک و مواد ضدعفونی در اختیار دانش  آموزان 

و مراقبین قرار دهند.
اعام هشدار شیوع کرونا در همدان

معاون بهداش��تی دانشگاه علوم پزشکی همدان 
با بیان اينکه ش��اخص س��رايت پذيری ويروس 
کرون��ا کاهش پیدا کرده اس��ت، گفت: با وجود 
اي��ن وضعیت همچن��ان گاهی با ع��دم رعايت 
پروتکل ه��ای بهداش��تی و برگ��زاری برخی از 
مراسم جمعی خانوادگی و غیرضروری مواجهیم 

که بسیار خطرناک است.
منوچهر کرمی  در گفت وگو با خبرنگار تسنیم 
در همدان با بیان اينکه اعتباربخشی به واحدهای 
تولیدی و توزيعی با اعطای نش��ان و درجه بندی 
بهداش��تی اجراي��ی می ش��ود، اظه��ار داش��ت: 
امیدواريم ضمن بررس��ی وضعیت بهداش��تی با 
ايجاد رقابت ش��اهد افزاي��ش و بهبود وضعیت 

بهداشتی اين مراکز باشیم.
معاون بهداش��تی دانشگاه علوم پزشکی همدان 
افزود: با تعیین س��طح بهداشتی مراکز تولیدی و 
توزيعی مردم هم با اطمینان بیش��تر و اطالعات 
بهتر می توانند به اي��ن مراکز مراجعه و مايحتاج 

خود را تهیه نمايند.
وی ب��ا اب��راز اينکه ش��اخص س��رايت پذيری 
ويروس کرونا کاهش پیدا کرده اس��ت، تصريح 
کرد: ب��ا وجود اين وضعیت همچن��ان گاهی با 
عدم رعايت پروتکل های بهداش��تی و برگزاری 
برخی از مراسم جمعی خانوادگی و غیرضروری 
مواجه اي��م که  در اين باره و خطرات آن در اين 

شرايط اعالم هشدار می کنیم.
زنگ خطر کرونا در بوشهر به صدا درآمد

جلوگی��ری از انتش��ار ويروس کرون��ا و قطع 
زنجیره آن رسالت و وظیفه همگانی است که در 
اين راستا رعايت پروتکل  های بهداشتی و فاصله 

گذاری اجتماعی امری ضروری و مهم است.
يکی از موارد مهم رعايت پروتکل های بهداشتی 
پوش��ش ماس��ک و ضدعفونی تجهیزات مورد 
استفاده و شستشوی دست ها با آب و صابون به 
صورت مداوم است که تحقق اين مهم از انتشار 

و ابتال به ويروس جلوگیری می کند.
رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی بوش��هر با بیان 
اينک��ه هر روز بر افراد به ابت��ال به کرونا افزوده 
تر می ش��ود اظهار داشت: بايد مردم به اين نکته 
توجه کنن��د که ويروس کرون��ا همچنان وجود 
دارد  و افزاي��ش بیم��اران کروناي��ی در اس��تان 
بوش��هر نش��ان از بی توجهی برخی افراد نسبت 
به رعايت پروتکل های بهداشتی و فاصله  گذاری 
اجتماعی است. سعید کشمیری از افزايش شیب 
تعداد مبتاليان به کرونا در استان بوشهر خبر داد 
و تصريح کرد: در روزهای اخیر به تدريج میزان 
ابتال به بیم��اری کوويد 1۹ و موارد مثبت کرونا 
در استان بوشهر با يک شیب نه چندان ماليم در 

حال افزايش است.
وی ب��ا تاکید بر توجه به ايزوله کردن  مبتاليان 
کرون��ا افزود: باتوجه به روند افزايش��ی ابتال به 
ويروس کرونا در اين استان ايزوله کردن بیماران 

کرونايی ضروری است.
دبیر س��تاد مبارزه با کرونا در اس��تان بوشهر با 
اش��اره به اينکه انتقال ويروس و ش��یوع بیماری 
کرون��ا  ب��ه س��بب تجمع ه��ا  ودورهمی ها رخ 
می ده��د گفت: در اين راس��تا برخی افراد که از 
بیماری خود اطالع دارند پروتکل های بهداشتی 
را رعايت نمی کنند و س��بب شیوع اين بیماری 

می شود.

سالمت رد 
گاه رساهن ن
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دادستان شهرکرد:به خطر انداختن بهداشت 
عمومی پیگرد قانونی دارد

  ايرنا- دادس��تان عمومی و انقالب مرکز چهارمحال و بختیاری 
گفت: افرادی که با بی توجهی و رعايت نکردن مس��ائل بهداشتی 
منجر به ش��یوع ويروس کرونا در استان شوند و سالمت جامعه را 
تهديد کنند، مش��مول جرم تهديد علیه بهداشت عمومی شده و با 

برخورد قضايی روبرو می شوند.
عبدالرضا علی محمدی روز پنجش��نبه در نشس��ت س��تاد استانی 
پیش��گیری و مقابله با ويروس کرونا افزود: اگر چه اولويت اصلی 
در بحث مهار و مقابله با ش��یوع ويروس کرونا، مسائل پیشگیرانه 
اس��ت و باي��د در اي��ن خصوص بی��ش از پیش اطالع رس��انی و 
فرهنگ سازی شود، اما چنانچه برخی افراد با بی توجهی و غفلت، 
منجر به تهديد علیه بهداش��ت عمومی شوند، مورد پیگرد قانونی 

قرار می گیرند.
وی ادامه داد: در همین راس��تا بايد تا می توان با آگاه سازی مردم 
در خصوص ش��یوع وي��روس کرونا در اجتماع��ات، از برگزاری 
مراسم های جش��ن عروسی و ختم جلوگیری ش��ود و در مرحله 
بعدی چنانچه مراسم های برگزار شد،فرمانداران و دهیاران در اين 
خصوص نظارت های الزم را در دس��تورکار خ��ود قرار دهند، تا 
چناچه به توصیه های بهداش��تی عمل نش��ود، يا خودشان به افراد 

متخلف تذکر دهند يا آنها را به مراجع قانونی معرفی کند.
علی محمدی، همچنین بر ضرورت نظارت بر سالن ها و تاالرهای 
عروس��ی در اس��تان تاکید کرد و گفت: با وجود بازگش��ايی بازار 
و اصناف، آس��یبی در اين حوزه متوجه مردم نش��د بلکه آنچه در 
اين روزها به ش��دت باعث تشديد ش��یوع ويروس کرونا می شود 

،برگزاری اجتماعات و مراسم های فامیلی است.
دادستان عمومی و انقالب مرکز چهارمحال و بختیاری خاطرنشان 
کرد: اس��تان پتانس��یل اين را دارد که آمار شیوع ويروس کرونا را 
کاه��ش دهد، از همین رو بايد همراهی مردم و مس��ئوالن تقويت 
ش��ود. علی محمدی ،با انتقاد از نحوه مديريت ورود مس��افران به 
اس��تان در تعطیالت روزهای گذش��ته، افزود: در اين حوزه موفق 
عمل نشد اما ضروری است تا در تعطیالت پیش رو با برنامه ريزی 
بهت��ر، ورود مس��افران از اس��تانهای همجوار را ب��ه نحو مطلوبی 

مديريت کرد.

۶ هزار و ۹۱۶ مورد نمونه گیری 
تشخیص کرونا در چهارمحال 
       و بختیاری انجام گرفت

 ايرن��ا- ريیس دانش��گاه علوم پزش��کی، خدمات 
درمانی و بهداشتی چهارمحال و بختیاری گفت: از 

ابتدای ش��یوع ويروس کرونا تاکنون ۶ هزار و ۹1۶ مورد نمونه گیری 
از افراد مشکوک به عالئم بالینی اين ويروس گرفته شد.

مجید شیرانی روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار ايرنا افزود: با فعال 
ش��دن آزمايشگاه تشخیص کرونا در استان از نیمه های اسفندماه سال 
گذش��ته، روند نمونه گیری و اعالم پاسخ آزمايشات سرعت بیشتری 

به خود گرفت.
وی ادامه داد: اين آزمايش��گاه با ظرفی��ت ۲۰۰ مورد نمونه گیری در 
روز ب��ا حداکث��ر ظرفیت خود در حال فعالیت اس��ت و آمادگی الزم 
برای فعال کردن آزمايشگاه دوم در استان فراهم شده است و چنانچه 
تعداد بیماران مشکوک افزايش پیدا کند، اين آزمايشگاه نیز وارد مدار 

می شود.
ش��یرانی، با بیان اينکه روزانه بی��ن 1۲۰ تا ۲۰۰ مورد نمونه گیری در 
آزمايشگاه تشخیص کرونا در استان بررسی می شود، تصريح کرد: ۸۰ 
درصد اين نمونه گیری ها، س��رپايی گرفته می ش��ود و تنها ۲۰ درصد 

آزمايشات مربوط به افراد بستری در مراکز درمانی است.
ريیس دانشگاه علوم پزشکی، خدمات درمانی و بهداشتی چهارمحال 
و بختی��اری با بیان اينکه در روزهای اخیر ش��یوع ويروس کرونا در 
استان روند صعودی به خود گرفته است، افزود: اين موضوع عالوه بر 
اينکه ناشی از بی توجهی مردم نسبت به رعايت توصیه های بهداشتی 
در خصوص خودداری از برگزاری اجتماعات و مراس��مات عروسی 
و ختم اس��ت، بلکه به اجرای طرح نمونه گی��ری هدفمند نیز مربوط 

می شود.
ش��یرانی، چالش اصلی ش��یوع ويروس کرونا در اس��تان را مجالس 
خانوادگی دانست و گفت: در همین رابطه نیازمند فرهنگسازی برای 
خودداری مردم از برپايی مراس��مات هستیم و اين موضوع همکاری 

بیش از پیش رسانه ها و فعاالن فضای مجازی را می طلبد.

سالمت رد 
گاه رساهن ن ۹۵ درصد مبتالیان به کرونا در 

چهارمحال و بختیاری بهبود یافتند
 

ايرنا- معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی، خدمات درمانی 
و بهداش��تی چهارمحال و بختیاری گف��ت: ۹۵ درصد بیماران 
مبتال به کرونا در اس��تان يا در مراک��ز درمانی و يا در قرنطینه 

خانگی بهبود يافته و به چرخه عادی زندگی بازگشتند.
سید راشد جزايری روز جمعه در گفت  و گو با خبرنگار ايرنا 
افزود: در روزهای اخیر ش��اهد روند صعودی شیوع ويروس 
کرونا در اس��تان هس��تیم، اما از آنجا که قدرت بیماری کاهش 
يافته، بس��یاری از بیماران بدون هیچ گون��ه عالمتی در جامعه 
حض��ور پیدا می کنند که اين موضوع خطرناک اس��ت و مردم 
باي��د در رعايت توصیه های بهداش��تی اهتم��ام ويژه ای به کار 
گیرند. وی، وجود ناق��الن بدون عالمت را از عوامل موثر در 
صعودی شدن ش��یوع ويروس کرونا دانست و گفت: تنها 1۸ 
درصد مبتاليان به ويروس کرونا دارای عالئم بالینی هس��تند و 
چنانچ��ه اين افراد در اجتماعات حض��ور پیدا کنند، به راحتی 

ويروس را به اطرافیان خود انتقال می دهند.
ب��ه گفته وی، از بیمارانی که جواب آزمايش آنها مثبت قطعی 
می ش��ود، تعهدنامه گرفته می شود تا به مدت 1۴ روز قرنطینه 
خانگی را رعايت کنند و چنانچه به اين تعهد پايبند نباش��ند به 

مراجع قضايی معرفی می شوند.
ريیس مرکز بهداش��ت چهارمحال و بختیاری، همراهی مردم 
اين استان در رعايت پروتکل های بهداشتی را بیشتر از میانگین 
کشوری دانست و گفت: طبق جديد گزارش وزارت بهداشت، 
میزان رعايت پروتکل های بهداشتی در استان ۵۰ درصد اعالم 

شده در حالی که میانگین کشوری آن ۲۲ درصد است.
جزايری، با اشاره به فعالیت مستمر مراقبین سالمت و ماموران 
بهداش��ت محیط بر فعالیت اصناف اس��تان، خاطر نشان کرد: 
رفع محدودي��ت اصناف چالش خاصی در خصوص صعودی 
شدن روند شیوع ويروس کرونا ايجاد نکرده بلکه بزرگترين و 

اصلی ترين چالش ما مراسمات عروسی و ختم است.

۶ هزار و ۹۱۶ مورد نمونه گیری 
تشخیص کرونا در چهارمحال و 

بختیاری انجام گرفت
 ايرنا- ريیس دانشگاه علوم پزشکی، خدمات درمانی 
و بهداش��تی چهارمحال و بختیاری گفت: از ابتدای شیوع ويروس کرونا 
تاکنون ۶ هزار و ۹1۶ مورد نمونه گیری از افراد مشکوک به عالئم بالینی 

اين ويروس گرفته شد.
مجید ش��یرانی روز ش��نبه در گفت وگو با خبرنگار ايرنا افزود: با فعال 
ش��دن آزمايشگاه تش��خیص کرونا در اس��تان از نیمه های اسفندماه سال 
گذش��ته، روند نمونه گیری و اعالم پاس��خ آزمايشات سرعت بیشتری به 

خود گرفت.
وی ادامه داد: اين آزمايش��گاه با ظرفیت ۲۰۰ مورد نمونه گیری در روز 
با حداکثر ظرفیت خود در حال فعالیت اس��ت و آمادگی الزم برای فعال 
کردن آزمايشگاه دوم در استان فراهم شده است و چنانچه تعداد بیماران 

مشکوک افزايش پیدا کند، اين آزمايشگاه نیز وارد مدار می شود.
ش��یرانی، با بیان اينکه روزان��ه بین 1۲۰ تا ۲۰۰ م��ورد نمونه گیری در 
آزمايش��گاه تش��خیص کرونا در اس��تان بررسی می ش��ود، تصريح کرد: 
۸۰ درصد اين نمونه گیری ها، س��رپايی گرفته می ش��ود و تنها ۲۰ درصد 

آزمايشات مربوط به افراد بستری در مراکز درمانی است.
ريیس دانشگاه علوم پزش��کی، خدمات درمانی و بهداشتی چهارمحال 
و بختیاری با بیان اينکه در روزهای اخیر شیوع ويروس کرونا در استان 
روند صعودی به خود گرفته اس��ت، اف��زود: اين موضوع عالوه بر اينکه 
ناش��ی از بی توجهی مردم نس��بت ب��ه رعايت توصیه های بهداش��تی در 
خصوص خودداری از برگزاری اجتماعات و مراسمات عروسی و ختم 

است، بلکه به اجرای طرح نمونه گیری هدفمند نیز مربوط می شود.
ش��یرانی، چال��ش اصلی ش��یوع ويروس کرون��ا در اس��تان را مجالس 
خانوادگی دانس��ت و گفت: در همین رابطه نیازمند فرهنگس��ازی برای 
خودداری مردم از برپايی مراسمات هستیم و اين موضوع همکاری بیش 

از پیش رسانه ها و فعاالن فضای مجازی را می طلبد.

  ايرن��ا- ريی��س مرکز اورزان��س و فوريت های پزش��کی چهارمحال و 
بختیاری با اش��اره به موقعیت استان و س��خت گذر بودن برخی از مناطق 
استان گفت: اين اس��تان نیازمند اورژانس هوايی است و برقراری فعالیت 

دوباره اورژانس هوايی در استان يک ضرورت است.
محمد حیدری روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا با اشاره به حادثه  
س��قوط بالگرد اورژانس دانش��گاه علوم پزشکی استان در جريان عملیات 
نجات مادر باردار از اهالی روستای دهدلی شهرستان اردل در  اواخر سال 
۹۷ افزود: اورژانس استان سال گذشته به ۴۰ مورد امداد هوايی نیاز داشت.

وی اظهار داشت: به دلیل نبود بالگرد و درخواست از استان های همجوار، 
تنها يک چهارم اين حوادث و فوريتهای با بالگرد امداد رسانی شد. ريیس 
مرکز اورزانس و فوريت های پزشکی چهارمحال و بختیاری، به سخت گذر 

ب��ودن و کوهس��تانی بودن اين اس��تان و وضعی��ت آب و هوايی در فصل 
زمس��تان اش��اره کرد و گفت: اعزام بالگرد به اس��تان به س��ختی از سوی 

استان های همجوار انجام می شود.
حیدری اظهار داش��ت: رايزنی های الزم برای راه اندازی دوباره اورژانس 
هوايی از س��وی دانشگاه علوم پزش��کی و مديريت اورژانس چهارمحال 
و بختیاری با اورژانس کش��ور در خصوص اختص��اص بالگرد اورژانس 
به اس��تان انجام ش��ده اس��ت و راه اندازی اين اورژانس نیاز به همکاری و 

همراهی مسووالن استان را دارد.
وی، به تامین اعتبار اولیه برای خريد و يا اجاره کردن بالگرد اش��اره کرد 
و گفت: امدادرس��انی هوايی نیاز به هزينه زي��اد دارد که اين امر همراهی 

مسووالن استان را می طلبد.

سالمت رد 
گاه رساهن ن

چهارمحال و بختیاری نیازمند اورژانس امداد هوایی است
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ايس��نا/چهارمحال و بختیاری نماينده ولی فقیه 
در چهارمحال وبختی��اری ب��ا مقايس��ه وضعیت 
مب��ارزه و مقابله با کرونا در جمهوری اس��المی 
و کش��ورهای مدعی قدرت در جه��ان، گفت: 
کرون��ا ويروس به هم��گان ثابت کرد که قدرت 
کشورهای استکباری پوشالی و ساختگی است.

حجت االسالم والمس��لمین محمدعل��ی نکونام 
۲۳ خردادماه در خطبه های نمازجمعه ش��هرکرد 
با تأکی��د بر ضرورت توجه ب��ه حالل و حرام، 
اظه��ار کرد: نبايد به غیر از خداوند از هیچ کس 
ديگری باک داشته داش��ته باشیم و تنها بايد در 

برای خداوند بندگی کنیم و خاشع باشیم.
ام��ام جمع��ه ش��هرکرد در ادام��ه با اش��اره به 
سالروز تش��کیل انقالب فرهنگی در ۲۳ خرداد 
س��ال 1۳۵۹، تأکید ک��رد: متولیان امر ش��ورای 
انقالب فرهنگی را جدی بگیرند ما در بس��یاری 
از عرصه ه��ای اقتص��ادی، اجتماع��ی، س��بک 
زندگی، کار و سیاس��ت خارجی نیازمند تحول 
و انق��الب هس��تیم. وی در ادامه ب��ا تبريک به 

مناس��بت فرارسیدن س��الروز تش��کیل سازمان 
جهادس��ازندگی، گفت: امروز جهادکش��اورزی 
ک��ه همان جهادس��ازندگی س��ابق اس��ت نقش 
بی بديلی در تولید مايحتاج زندگی مردم و رونق 
بخش��یدن به اقتصاد و تولید دارد. نکونام اضافه 
کرد: سازمان جهادکشاورزی رسالت سنگینی در 
کوتاه کردن دست بیگانگان و خودکفايی کشور 
دارد که برای موفقیت فعاالن اين عرصه آرزوی 

توفیق داريم.
خطیب نمازجمعه ش��هرکرد با اشاره به مکتب 
امام ص��ادق)ع(، بیان کرد: بندگ��ی، خدمت به 
بندگان خدا، کمک مومنانه، مواسات، حرکت در 
س��ايه واليت از مهم ترين درس های مکتب اين 
امام همام است و شاهد بوديم که مردم ما نیز در 

اين شرايط کرونايی پیرو مکتب ايشان هستند.
وی ب��ا مقايس��ه وضعی��ت مب��ارزه و مقابله با 
کرونا در جمهوری اسالمی و کشورهای مدعی 
قدرت در جهان، خاطرنشان کرد: کرونا ويروس 
ب��ه هم��گان ثابت ک��رد که قدرت کش��ورهای 

استکباری پوشالی و ساختگی 
است. نکونام با تأکید بر اينکه 
رعاي��ت فاصل��ه اجتماع��ی و 

رعايت پروتکل های بهداش��تی در شرايط فعلی 
از ضروريات اس��ت، عنوان کرد: خوشبختانه با 
همراه��ی مردم و توصیه های مقام معظم رهبری 
اين بیماری در کشور ما به خوبی مديريت شد، 
ام��ا نبايد اجازه بدهیم با ش��کل گیری تجمعات 

غیرضروری زمینه انتقال ويروس فراهم شود.
امام جمعه شهرکرد با اشاره به سیاست خارجی 
کشور، يادآور شد: ديگر کسی نمی تواند مدعی 
ش��ود که آمريکا در جهان ابر قدرت اس��ت، اما 
عده ای در حیطه سیاست خارجی منفعالنه عمل 
می کنند و موضع گیری های آنان مقتدرانه نیست.
وی در پايان بیان کرد: شاهد بوديم که نیروهای 
م��ا درياه��ا را درنورديدن��د و با کش��وری در 
همس��ايگی آمريکا پیمان بستند و معامله کردند، 
ام��ا آمريکا ج��ز ابراز تأس��ف و تهديد توخالی 

نتوانست کاری کند.

 ايس��نا/چهارمحال و بختی��اری فرمان��دار اردل 
گفت: بیش از 11۸ تس��ت کرونا ظرف يک هفته 
گذشته از افراد حاضر در مراسم يک عروسی در 
شهرستان اردل گرفته شده که متاسفانه تست ۴۰ 

نفر آن ها مثبت تشخیص داده شده است.
محمود کیانی در گفت وگو با ايس��نا، با اش��اره 
ب��ه افزايش آم��ار مبتاليان به وي��روس کرونا در 
شهرس��تان اردل، اظه��ار کرد: اي��ن افزايش آمار 
مربوط به برگزاری مراس��مات و مجالس محلی 

بوده  است.
فرماندار اردل گفت: برگزاری مجالس عروسی 
و حض��ور اف��راد از س��اير نقاط کش��ور در اين 
شهرس��تان، منجر به مبتال شدن افراد و وابستگان 

خانواده میزبان به ويروس کرونا شد.
وی ادام��ه داد: چنانچه مهمان ه��ا با حضور در 
مراسم عروسی و يا ترحیم به ويروس کرونا مبتال 
ش��وند، برگزار کننده مراسم مرتکب جرم شده و 
با عنايت ب��ه اطالعیه صادره از طرف دادس��تان 
شهرس��تان، با آن ه��ا برخورد قضاي��ی صورت 

می گیرد.
کیانی با تاکید بر اينکه بايد از تجربه های بحران 
کرون��ا ب��رای افزاي��ش و بهبود خدمت رس��انی 
به ش��هروندان اس��تفاده کنیم، اف��زود: با تعطیلی 

مراکز گردش��گری، بوم گ��ردی، اقامتی، پارک ها 
و بوس��تان ها و خان��ه معل��م شهرس��تان اردل و 
همچنین ارجحیت موضوع س��المت شهروندان، 
با همکاری ش��بکه بهداشت و درمان تالش  های 
مستمری در راستای تامین سالمت و پیشگیری از 

شیوع  ويروس کرونا در حال انجام است.
وی ب��ا اش��اره ب��ه فص��ل امتحان��ات نهاي��ی 
دانش آم��وزان پايه نهم و دوازدهم، اضافه کرد: به 
منظور رعايت پروتکل های بهداش��تی و رعايت 
فاصله گذاری اجتماعی، بسیاری از امتحانات در 
فضای باز انجام می شود و  پرسنل شبکه بهداشت  
و درمان با حضور در مدارس قبل از هر جلس��ه 
امتحان  کار غربالگری و تب سنجی دانش آموزان 

را انجام می دهند.
فرمان��دار اردل با بیان اينکه هرگونه تجمع افراد 
تهديد علیه بهداشت عمومی جامعه است، تصريح 
کرد: از شهروندان در خواست می کنیم در بحران 
کرون��ا افراد از برگزاری تجمعات، مراس��مات و 

مجالس محلی خودداری کنند.
کیانی ادامه داد: تاکنون بیش از 11۸ تست کرونا 
ظرف يک هفته گذشته از افراد حاضر در مراسم 
عروس��ی گرفته شده است که متاسفانه تست ۴۰ 
نفر آن ها مثبت تش��خیص داده ش��ده، افرادی که 

تست آن ها مثبت بوده تحت مراقبت های ويژه و 
قرنطینه خانگی به سر می برند و وسايل حفاظت 
ش��خصی از جمله ماسک، دس��تکش و دارو در 
اختیار آن ها قرار گرفته  است و با پیگیری مستمر 
پرسنل ش��بکه بهداشت شهرستان اردل وضعیت 
افراد مبتال ب��ه کرونا مورد رس��یدگی دقیق قرار 

می گیرد.
وی عنوان ک��رد: همچنان اکیپ ه��ای مبارزه با 
بیماری ها و بهداش��ت محیط شبکه بهداشت اين 
شهرس��تان آماده باش هس��تند و درحال حاضر 
۳ مرکز درمانی ۲۴ س��اعته در س��طح شهرستان 
به منظ��ور خدمت رس��انی به ش��هروندان آماده 
خدمت و درحال فعالیت هستند و به طور مداوم 
وضعیت افراد را رصد کرده و از موارد مشکوک 

نمونه گیری انجام می شود.
کیانی عن��وان کرد: در بیمارس��تان امام رضا)ع( 
اردل بخشی به صورت ايزوله با عنوان بخش ويژه 
کرونا اختصاص داده شده است ولی خوشبختانه 
تاکنون به دلی��ل بدحال نبودن ح��ال افراد مبتال 
ب��ه ويروس کرونا اين بخش مورد اس��تفاده قرار 
نگرفته و بیمار بدحال در شهرستان وجود ندارد 
و افراد مبتال به ويروس کرونا در قرنطینه خانگی 

به سر میبرند.

کرونا به همگان ثابت کرد که قدرت کشورهای استکباری پوشالی است

ابتالی ۴۰ نفر به ویروس کرونا در یک عروسی!

سالمت رد 
گاه رساهن ن

بختیاری  و  ايسنا/چهارمحال 
رئیس مرکز مديريت حوادث 
پزش��کی  فوريت ه��ای  و 
چهارمحال و بختیاری از وقوع ۳ حادثه رانندگی 
در اس��تان خبر داد و گفت: اين حوادث ۳ فوتی 

و 1۲ مصدوم برجای گذاشت.
محمد حیدری در گفت وگو با ايس��نا از وقوع 
چند حادثه رانندگ��ی در چهارمحال و بختیاری 

خب��ر داد و اظهار ک��رد: برخ��ورد ۴ خودرو و 
واژگونی يک پی��کان در اين حوادث ۳ فوتی و 

1۲ مصدوم برجای گذاشت.
رئی��س مرکز مديريت ح��وادث و فوريت های 
پزشکی چهارمحال و بختیاری افزود: در حادثه 
اول يک دستگاه پرايد و وانت آريسان در محور 
لردگان به س��میرم  ۵ مصدوم داشت، همچنین 
در حادث��ه دوم نیز در محور لردگان به ياس��وج 

حوالی مالخلیفه تصادف پژو با تريلی ۳ فوتی و 
۲ مصدوم برجای گذاشت.

وی خاطرنشان کرد: در حادثه سوم نیز واژگونی 
پیکان در محور ارمند به بوگر ۵ مصدوم برجای 
گذاش��ت که با اع��الم اين حوادث ۴ دس��تگاه 
آمبوالنس به محل وقوع حوادث اعزام ش��دند، 
۲ مصدوم در محل درمان و 1۰ مصدوم ديگر به 

مراکز درمانی منتقل شدند.

 ايس��نا/چهارمحال و بختیاری پزشکی عمومی 
در چهارمحال و بختیاری با تاکید بر اس��تفاده از 
ماسک در هنگام بودن در اتاق فرد بیمار، گفت: 
در حین اس��تفاده از ماس��ک از لمس آن پرهیز 
کرده و به صورت خود دس��ت ن��زده و پس از 
اس��تفاده آن را درون کیسه پالستیکی انداخته و 

دور بیندازيد.
آرش روغنی در گفت وگو با ايسنا با بیان اينکه 
فرد مشکوک به کرونا، با عالئم شايعی همچون 
س��رفه خش��ک، لرز يا گلودرد با تنگی نفس به 
مراکز درمانی مراجعه می کنند، اظهار کرد: برای 
اغلب بیماران الزم اس��ت مراقبت های درمانی و 

تسکینی در منزل انجام شود.
وی گروه های در معرض خطر را بیماران نقص 
ايمنی و دارای بیماری های زمینه ای دانس��ت و 
افزود: افراد تحت ش��یمی درمانی، سرطان های 
بدخیم، مبتاليان ب��ه ايدز و پیوند اعضا و از آن 
طرف بیماران قلبی عروقی، فش��ار خون، ديابت 
و بیماران تنفسی زمینه ای بسیار در معرض خطر 

ابتال به اين ويروس هستند.
عضو هیات مديره سازمان نظام پزشکی استان 
بیان ک��رد: مراقبت های معمولی برای افرادی که 
نیاز به بستری نخواهند داشت، شامل استراحت، 
تغذيه مناس��ب، مصرف مايعات کافی و قرنطینه 

در منزل است.
روغنی تصريح کرد: درم��ان مبتاليان در منزل 
و موراد س��رپايی به صورت درمان تس��کینی و 
عالمت��ی بوده و درم��ان اختصاصی ديگری نیاز 
ندارد، در شرايط خاص و فقط در افراد پرخطر، 

دارو تجويز می شود.
اين پزش��ک عموم��ی تاکی��د ک��رد: در بیمار 
کرونايی که س��رپايی درمان می شود و در منزل 

قرنطینه هس��تند، اگر دچار تنگی نفس و تنفس 
دشوار و کبود شدن لب ها، عاليم کاهش سطح 
هوش��یاری مانند گیجی، درد يا فشار مداوم در 
قفسه س��ینه ش��دند، تماس با اورژانس 11۵ و 

ارجاع به بیمارستان بايد انجام شود.
وی ادامه داد: اگر بیمار دچار تش��ديد س��رفه، 
س��رفه خلط دار و قطع نشدن تب پس از ۵ روز 
از ش��روع درمان شد بايد به پزشک مراجعه کند 
تا در خصوص برگش��ت مجدد بیمار به منزل يا 

ارجاع به مراکز درمانی تصمیم گرفته شود.
اين پزشک عمومی با اشاره به اينکه برای پايان 
زمان قرنطینه خانگی بايد به دو اصل توجه کرد، 
گفت: عالئمی مانند س��رفه و تنگی نفس نبايد 
وجود داش��ته باشد و بیمار طی ۷۲ ساعت اخیر 

بدون مصرف داروی تب بر، تب نداشته باشد.

روغنی با تاکید بر اس��تفاده از ماسک در هنگام 
بودن در اتاق ف��رد بیمار، تصريح کرد: در حین 
استفاده از ماس��ک از لمس آن پرهیز کرده و به 
صورت خود دست نزده و پس از استفاده آن را 

درون کیسه پالستیکی انداخته و دور بیندازيد.
عضو هیئت مديره سازمان نظام پزشکی استان 
اف��زود: الزم اس��ت از ظ��روف، لیوان، قاش��ق، 
چن��گال، ملحفه و روبالش��ی مجزا ب��رای بیمار 
استفاده کرده و آن ها را پس از استفاده به همراه 
حوله بیمار بش��ويید و بیشترين سطوحی را که 
توس��ط بیمار لمس می ش��ود، شناس��ايی و اين 

سطوح را روزانه ضدعفونی کنید.
وی خاطرنش��ان کرد: بايد از اس��تراحت کافی 
بیمار، نوشیدن فراوان مايعات و غذاهای مفید و 

مغذی بیمار اطمینان حاصل شود.

۳ فوتی و ۱۲ مصدوم در حوادث رانندگی استان

در مواجهه با فرد مبتال به کرونا چه کنیم؟

سالمت رد 
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فرمانداران نظارت جدی بر برگزاری 
تجمعات داشته باشند

 ايس��نا/چهارمحال و بختی��اری اس��تاندار چهارمحال و 
بختیاری گفت: فرمانداران و بخش��داران نظارت جدی بر 
برگزاری تجمعات در شهرس��تان ها داشته باشند و افرادی 
ک��ه بی مهابا س��المت مردم را ب��ه خط��ر می اندازند را به 

نهادهای متولی معرفی کنند.
اقبال عباس��ی ۲۲ خردادماه در ستاد پیشگیری و مبارزه با 
کرون��ا در چهارمحال و بختیاری ب��ا بیان اينکه تصمیمات 
س��تاد کرون��ا در صورت ع��دم همراهی م��ردم قابل اجرا 
نیس��ت، اظهار کرد: بايد مس��ئولیت اجتماع��ی مردم را به 
آن ها يادآوری کنیم تا با فرهنگ س��ازی ت��ا زمان برطرف 
شدن خطرات، همراهی برای اجرای دستورالعمل ها داشته 

باشند.
اس��تاندار چهارمح��ال و بختی��اری ب��ا تاکید ب��ر اينکه 
اطالع رس��انی در خص��وص کرون��ا ويروس باي��د تنها از 
طريق دانش��گاه علوم پزش��کی صورت بگیرد، گفت: عدم 
اطالع رس��انی صحیح می توانند مش��کالتی را ايجاد کند، 
همچنین اطالع رسانی و آگاه س��ازی صحیح بايد از طريق 

رسانه ها و فضای مجازی انجام شود.
وی تاکید کرد: فرمانداران و بخشداران نظارت جدی بر 
برگزاری تجمعات در شهرس��تان ها داشته باشند و افرادی 
ک��ه بی مهابا س��المت مردم را ب��ه خط��ر می اندازند را به 

نهادهای متولی معرفی کنند.
عباس��ی ادام��ه داد: اقدام��ات مجرمانه و ع��دم رعايت 
پروتکل های بهداش��تی در خصوص کرونا ويروس مورد 
پیگ��رد قانونی ق��رار می گی��رد، فرمانداران، بخش��داران، 
دانش��گاه علوم پزشکی و نیروی انتظامی در اين خصوص 

وظیفه سنگینی دارند.
اس��تاندار چهارمحال و بختیاری در خصوص کم و کیف 
برگزاری امتحانات مجازی و حضوری دانش��جويان، بیان 
کرد: بر اس��اس نظر دانشگاه علوم پزش��کی مناطق قرمز و 
زرد مشخص شود و دانشگاه ها بر اساس اين نظر می توانند 
تصمی��م الزم را اتخ��اذ کنند. وی از لزوم تش��کیل کمیته 
بررس��ی جرايم فضای مجازی خب��ر داد و افزود: اداره کل 
فرهن��گ و ارش��اد اس��المی چهارمحال و بختی��اری اين 
موضوع را مدنظر قرار دهد و مقدمات اس��تفاده از ظرفیت 
رس��انه ها برای افزايش آگاهی رس��انی در خصوص کرونا 

ويروس را فراهم کند.
عباسی با بیان اينکه طبق مصوبه ستاد کرونا آموزشگاه های 
علم��ی و آزاد از تاري��خ ۲۴ خرداد اج��ازه فعالیت دارند، 
گفت: بازگش��ايی ها بايد بر اس��اس پروتکل های بهداشتی 

صورت بگیرد در صورت بروز تخلف برخورد می شود.
اس��تاندار چهارمحال و بختیاری با بیان اينکه تهديدها و 
فرصت های در خانه ماندن بايد بر اساس آمارهای موجود 
بررسی ش��ود، تاکید کرد: در جلس��ه آتی گزارشی از اين 
موضوع ارائه ش��ود و راهکارها برای جلوگیری از تبعات 

ارائه شود.

تجمعات شادی و عزا باید محدود شود
ايسنا/چهارمحال و بختیاری رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 
ب��ا بیان اينکه ايج��اد مجدد محدوديت برای مس��ائل اقتصادی در 
ش��رايط فعلی امکانپذير نیست، گفت: برگزاری تجمعات شادی و 
عزا بايد محدود ش��ود، نیاز است تعهد اجتماعی مردم را نسبت به 

سالمت ديگران به آن ها يادآوری کنیم.

مجید شیرانی ۲۲ خردادماه در جلسه ستاد پیشگیری و مقابله با کرونا در چهارمحال 
و بختیاری با بیان اينکه کرونا ويروس ناشناخته است، اظهار کرد: بیش ترين پیشرفت 
در مبارزه با اين ويروس بحث تش��خیص بیم��اری و درمان حمايتی بوده و کمترين 
پیشرفت مربوط به پیش بینی رفتار بیولوژيک و روند بیماری زايی اين بیماری است.

رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی ش��هرکرد ادام��ه داد: حتی مقاالت چاپ ش��ده در 
خصوص کرونا ويروس با اتکا به سابقه نويسندگان است اما نمی توان اين مطالب را 

راستی آزمايی کرد و پیش بینی ها معموال درست نیست.
وی با اشاره به اينکه منحنی نمودار شیوع کرونا ويروس معموال در استان ها يکسان 
اس��ت، يادآور شد: تالش ما طوالنی شدن سطح منحنی با ارتفاع کم بود، تاکنون در 

چهارمحال و بختیاری ۷ نوسان در منحنی شیوع داشتیم.
شیرانی از افزايش چشمگیر آمار مبتاليان به کرونا ويروس در چهارمحال و بختیاری 
در 1۰ روز گذشته خبر داد و بیان کرد: بیش تر موارد به صورت سرپايی تحت درمان 

قرار گرفتند.
رئیس دانش��گاه علوم پزشکی شهرکرد تاکید کرد: تا زمان ابتالی ۷۰ درصد مردم يا 
کشف داروی اختصاصی و  واکسن بايد مراقب خطرات کرونا ويروس باشیم، طبق 

بررسی ها قدرت سرايت کمتر نشده اما شدت بیماری کمتر شده است.
وی با بیان اينکه ايجاد مجدد محدوديت برای مس��ائل اقتصادی در ش��رايط فعلی 
امکانپذير نیست، خاطرنشان کرد: برگزاری تجمعات شادی و عزا بايد محدود شود، 

نیاز است تعهد اجتماعی مردم را نسبت به سالمت ديگران به آن ها يادآوری کنیم.
ش��یرانی در پايان با اشاره به اينکه ش��یوه آموزش ها بايد تغییر کند، عنوان کرد: در 

حال حاضر حاضر اردل و کوهرنگ وضعیت قرمز دارند.
در ادامه جلس��ه سید راشد جزايری معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 
با بیان اينکه نگرانی ما در حال حاضر رعايت قرنطینه توس��ط بیماران س��رپايی مبتال 
به کرونا ويروس اس��ت، اظهار کرد: اين افراد ملزم هس��تند به مدت 1۴ روز قرنطینه 

خانگی را را رعايت کنند و از آن ها تعهد اخذ می شود.
وی با اش��اره به اينکه در اوايل ش��یوع کرونا مردم  حدود ۷۰ درصد پروتکل های 
بهداشتی را رعايت می کردند، گفت: هم اکنون اين عدد به ۲۲ درصد به طور میانگین 

در کشور رسیده است، اين عدد در چهارمحال و بختیاری حدود ۵۰ درصد است.
جزاي��ری در پايان يادآور ش��د: س��الن های پذيرايی موظف هس��تند با يک چهارم 

ظرفیت فعالیت کنند.

سالمت رد 
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شناسایی ۲۲۳۸ مورد جدید 
ابتال به کووید ۱۹ در کشور/

فوت ۷۸ بیمار طی ۲۴ ساعت 
گذشته

س��خنگوی وزارت بهداش��ت از شناسايی 
۲۲۳۸ مورد جديد کروناويروس در کش��ور 
طی ۲۴ س��اعت گذشته خبر داد و گفت: به 
اين ترتیب مجم��وع مبتاليان کوويد1۹ در 

کشور به 1۸۰ هزار و 1۷۶ نفر رسید.
به گزارش ايس��نا، دکترسیما سادات الری 
گفت: از ديروز تا امروز )۲۲ خرداد 1۳۹۹( 
و بر اس��اس معیارهای قطعی تش��خیصی، 
۲۲۳۸بیم��ار جديد مبتال ب��ه کوويد1۹ در 
کشور شناسايی ش��د که ۶۸۸ مورد بستری 

شدند.
وی ادام��ه داد: ب��ه اي��ن ترتی��ب مجموع 
بیماران کوويد1۹ در کشور به 1۸۰ هزار و 

1۷۶ نفر رسید.
الری همچنی��ن گفت: متاس��فانه در طول 
۲۴ س��اعت گذش��ته، ۷۸ بیم��ار کوويد1۹ 
جان خود را از دس��ت دادند. به اين ترتیب 
مجموع جان باختگان اين بیماری به ۸۵۸۴ 

نفر رسید.
اف��زود:  بهداش��ت  وزارت  س��خنگوی 
خوش��بختانه تاکنون  1۴۲ هزار و ۶۶۳ نفر 
از بیم��اران، بهبود يافته و يا از بیمارس��تانها 

ترخیص شده اند.
وی ادام��ه داد: تا کنون يک میلیون و 1۷۳ 
هزار و ۲۰۸ آزمايش تشخیص کوويد1۹ در 

کشور انجام شده است.
س��خنگوی وزارت بهداشت افزود: استان  
خوزس��تان همچنان در وضعیت قرمز است 
و استان های کردس��تان، کرمانشاه، کرمان و 
هرمزگان  نیز در وضعیت قرمز يا هش��دار 

قرار دارند.
وی ادام��ه داد: از اهال��ی اس��تان های در 
وضعیت قرم��ز می خواهیم که پروتکل های 
بهداش��تی را رعايت کنند  وبه مردم س��اير 
ش��هرها نیز توصیه می ش��ود که در مجامع 
عمومی از ماسک استفاده و نکات بهداشتی 

و فاصله گذاری اجتماعی را رعايت کنند.
الری با بیان اينکه برخی گزارشات حاکی 
از اين اس��ت که در برخی ش��هرها رعايت 
پروتکل ه��ای بهداش��تی ب��ه ي��ک چهارم 
رسیده است، گفت: همکاران ما در وزارت 
بهداش��ت روی اين موضوع نظارت دارند 
و اگر م��ردم همکاری و فاصله اجتماعی را 
رعايت کنند، روند بهتری در کنترل بیماری 

کوويد- 1۹ می توانیم داشته باشیم.

نماز جمعه این هفته چهارمحال وبختیاری در 
۸ شهر برگزار نمی شود

چهارمح��ال و بختی��اری ريی��س دفتر ش��ورای سیاس��تگذاری ائم��ه جمعه 
چهارمحال وبختیاری گفت: نماز جمعه اين هفته به جز ۸ ش��هر، در تمام مناطق 
اس��تان و با رعايت تمام دس��تورالعمل های بهداش��تی و رعاي��ت فاصله گذاری 
اجتماعی برپا می ش��ود. حجت االس��الم والمسلمین س��یدمرتضی احمدی در گفت وگو با ايسنا، با 
اشاره به وضعیت قرمز در برخی شهرهای استان، اظهار کرد: نماز جمعه اين هفته در استان به جز 
۸ ش��هر اردل، بن، کوهرنگ، فارسان، جونقان، باباحیدر، فرخشهر و شهر کیان، در ديگر شهرها با 

رعايت تمام دستورالعمل های بهداشتی و رعايت فاصله گذاری اجتماعی برپا می شود.
وی افزود: در شهرکرد، مرکز استان نماز جمعه به امامت نماينده ولی فقیه در استان و امام جمعه 

شهرکرد برگزار می شود.
ريیس دفتر شورای سیاستگذاری ائمه جمعه با تاکید بر لزوم رعايت پروتکل های بهداشتی اعالم 
ش��ده از سوی نمازگزاران و مس��ئوالن برگزاری نماز جمعه، گفت: استفاده از ماسک و دستکش، 
همراه داش��تن مهر و س��جاده و چادر شخصی، استفاده از کیس��ه های يکبار مصرف شخصی برای 

نگهداری کفش و حفظ فاصله گذاری اجتماعی مورد توجه همگان قرار گیرد.

مراکز تفریحی شهرستان کوهرنگ و سامان مجددا تعطیل شد

 ايسنا/چهارمحال و بختیاری معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد از ايجاد محدوديت 
در برخی از شهرس��تان های اس��تان که آمار ابتال در آن باال اس��ت خبر داد و گفت: مراکز تفريحی 

شهرستان کوهرنگ و سامان مجددا تعطیل شد.
سید راشد جزايری در گفت وگو با ايسنا با بیان اينکه آمار ابتاليان به کرونا ويروس در چهارمحال 
و بختیاری افزايش چش��مگیری داشته است، اظهار کرد: برای تحلیل وضعیت استان در خصوص 

اين ويروس يک بازه زمانی 1۴ روزه تعیین می شود و اين مدت زمان تا 1۰ روز نیز اعتبار دارد.
معاون بهداش��تی دانش��گاه علوم پزشکی ش��هرکرد با اش��اره به اينکه ۳  شهرستان چهارمحال و 
بختیاری در وضعیت سفید شیوع کرونا ويروس قرار دارند، گفت: شهرستان کوهرنگ در وضعیت 

قرمز قرار دارد و مابقی شهرستان ها نیز در وضعیت زرد قرار گرفته اند.
جزايری با تأکید بر اينکه نمونه گیری از مبتاليان هدفمند شده است، بیان کرد: در آمار ۴۰ مبتالی 
شهرس��تان اردل در چند روز گذش��ته حدود ۳۲ مورد مربوط به يک جش��ن عروسی بود، احتمال 

کاهش آمار ابتال در چند روز آينده وجود دارد.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد يادآور شد: کرونا ويروس ضعیف شده است اما 
از بین نرفته است، بلکه شرايط فصلی موجب شده است تا حدودی از شدت بیماری کاسته شود 

اما بايد مراقبت های بهداشتی و حفاظت فردی مدنظر باشد.
وی از ايجاد محدوديت در برخی از شهرستان های چهارمحال و بختیاری که آمار ابتال در آن باال 
است خبر داد و عنوان کرد: مراکز تفريحی شهرستان کوهرنگ و سامان مجددا تعطیل شد و امکان 

تشديد محدوديت ها در شهرستان اردل وجود دارد.

سالمت رد 
گاه رساهن ن
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سالمت رد 
گاه رساهن ن تعداد مبتالیان به کووید۱۹ در استان به ۸۹۳ نفر رسید

رئیس دانش��گاه علوم پزشکی شهرکرد از مثبت 
اع��الم ش��دن آزمايش های 1۶ بیمار مش��کوک 
به کوويد1۹ در ۲۴ س��اعت گذش��ته خبر داد و 
گفت: در مجموع تعداد مبتاليان به کوويد1۹ در 

چهارمحال و بختیاری به ۸۹۳ 
نفر رسیده است. 

خبرگ��زاری  گ��زارش  ب��ه 
ف��ارس از ش��هرکرد، به نقل 
از رواب��ط عمومی دانش��گاه 
ش��هرکرد،  پزش��کی  عل��وم 
مجید ش��یرانی از مثبت اعالم 
ش��دن آزمايش های 1۶ بیمار 
مش��کوک ب��ه کووي��د1۹ در 
۲۴ ساعت گذشته خبر داد و 
گفت: در مجموع تعداد مبتاليان به کوويد1۹ در 
چهارمحال و بختیاری به ۸۹۳ نفر رسیده است.

رئیس دانش��گاه علوم پزشکی ش��هرکرد با بیان 

اينک��ه در ح��ال حاض��ر ۴۸ 
نفر در بیمارس��تان های استان 
بس��تری هس��تند، اف��زود: از 

ش��روع اپیدمی بیماری تا کنون يک هزار و ۷۶۳ 
بیمار با عالئم بالینی مش��کوک به کرونا ويروس 

به مراکز درمانی مراجعه کرده اند.
وی با بیان اينک��ه در مجموع از ۶ هزار و ۴۸۵ 
فرد بس��تری و س��رپايی نمونه گیری شده است، 
ادام��ه داد: تعداد ترخیص ش��دگان که به صورت 
قطع��ی ب��ه کرونا مبتال ش��ده و بهب��ود يافته اند 
۸۳۵ نفر بوده اس��ت. ش��یرانی خاطرنشان کرد: 
شهرس��تان های اردل، فارس��ان و ش��هرکرد در 

وضعیت هشدار قرار دارند.

ايجاد فرهنگ سازی در خصوص رعايت نکات 
بهداش��تی، ايجاد کارگروهی برای رصد فضای 
مجازی و شناسايی آسیب های در خانه ماندن، 
افزاي��ش نظارت ها بر رعايت نکات بهداش��تی، 
اعالم جرم برای افرادی که به رعايت پروتکل ها 
بی توجهی می کنند و برخورد جدی با کسانی که 
س��المت جامعه را به خطر می اندازند، بررسی 
وضعیت برگزاری امتحانات نهايی و بازگش��ايی 
مدارس از جمله مس��ائل مطرح ش��ده در جلسه 

ستاد استانی مبارزه با ويروس کرونا بود.
به گزارش خبرگزاری فارس از ش��هرکرد ظهر 
امروز جلس��ه س��تاد اس��تانی مبارزه با ويروس 
کرونا در محل استانداری چهارمحال و بختیاری 

برگزار شد.
ايجاد فرهنگ سازی در خصوص رعايت نکات 
بهداش��تی، ايجاد کارگروهی برای رصد فضای 
مجازی و شناسايی آس��یب های در خانه ماندن، 
افزاي��ش نظارت ها بر رعايت نکات بهداش��تی، 
اعالم جرم برای افرادی که به رعايت پروتکل ها 
بی توجهی می کنند و برخورد جدی با کسانی که 
س��المت جامعه را به خطر می اندازند، بررس��ی 
وضعیت برگزاری امتحانات نهايی و بازگش��ايی 
م��دارس از جمله مس��ائل مطرح ش��ده در اين 

جلسه بود.
اقبال عباس��ی با اش��اره به لزوم فرهنگ س��ازی 
در خص��وص مبارزه با ويروس کرونا گفت: هر 
تصمیم��ی که دولت و مس��ئوالن مرتبط بگیرند 

بدون همکاری مردم بی نتیجه خواهد بود.
اس��تاندار چهارمح��ال و بختی��اری ادام��ه داد: 
جلوگیری از ايجاد مراس��مات با فرهنگس��ازی 
میس��ر اس��ت که عنايت بیش��تر خبرگزاری ها و 
اصحاب رس��انه را برای آشنايی مردم با خطرات 

حضور در اين مراسمات می  طلبد.
وی با اش��اره ب��ه ايجاد آس��یب هايی در اثر در 
خانه ماندن گفت: کارگروهی با حضور دانشگاه 
علوم پزشکی، نیروی انتظامی و سازمان صنعت، 
معدن و تجارت در جهت شناس��ايی آسیب ها و 
تهديدهای در خانه ماندن بايد تشکیل و درجلسه 
بعدی گزارش��ی جامع در خص��وص تهديدها، 
آس��یب ها و راهکارهای مقابله ب��ا اين موضوع 

ارائه شود.
عباس��ی خاطرنش��ان کرد: تمامی دس��تگاه های 
نظارتی مرتبط با ويروس کرونا رصد دقیق تر بر 
فعالیت های ادارات،اصناف و غیره  داشته باشند 
که مب��ادا به رعايت نکات بهداش��تی بی توجهی 
ش��ود و شاهد ش��یوع گس��ترده اين ويروس در 

استان باشیم.
پیگ��رد قانونی ب��رای اف��راد ي��ا مجموعه های 

بی توجه به نکات بهداشتی
در ادام��ه عبدالرضا علیمحمدی اظهار داش��ت: 
بیشترين مشکل اس��تان ما در خصوص افزايش 
آمار ابتال به ويروس کرونا برگزاری مراس��مات 
خانوادگی و خسته شدن پرسنل درمانی از وضع 

موجود است.

دادستان چهارمحال و بختیاری ادامه داد: هر 
شخص و مجموعه ای ظرفیتی دارد و با توجه به 
شرايط کاری س��خت پرستاران و کادر درمان با 
اين لباس ها و تجهیزات حفاظتی که کار را برای 
آن ها مش��کل و فرسايش��ی ک��رده تدبیری برای 

توجه بیشتر مردم بايد انديشیده شود.
وی تاکی��د ک��رد: ع��دم رعاي��ت پروتکل های 
بهداش��تی در هر فرد و يا مجموع��ه ای به دلیل 
به خطر انداختن س��المت جامعه موجب پیگرد 

قانونی خواهد شد.
س��ید راش��د جزايری نی��ز در ادامه جلس��ه در 
خصوص آمار رعايت مس��ائل بهداش��تی گفت: 
ط��ی رص��د معاونت بهداش��ت می��زان رعايت 
پروتکل های بهداشتی در کشور ۷۰ درصد بوده 
که در ح��ال حاضر به ۲۲ درص��د کاهش يافته 

است.
علوم پزش��کی  دانش��گاه  بهداش��ت  مع��اون 
چهارمحال و بختیاری ادام��ه داد: میزان رعايت 
پروتکل های بهداشتی در چهارمحال و بختیاری 
۵۰ درصد گزارش شده که هم جای خوشحالی 
نس��بت ب��ه میانگین کش��ور اس��ت و هم جای 
ناراحت��ی و پیگیری برای ريش��ه يابی دلیل عدم 
توج��ه نصفی جمعیت اس��تان ب��ه پروتکل های 

بهداشتی وضع شده دارد.
وی اضافه کرد: از توجه بسیار خوب مجموعه 
آموزش وپرورش در خص��وص اجرای صحیح 
پروتکل ها در برگزاری امتحانات و بازگش��ايی 
م��دارس تقدي��ر و تش��کر داري��م و امیدواريم 

نظارت ها در همه مجموعه ها افزايش يابد.

از افزایش نظارت بر رعایت پروتکل های بهداشتی تا بررسی 
آسیب های در خانه ماندن

پلمب ۲۱ قلیان سرای غیر مجاز در لردگان
 ايسنا/چهارمحال و بختیاری 
فرمان��ده انتظامی شهرس��تان 
ل��ردگان از پلم��ب ۲1 قلیان 

سرای غیرمجاز در اين شهرستان خبر داد.
بر اساس گزارش پايگاه خبری پلیس چهارمحال 
و بختیاری، سرهنگ سیروس میرزايی اظهار کرد: 
با توجه به وضعیت خاص از نظر شیوع ويروس 
کرونا، طرح تش��ديد برخورد با عرضه کنندگان 
م��واد دخانی به وي��ژه قلی��ان در قهوه خانه ها و 
برخورد با صنوف متخلف و غیرمجاز در دستور 
کار مام��وران پلی��س نظارت ب��ر اماکن عمومی 

لردگان قرار گرفت.
وی اف��زود: در اجرای اين طرح که با همکاری 
شبکه بهداش��ت شهرستان اجرا ش��د، ۲1 قلیان 

سرای غیرمجاز را به علت فعالیت غیرقانونی 
و ع��دم پايبندی به قوانین صنفی شناس��ايی و با 
حک��م مقام قضايی پلمپ و برای ۴ کافی ش��اپ 

نیز اخطاريه پلمب صادر شد.
فرمانده انتظامی شهرستان لردگان گفت: براساس 
اعالم ش��بکه بهداشت و مصوبات ستاد مقابله با 
کرونای اس��تان و شهرستان، به منظور پیشگیری 
از شیوع بیماری کرونا و قطع زنجیره انتقال آن، 
فعالی��ت قهوه خانه هايی که در آن ها قلیان عرضه 
می ش��ود مجاز نبوده و در صورت مشاهده برابر 

مقررات با اين گونه واحدها برخورد می شود.

رئیس دانش��گاه علوم پزشکی ش��هرکرد از 
مثبت اعالم شدن آزمايش های ۲1 بیمار مشکوک 
به کوويد1۹ در ۲۴ س��اعت گذش��ته خبر داد و 
گفت: در مجموع تعداد مبتاليان به کوويد1۹ در 
چهارمحال و بختیاری به ۸۷۷ نفر رسیده است.

 
به گ��زارش خبرگزاری فارس از ش��هرکرد، به 
نقل از روابط عمومی دانش��گاه علوم پزش��کی 
ش��هرکرد، مجید ش��یرانی از مثبت اعالم ش��دن 
آزمايش های ۲1 بیمار مشکوک به کوويد1۹ در 

۲۴ س��اعت گذشته خبر داد و گفت: در مجموع 
تع��داد مبتالي��ان به کووي��د1۹ در چهارمحال و 

بختیاری به ۸۷۷ نفر رسیده است.
رئیس دانش��گاه علوم پزشکی ش��هرکرد با بیان 
اينکه در حال حاضر ۴۰ نفر در بیمارس��تان های 
اس��تان بستری هس��تند، افزود: از شروع اپیدمی 
بیم��اری تا کنون يک هزار و ۷۳۷ بیمار با عالئم 
بالینی مشکوک به کرونا ويروس به مراکز درمانی 

مراجعه کرده اند. وی با بیان اينکه در مجموع از 
۶ هزار و ۳۶۶ فرد بستری و سرپايی نمونه گیری 
شده اس��ت، ادامه داد: تعداد ترخیص شدگان که 
به ص��ورت قطعی ب��ه کرونا مبتال ش��ده و بهبود 

يافته اند ۸۲۰ نفر بوده است.
شیرانی خاطرنش��ان کرد: شهرستان های اردل، 
فارس��ان و ش��هرکرد در وضعیت هش��دار قرار 

دارند.

س��خنگوی وزارت بهداش��ت آخري��ن آم��ار 
کوويد-1۹ در کشور را اعالم کرد.

به گزارش ايس��نا، دکتر الری گفت: از ديروز تا 
ام��روز ۲۴ خرداد 1۳۹۹ و بر اس��اس معیارهای 
قطعی تش��خیصی، دو هزار و ۴1۰ بیمار جديد 
مبتال به کوويد1۹ در کش��ور شناس��ايی شد که 

۷1۴ مورد بستری شدند.
وی اف��زود: ب��ه اي��ن ترتیب مجم��وع بیماران 
کووي��د1۹ در کش��ور به 1۸۴ ه��زار و ۹۵۵ نفر 
رسید.به گفته وی، متاسفانه در طول ۲۴ ساعت 

گذش��ته، ۷1 بیم��ار کوويد1۹ جان خ��ود را از 
دست دادند و مجموع جان باختگان اين بیماری 

به ۸ هزار و ۷۳۰ نفر رسید.
همچنی��ن اف��زود: خوش��بختانه تا کن��ون 1۴۶ 
ه��زار و ۷۴۸ نفر از بیم��اران، بهبود يافته و يا از 

بیمارستانها ترخیص شده اند.
وی ادام��ه داد: ۲۷۵۵ نف��ر از بیم��اران مبتال به 
کوويد1۹ در وضعیت ش��ديد اين بیماری تحت 
مراقبت قرار دارن��د. به گفته الری، تا کنون يک 
میلی��ون و ۲1۹ هزار و ۴۰۰ آزمايش تش��خیص 

کوويد1۹ در کشور انجام شده است.
س��خنگوی وزارت بهداش��ت همچنین گفت: 
استان های هرمزگان، خوزستان، خراسان رضوی 

و بوشهر در وضعیت قرمز قرار دارند.
وی ب��ه س��المندان و مبتالي��ان بیماری ه��ای 
زمینه ای مانند بیماران فش��ار خون و قلبی ريوی 
توصیه کرد که همچنان در منزل بمانند و جوانان 
نیازه��ای مربوط به خارج از من��زل آنها را تهیه 
کنن��د و افراد در منزل و در جوار س��المندان از 
ماسک اس��تفاده کرده و فاصله گذاری  اجتماعی 

را رعايت کنند.

رئیس ش��ورای سیاس��ت گذاری ائم��ه جمعه 
چهارمح��ال و بختیاری گفت: ف��ردا اولین نماز 
عبادی سیاسی جمعه بعد از ۳ ماه در مصلی امام 

خمینی )ره( شهرکرد برگزار می شود.
 حجت االس��الم سید مرتضی احمدی امروز در 
گفت وگو با خبرنگار فارس در ش��هرکرد با بیان 

اينکه به دنبال ش��یوع ويروس کرونا در کش��ور 
برگزاری نماز جمعه در تمامی نقاط چهارمحال 

و بختیاری تعطیل شد، گفت: 
ف��ردا اولین نماز عبادی سیاس��ی جمعه س��ال 
ج��اری بعد از ۳ ماه در مصل��ی امام خمینی )ره( 

شهرکرد برگزار می شود.

رئیس ش��ورای سیاس��ت گذاری ائمه جمعه 
چهارمحال و بختی��اری با بیان اينکه نمازگزاران 
با رعايت پروتکل های بهداش��تی در مراکز نماز 
جمعه حاضر شوند، افزود: آوردن مهر و سجاده 
شخصی، استفاده از ماسک و دستکش و رعايت 
فاصله گذاری اجتماعی از جمله مهمترين نکاتی 

است که بايد نمازگزاران رعايت کنند.

۲۱ مورد جدید ابتال به کرونا در چهارمحال و بختیاری/ 
وضعیت قرمز در اردل، فارسان و شهرکرد

۲۴۱۰ ابتال و ۷۱ فوتی جدید کرونا در کشور

نمازجمعه این هفته در شهرکرد برگزار می شود

سالمت رد 
گاه رساهن ن
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سالمت رد 
گاه رساهن ن

۱۶ بیمار جدید مبتال به کرونا در چهارمحال و بختیاری شناسایی شد
  رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی ش��هرکرد گفت: 1۶ بیمار جديد مبتال به کرونا در چهارمحال و 

بختیاری در ۲۴ ساعت گذشته شناسايی شد.
به گزارش خبرنگار مهر، مجید ش��یرانی ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به آمار جديد 
بیماری کرونا در اس��تان در بیس��ت و دومین روز از خردادماه س��ال ۹۹ عنوان کرد: از شروع خطر 
اپیدم��ی ت��ا کنون يک هزار و۷۶۳ بیمار با عالئم بالینی مش��کوک به کرونا به مراکز درمانی اس��تان 

مراجعه داشته اند.
وی گفت: تعداد افراد نمونه گرفته شده بستری و سرپايی شش هزار و ۴۸۵ نفر بوده است.

وی ادامه داد: تعداد بهبود يافتگان ترخیص ش��ده از بیمارس��تان يا درمان در منزل ۸۳۵ نفر بوده 
است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ادامه داد: تعداد افراد بستری فعلی در مراکز درمانی ۴۸ نفر 
هستند.

وی بیان کرد: با مثبت اعالم شدن آزمايشات 1۶ بیمار مشکوک طی ۲۴ ساعت گذشته، کل موارد 
مبتال از آغاز بیماری که نتايج آزمايش آن ها مثبت اعالم شده ۸۹۳ نفر است.

رئیس دانش��گاه علوم پزشکی شهرکرد ادامه داد: خوش��بختانه طی ۲۴ ساعت گذشته، مورد فوتی 
جديد ناشی از ابتالء به بیماری نوپديد کوويد 1۹ در استان گزارش نشده است و مجموع فوتی های 

ناشی از ابتالء به اين بیماری در چهارمحال و بختیاری همان ۳1 نفر است.
وی ادامه داد: شهرستان های فارسان، اردل و شهرکرد در وضعیت هشدار هستند.

برگزاری مراسم های عروسی در چهارمحال و بختیاری محدود شود
 رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: برگزاری مراسم های عروسی و ترحیم در چهارمحال 

و بختیاری برای پیشگیری از ابتال به ويروس کرونا محدود شود.
به گزارش خبرنگار مهر، مجید ش��یرانی ظهر پنج ش��نبه در س��تاد مقابله با کرونا با اشاره به اينکه 
برگزاری مراسم های عروسی و ترحیم در چهارمحال و بختیاری برای پیشگیری از ابتالء به ويروس 
کرونا محدود شود، بیان کرد: کاهش تجمعات در اين استان موجب کاهش شیوع بیماری کرونا در 

استان می شود.
وی بیان کرد: هم اکنون تجمعات مهمترين عامل افزايش آمار مبتاليان به کرونا است.

رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی ش��هرکرد گفت: ايجاد مجدد محدوديت برای مسائل اقتصادی در 
شرايط فعلی امکانپذير نیست و رعايت پروتکل های بهداشتی توسط بازاريان ضروری است.

وی تاکید کرد: در حال حاضر شهرستان های اردل و کوهرنگ در وضعیت قرمز هستند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ش��هرکرد تاکید کرد: رعايت پروتکل های بهداشتی در استان کاهش 

يافته است و به ۵۰ درصد رسیده است.

تمهیدات الزم برای کاهش تجمعات در چهارمحال و بختیاری اندیشیده شود
 اس��تاندار چهارمحال و بختی��اری گفت: تمهیدات الزم برای کاهش تجمع��ات در چهارمحال و 

بختیاری برای پیشگیری از ابتال به ويروس کرونا انديشیده شود.
ب��ه گزارش خبرنگار مهر، اقبال عباس��ی ظهر پنج ش��نبه در س��تاد مقابله با کرونا در اس��تانداری 
چهارمح��ال و بختیاری با اش��اره ب��ه اينکه تمهی��دات الزم برای کاهش تجمع��ات در چهارمحال 
و بختیاری برای پیش��گیری از ابتالء به ويروس کرونا انديش��یده ش��ود، اظهار ک��رد: فرمانداران و 

بخشداران بايد در راستای کاهش تجمعات نظارت ويژه داشته باشند.
وی بیان کرد: آگاه س��ازی مردم در خصوص مقابله با کرونا از طريق رس��انه ها مورد توجه بیشتر 
قرار گیرد. اس��تاندار چهارمحال و بختیاری بیان کرد: چهارمحال و بختیاری تاکنون گام های بلندی 
در راس��تای مقابله با کرونا برداشته است. وی بیان کرد: مقابله با کرونا نیازمند همراهی و همکاری 

مردم دارد و بايد تالش کرد مسئولیت های اجتماعی به مردم يادآوری شود.
استاندار چهارمحال و بختیاری با بیان اينکه آموزشگاه های علمی و آزاد از تاريخ ۲۴ خرداد اجازه 
فعالیت دارند، گفت: بازگش��ايی ها بايد بر اس��اس پروتکل های بهداشتی صورت بگیرد در صورت 
بروز تخلف برخورد می شود. وی گفت: اطالع رسانی در خصوص کرونا ويروس بايد تنها از طريق 

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد صورت بگیرد.

رئیس دانش��گاه علوم پزشکی شهرکرد از 
شناس��ايی 1۰ بیمار جديد مبت��ال به کرونا 
در چهارمح��ال و بختیاری در ۲۴ س��اعت 

گذشته خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، مجید شیرانی با 
اشاره به آمار جديد بیماری کرونا در استان 
در بیس��ت و چهارمی��ن روز از خردادماه 
سال ۹۹ عنوان کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته 
نتیجه آزمايشات 1۸۰ نفر از بیماران سرپايی 
و بس��تری در مراکز درمانی با عالئم بالینی 
مش��کوک به بیماری کوويد 1۹ از س��وی 

آزمايشگاه کرونای استان اعالم شد.
وی گفت: پاس��خ 1۰ مورد از نمونه های 
گرفته ش��ده از بیماران بس��تری در مراکز 
درمانی استان طی ۲۴ ساعت گذشته مثبت 

قطعی اعالم شده است.
رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی شهرکرد 
گفت: هم اکن��ون ۴۵ بیمار مثبت قطعی و 
مشکوک به بیماری کرونا در مراکز درمانی 
استان تحت مراقبت و درمان هستند که از 
اي��ن تعداد ۳1 نفر مثبت قطعی و مابقی در 

انتظار پاسخ نتايج آزمايشات هستند.
وی بیان کرد: متأس��فانه طی ۲۴ س��اعت 
گذش��ته، با دو م��ورد فوتی جديد ناش��ی 
از ابتالء به بیم��اری نوپديد کوويد 1۹ در 
استان، مجموع فوتی های ناشی از ابتالء به 
اين بیماری در چهارمحال و بختیاری به ۳۴ 

نفر رسید.

شناسایی ۱۰ بیمار جدید 
کرونا/ ۳ شهرستان در 

وضعیت هشدار است

۱۰ مورد جدید ابتال به کووید۱۹ در چهارمحال و بختیاری
رئیس دانش��گاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: پاس��خ 1۰ مورد از نمونه های گرفته شده 
از بیماران بس��تری در مراکز درمانی استان طی ۲۴ ساعت گذشته مثبت قطعی اعالم شده 

است.
به گزارش خبرگزاری فارس از شهرکرد، به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی 
ش��هرکرد، مجید شیرانی با بیان اينکه طی ۲۴ ساعت گذشته نتیجه آزمايشات  1۸۰ نفر از 
بیماران سرپايی و بستری در مراکز درمانی با عاليم بالینی مشکوک به بیماری کوويد 1۹ 
از س��وی آزمايشگاه کرونای استان اعالم ش��د، گفت: پاسخ 1۰ مورد از نمونه های گرفته 
ش��ده از بیماران بستری در مراکز درمانی استان طی ۲۴ ساعت گذشته مثبت قطعی اعالم 
ش��ده است. رئیس دانش��گاه علوم پزشکی ش��هرکرد ادامه داد: هم اکنون ۴۵ بیمار مثبت 
قطعی و مش��کوک به بیماری کرونا در مراکز درمانی استان تحت مراقبت و درمان هستند 
که از اين تعداد  ۳1 نفر مثبت قطعی و مابقی در انتظار پاسخ نتايج آزمايشات برای رد يا 
تايید بیماريشان هس��تند.وی افزود: با توجه به برخورداری استان از آزمايشگاه تشخیص 
کرونا پاس��خ قطعی نمونه های گرفته ش��ده از بیماران مشکوک به کرونا نهايتا تا امشب يا 

فردا صبح اعالم خواهد شد.
شیرانی خاطرنشان کرد: شهرستان های بروجن، بن و شهرکرد در وضعیت هشدار هستند.

تصادفات جاده ای امروز ۳ فوتی و ۱۲ مصدوم بر جای گذاشت
سرپرس��ت اورژانس چهارمحال و بختیاری گفت: برخورد ۴ خودرو و واژگونی پیکان 

در استان ۳ فوتی و 1۲ مصدوم برجای گذاشت.
به گزارش خبرگزاری فارس از ش��هرکرد به نقل از روابط عمومی اورژانس چهارمحال 
و بختی��اری برخورد ۴ خودرو و واژگونی پیکان در اس��تان ۳ فوتی و 1۲مصدوم برجای 

گذاشت.
محم��د حیدری گف��ت: امروز در محورهای لردگان به س��میرم،  تصادف پرايد و وانت 
آريس��ان پنج مصدوم، محور لردگان به ياس��وج حوالی مالخلیفه تصادف پژو با تريلی سه 
فوتی و دو مصدوم، واژگونی پیکان در محور ارمند به بوگر پنج مصدوم برجای گذاشت. 
سرپرس��ت اورژان��س چهارمحال و بختیاری ادام��ه داد: با اعالم اين ح��وادث به مرکز 
ارتباطات اورژانس اس��تان، ۴ دس��تگاه آمبوالنس اورژانس 11۵ به محل های حادثه اعزام 
شدند و کارشناسان فوريتهای پزشکی دو مصدوم را در محل درمان کردند و 1۰ مصدوم 

ديگر را پس از انجام اقدامات درمانی به بیمارستان شهدای لردگان منتقل کردند.

نماز جمعه در ۹ شهر چهارمحال و بختیاری برگزار نمی شود
 رئیس کمیته اطالع رسانی مقابله با کرونا ويروس درچهارمحال و بختیاری گفت: نماز 
جمعه اين هفته در ۹ ش��هر چهارمحال و بختیاری در راس��تای پیشگیری از ابتال به کرونا 

برگزار نمی شود.
به گزارش خبرنگار مهر، سید علی درخشان ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: 
رعايت فاصله گذاری فیزيکی و هوش��مند با جديت بیشتر و استفاده از ماسک، ضرورت 

اجتناب ناپذير اين روزها و روزهای آينده است.
رئی��س کمیته اطالع رس��انی مقابله با کرونا ويروس درچهارمح��ال و بختیاری گفت: با 
توجه به ضعیف تر نش��دن، باقی ماندن و پیدا نش��دن درمان قطعی و واکس��ن مؤثر برای 
درمان بیماری کوويد 1۹، از هم اس��تانیان خواس��ته می شود با احساس مسئولیت فردی و 
اجتماعی بیشتر نسبت به رعايت نکات بهداشتی بويژه رعايت فاصله اجتماعی اقدام کنند.

وی ادامه داد: نماز جمعه اين هفته در ۹ شهر با شیوع باالی کرونا از جمله بن، فارسان، 
جونقان، باباحیدر، وردنجان، اردل، فرخشهر، شهرکیان برگزار نمی شود و در ساير شهرها 
از جمله ش��هرکرد، سورشجان، سفیددش��ت، لردگان، گهرو و … با رعايت پروتکل های 

بهداشتی و رعايت فاصله اجتماعی برگزار می شود.
رئیس کمیته اطالع رس��انی مقابله با کرون��ا ويروس در چهارمحال و بختیاری بیان کرد: 

مراسم در آرامستان ها از اول تیرماه با رعايت فاصله اجتماعی برگزار می شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: نبايد 
اجازه دهیم حضور ويروس کرونا در جامعه عادی 
و ب��ه رعاي��ت پروتکل های بهداش��تی بی توجهی 
ش��ود، زيرا حضور اين ويروس هنوز خطرناک و 

تهديدی برای سالمتی جامعه است. 
به گزارش خبرگزاری فارس از ش��هرکرد، مجید 
ش��یرانی ظهر امروز در جلس��ه س��تاد مب��ارزه با 
ويروس کرونا گفت: از زمان ورود ويروس کرونا 
به چهارمحال و بختیاری تعداد ۷ نوس��ان ش��یوع 
داش��تیم و در حال حاضر در هفتمین و بزرگترين 

دوره نوسان شیوع قرار داريم.
رئیس دانش��گاه علوم پزشکی شهرکرد ادامه داد: 
قدرت س��رايت اين ويروس کمتر نشده است اما 
ش��دت بیماری کمتر شده و از تمامی مردم انتظار 
جديت در خصوص رعايت پروتکل های بهداشتی 
را داري��م. وی خاطرنش��ان کرد: اي��ن ويروس تا 
واکس��ن  و يا دارويی قطعی ب��رای درمان بیماری 
ناش��ی از آن کشف نش��ود و يا ۷۰ درصد از افراد 
جامعه مبتال و درمان نش��وند از بین نخواهد رفت 
و  بايد با رعايت نکات بهداشتی از ابتال جلوگیری 
کرد تا پژوهشگران بتوانند واکسن و دارويی قطعی 

برای اين ويروس کشف کنند.
برای مقابله با ويروس کرونا مردم بايد به تعهدات 

اجتماعی خود عمل کنند
ش��یرانی با اش��اره به اتمام ت��اب آوری مردم در 
خص��وص اعم��ال محدوديت ها گف��ت: در حال 
حاضر اعمال محدوديت ها از س��مت مس��ؤوالن 
امکان پذي��ر نیس��ت و نیاز اس��ت خود م��ردم به 
تعهدات اجتماعی خ��ود عمل کرده و در صورت 
مشاهده عدم رعايت موارد بهداشتی تذکر دهند و 

اطالع رسانی کنند.
وی اضاف��ه ک��رد: عم��ده دلیل ش��یوع ويروس 
کرون��ا در چهارمح��ال و بختی��اری حضور مردم 
در مراس��مات عزا و جشن هاس��ت که الزم است 
فرهنگ س��ازی در اين زمینه صورت پذيرد. رئیس 
دانش��گاه علوم پزش��کی ش��هرکرد تاکید کرد: از 
تمامی اصحاب رسانه و فعاالن در فضای مجازی 
خواهشمنديم در جهت فرهنگ سازی در خصوص 
رعايت نکات و مس��ائل بهداشتی کمک کنند. وی 
تاکید کرد: نبايد اجازه داد حضور اين ويروس در 
جامعه عادی و به رعايت پروتکل های بهداش��تی 
بی توجهی ش��ود زيرا حضور اي��ن ويروس هنوز 

خطرناک و تهديدی برای سالمتی جامعه است.

سالمت رد 
گاه رساهن چهارمحال ن

و بختیاری در 
بزرگترین دوره 

نوسان شیوع 
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معاون درمان دانش��گاه علوم پزشکی شهرکرد 
گف��ت: حضور م��ردم در مناطق گردش��گری از 
مهمتري��ن علل افزايش تعداد مبتاليان به بیماری 

کرونا در اين استان است.
ب��ه گزارش خبرن��گار مهر، فري��دون رحمانی 
ظهر ش��نبه در جمع خبرنگاران با ابراز تأسف از 
اوجگیری ش��یوع بیماری کوويد 1۹ در استان و 
افزايش چش��مگیر تعداد مبتاليان به اين بیماری 
اف��زود: از علل عمده ای اين مس��ئله عدم توجه 
مردم به رعايت نکات بهداش��تی و پیش��گیرانه 
در تعطی��الت ايام عید فطر و حض��ور مردم در 
تفرجگاه ها و بازار اس��ت. رحمانی ضمن تقدير 
از تالش های شبانه روزی پرسنل مراکز بهداشتی 

و کادر درمانی بیمارستان ها، 
تصريح کرد: در شرايطی که 
با خس��تگی مردم از رعايت 
فاصله گ��ذاری اجتماعی و 
اس��تفاده از ماسک و وسايل 
حفاظ��ت ف��ردی روب��ه رو 
هس��تیم، کادر بهداش��تی و 

درمانی همچنان پرانرژی و پرتوان مشغول ارائه 
خدمت و مقابله با کرونا هستند. رحمانی با اشاره 
به روزهای خوب کنترل بیماری و کاهش چشم 
گیر تعداد موارد بستری و تعطیلی موقت برخی 
بخش های کرونا در بیمارستان ها گفت: افزايش 
ش��مار بیماران بستری در بیمارس��تان ها نگران 
کننده و کنترل اين شرايط مستلزم رعايت نکات 

بهداشتی از سوی مردم است.

رئیس دانش��گاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: 
احتم��ال ابتالی اف��راد به کرون��ا در محیط های 

تجمعی با ذرات تنفسی آلوده بسیار باال است.
به گ��زارش خبرگزاری مهر، مجید ش��یرانی با 
اشاره به بیماری کرونا، افزود: در بسیاری از موارد 
بیماران دچار عوارض و گرفتاری های س��ختی 
می شوند و شرايط سختی را تحمل می کنند. وی 
با بیان اينکه، کاش می ش��د تمام زوايای بیماران 

بد حال بستری در بیمارس��تان را به مردم نشان 
داد يادآور شد: اگر چه بیماری در برخی از افراد 
با عالئم خفیف و حتی بدون عالمت اس��ت، اما 
در بس��یاری از موارد نیز مبتاليان به اين بیماری 
با عالئم ش��ديد و دردناک بويژه مشکالت حاد 
تنفسی مواجه می شوند و با توجه به انزوای بیمار 
و ت��رس اطرافیان فرد از نزديک ش��دن به وی، 
شرايط سختی را سپری و بعضاً با خطرات جدی 

و حتی مرگ روبه رو می شوند.
دکتر ش��یرانی گفت: قطعاً احتمال ابتالی افراد 
در محیط های تجمعی با ذرات تنفس��ی آلوده و 
در محیط های تفريحی و تفرجگاه ها و بیرون با 
توجه به سخت تر شدن رعايت نکات بهداشتی 

از طريق سطوح آلودگی وجود دارد.
وی ادامه داد: در محیط هايی که احتمال انتقال 
بیماری زياد اس��ت، بايد به لحاظ پیش��گیری و 
اجتناب از گرفتار ش��دن به بیم��اری و انتقال و 
س��رايت بیماری به ديگران و حت��ی قرار دادن 
افراد مس��ن و مبتاليان ب��ه بیماری های زمینه ای 
در مع��رض خطر مرگ، ن��کات و پروتکل های 

بهداشتی را بیش از پیش رعايت کرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: 
آمار بیماران بستری مبتال به کرونا درچهارمحال 

وبختیاری افزايش يافته است.
ب��ه گزارش خبرنگار مهر، مجید ش��یرانی ظهر 
يکش��نبه در جمع خبرنگاران با بیان اينکه شیب 
منحنی تعداد مبتاليان س��رپايی به کرونا به طور 
مالي��م رو به افزايش اس��ت، اظهار ک��رد: تعداد 
بیماران بس��تری در بیمارس��تان ها با شیب نسبتًا 

بااليی در حال افزايش هستند.
وی گفت: عدم رعايت موازين و پروتکل های 
بهداش��تی از علل افزايش تعداد بیم��اران دارای 
عالئم خفیف و سرپايی، بیماران بستری و تعداد 
فوتی ها اس��ت. رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی 
ش��هرکرد ادامه داد: اگر چه دانشگاه تمام تالش 
خود برای انجام مراقبت های استاندارد از بیماران 
بس��تری و س��رپايی بعمل می آورد، اما ادامه اين 
روند مس��تلزم همکاری مردم در رعايت موازين 
بهداش��تی و خ��ودداری از برگزاری تجمعات و 

حضور در محل های پرازدحام است.
وی گفت: کوچک ترين غفلت موجب افزايش 

شمار مبتاليان به کرونا در مناطقی است که پیش 
از اين دارای وضعیت مطلوب بوده اند.

رئیس دانشگاه علوم پزش��کی شهرکرد عنوان 
کرد: کارشناس��ان س��المت محیط و کار شبکه 
بهداشت و درمان شهرستان های تابعه بطور منظم 
از صنوف و آرايشگاه های زنانه بازديد و بر اجرای 
صحیح پروتکل های بهداشتی نظارت دارند. وی 
عنوان کرد: ماحصل ع��دم رعايت پروتکل های 
بهداشتی در ايام تعطیالت 1۵ تا ۲۰ روز گذشته، 
طبق پیش بینی های انجام شده، شروع موج جديد 

بیماری کرونا در اين روزها است.
وی ادام��ه داد: رفتار مردم تعیی��ن کننده میزان 
موفقی��ت در مقابله با کرونا و کنترل ش��یوع اين 
بیماری اس��ت. رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی 
شهرکرد تاکید کرد: تقريباً جمعیت يک میلیونی 
اس��تان از راه های انتقال و پیشگیری از کرونا، با 

عملکرد خوب رسانه ها مطلع هستند و مبتاليان 
به کرونا افرادی هستند که يا به علت عدم رعايت 
نکات بهداشتی و يا قربانی عدم رعايت پروتکل 
و هش��دارهای بهداشتی از س��وی اطرافیانشان 

هستند.
وی عنوان کرد: بهترين راه برای توقف زنجیره 
انتقال محدود کردن رفت و آمدهای غیر ضروری 
از سوی مردم، رعايت فاصله گذاری اجتماعی و 
فاصله حداقل دو متری و اس��تفاده از ماسک در 
صورت ضرورت مواجه با ديگران و حضور در 

تجمعات است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد بیان کرد: 
متأسفانه اين روزها شاهد بیشترين آمار بیماران 
بس��تری مبتال به کرونا در مراکز درمانی در طول 

مدت شیوع بیماری کوويد 1۹ هستیم.

حضور مردم در مناطق گردشگری موجب افزایش 
آمار بیماران کرونا شد

احتمال ابتالی افراد به کرونا در محیط های تجمعی 
بسیار باال است

آمار بیماران بستری مبتال به کرونا درچهارمحال وبختیاری 
افزایش یافت

سالمت رد 
گاه رساهن ن

 
ش��هرکرد- رئی��س دانش��گاه علوم پزش��کی 
شهرکرد با اش��اره به افزايش تعداد مبتاليان به 
کرونا، گفت: مشارکت مردم برای کاهش شیوع 
کرونا در چهارمحال و بختیاری ضروری است.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید ش��یرانی صبح 
جمع��ه در جمع خبرنگاران بی��ان کرد: افزايش 
شمار بیماران س��رپايی مبتال به کرونا، افزايش 
آمار بیماران بس��تری و مرگ و میر مبتاليان به 

اين بیماری را در پی خواهد داشت.
وی گفت: رعايت فاصل��ه گذاری فیزيکی و 
هوش��مند با جديت بیشتر و استفاده از ماسک، 
ضرورت اجتناب ناپذير اين روزها و روزهای 

آينده است.
رئیس دانش��گاه علوم پزشکی شهرکرد عنوان 
ک��رد: رعاي��ت فاصله گ��ذاری اجتماعی، خود 
مراقبت��ی، از خانه بی��رون نیامدن مگر در موارد 
ضروری و رعايت پروتکل های بهداشتی انتظار 
اين روزهای سیستم بهداشت و درمان از مردم 

است.
وی گف��ت: ظرفیت پذيرش بیمارس��تان ها و 
مراکز درمانی در چهارمحال و بختیاری محدود 
اس��ت لذا اگر ش��اهد افزايش بیماران مبتال به 

کرونا در اين اس��تان باش��یم ممکن اس��ت در 
س��رويس دهی و خدمت رس��انی به بیماران با 

مشکل مواجه شويم.
رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی شهرکرد ادامه 
داد: اين تفکر که اگر يک شهرس��تان وضعیت 
س��فید دارد ديگر با مشکلی مواجه نخواهد شد 
درست نیس��ت، اين روزها ارتباطات بین نقاط 
مختلف بس��یار زياد است بنابراين ممکن است 
هر لحظه وضعیت نقاط س��فید به سمت زرد يا 

قرمز تغییر پیدا کند.
وی گفت: چهاردهمین جلس��ه س��تاد استانی 
مقابل��ه با کرونا با حضور مس��ئوالن اس��تان با 
محوريت تشريح آخرين وضعیت شیوع بیماری 
کوويد 1۹ در اس��تان، وضعیت محدوديت ها و 
رعايت پروتکل های بهداش��تی، امتحانات پايان 
ترم دانشگاه های سطح استان، وضعیت مدارس 
برگزار و در اين نشست بحث و تبادل نظر شد.

وی ادام��ه داد: همچنی��ن در اي��ن س��تاد در 
خصوص بازگش��ايی برخی مشاغل باقی مانده 
که امکان تجمع افراد در آن ها وجود دارد بحث 
شد که در نهايت مقرر ش��د طبق نظر دانشگاه 

علوم پزشکی شهرکرد اقدام شود.
رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی شهرکرد ادامه 
داد: بر اس��اس ش��ورای سیاس��ت گذاری ائمه 

جمعه، نماز عبادی و سیاس��ی جمعه اين هفته 
در شهرهای با وضعیت سفید و زود با رعايت 

پروتکل های بهداشتی برگزار می شود.
وی تاکی��د کرد: بر اس��اس مصوب��ه آخرين 
جلسه س��تاد اس��تانی مقابله با کرونا و ابالغیه 
سازمان بهزيستی کشور از تاريخ ۲۴ خردادماه 
۹۹، مهده��ای ک��ودک با يک چه��ارم ظرفیت 
و رعاي��ت پروتکل ه��ای بهداش��تی و اولويت 
پذي��رش فرزن��دان خانواده های مادر ش��اغل 

بازگشايی می شود.
رئیس دانش��گاه علوم پزشکی شهرکرد اظهار 
کرد: مراکز ش��بانه روزی توانبخشی بر اساس 
ابالغیه س��ازمان بهزيستی کش��ور به زودی با 
اولويت پذيرش معلولین، س��المندان و بیماران 
مقیم مرک��ز که هم اکنون در مرخصی به س��ر 

می برند بازگشايی می شوند.
وی تصري��ح ک��رد: در ح��ال حاض��ر با يک 
مشکل در چهارمحال و بختیاری مواجه هستیم 
و آن افزاي��ش تعداد بیماران مبتال به کرونا طی 
روزهای گذشته است، برای آنکه بتوانیم از اين 
بحران عبور کنیم بايد همچنان مش��ارکت فعال 

مردم وجود داشته باشد.
رئیس دانش��گاه علوم پزشکی شهرکرد عنوان 
ک��رد: ب��ا پیگیری ه��ای انجام گرفته از س��وی 
مس��ئوالن دانش��گاه دس��تگاه سی تی اسکن 1۶ 
اساليس برای استفاده در مرکز درمانی آيت اهلل 
کاش��انی ش��هرکرد خري��داری و در اين مرکز 

مستقر شد.

سرپرس��ت اورژان��س و مدي��ر ح��وادث 
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: برخورد 
چه��ار خ��ودرو و واژگونی پیکان در اس��تان 
چهارمحال وبختیاری س��ه کشته و 1۲ مصدوم 

برجای گذاشت.
محم��د حی��دری در گفت و گو ب��ا خبرنگار 
مهر با اش��اره به اينکه برخورد چهار خودرو و 
واژگونی پیکان در استان چهارمحال وبختیاری 
سه فوتی و 1۲ مصدوم برجای گذاشت، گفت: 
امروز ش��نبه در محورهای لردگان به س��میرم، 
تص��ادف پرايد و وانت آريس��ان پنج مصدوم، 
مح��ور ل��ردگان به ياس��وج حوال��ی مالخلیفه 
تصادف پژو با تريلی س��ه فوتی و دو مصدوم 
و واژگون��ی پیکان در محور ارمند به بوگر پنج 

مصدوم برجای گذاشتند.
وی گف��ت: با اع��الم اين حوادث ب��ه مرکز 
ارتباط��ات اورژان��س اس��تان، چهار دس��تگاه 
آمبوالن��س اورژانس 11۵ ب��ه محل های حادثه 
اعزام شدند و کارشناسان فوريت های پزشکی 

دو مص��دوم را در مح��ل درم��ان کردند و 1۰ 
مص��دوم ديگر را پس از انجام اقدامات درمانی 

به بیمارستان شهدای لردگان منتقل کردند.

مشارکت مردم برای کاهش شیوع کرونا 
درچهارمحال و بختیاری ضروری است

تصادف در چهارمحال و بختیاری۳ کشته و ۱۲ 
مصدوم بر جای گذاشت

سالمت رد 
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اين روزها خبرهايی مبنی بر غرق شدن برخی 
از مسافران يا گردشگران در حوضه آبی کارون 
يا زاينده رود در چهارمحال و بختیاری منتش��ر 
می ش��ود که گاهی به دلیل خروش رودخانه در 
فص��ل بهار اس��ت و گاهی نیز ب��ه دلیل نابلدی 
شنا از س��وی گردش��گران و افراد ديگر مطرح 

می شود.
خبرهايی مانند، غرق ش��دن کودک پنج س��اله 
در زاينده رود، غرق ش��دن يک فرد میانسال به 
عن��وان ناجی يک کودک غرق ش��ده در زاينده 
رود، غرق شدن يک قرقبان در رودخانه بازفت، 
غرق ش��دن جوان ۳۵ ساله در رودخانه بازفت، 
غرق شدن جوان ۳۴ ساله در رودخانه عزيزآباد 
اردل از جمل��ه حوادث مربوط به غرق ش��دن 

افراد در رودخانه های استان بوده است.
چهارمحال و بختیاری سرچشمه ۲ رود کارون 
و زاينده رود اس��ت و بخشی از آب رودخانه دز 
نیز در اين اس��تان تامین می ش��ود و آمار نش��ان 
می دهد ۲ ه��زار و ۷۰۰ رودخان��ه فصلی، نهر، 

جويبار در استان وجود دارد.
حدود ۸۳ درصد حوضه آبريز رودخانه کارون 
در اين استان قرار گرفته است و بیشترين میزان 
تامین آب رودخانه و س��د زاينده رود در حوزه 

استان چهارمحال و بختیاری است.
رودخانه زاينده رود با ۴۰۲ کیلومتر از سرچشمه 
کوه های زاگرس شروع و تا تاالب گاوخونی با 
۴۰۲ کیلومت��ر ادامه دارد ک��ه از اين میزان 1۰۲ 
کیلومتر در استان چهارمحال وبختیاری قرار دارد. 
بی احتیاطی عامل ۹۰ درصد غرق شدگی هاست 
مديرعام��ل جمعیت هالل احم��ر چهارمحال و 

بختی��اری با اش��اره به اينک��ه بی احتیاطی عامل 
۹۰ درصد قربانیان رودخانه ها و س��دهای استان 
اس��ت، گفت: سال گذش��ته امدادرس��انی به ۴۳ 
حادثه غرق ش��دگی در استان توسط غواصان و 
امدادگران جمعیت هالل احمر اس��تان پوش��ش 
داده ش��د. سیداحمد مرتضوی فرد افزود: در اين 
حادثه ها ۲۷ فوتی و 1۷مورد نجات افراد توسط 
امدادگران و غواصان اين جمعیت انجام ش��د و 
برای انجام اين عملیات ها ۹۰ امدادگر در قالب 

۳۸۰ نجاتگر اعزام شدند.
وی ب��ا اش��اره به اينک��ه امس��ال امدادگران و 
نجاتگران اين جمعیت به ۹ حادثه غرق شدگی 
در قال��ب 1۴ تی��م با حض��ور ۷۳ نجاتگر اعزام 
ش��دند، افزود: در اين حوادث هفت نفر فوت و 

۲ نفر نیز نجات پیدا کردند.
مرتضوی ف��رد گف��ت: غرق ش��دگان به هوای 
گرفتن عکس س��لفی، بازی و شنا کردن در کنار 
آب و س��دها، رودخانه ها و اس��تخرها به دلیل 
بی توجه��ی به اخطارهای موج��ود در مناطق و 

ناآشنايی به فنون شنا غرق شدند.
وی، به ناآش��نايی گردشگران، مسافران و حتی 
ش��هروندان استان نس��بت به  وضعیت آب های 
بس��تر رودخانه ها، جريان تن��د آب و وضعیت 
رودخانه برای آب تنی و شنا اشاره کرد و افزود: 
تع��دادی از اين افراد به دلیل فراز و نش��یب در 
رودخانه، وجود چاله ها و يا س��نگ ها و ش��اخه 
درختان در زير آب و سهل انگاری جان خود را 
از دست می دهند. وی، به قرار گرفتن تاسیسات 
و سیستم های آبگیری در مخزن سدها و بندهای 
خاکی به عنوان يک عامل تهديد برای شناگران، 

گردش��گران  و م��ردم بوم��ی 
منطقه اش��اره کرد و گفت: اين 
تاسیسات آبی از بیرون شبیه به 

يک اس��تخر هستند، ولی در عمل اين تاسیسات 
برای ش��نا مکانی خطرناک است و گاهی برخی 
از افراد بدون توجه به خطرات اين تاسیس��ات، 
برای آب تنی و شنا در اين مکان ها بدون توجه 

به عواقب آن،  دل به دريا می زنند.
مديرعامل جمعیت ه��الل احمر چهارمحال و 
بختیاری با تاکید بر اينکه شنا کردن در رودخانه 
و استخرهای کشاورزی و بندها و سدها ممنوع 
اس��ت، افزود: اين استان سال گذش��ته به دلیل 
تعداد غرق ش��دگی رتبه چهار کش��ور در غرق 

شدگی ها را به خود اختصاص داد.
وی، ب��ا بی��ان اينکه بیش��ترين تع��داد حوادث 
غرق ش��دگی در اس��تان در رودخانه زاينده رود 
است، اظهار داش��ت: اين رودخانه فريب دهنده 
اس��ت اما به دلیل فشار آب و وجود فرو چاله ها 
و يا س��نگ در داخل رودخانه و فشار و سرعت 
آب، يکی از رودخانه های  اس��ت که بیش��ترين 

قربانی را می گیرد.
مرتضوی ف��رد، با تاکید ب��ر اينکه رودخانه های 
اس��تان در تمام فصول س��ال به خصوص بهار 
و تابس��تان خروشان هس��تند و میزان دبی آب 
روخانه ها يکس��ان نیست گفت: ش��نا کردن در 
رودخانه های اس��تان ممنوع است و هیچ مکانی 
در حاشیه و کنار اين رودخانه ها برای شنا کردن 

پیش بینی نشده است.
ش��ناکردن در رودخانه ه��ا و کانال های آبیاری 

ممنوع اعالم شده است
منطق��ه ای  آب  عموم��ی  رواب��ط  سرپرس��ت 
چهارمح��ال و بختی��اری به اطالع رس��انی های 
مختل��ف در خصوص ممنوعیت ش��نا کردن و 
ورود به رودخانه ها و کانال های آبیاری اس��تان 
اش��اره کرد و گف��ت: ۲ ه��زار و ۷۰۰ رودخانه 
ب��زرگ، نهر و جويبار در اس��تان وجود دارد که 
هیچ نقط��ه از اين رودخانه ها برای ش��نا کردن 

ايمن و مناسب نیست.
س��ید ابوالحسن عدنانی ساداتی افزود: با توجه 
به گس��ترده بودن منابع آبی استان شامل درياچه 
س��دها و بندها، رودخانه ها و کانال های آبیاری 
و زهکش��ی به عل��ت عمق زياد آب، اش��باع و 
لغزش��ی بودن حاشیه مخازن و درياچه سدها و 
رودخانه ها و ش��یب تند ديواره کانال ها ،مردم و 
گردش��گران از ورود غیرمجاز و ش��نا کردن در 

اين منابع آب و تاسیسات آبی خودداری کنند.

سالمت رد غرق شدگی در رودخانه هایی که استخر شنا نیست
گاه رساهن ن سرپرس��ت اورژانس و مدير 

حوادث دانشگاه علوم پزشکی 
ش��هرکرد گفت: طی تماسی با 
مرکز پی��ام اورژانس کاهش هوش��یاری مرد ۶۰ 
س��اله ای گزارش شد که کارشناسان اورژانس در 
کمتري��ن زمان ممکن در مح��ل حاضر و پس از 
حدود ۲۰ دقیقه احیا، موفق به بازگش��ت زندگی 
وی ش��دند.  به گ��زارش جهانبی��ن نیوز؛ محمد 
حی��دری سرپرس��ت اورژان��س و مدير حوادث 
دانش��گاه علوم پزشکی ش��هرکرد اظهار کرد: در 
س��اعت 11 روز گذش��ته طی تماس��ی با مرکز 
پیام اورژانس کاهش هوش��یاری مرد ۶۰ ساله ای 
گزارش ش��د.حیدری افزود: پس از دريافت اين 
گزارش بالفاصله کارشناسان فوريت های پزشکی 
اورژانس در کمترين زمان ممکن در محل حادثه 

حاضر شدند و پس از معاينات اولیه متوجه شدند 
که بیمار فاقد عالئم حیاتی است.

وی اضافه کرد: بالفاصله اقدامات پزشکی اولیه 
انج��ام و پس از حدود ۲۰ دقیق��ه احیا، موفق به 
بازگشت زندگی مرد ۶۰ ساله شدند و سپس بیمار 

را به بیمارستان امام جواد )ع( ناغان منتقل کردند. 
سرپرست اورژانس و مدير حوادث دانشگاه علوم 
پزشکی ش��هرکرد ادامه داد: اين ماموريت موفق 
را کارشناس��ان فوريت های پزش��کی آقايان علی 

احمدی و داريوش خالدی انجام دادند.

ريیس دانشگاه علوم پزشکی، خدمات درمانی و 
بهداشتی چهارمحال و بختیاری گفت: از ابتدای 
شیوع ويروس کرونا تاکنون ۶ هزار و ۹1۶ مورد 
نمونه گیری از افراد مشکوک به عالئم بالینی اين 

ويروس گرفته شد.
مجید شیرانی روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار 
ايرنا افزود: با فعال ش��دن آزمايش��گاه تشخیص 
کرونا در استان از نیمه های اسفندماه سال گذشته، 
رون��د نمونه گی��ری و اعالم پاس��خ آزمايش��ات 

سرعت بیشتری به خود گرفت.
وی ادامه داد: اين آزمايش��گاه ب��ا ظرفیت ۲۰۰ 
مورد نمونه گیری در روز با حداکثر ظرفیت خود 

در حال فعالیت اس��ت و آمادگی الزم برای فعال 
کردن آزمايشگاه دوم در استان فراهم شده است 
و چنانچ��ه تعداد بیماران مش��کوک افزايش پیدا 

کند، اين آزمايشگاه نیز وارد مدار می شود.
ش��یرانی، با بیان اينکه روزان��ه بین 1۲۰ تا ۲۰۰ 
مورد نمونه گیری در آزمايش��گاه تشخیص کرونا 
در استان بررسی می شود، تصريح کرد: ۸۰ درصد 
اين نمونه گیری ها، سرپايی گرفته می شود و تنها 
۲۰ درص��د آزمايش��ات مربوط به افراد بس��تری 
در مراک��ز درمانی اس��ت. ريیس دانش��گاه علوم 
پزشکی، خدمات درمانی و بهداشتی چهارمحال 
و بختیاری با بیان اينکه در روزهای اخیر ش��یوع 

ويروس کرونا در اس��تان روند صعودی به خود 
گرفته اس��ت، افزود: اين موضوع عالوه بر اينکه 
ناش��ی از بی توجه��ی مردم نس��بت ب��ه رعايت 
توصیه های بهداش��تی در خصوص خودداری از 
برگزاری اجتماعات و مراسمات عروسی و ختم 
اس��ت، بلکه به اجرای طرح نمونه گیری هدفمند 
نیز مربوط می شود. شیرانی، چالش اصلی شیوع 
وي��روس کرونا در اس��تان را مجالس خانوادگی 
دانس��ت و گف��ت: در همی��ن رابط��ه نیازمن��د 
فرهنگس��ازی برای خ��ودداری م��ردم از برپايی 
مراسمات هستیم و اين موضوع همکاری بیش از 
پیش رسانه ها و فعاالن فضای مجازی را می طلبد.

ريیس دانش��گاه علوم پزشکی، خدمات درمانی 
و بهداش��تی چهارمحال و بختیاری گفت: با بسته 
ش��دن قرارداد س��ه جانبه بین وزارت بهداش��ت، 
درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه 
و دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، مقدمات خريد 
يک فروند بالگرد برای تجهی��ز اورژانس هوايی 

استان تا ۲ ماه ديگر فراهم شد.
مجید شیرانی روز يکشنبه در گفت وگو با خبرنگار 
ايرنا افزود: با سقوط تنها بالگرد اورژانس استان در 
اس��فند سال ۹۷ و نیاز مبرم به اورژانس هوايی، با 
توجه به موقعیت جغرافیايی استان، پیگیری های 

بسیاری برای تامین بالگرد طی يکسال اخیر انجام 
گرفته اس��ت. وی ادامه داد: با تداوم پیگیری های 
يک سال اخیر، به نتايج خوبی دست يافتیم و يک 
فروند بالگرد ظرف ۲ ماه آينده به استان اختصاص 
داده می شود و مکان آشیانه نیز در منطقه رحمیته 
شهرکرد پیش بینی شده است. شیرانی، همچنین از 
تامین تجهیزات پیشرفته درمانی برای استان خبر 
داد و گفت: يک دستگاه سی تی اسکن اساليس به 
بیمارستان کاشانی اختصاص يافت که با استفاده 
از اين دستگاه می توان بیشتر سی تی های موردنیاز 
بیم��اران را انجام داد و ب��ا توجه به کیفیت باالی 

تصاوير تش��خیص س��ريع تر و دقیق ت��ر بیماری 
امکانپذير می شود. ريیس دانشگاه علوم پزشکی، 
خدمات درمانی و بهداشتی چهارمحال و بختیاری 
خاطرنش��ان کرد: همچنین تعدادی دس��تگاه ريه 
مصنوع��ی برای ارائ��ه خدمات بهتر ب��ه بیماران 
کرونايی و دس��تگاه ديالیز پیش��رفته به مجموعه 

تجهیزات بیمارستانی استان اضافه شد.
ش��یرانی، از آغاز ب��ه کار بخش جديد ICU در 
بیمارس��تان کاش��انی ظرف ۲ ماه آينده خبر داد و 
گفت: ۲۵ تخت و تجهیزات ICU به اين بخش 

اضافه می شود.

بازگشت مرد ۶۰ ساله به زندگی

۶ هزار و ۹۱۶ مورد نمونه گیری تشخیص کرونا در چهارمحال و بختیاری انجام گرفت

اورژانس هوایی چهارمحال و بختیاری ظرف ۲ ماه آینده فعال می شود

سالمت رد 
گاه رساهن ن
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مدير درم��ان تامی��ن اجتماع��ی چهارمحال و 
بختیاری گفت: س��االنه حدود ۸۰ میلیارد ريال 
برای درمان بیماران ديالیزی تحت پوش��ش اين 
س��ازمان در هر ۲ روش مس��تقیم و غیرمستقیم 

هزينه می شود.
محم��ود جاويد افزود: مديري��ت درمان تامین 
اجتماعی اس��تان در ۲ بخش درمان مس��تقیم و 
درم��ان غیرمس��تقیم تمامی هزينه ه��ای بیماران 

ديالیزی تحت پوشش بیمه ای را برعهده دارد .

وی ادام��ه داد: ح��دود ۳۰۰ پرون��ده فعال در 
درمان غیرمستقیم وجود دارد که در سال گذشته 
در مجم��وع بیماران جهت انجام ديالیز ۲۳ هزار 
و ۸۳ ب��ار ب��ه اين مرکز مراجع��ه کردند، که در 

حدود ۷۲ میلیارد ريال هزينه دربر داشت.
جاويد تصريح کرد: در درمان مس��تقیم نیز ۲۰ 
پرون��ده فعال در اين مرکز وج��ود دارد، که در 
سال ۹۸ تعداد ۲ هزار  و ۷۹۸ جلسه ديالیز برای 
اين بیماران انجام ش��ده که افزون بر ۷ میلیارد و 

۵۰۰ میلیون ريال هزينه دربر داشته است.
مدير درم��ان تامی��ن اجتماع��ی چهارمحال و 
بختیاری، تعداد تخت های فعال ديالیز اين مرکز 
در بیمارس��تان امام علی )ع( را پنج تخت اعالم 
کرد و گفت: ديالیز در اين مرکز درمانی به هر ۲ 
روش هموديالیز و ديالیز صفاقی انجام می گیرد.
جاوي��د، با اش��اره به ش��یوع به نس��بت باالی 
بیماری های کلیوی در کش��ور، اظهار داشت: در 

همین 
راس��تا اقدامات پیش��گیرانه از 

جمله اصالح ش��یوه زندگی ض��رورت مهم در 
حوزه بهداشت و سالمت به شمار می رود.

وی ب��ا بی��ان اينک��ه کلیه ها به دالي��ل مختلف 
در وضعی��ت نارس��ايی و يا مرگ س��لولی قرار 
می گیرند و ف��رد را برای ادام��ه زندگی محتاج 
ديالی��ز و يا پیون��د کلیه می کنند، اف��زود: ديالیز 
عملیاتی اس��ت که جايگزينی برای بس��یاری از 
عملکرده��ای طبیعی کلیه ها به  ش��مار می رود 
و ب��ه افراد اي��ن ش��انس را می دهد ت��ا بتوانند 
زندگ��ی را ب��ه نح��و مطلوب��ی ادام��ه دهند. به 
گزارش ايرنا، تامی��ن اجتماعی در حوزه درمان 
از طريق بیمارس��تان امام علی)ع(، ۲پلی کلینیک 
تخصصی، ۲ درمانگاه تخصصی و يک درمانگاه 
عمومی به طور مستقیم و از طريق بیش از ۵۰۰ 
مرکز بصورت غیرمس��تقیم به بیمه شدگان خود 

ارائه خدمت می کند.

ايرنا- ريیس دانش��گاه علوم پزشکی، خدمات 
درمانی و بهداشتی چهارمحال و بختیاری گفت: 
اگر چه روند صعودی بیماران بستری در استان 
ط��ی روزهای اخیر متوقف ش��ده ام��ا همچنان 
تعداد بیماران س��رپايی در اس��تان روبه افزايش 

است و اين بخش روند صعود دارد.
مجید ش��یرانی روز پنجش��نبه در گفت وگو با 
خبرن��گار ايرنا افزود: ش��یوع ويروس کرونا در 
استان همواره در نوس��ان است و تاکنون هفت 
افت و خیر کرونايی را در اس��تان پش��ت س��ر 

گذاشته ايم.
وی، در خص��وص ورود م��وج دوم ش��یوع 
وي��روس کرونا در اس��تان گف��ت: همچنان در 
م��وج اول قرار داريم، اما با توجه به گس��ترش 
نمونه گیری هوش��مند تعداد مبتالي��ان به کرونا 
در اس��تان در هفته  اخیر رکوردش��کنی کرده و 

همچنان در حال افزايش است.
ش��یرانی تصري��ح ک��رد: ۹۰ درص��د بیماران 
شناسايی شده در استان س��رپايی هستند و تنها 
1۰ درص��د بیم��اران در مراک��ز درمانی اس��تان 
بستری می شوند که اين موضوع اگر چه شرايط 
استان ما را نسبت به ديگر استان ها در وضعیت 

بهتری ق��رار داده اس��ت، اما اگر مردم نس��بت 
به رعاي��ت پروتکل های بهداش��تی توجه الزم 
را نداش��ته باش��ند، خیز کرونا در استان شدت 

بیشتری می گیرد.
ريیس دانشگاه علوم پزشکی، خدمات درمانی 
و بهداش��تی چهارمحال و بختیاری خاطرنشان 
کرد: افزايش شیوع ويروس کرونا در استان های 
کش��ور در ح��ال گردش اس��ت به ط��وری که 
استان هايی که ديرتر درگیر کرونا شدند ، امروز 
چالش بیشتری با اين ويروس دارند از همین رو 
همه چیز به نحوه رعايت توصیه های بهداشتی و 

فاصله گذاری اجتماعی مربوط می شود.
ش��یرانی ب��ا بی��ان اينک��ه بی��ش از ۹۰ درصد 
عامل ش��یوع ويروس کرونا در استان برگزاری 
مراسم های ختم و عروس��ی است، افزود: مردم 
برای س��المتی خ��ود و اطرافیانش ت��ا مدتی از 
برگ��زاری اين مراس��م ها خودداری ک��رده و با 
خودمراقبتی زنجیره ش��یوع وي��روس کرونا را 

متوقف کنند.
به گزارش ايرنا، وي��روس کرونا يا کوويد 1۹ 
به بیشتر کشورهای جهان سرايت کرده است و 
س��ازمان بهداشت جهانی را برآن داشته است تا 

وضعیت فوق العاده اعالم کند.
شست وشوی دست ها با آب و صابون، رعايت 
بهداش��ت فردی، خودداری از دست دادن های 
مکرر و منع س��فر و اجتماعات از جمله نکاتی 
است که پزش��کان متخصص برای پیشگیری از 

شیوع اين ويروس توصیه می کنند.

ساالنه ۸۰ میلیارد ریال برای بیماران دیالیزی 
چهارمحال و بختیاری هزینه می شود

روند شیوع ویروس کرونا در چهارمحال و بختیاری صعودی است

سالمت رد 
گاه رساهن وی، به نصب عالئم اخطار و ن

هش��دار و نصب تابلو در اين 
مناط��ق به خصوص حاش��یه 
رودخانه های  که پرتردد و گردش��گرپذير است، 
اش��اره کرد و گفت:گاهی برخ��ی از افراد، بدون 
توجه به اين عالئم اقدام به ش��نا کردن و آب تنی 
می کنن��د که در برخی از مواق��ع اين بی احتیاطی 
منجر به يک حادثه تلخ برای خانواده ها می شود.

وی، به افزايش دبی آب رودخانه ها و س��رعت 
آب، همچنی��ن وجود چاله و فروچاله در زيرآب 
رودخانه ها، احتمال وارد ش��دن ضربه به بدن به 
دلیل وجود س��طوح مختلف درآب رودخانه ها و 
به هم خوردن تعادل بدن، از دس��ت دادن کنترل 
بدن، تغییر دمای آب که باعث بروز س��کته قلبی 
میشود، به عنوان داليلی که احتمال غرق شدن در 

رودخانه ها را افزايش می دهد، اشاره کرد.
عدنانی س��اداتی اظهار داش��ت: نبود آگاهی از 
ش��رايط مخزن تاسیسات آبی و کش��اورزی که 
با جمع ش��دن آب در پش��ت آن، پستی و بلندی 
طبیعی مش��خص نیس��ت، خطر غرق شدگی را 
افزايش می دهد و باعث بروز حوادث زيادی برای 

گردشگران و حتی کشاورزان منطقه می شود.
وی، از مردم خواست به هشدارهای اين شرکت 
در خصوص ممنوعیت ورود به تاسیسات مربوط 
به کش��اورزی توجه و از ورود و ش��نا کردن در 
درياچه، سدها، تاسیسات کشاورزی و کانال های 

آبیاری و زهکشی خودداری کنند.
مس��وول روابط عمومی ش��رکت آب منطقه ای 
اس��تان، به خانواده ها هش��دار داد، ش��نا در آب 
رودخانه را ش��وخی نگیرند و مراقب فرزندان به 

خصوص کودکان و نوجوانان باشند.
وی، ب��ا تاکید بر اينکه بیش��ترين تعداد حوادث 

غرق ش��دگی در اس��تان در حاش��یه رودخان��ه 
زاينده رود است، افزود: عالئم هشدار و تابلوهای 
"ش��نا ممنوع" و "ورود به رودخان��ه ممنوع" در 
اين منطقه نیز نصب شده است اما برخی از افراد  
بی توجه به اين عالئم به شنا کردن و يا وارد شدن 

به رودخانه اقدام می کنند.
عدنانی ساداتی اظهار داشت: به علت نوسانات 
میزان آب رودخانه و توپوگرافی منطقه، شنا کردن 
در قس��مت های مختلف روخانه ممنوع است و 
تنها استخرهای شنا مکانی برای شنا کردن هستند.
۴۰ درص��د غرق ش��دگی های سال گذش��ته در 

استان در تاسیسات کشاورزی بود
مدي��ر مرک��ز مديريت ح��وادث و فوريت های 
پزشکی چهارمحال و بختیاری نیز با اشاره به اينکه 
غرق شدگی ها در استان در رودخانه و استخرهای 
کش��اورزی اتفاق می افتد، گفت: سال گذشته ۴۰ 
درصد غرق ش��دگی ها در استخرهای کشاورزی 
اتف��اق افتاد.محمد حیدری در گفت و گو با ايرنا 
افزود: غرق شدگی در اس��تخر کشاورزی نیز در 
سال گذشته  گزارش ش��د،در حالی که برخی از 
افراد به دلیل ناآگاهی فکر می کنند غرق ش��دگی 
فق��ط مختص رودخانه اس��ت و در اين مکان ها 

اقدام به آب تنی می کنند.
وی گفت: سال گذشته ۴۹ مورد غرق شدگی از 
اف��راد بومی و غیربومی از جمله گردش��گران در 
اس��تان وجود داش��ت که ۲۳ غرق شدگی از اين 

تعداد نیز در رودخانه زاينده رود بود.
ب��ه گفته وی، تعدادی از غرق ش��دگی ها نیز در 
زم��ان نجات دادن يک نفر غرق ش��ده توس��ط 
همراهان وی و يا س��اير افراد حاضر در منطقه به 
دلیل آش��نا نبودن به شنا و عملیات نجات غريق 

رخ می دهد.

حیدری، از مردم خواست تا در زمان بروز حادثه 
غرق ش��دگی دچار هیجان زدگی نشوند و خود 
را ب��رای نجات جان افراد به وارد آب نش��وند و 
در کوتاهترين زمان حادثه را به نیروهای امدادی 

اطالع رسانی کنند.
وی اظه��ار داش��ت:در زمانی که ف��ردی دچار 
غرق ش��ده توس��ط ناجیان محلی امدادرس��انی 
و از غرق ش��دگی نجات پیدا ک��رد بايد اقدام به 
خواباندن فرد به سمت راست بدن عملیات احیاء 
قلبی رويوی برای فرد توس��ط افراد آشنا به فنون 
احیاء کنند، تا نیروی های امدادی در محل حادثه 

حاضر شوند.
ب��ه گفته وی، به دلیل س��رد بودن آب و کاهش 
س��وخت و س��از مغز ، عملیات اکسیژن رس��انی 
در زمانی که فرد غرق ش��ده نج��ات پیدا  کرده 
ضروری اس��ت و بايد عملیات احیاء قلبی ريوی 

انجام شود.
مدي��ر مرک��ز مديريت ح��وادث و فوريت های 
پزش��کی چهارمح��ال و بختیاری به ب��اور غلط 
خارج ک��ردن آب از ريه فرد غرق ش��ده بعد از 
نجات، اشاره کرد و گفت:  ماساژ قلب برای آغاز 

عملیات خون رسانی در اين مواقع مهم است.
وی، با تاکید بر اينکه در زمان غرق ش��دگی،فرد 
ممکن اس��ت از ناحیه گردن و س��ر دچار حادثه 
ش��ده باشد ، گفت: بايد در زمان نجات فرد غرق 
شده برای خارج کردن فرد ناحیه سر و گردن فرد 
توسط يک نفر نگهداری شود تا از بروز حوادث 

ديگر از جمله قطع نخاع جلوگیری شود.
به گزارش ايرنا، براس��اس اعالم پزشکی قانونی 
چهارمحال و بختیاری سال گذشته ۳۸ مورد غرق 
شدگی به پزشکی قانونی استان ارجاع شده که از 

اين تعداد ۷ نفر زن و ۳1 نفر مرد بودند.

غرق شدگی در رودخانه هایی که استخر شنا نیست

ايرن��ا- مدي��ر مرک��ز مديري��ت ح��وادث و 
فوريت ه��ای پزش��کی چهارمح��ال و بختیاری 
گفت: زن ۳۳ س��اله عش��اير در بخ��ش بازفت 
شهرس��تان کوهرنگ که در شرايط وخیمی قرار 

داشت، با اعزام بالگرد نجات يافت.
محمد حیدری افزود: بعدازظهر امروز چهارشنبه 
در  تماس تلفنی توسط همراه بیمار با اورژانس 
11۵ مبنی براينکه خانم ۳۳ س��اله عشاير دچار 
شرايط وخیم بیماری در کوه های اطراف بازفت 
ش��ده است، با توجه به س��خت گذبودن منطقه، 

مرکز هدايت عملیات دانش��گاه علوم پزش��کی 
اس��تان هماهنگی الزم برای اع��زام بالگرد را با 

مرکز هدايت عملیات دانشگاه اهواز انجام داد.
وی گف��ت: پس از هماهنگ��ی الزم ،اورژانس 
هوايی زن ۳۳ س��اله را نجات داد و در روستای 
گزس��تان به آمبوالنس اورژانس تحويل و برای 
ادام��ه درمان به مرکز درمانی چمن گلی تحويل 

داده شد. 
 اورژانس اس��تان چهارمحال وبختیاری س��ال 
گذش��ته به ۴۰ مورد امداد هوايی نیاز داشت که 

به دلیل نبود بالگرد و درخواس��ت از استان های 
همج��وار، تنه��ا يک چه��ارم اين ح��وادث و 

فوريتهای با بالگرد امداد رسانی شد.
سال گذش��ته ۴۴ هزار و ۵۳۴ ماموريت توسط 
تکنسین های اورژانس 11۵ استان انجام شد، که 
از اي��ن تعداد ۹ هزار و ۴۵۲ ماموريت تصادفی، 
چهار هزار و ۲۵۷ ماموريت قلبی و ۲۲۷ ماموريت 
ناشی از مسمومیت با گازمنوکسیدکربن و هفت 

هزارو ۲۳۲ ماموريت غیر تصادفی بود.

زن جوان عشایر بازفتی با اعزام بالگرد نجات یافت
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سالمت رد 
گاه رساهن ن

مديرکل انتقال خون چهارمحال و بختیاری خاطر نشان کرد: همچنین از 
چهار هزار و ۹۹1 نفر اهداءکننده خون در استان،  چهار هزار و ۹۰۰ نفر 
اهداء کننده مستمر بودند که نشان می دهد همچنان مقوله اهدای خون در 
بین اقشار مختلف نهادينه نشده و تنها اهداء کنندگان مستمر خون هستند 

که مبادرت به اين کار پسنديده می کنند.
هاش��می افزود: اهدای خون وظیفه همه اس��ت و انتظار می رود اقش��ار 
مختل��ف جامعه به ويژه جامعه زنان که تاکنون نقش بس��یار کمرنگی در 
حوزه اهدای خون داش��ته اند نس��بت به اين کار اهتمام بیش��تری به کار 

گیرند.
وی، ش��یوع ويروس کرونا را از عوامل موثر در کاهش مراجعات مردم 
به پايگاه های انتقال خون اعالم کرد و گفت: اين در حالی اس��ت که در 
چنین دورانی نیاز به پالس��مای خون برای بهب��ود بیماران مبتال به کرونا 
بیش از هر زمان ديگری اس��ت و اين مرکز آمادگی الزم را برای دريافت 

پالسمای خون بهبوديافتگان کرونا دارد.
چهارمحال و بختیاری با کمبود خون و فراورده های خونی 

مواجه است
هاشمی تصريح کرد: عالوه  بر نیاز به پالسمای خون، استان در سالجاری 
با مش��کل کمبود خ��ون و فراورده های خونی مواجه اس��ت، که اگرچه 
تاکنون پاسخگوی نیاز مراکز درمانی استان بوده ايم اما تداوم اين روند ما 

را با مشکل جدی مواجه می کند.
وی از همه مردم اس��تان به ويژه زنان دعوت ک��رد تا برای نجات جان 
بیماران نسبت به اهدای خون اقدام کنند چرا که بیماران بسیاری از جمله 
تاالس��می ها، هموفیلی ها و س��اير گروه های نیازمند به خون چشم انتظار 

احسان و نوع دوستی مردم اين مرز و بوم هستند.
برخورداری چهارمحال و بختیاری از امکانات الزم برای پالسمادرمانی

ريیس دانش��گاه علوم پزش��کی، خدمات درمانی و بهداشتی چهارمحال 
و بختی��اری نیز در گفت وگ��و با خبرنگار ايرنا از وجود تجهیزات الزم و 
نیروی انس��انی متخصص در خصوص انجام عمل پالسمادرمانی بیماران 
مبتال به کرونا در اس��تان خبر داد و گفت: همه تجهیزات و امکانات الزم 
در کنار متخصصان توانمند و با تجربه در حوزه پالسما درمانی در استان 

وجود دارد.
مجید شیرانی افزود: روش پالسمادرمانی از روش های به نسبت قديمی 
اس��ت که پالس��مای فرد بیمار که نوعی پادتن به ش��مار می رود پس از 

بهبودی به بدن بیمار ديگر تزريق می شود.
وی تصريح کرد: روش پالس��مادرمانی از روش های درمانی پیشنهادی 
در کشور و دنیا است و در تعدادی از استان های کشور نیز تاکنون انجام 
شده و در استان ما نیز نخستین عمل پالسمادرمانی بیماران مبتال به کرونا 
در فروردين ماه امسال انجام گرفت که نتیجه آن موفقیت آمیز بوده است.
ريیس دانشگاه علوم پزشکی، خدمات درمانی و بهداشتی چهارمحال و 
بختیاری ادامه داد: روش پالسمادرمانی برای بهبود آن دسته از مبتاليان به 
ويروس کرونا که در وضعیت وخیمی قرار دارند، کاربرد دارد و اگر چه 
در ارديبهشت ماه تعداد بیماران بدحال در استان روند نزولی داشت و نیاز 
مبرم به پالسمادرمانی احساس نمی شد، اما اکنون هشت بیمار بدحال در 
بخش مراقبت های ويژه استان بستری هستند که می توان با پالسمادرمانی 

بیماری آنها را بهبود بخشید.
ش��یرانی اف��زود: از ابتدای ش��یوع ويروس کرونا تاکن��ون چندين عمل 

پالس��مادرمانی در بیمارس��تان هاجر ش��هرکرد انجام 
گرفته اس��ت و از بهبوديافتگان کرونا دعوت می ش��ود 
تا برای نجات و بهبودی ساير بیماران نسبت به اهدای 

پالسمای خون  خود اقدام  کنند.
بهبودیافتگان کرون��ا نگرانی از بابت اهدای 

پاسما نداشته باشند
وی خاطر نشان کرد: تجهیزات پیشرفته و به کارگیری تمامی روش های 
بهداش��تی به گونه ای اس��ت که بهبوديافتگان کرونا نبايد نگرانی از بابت 
اهدای پالس��مای خون داش��ته باش��ند و با خیال راحت اقدام به اين کار 
خداپسندانه کنند و مطمئن باشند اين اقدام هیچ ضرری برای سالمتی آنها 
ندارد.تاکنون افرادی که اقدام به اهدای پالس��مای خون کرده اند بیشتر از 
پرس��نل مراکز درمانی استان بوده اند و از مردم عادی کمتر کسی اقدام به 

اهدای پالسمای خون کرده است.
ريیس دانشگاه علوم پزشکی، خدمات درمانی و بهداشتی چهارمحال و 
بختیاری افزود: تاکنون کسانی که اقدام به اهدای پالسمای خون کرده اند، 
بیش��تر از کارکنان و پرسنل مراکز درمانی استان بوده اند و از مردم عادی 
کمتر کس��ی اقدام به اهدای پالس��مای خون کرده است که اين موضوع 

می طلبد فرهنگسازی بهتری در اين حوزه شکل گیرد.
عب��اس يک��ی از بهبوديافتگان وي��روس کرونا س��اکن در چهارمحال و 
بختیاری اس��ت که با سپری کردن روزهای س��خت و تجربه بستری در 
بخش مراقبت های ويژه و اس��تفاده از دستگاه اکسیژن  مصنوعی توانست 

از شر ويروس کرونا رهايی پیدا کند.
وی پ��س از عب��ور از مراحل س��خت بیماری، دوره نقاه��ت و قرنطینه 
خانگی اکنون به بهبودی کامل دس��ت پیدا ک��رده و برای کمک به ديگر 
هم استانی هايی که درگیر با ويروس کرونا هستند اقدام به اهدای پالسمای 

خون کرده است.
بهبودیافته کرونا: به رسم شکرگزاری پاسمای خون خود 

را اهدا می کنم
وی در همی��ن خصوص به خبرن��گار ايرنا گفت: ابتال به ويروس کرونا 
يکی از س��خت ترين و تلخ ترين اتفاقات زندگی من بود که نه تنها خودم 
بلکه س��اير اعضای خانواده را نیز درگیر کردم و به خوبی می دانم ديگر 

بیماران در وضعیتی قرار دارند و چه رنج و دردی را تحمل می کنند.
عب��اس افزود:به همین دلیل پس از بهبودی کامل و زمانی که پزش��کان 
تايید کردند که می توانم پالسمای خون خود را اهداء کنم، داوطلب شدم 
که به شکرانه بازيابی سالمتی خودم و خانواده اين کار را انجام دهم. اين 
بیمار بهبوديافته کرونا با دعوت از مردم به رعايت توصیه های بهداش��تی 
برای در امان ماندن از ابتال به ويروس کرونا از ساير بهبوديافتگان تقاضا 
کرد تا با اهدای پالسمای خون خود کمک کنند تا ديگر بیماران نیز بهبود 

يافته و زمینه بازگشت آنها به چرخه عادی زندگی تسهیل شود.
به گزارش ايرنا، ويروس کرونا يا کوويد 1۹ به بیش��تر کشورهای جهان 
س��رايت کرده است و سازمان بهداش��ت جهانی را برآن داشته است تا 

وضعیت فوق العاده اعالم کند.
شست وش��وی دس��ت ها با آب و صابون، رعايت بهداش��ت فردی، 
خودداری از دس��ت دادن های مکرر و منع سفر و اجتماعات از جمله 
نکاتی اس��ت که پزش��کان متخصص برای پیش��گیری از ش��یوع اين 

ويروس توصیه می کنند.

  ايرن��ا- رهايی از ويروس 
کرونا و بازگش��ت به چرخه 
ع��ادی زندگ��ی نعمت��ی به 
ارزش��مندی حی��ات دوباره 
اس��ت ، که افراد رهايی يافته 
از بند کرونا شايس��ته اس��ت 
با اهدای پالس��مای خون به 
س��اير هموطن��ان گرفتار در 
چنگال اين ويروس، شکرانه 

آن را به جا آورد.
متخصص��ان  گفت��ه  ب��ه 
درمانی  پالس��ما  آنکولوژی، 
يک��ی از روش ه��ای قديمی 
درمان اس��ت و از سال های 
گذشته تا زمان کشف درمان 

قطعی و واکسن بیماری، از روش پالسمادرمانی برای درمان ساير بیماران 
استفاده شده است.

بخش مايع خون، پالسما نام دارد، پالسما که ۵۵ درصد خون را تشکیل 
می دهد مايعی اس��ت که ۹1 درصد آن را آب و يک درصد آن را امالح 
و يون های معدنی، هفت درصد آن را پروتئین های پالس��ما و يک درصد 
باقی مانده را ويتامین ها، مواد قندی و لیپیدی، هورمون ها، اسیدهای آمینه، 

کلوگز و چربی و مورد دفعی تشکیل می دهد.
ياخته خونی که در تولید پاتن از س��اير ياخته های خونی فعال تر است، 

ياخته پالسما نامیده می شود.
اين روزها با ش��یوع ويروس کرونا و نبود واکسن برای درمان مبتاليان 
به اين ويروس، بار ديگر اهمیت پالس��مای خون مورد توجه قرار گرفته 

است.
در مواجهه با ويروس کرونا که تاکنون هیچ واکس��ن و يا روش درمانی 
قطعی برای آن کش��ف نش��ده اس��ت با روش هايی نظیر پالسمادرمانی 

تعدادی از بیماران مبتال به کوويد 1۹ بهبود يافته اند.
در ب��دن افراد بهبوديافته از بیماری کرونا، آنتی بادی برای درمان بیماری 
وجود دارد که با اهدای پالسمای خون خود می توانند جان افراد مبتال به 

کرونا در شرايط حاد را نجات دهند.
بنا بر اعالم س��خنگوی وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزشکی، از 
ابتدای ش��یوع ويروس کرونا تا ۲۸ خرداد، 1۹۵ هزار و ۵1 نفر در کشور 
به کرونا مبتال شدند که از اين تعداد 1۵۴ هزار و ۸1۲ نفر بهبود يافته اند 
و می توانند با اهدای پالس��مای خون جان بیماران بدحال مبتال به کرونا 

را نجات دهند.
بر اساس آخرين گزارش ها ۲ هزار و ۷۸۹ نفر از بیماران مبتال به کوويد 
1۹ در وضعیت ش��ديد اين بیماری تحت مراقبت هس��تند و به شدت به 
پالسمای خون بیماران بهبوديافته نیازمندند از همین رو می طلبد تا نسبت 
به اين مهم اطالع رس��انی و فرهنگس��ازی بهتری صورت گیرد تا جلوی 

قربانی گرفتن اي��ن بیماری که 
تاکن��ون ۹ ه��زار و 1۸۵ فوتی 
در کشور برجا گذاشته است را 

متوقف کرد.
بنا بر اعالم سخنگوی وزارت 
بهداش��ت، درم��ان و آم��وزش 
ش��یوع  ابت��دای  از  پزش��کی، 
وي��روس کرونا ت��ا ۲۸ خرداد، 
1۹۵ هزار و ۵1 نفر در کش��ور 
ب��ه کرونا مبت��ال ش��دند که از 
اين تع��داد 1۵۴ ه��زار و ۸1۲ 
نفر بهبود يافته ان��د و می توانند 
با اهدای پالس��مای خون جان 
بیماران بدحال مبتال به کرونا را 

نجات دهند.
در چهارمح��ال و بختی��اری اگر چه تعداد بیم��اران کرونايی بدحال کم 
اس��ت و تا يک هفته گذشته بس��یاری از بخش های ICU مراکز درمانی 
اس��تان خال��ی از بیمار بود اما با صعودی ش��دن تعداد بیم��اران مبتال به 
کرون��ا در روزهای اخیر، احتم��ال افزايش بیماران بدحال وجود دارد که 
با توجه به تجربه موفق اين اس��تان در بهب��ود تعدادی از بیماران بدحال 
کرونايی با اس��تفاده از روش پالس��مادرمانی، اهدای پالس��مای خون از 

سوی بهبوديافتگان به يک ضرورت تبديل شده است.
هیچ بیمار بهبوديافته کرونا برای اهدای پالسما به انتقال خون مراجعه 

نکرده است
به گفته مديرکل انتقال خون چهارمحال و بختیاری، تاکنون هیچ بیمار 
بهبوديافته کرونا برای اهدای پالسمای خون خود به اين مرکز مراجعه 

نکرده است.
حسین هاشمی در گفت  و گو با خبرنگار ايرنا افزود: اين مرکز وظیفه 
تهیه پالس��ما برای مراکز درمانی را برعهده دارد و توصیه می ش��ود تا 
بیم��اران بهبوديافته کرون��ا با مراجعه به مراکز انتقال خون نس��بت به 
اهدای پالسمای خود اقدام کنند تا بتوان آن را در اختیار مراکز درمانی 

قرار داد.
وی همچنی��ن از کاهش ۲۵ درصدی مراجعات برای اهدای خون در 
اس��تان خبر داد و گفت: طی س��ه ماهه ابتدايی امس��ال با کاهش قابل 
توجه مراجعان، ذخايرخونی در اس��تان همانند ساير استان های کشور، 
۲۰ درص��د کاه��ش يافته که تداوم اين روند چالش اساس��ی فراروی 

تامین نیازهای خونی کشور ايجاد می کند.
هاشمی با بیان اينکه در سه ماهه اول امسال بیش از پنج هزار و ۳۰۰ 
نفر برای اهدای خون به پايگاه های انتقال خون استان مراجعه کرده اند، 
تصريح کرد: از اين تعداد چهار هزار و ۹۹1 نفر موفق به اهدای خون 

شدند که ۲۷۰ نفر آن زن و مابقی مرد بودند.

سالمت رد 
گاه رساهن اهدای پالسما به شکرانه سالمتی ن

در برابر کرونا
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فرمان��دار ب��ن ب��ا توصیه ب��رای ع��دم ورود 
گردش��گران ب��ه اي��ن شهرس��تان، گف��ت: در 
شهرس��تان بن محلی برای اس��کان و اس��تقرار 

مسافران وجود ندارد.
کیانوش نادری امروز در گفت و گو با خبرنگار 
فارس در ش��هرکرد گفت: منطقه گردش��گری 
گ��رداب بن با وج��ود دو درياچه و آب و هوای 
خنک حتی با درخواست شهرداری و پیمانکار 
ک��ه متقاضی بازگش��ايی آن بوده اند، طبق روال 

سابق همچنان تعطیل و بازگشايی نشده است.
فرماندار بن با توصیه به مس��افران برای عدم 
ورود ب��ه اي��ن شهرس��تان، اظهار داش��ت: در 
شهرس��تان بن محلی برای اس��کان و اس��تقرار 

مسافران وجود ندارد.
وی با بیان اينکه در س��تاد مقابل��ه با کرونای 
اس��تان تصمیم گرفتیم که اي��ن هفته راه ورود 
به امامزاده ش��یخ شبان هم بس��ته شود، افزود: 
هرگون��ه چ��ادر زدن و اس��کان در امامزادگان 

ممنوع است.
ک��رد:  خاطرنش��ان  ن��ادری 
س��اير  از  مهم��ان  پذيرفت��ن 
اس��تان ها در روس��تای ش��یخ 
ش��بان باع��ث ابت��الی تم��ام 
اعض��ای خان��واده میزب��ان به 

ويروس کرونا شد.
فرماندار بن ادامه داد: به مردم هشدار داده ايم 
و از مردم درخواس��ت داريم از پذيرش مهمان 
از اس��تان های هم جوار اجتناب کنند چراکه ما 
از پذيرش مهمان خ��ودداری کرديم و نیازمند 

همراهی مردم هستیم.

س��خنگوی وزارت بهداشت از شناسايی 
۲۶1۵ بیم��ار جديد مبتال به کوويد-1۹ در 
کش��ور خبر داد و گفت: متاسفانه مجموع 
جانباختگان اين بیماری در کشور به ۹۳۹۲ 

نفر رسید.
به گزارش ايسنا، دکتر سیما سادات الری 
گفت: از دي��روز تا امروز ۳۰ خرداد 1۳۹۹ 
و بر اس��اس معیارهای قطعی تش��خیصی، 
۲۶1۵ بیم��ار جديد مبتال به کوويد-1۹ در 
کش��ور شناسايی شد که ۹۸۶ مورد بستری 
شدند. الری ادامه داد: متاسفانه در طول ۲۴ 
ساعت گذشته، 1۲۰ بیمار کوويد-1۹ جان خود را از دست دادند و 

مجموع جانباختگان اين بیماری به ۹۳۹۲ نفر رسید.
ب��ه گفته وی در مجموع تعداد کل مبتاليان کش��ور به ۲۰۰ هزار و 

۲۶۲ نفر رسیده است.
وی با بیان اينکه خوشبختانه تاکنون 1۵۹ هزار و 1۹۲ نفر از بیماران، 
بهبود يافته و يا از بیمارس��تان ها ترخیص ش��ده اند،  گفت: در عین 
ح��ال ۲۸۳۳ نفر از بیماران مبتال به کوويد-1۹ در وضعیت ش��ديد 
اي��ن بیماری تحت مراقبت قرار دارند. همچنین تا کنون يک میلیون 
و ۳۷۰ هزار و ۷1۸ آزمايش تش��خیص کوويد-1۹ در کش��ور انجام 

شده است.
الری تاکید کرد: استان های خوزستان، هرمزگان، کردستان، بوشهر، 
آذربايجان غربی و ايرانش��هر در سیس��تان و بلوچستان در وضعیت 

قرمز قرار دارند.
وی در پايان توصیه هايی به ش��هروندان داشت و گفت: الزم است 
هم��ه مردم در همه ش��هرها پروتکل های بهداش��تی را به طور دقیق 
رعايت کنند تا اس��تانهای س��فید به س��مت وضعیت قرمز و هشدار 
نروند. با رعايت فاصله گذاری اجتماعی و استفاده از ماسک سالمت 
خود و هموطنانمان را تضمین و در جهت کاهش ابتال و مرگ و میر 

حرکت کنیم.

س��خنگوی وزارت بهداشت از شناسايی 
۲۴۷۲ بیمار جديد کوويد1۹ در کشور خبر 

داد.
به گزارش ايس��نا، دکت��ر الری گفت: از 
ديروز تا امروز ۲۵ خرداد 1۳۹۹ و بر اساس 
معیارهای قطعی تشخیصی، دو هزار و ۴۷۲ 
بیم��ار جديد مبتال به کوويد1۹ در کش��ور 

شناسايی شد که ۸۶۴ مورد بستری شدند.
وی اف��زود: مجموع بیماران کوويد1۹ در 

کشور به 1۸۷ هزار و ۴۲۷ نفر رسید.
وی ادامه داد: متاسفانه در طول ۲۴ ساعت 

گذشته، 1۰۷ بیمار کوويد1۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان 
باختگان اين بیماری به ۸ هزار و ۸۳۷ نفر رسید.

الری گفت: خوشبختانه تا کنون 1۴۸ هزار و ۶۷۴ نفر از بیماران، بهبود 
يافته و يا از بیمارستان ها ترخیص شده اند.

به گفته الری، ۲۷۸1 نفر از بیماران مبتال به کوويد1۹ در وضعیت شديد 
اين بیماری تحت مراقبت قرار دارند.

وی اف��زود: تا کنون يک میلیون و ۲۴۴ هزار و ۷۴ آزمايش تش��خیص 
کوويد1۹ در کشور انجام شده است.

الری همچنین گفت: استان های آذربايجان غربی، هرمزگان، خوزستان، 
کردستان، کرمانشاه، سیستان و بلوچستان و بوشهر در وضعیت قرمز قرار 

دارند.
سخنگوی وزارت بهداشت با بیان اينکه سه رقمی شدن آمار فوتی های 
اين بیماری دردناک است، افزود: اين ويروس پیش بینی ناپذير و چموش 
است و هر لحظه ممکن است غافل گیرمان کرده و و از گوشه های زمین 
گل بخوري��م. بنابراي��ن مقابله ب��ا آن عزمی همگانی می طلب��د و در اين 
شرايط رعايت پروتکل های بهداشتی، فاصله گذاری اجتماعی و پرهیز از 
سفرهای غیرضرور بسیار جدی است و امیدواريم به دنبال اين اقدامات، 
در روزهای آتی ش��اهد کاهش آمار ابتال و فوت ناشی از اين بیماری در 

کشور باشیم.

شهرستان بن مکانی برای استقرار مسافر ندارد

شناسایی ۲۶۱۵ بیمار جدید مبتال به 
کرونا/ اعالم وضعیت قرمز در ۶ استان

۲۴۷۲ ابتالی جدید کرونا در کشور/ 
فوتی ها سه رقمی شد

سالمت رد 
گاه رساهن ن

گفت:  ش��هرکرد  فرمان��دار 

مرکز ش��بانه روزی و اورژانس شهدای صنعت 
ش��هر هفش��جان تا ۴۵ روز آين��ده راه اندازی 

می شود.
به گ��زارش خبرگزاری فارس  از ش��هرکرد، 

عبدالعل��ی ارژنگ امروز در جلس��ه هماهنگی 

جه��ت تحويل، تجهی��ز و راه ان��دازی کلینیک 
ش��هدای صنعت ش��هر هفش��جان با بیان اينکه 
مرکز شبانه روزی شهدای صنعت هفشجان يکی 
از بروزترين و بهترين مراکز درمانی چهارمحال 

و بختیاری است، گفت: اين مرکز در زمینی به 
مس��احت ۶ هزار مترمربع و با زيربنای ۲ هزار 
و 1۰۰ مترمرب��ع و با اعتباری بالغ بر ۴ میلیارد 
و ۴۰۰ میلیون تومان به همت مردم هفش��جان 
و مجمع خیرين سالمت اين شهر ساخته شده 
است. فرماندار ش��هرکرد افزود: طبق توافقات 
و برنامه ريزی های انجام ش��ده تا ۴۵ روز آينده 
بهره ب��رداری از ف��از اول) بال ش��ماره 1 ( اين 
مرکز با هدف ارائه خدمات بهداشتی و درمانی 

شبانه روزی و اورژانس انجام می شود.
وی اضاف��ه ک��رد: دانش��گاه علوم پزش��کی، 
خدمات بهداش��تی و درمانی استان با همکاری 
مرکز بهداشت استان تعهد کرده است تا ابتدای 
مهرماه فاز دوم) بال شماره ۲ و ۳ ( اين مرکز را 
جهت ارائه خدمات تخصصی کودکان، داخلی، 
جراح��ی و زنان و زايمان در اختیار عموم قرار 

دهد.
گفتنی اس��ت، در اين جلسه همچنین مجمع 
خیرين ش��هر هفشجان اعالم آمادگی کردند که 
در کلی��ه مراحل رفع نواق��ص و تأمین برخی 
تجهیزات همراهی الزم را با مجموعه دانشگاه 

علوم پزشکی را انجام دهند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: پاسخ 1۰ مورد 
از نمونه های گرفته شده از بیماران بستری در مراکز درمانی 
استان طی ۲۴ ساعت گذشته مثبت قطعی اعالم شده است.

به گزارش خبرگزاری فارس از ش��هرکرد، به نقل از روابط 
عمومی دانش��گاه علوم پزشکی ش��هرکرد، مجید شیرانی با 
بیان اينکه طی ۲۴ س��اعت گذش��ته نتیجه آزمايشات  1۸۰ 
نفر از بیماران س��رپايی و بستری در مراکز درمانی با عاليم 
بالینی مش��کوک به بیماری کوويد 1۹ از س��وی آزمايشگاه 
کرونای استان اعالم شد، گفت: پاسخ 1۰ مورد از نمونه های 
گرفته شده از بیماران بستری در مراکز درمانی استان طی ۲۴ 

ساعت گذشته مثبت قطعی اعالم شده است.
رئیس دانش��گاه علوم پزشکی شهرکرد ادامه داد: هم اکنون 
۴۵ بیمار مثبت قطعی و مش��کوک به بیماری کرونا در مراکز 
درمانی استان تحت مراقبت و درمان هستند که از اين تعداد  
۳1 نفر مثبت قطعی و مابقی در انتظار پاسخ نتايج آزمايشات 
برای رد يا تايید بیماريش��ان هس��تند. وی افزود: با توجه به 
برخورداری استان از آزمايشگاه تشخیص کرونا پاسخ قطعی 
نمونه های گرفته ش��ده از بیماران مشکوک به کرونا نهايتا تا 
امش��ب يا فردا صبح اعالم خواهد ش��د. شیرانی خاطرنشان 
کرد: شهرس��تان های بروج��ن، بن و ش��هرکرد در وضعیت 

هشدار هستند.

مس��ؤول واحد آم��وزش و پژوهش حوزه 
هنری چهارمحال و بختیاری از درخش��ش 
هنرجوی ۶ س��اله ش��هرکردی در فستیوال 

نقاشی کرونا در اروپا خبر داد.
 شمس الدين آل معصوم امروز در گفت وگو 
ب��ا خبرن��گار ف��ارس در ش��هرکرد گفت: 
نقاشی های »هانا خسروی« هنرجوی ۶ ساله 
نقاش��ی کودک حوزه هن��ری چهارمحال و 
بختیاری در فستیوال نقاشی کرونا در اروپا عنوان برتری را کسب کرد. وی ادامه 
داد: مس��ابقه نقاشی کودک با موضوع شکست کرونا با عنوان »کرونا باسترز« در 
اروپا به صورت مجازی و در صفحه اينستاگرام برگزار شده است. مسؤول واحد 
آموزش و پژوهش حوزه هنری چهارمحال و بختیاری توضیح داد: اين مسابقه در 
سه مرحله انتخاب آثار برتر، اشتراک گذاری آثار منتخب در صفحه های مجازی 
و رای گیری مردمی و مرحله پايانی شامل معرفی ۵ اثر منتخب مردمی و داوری 
نهايی بوده که آثار هانا خسروی در مرحله نهايی و ۵ اثر برتر اين جشنواره رتبه 

نخست را از آن خود کرده است.
آل معصوم بیان کرد: کالس های آموزشی نقاشی کودک به طور مستمر در حوزه 
هنری با مربی گری منیره نادری برگزار می شود و هنرجويان نقاشی اين کالس های 

آموزشی تا کنون در جشنواره های مختلف نقاشی کشور خوش درخشیده اند.
وی اضافه کرد: آثار منتخب اين جشنواره در صفحه اينستاگرام اين جشنواره به 

آدرس @KIDSOFVAGUE  قابل مشاهده است.

راه اندازی فاز اول اورژانس شهدای 
صنعت هفشجان تا ۴۵ روز آینده

۱۰ مورد جدید ابتال به کووید۱۹ 
در چهارمحال و بختیاری

درخشش دختر ۶ساله شهرکردی در 
فستیوال نقاشی کرونا در اروپا

سالمت رد 
گاه رساهن ن
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۱۱۳ جانباخته جدید کرونا 
در ۲۴ ساعت گذشته / 

افزایش موارد بستری در 
تهران

 س��خنگوی وزارت بهداشت آخرين آمار 
ابتال و مرگ ناش��ی از کوويد-1۹ در کشور 
طی ۲۴ ساعت گذشته را اعالم کرد و گفت: 
طی چند روز اخیر موارد بس��تری ناشی از 
اين بیماری در اس��تان های تهران، خراسان 
رضوی و بوش��هر در حال افزايش اس��ت.
ب��ه گزارش ايس��نا، دکت��ر الری گفت: از 
ديروز تا امروز ۲۶ خرداد 1۳۹۹ و بر اساس 
معیارهای قطعی تشخیصی، دو هزار و ۴۴۹ 
بیم��ار جديد مبتال به کوويد1۹ در کش��ور 

شناسايی شد که ۸۴۲ مورد بستری شدند.
وی افزود: ب��ه اين ترتیب مجموع بیماران 
کوويد1۹ در کش��ور ب��ه 1۸۹ هزار و ۸۷۶ 

نفر رسید.
سخنگوی وزارت بهداشت گفت: متاسفانه 
در ط��ول ۲۴ س��اعت گذش��ته، 11۳ بیمار 
کووي��د1۹ جان خود را از دس��ت دادند و 
مجموع جان باختگان اين بیماری به ۸ هزار 

و ۹۵۰ نفر رسید.
وی افزود: خوشبختانه تا کنون 1۵۰ هزار 
و ۵۹۰ نف��ر از بیماران، بهب��ود يافته و يا از 

بیمارستانها ترخیص شده اند.
الری گف��ت: ۲۷۶۵ نفر از بیماران مبتال به 
کووي��د1۹ در وضعیت ش��ديد اين بیماری 
تح��ت مراقبت قرار دارن��د. الری ادامه داد: 
تا کنون ي��ک میلیون و ۲۶۹ ه��زار و 1۹۴ 
آزمايش تشخیص کوويد1۹ در کشور انجام 

شده است.
وی همچنین گفت: استان های خوزستان، 
آذربايجان غرب��ی، هرمزگان، کردس��تان و 
سیستان و بلوچستان در وضعیت قرمز قرار 

دارند.
س��خنگوی وزارت بهداش��ت همچنی��ن 
گفت: در استان های تهران، خراسان رضوی 
و بوشهر موارد بستری در چند روز اخیر در 

حال افزايش است.
الری ضمن تاکید بر لزوم رعايت بهداشت 
فردی و اجتماع��ی و رعايت فاصله گذاری 
اجتماع��ی و اس��تفاده از ماس��ک بويژه  در 
اماک��ن عمومی، تاکی��د ک��رد: همچنین از 
برگزاری مراسم عروسی و عزا پرهیز شود؛ 
مواردی گزارش ش��ده که در يک مراس��م 

عروسی، 1۲۰ نفر به بیماری مبتال شدند.

عبور جان باختگان کرونا از مرز ۹۰۰۰ نفر /
 ۱۰ استان در وضعیت قرمز

سخنگوی وزارت بهداشت از شناسايی ۲۵۶۳ بیمار جديد کوويد1۹ در کشور 
طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد.

ب��ه گزارش ايس��نا، دکت��ر الری گفت: از دي��روز تا امروز ۲۷ خ��رداد 1۳۹۹ 
و بر اس��اس معیارهای قطعی تش��خیصی، دو ه��زار و ۵۶۳ بیمار جديد مبتال 

به کوويد1۹ در کش��ور شناس��ايی ش��د که ۹۳۹ مورد بستری ش��دند. وی افزود: مجموع بیماران 
کوويد1۹ در کشور به 1۹۲ هزار و ۴۳۹ نفر رسید.

وی ادامه داد: متاس��فانه در طول ۲۴ س��اعت گذشته، 11۵ بیمار کوويد1۹ جان خود را از دست 
دادند و مجموع جان باختگان اين بیماری به ۹ هزار و ۶۵ نفر رسید.

الری گفت: خوشبختانه تا کنون 1۵۲ هزار و ۶۷۵ نفر از بیماران، بهبود يافته و يا از بیمارستان ها 
ترخیص شده اند.

ب��ه گفت��ه الری، ۲۸1۵ نفر از بیم��اران مبتال به کوويد1۹ در وضعیت ش��ديد اين بیماری تحت 
مراقب��ت ق��رار دارند. وی افزود: ت��ا کنون يک میلی��ون و ۲۹۳ هزار و ۶۰۹ آزمايش تش��خیص 

کوويد1۹ در کشور انجام شده است.
الری گفت: اس��تانهای خوزس��تان، آذربايجان های ش��رقی و غربی، خراس��ان رضوی، لرستان، 

کرمانشاه، گلستان، هرمزگان، کردستان و سیستان و بلوچستان در وضعیت قرمز قرار دارند.
وی بر لزوم استفاده از ماسک هنگام خروج از منزل و رعايت بهداشت فردی و اجتماعی تاکید 

کرد و گفت: الزم است در تعطیالت پیش رو از سفرهای غیرضروری خودداری شود.

شناسایی ۲۶۱۲ بیمار جدید مبتال به کرونا/۱۲۰تن دیگر به تعداد 
جانباختگان اضافه شد

 سخنگوی وزارت بهداشت از شناسايی ۲۶1۲ بیمار جديد کوويد1۹ در کشور طی ۲۴ ساعت 
گذشته خبر داد.

به گزارش ايس��نا، دکتر الری گفت: از ديروز تا امروز ۲۸ خرداد 1۳۹۹ و بر اس��اس معیارهای 
قطعی تش��خیصی، ۲۶1۲ بیمار جديد مبتال به کوويد1۹ در کشور شناسايی شد که 1۰۷1 مورد 

بستری شدند. وی افزود: مجموع بیماران کوويد1۹ در کشور به 1۹۵ هزار و ۵1 نفر رسید.
وی ادامه داد: متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، 1۲۰ بیمار کوويد1۹ جان خود را از دست 

دادند و مجموع جان باختگان اين بیماری به ۹ هزار و 1۸۵ نفر رسید.
الری گفت: خوشبختانه تا کنون 1۵۴ هزار و ۸1۲ نفر از بیماران، بهبود يافته و يا از بیمارستان ها 

ترخیص شده اند.
ب��ه گفت��ه الری، ۲۷۸۹ نفر از بیماران مبتال به کوويد1۹ در وضعیت ش��ديد اين بیماری تحت 
مراقب��ت قرار دارن��د. وی افزود: تا کنون ي��ک میلیون و ۳1۹ هزار و ۹۲۰ آزمايش تش��خیص 

کوويد1۹ در کشور انجام شده است.
الری گفت: اس��تان های خوزستان، آذربايجان ش��رقی، خراسان رضوی، کرمانشاه، هرمزگان و 

کردستان در وضعیت قرمز قرار دارند.

سالمت رد 
گاه رساهن ن

کلنگ احداث ساختمان انجمن بیماران تاالسمی در 
چهارمحال وبختیاری به زمین زده شد

 کلنگ احداث ساختمان حمايت از بیماران خاص) تاالسمی( با حضور فرمانده قرارگاه خاتم االنبیا 
و جمعی از مسئوالن استانی بر زمین زده شد.

به گزارش ايس��نا، ۲۷ خردادماه کلنگ احداث س��اختمان حمايت از بیماران خاص) تاالس��می( با 
حضور فرمانده قرارگاه خاتم االنبیا و جمعی از مس��ئوالن اس��تانی بر زمین زده شد. اين مرکز توسط 
خیران در ۴ طبقه با زير بنای هر طبقه حدود ۲۰۰ متر ساخته می شود، در اين مرکز خدمات درمانی، 

خوابگاهی و آزمايشگاهی به حدود ۲۵۰ بیمار تاالسمی ارائه خواهد شد.

ايس��نا/چهارمحال و بختیاری دانش��یار گروه ژنتیک مولکولی دانش��گاه 
ش��هرکرد گفت: منشا اصلی ش��یوع کوويد 1۹ از خفاش آغاز شد، زمانی 
ک��ه خفاش پرواز می کند دمای بدن آن تا نزدي��ک ۴۷ درجه افزايش پیدا 
می کند اما به نظر می رسد در طی تکامل اين ويروس به شرايط دمايی باال 

سازش پذيری پیدا کرده است.
علی محم��د احدی در گفت وگو با ايس��نا ب��ا بیان اينک��ه ويروس ها از 
نظ��ر ژنتیک��ی و مدل زندگی خود به دو دس��ته DNA دار و RNA دار 
تقسیم بندی می ش��وند، اظهار کرد: ويروس هايی که دارای DNA هستند 
معموال نس��بت به س��اير ويروس ها اندازه بزرگتری دارند که از جمله اين 
ويروس ها می توان به آبله اشاره کرد، اما ويروس کوويد 1۹ يک ويروس 
RNAدار نس��بتا بزرگ اس��ت و بخاطر ماده ژنتیک��ی آن انتظار می رفت 

ويروس ناپايداری باشد.
دانش��یار گروه ژنتیک مولکولی دانش��گاه ش��هرکرد ادام��ه داد: معموال 
پايداری و ناپايداری اين ويروس ها بر اس��اس اندازه و س��اير موارد مانند 

داشتن RNA ژنومی مشخص می شود.
وی ب��ا بیان اينکه کووي��د 1۹ از خانواده کرونا ويروس ه��ا دارای ماده 
ژنتیک��ی RNA اس��ت، گفت: همچنین ويروس ه��ای RNA دار به يک 
رش��ته و ۲ رش��ته تقس��یم بندی می ش��وند، حتی گاهی س��اختار اين نوع 
ويروس ها به چند رشته نیز افزايش پیدا می کند، مثال ويروسی که در بدن 
انس��ان منجر به بیماری اسهال می شود حدود 11 کپی RNA وجود دارد 

و اين به تنوع باالی ويروس کمک می کند. 
احدی با تأکید بر اينکه کوويد 1۹ دارای RNA تک رشته ای اصطالحا 
مثبت اس��ت، توضیح داد: ويروس های RNA دار تک رشته ای نیز به دو 
 RNA بخش مثبت و منفی تقسیم می شوند و در رشته های منفی ويروس
دار، ژن��وم ويروس پس از تبديل به نوع��ی DNA به داخل ژنوم میزبان 
می رود، کوويد 1۹ باتوجه به مثبت بودن رش��ته، داخل ژنوم نمی رود و به 
طور مس��تقیم می تواند پروتئین بس��ازد و می توان گفت اين به نوعی نکته 
مثبت اين ويروس است، چرا که خطری، ژنوم فرد را تهديد نخواهد کرد.
دانش��یار گروه ژنتیک مولکولی دانشگاه شهرکرد در خصوص ارث بری 
و میزان آس��یب ويروس RNA دار کوويد 1۹، به ژنوم انسان يادآور شد: 
ويروس های خانواده کرونا معموال از نظر تعداد ژن و طول ژنوم نسبت به 

ساير ويروس های RNA دار، ويروس های بزرگی هستند.
قدرت عفونت زايی باالی کرونا در شرايط گرم و مرطوب

وی اف��زود: انتظار اولیه ما اين بود با گرمتر ش��دن هوا ويروس کرونا از 
بین برود، اما با آغاز پیک دوم کرونا در مناطق گرمس��یری، متوجه ش��ديم 
که اين ويروس قدرت عفونت زايی بااليی در شرايط گرم و مرطوب دارد. 
احدی بیان کرد: منشا اصلی شیوع کوويد 1۹ از خفاش آغاز شد و معموال 
نیز منش��ا ساير ويروس های هم خانواده های آن از جمله SARS )سارس( 
عمدتا از خفاش اس��ت و يک ويژگی منفی از اين نوع ويروس ها قدرت 
باالی تغییر میزبانی و انتقال بین س��اير موجودات است، زمانی که خفاش 

پ��رواز می کند دمای بدن آن تا نزديک ۴۷ درجه افزايش پیدا می کند اما به 
نظر می رسد در طی تکامل اين ويروس به شرايط دمايی باال سازش پذيری 
پیدا کرده اس��ت و باتوجه پوش��یده ش��دن RNA ژنونی ويروس با يک 

غالف پروتئینی، ناپايداری دمايی کمی دارد.
اين مدرس دانش��گاه ب��ا بیان اينکه کووي��د 1۹ مقاوم��ت بااليی دارد، 
خاطرنشان کرد: برای از بین بردن ويروس طبق توصیه پزشکان و متولیان 
بهداشت به مدت ۲۰ ثانیه دست های خود را بشويید و يا در هنگام اسپری 
کردن ال��کل نیاز به مدت زمان بیش تری برای از بین بردن ويروس کرونا 
وج��ود دارد، همچنین بايد به اين نکته توجه کرد که تعداد ويروس��ی که 
وارد بدن می شود در بیماری زايی اهمیت بااليی دارد و بايد با حفظ فاصله 

اجتماعی از ورود تیتر باالی ويروس به بدن جلوگیری کرد.
ساختار کرونا  شبیه ساختار ويروس هايی مانند ايدز و هپاتیت نیست

وی در ادام��ه ب��ا اش��اره به اينکه س��اختار ويروس کووي��د 1۹ به هیچ 
وجه ش��بیه س��اختار ويروس هايی مانند ايدز و هپاتیت نیست، گفت: اين 
ويروس ها معموال در انتهای ژنوم خود ۲ بازوی مشابه با برخی از نواحی 
ژنوم انسان  دارند، برای مثال ويروس ايدز زمانی که در سلول های هدف 
فرد وارد می ش��ود يک DNA مکمل س��اخته و آن را از طريق بازوهای 
مش��ابه با يک مکانیسم شکست و بست وارد ژنوم انسان می کند و باعث 
آس��یب و به هم ريختن تنظیمات مولکولی ژنوم می ش��ود که اين آس��یب 

شامل اختالالت و بروز سرطان است.
اح��دی اضافه ک��رد: کرونا ويروس جزو ويروس های نادر اس��ت که به 
کمک RNA رپلیکاز خود RNA می س��ازد، اما به هیچ وجه چیزی شبیه 
به DNA در آن وجود ندارد و نیازی به ساخت DNA نیز ندارد بنابراين 
ارث بری در اين ويروس وجود ندارد که اين مسئله کامال اثبات شده است 
و م��اداران باردار نگ��ران ارث بری جنین خود در مواج��ه با اين ويروس 

نباشند.
کرونا از مادر به جنین منتقل می شود؟

دانشیار گروه ژنتیک مولکولی دانشگاه شهرکرد توضیح داد: تنها مشکلی 
که ويروس کرونا می تواند به جنین وارد کند به واسطه ايجاد تب و التهاب 
در مادر است، بنابراين نیاز است تب مادر در شرايط ابتال به اين ويروس 
کامال کنترل ش��ود تا به واس��طه تب آس��یبی به جنین وارد نشود و ممکن 

است محدوديت استفاده از برخی داروها داشته باشیم.
وی در پايان خاطرنش��ان کرد: باتوجه به اينکه جنین اکسیژن را از خون 
مادر می گیرد به واس��طه ابتالی مادر به کرونا و مش��کالت ريوی، جنین 
دچار بیماری تنفسی نمی ش��ود، امابايد سطح اکسیژن خون مادر به شدت 

کنترل شود تا به مغز جنین آسیب نرسد.

سالمت رد 
گاه رساهن چرا کرونا ن

با گرم شدن هوا از 
بین نرفت
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۳۰۰ بیمار کلیوی از خدمات 
درمانی تامین اجتماعی بهره مند 

هستند

مدير درمان تامین اجتماعی اس��تان چهارمحال 
و بختیاری گف��ت: ۳۰۰ بیمار کلیوی از خدمات 
درمان��ی تامین اجتماعی در اين اس��تان بهره مند 

هستند.
محم��ود جاويد گفت: هرس��ال حدود هش��تاد 
میلیارد ريال هزينه بیماران ديالیزی تحت پوشش 

سازمان می شود.
وی گف��ت: امروزه با ش��یوع به نس��بت باالی 
بیماری های کلیوی درکشور، اقدامات پیشگیرانه 
از جمل��ه اصالح ش��یوه زندگی، بی��ش از پیش 

ضرورت دارد.
مدير درمان تأمین اجتماعی اس��تان چهارمحال 
و بختی��اری گفت: کلیه ها ب��ه داليل مختلف در 
وضعیت نارسايی و يا مرگ سلولی قرار می گیرند 
و فرد را ب��رای ادامه زندگی محت��اج ديالیز و يا 

پیوند کلیه می کنند.
وی گف��ت: در واق��ع ديالیز عملیاتی اس��ت که 
جايگزينی برای بس��یاری از عملکردهای طبیعی 
کلیه ها اس��ت و به افراد اين شانس را می دهد که 
بتوانند زندگ��ی را به نحو مطلوبی ادامه دهند که 
ب��ه دو روش هموديالیز و ديالی��ز صفاقی انجام 

می شود.
وی در ادام��ه اف��زود: مديري��ت درم��ان تأمین 
اجتماع��ی اس��تان در دو بخش درمان مس��تقیم 
و درم��ان غیر مس��تقیم کلیه هزينه ه��ای بیماران 

ديالیزی تحت پوشش بیمه ای را برعهده دارد.
مدير درمان تأمین اجتماعی استان چهارمحال و 
بختیاری تصريح کرد: در حال حاضر حدود ۳۰۰ 
پرونده فعال در درمان غیر مستقیم وجود دارد که 
در سال ۹۸ در مجموع بیماران جهت انجام ديالیز 
۲۳ هزار و۸۳ مورد جلسه مراجعه کرده اند که در 
ح��دود ۷۲ میلیارد ريال هزينه بر عهده س��ازمان 

بوده است.
وی بی��ان ک��رد: در درمان مس��تقیم نیز در حال 
حاض��ر ۲۰پ رونده فعال بوده که در س��ال ۹۸ 
تع��داد دو هزار و ۷۹۸ جلس��ه ديالی��ز برای اين 
بیم��اران انجام ش��ده که بالغ بر هف��ت میلیارد و 

۵۰۰ میلیون ريال هزينه در بر داشته است.

۲ آزمایشگاه تشخیص کرونا در 
چهارمحال و بختیاری فعال است

 ش��هرکرد- رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی ش��هرکرد گفت: دو 
آزمايش��گاه تشخیص کرونا در اس��تان چهارمحال و بختیاری فعال 

است.
مجید شیرانی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اينکه دو آزمايشگاه تشخیص 
کرونا در چهارمحال و بختیاری فعال است، اظهار کرد: با راه اندازی اين مراکز پاسخ 

دهی جواب آزمايشات در اين استان افزايش يافته است.
وی با اش��اره به تعطی��الت آخر هفته، گفت: با تعهد اجتماع��ی باال و خود مراقبتی 

بهداشتی از سوی مردم می توان شاهد کاهش چشمگیر تعداد مبتاليان بود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ادامه داد: با برپايی تجمعات و حضور مردم در 
تفرجگاه ها با شیوع بیش از پیش بیماری کوويد 1۹ در استان روبه رو خواهیم شد.

وی عن��وان کرد: م��ردم می توانند با همدلی و همراهی يکديگر و پرهیز از تش��کیل 
هرگون��ه تجمعاتی و ماندن در خانه به کاهش ش��یوع کرون��ا در روزهای آتی کمک 

کنند. 
رئیس دانش��گاه علوم پزشکی ش��هرکرد ادامه داد: کارشناسان سالمت محیط و کار 
ش��بکه بهداشت و درمان شهرستان های تابعه طی بازديدهای مشترک با دامپزشکی و 
ات��اق اصن��اف از مراکز تهیه، توزيع مواد غذايی و اماکن عمومی به طور منظم بازديد 

و بر اجرای صحیح پروتکل های بهداشتی نظارت دارند.
وی بیان کرد: رعايت فاصله گذاری فیزيکی و هوش��مند با جديت بیشتر و استفاده 

از ماسک ضروری است.

۷ مورد به کرونایی های چهارمحال و بختیاری 
افزوده شد/ شمار مبتالیان به ۵۳۱ نفر رسید

شهرکرد- رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: ۲۹ بیمارمبتال به کرونا 
در بیمارستان های استان چهارمحال و بختیاری بستری هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید ش��یرانی ظهر س��ه شنبه با اشاره به آمار جديد 
بیماری کرونا در اس��تان در بیس��ت و هفتمین روز از خردادماه س��ال ۹۹ را به 
شرح زير عنوان کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته بیش از ۲۵۰ بیمار با عالئم بالینی 
مش��کوک به بیماری کوويد 1۹ به مراکز درمانی و کلینیک های منتخب مراجعه 

داشته اند.
رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی شهرکرد گفت: پاسخ س��ه مورد از نمونه های 
گرفته ش��ده از بیماران بس��تری در مراکز درمانی استان طی ۲۴ ساعت گذشته 

مثبت قطعی اعالم شده است.
وی ادام��ه داد: هم اکنون ۴۹ بیمار مثبت قطعی و مش��کوک به بیماری کرونا 
در مراکز درمانی اس��تان تحت مراقبت و درمان هستند که از اين تعداد ۲۹ نفر 

مثبت قطعی و مابقی در انتظار پاسخ نتايج آزمايشات هستند.
رئیس دانش��گاه علوم پزشکی شهرکرد تاکید کرد: خوشبختانه طی ۲۴ ساعت 
گذشته، مورد فوتی جديد ناشی از ابتالء به بیماری نوپديد کوويد 1۹ در استان 
گزارش نشده و مجموع فوتی های ناشی از ابتالء به اين بیماری در چهارمحال 

و بختیاری همان ۳۴ نفر است.

سالمت رد 
گاه رساهن ن تجهیز بیمارستان های چهارمحال و بختیاری به 

دستگاه های تشخیصی مدرن
 

معاون توس��عه مديريت، منابع و برنامه ريزی دانش��گاه علوم پزشکی شهرکرد از 
تجهیز بیمارس��تان های چهارمحال و بختیاری به دس��تگاه های تش��خیصی مدرن 

خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پايگاه خبری دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد؛ 
علی ضام��ن صالحی فرد افزود: دس��تگاه های اکوکارديوگرافی و س��ونوگرافی کالر 
داپلر پیش��رفته با بهترين کیفیت هستند که برای اس��تفاده و ارائه خدمات به مردم 

چهارمحال و بختیاری خريداری شدند.
معاون توسعه مديريت، منابع و برنامه ريزی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد عنوان 
کرد: اين دس��تگاه ها با پیگیری های مجدانه مسئوالن دانشگاه ازجمله تیم تجهیزات 
پزش��کی دانش��گاه و از طريق هیأت امنای صرفه جويی ارزی وزارت بهداش��ت، 

درمان و آموزش پزشکی تهیه و خريداری شد.
وی بیان کرد: اين دو دس��تگاه پیشرفته پزش��کی از طريق ارز دولتی تهیه شد که 
تنها حدود يک پنجم قیمت آزاد دس��تگاه ها از طريق منابع دانش��گاه علوم پزشکی 
شهرکرد پرداخت ش��د. وی عنوان کرد: دستگاه اکوکارديوگرافی برای استفاده در 
بیمارستان هاجر )س( شهرکرد و سونوگرافی کالر داپلر جهت استفاده متخصصین 

اينترونشن در چهارمحال و بختیاری خريداری شد.

عبور شمار قربانیان 
کرونا در کشور از 
مرز ۹۰۰۰ تن / ۵ 
استان همچنان در 

وضعیت قرمز
 سخنگوی وزارت بهداشت از شناسايی ۲۵۹۶ بیمار 
جديد مبتال به کوويد-1۹ در کشور خبر داد و گفت: 
متاسفانه مجموع جانباختگان اين بیماری در کشور به 

۹۲۷۲ نفر رسید.
به گزارش ايس��نا، دکتر سیما س��ادات الری گفت: 
از دي��روز ت��ا امروز ۲۹ خ��رداد 1۳۹۹ و بر اس��اس 
معیارهای قطعی تش��خیصی، ۲۵۹۶ بیمار جديد مبتال 
به کوويد-1۹ در کش��ور شناسايی شد که ۹۳۰ مورد 

بستری شدند.
وی افزود: مجموع بیماران کوويد-1۹ در کش��ور به 

1۹۷ هزار و ۶۴۷ نفر رسید.
الری ادامه داد: متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، 
۸۷ بیمار کوويد-1۹ جان خود را از دس��ت دادند و 
مجموع جانباختگان اين بیماری به ۹۲۷۲ نفر رسید.

وی با بیان اينکه خوش��بختانه تاکن��ون 1۵۶ هزار و 
۹۹1 نفر از بیماران، بهبود يافته و يا از بیمارس��تان ها 
ترخیص ش��ده اند،   گفت: در عین حال ۲۷۹۵ نفر از 
بیم��اران مبتال به کوويد-1۹ در وضعیت ش��ديد اين 
بیماری تحت مراقبت ق��رار دارند. همچنین تا کنون 
ي��ک میلیون و ۳۴۴ هزار و ۵۹۹ آزمايش تش��خیص 

کوويد-1۹ در کشور انجام شده است.
الری تاکید کرد: اس��تان های بوش��هر، خوزس��تان، 
آذربايجان ش��رقی، کرمانشاه و هرمزگان در وضعیت 

قرمز قرار دارند.

 رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد از شناسايی ۶ بیمار جديد مبتال به 
کرونا در چهارمحال و بختیاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید ش��یرانی بعد از ظهر پنج ش��نبه در جمع 
خبرنگاران با اشاره به آمار جديد بیماری کرونا در استان در بیست و نهمین 
روز از خردادماه سال ۹۹ را به شرح زير عنوان کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته 
بی��ش از 1۵۰ بیمار با عالئم بالینی مش��کوک به بیماريکوويد 1۹ به مراکز 

درمانی و کلینیک های منتخب مراجعه داشته اند.
وی بیان کرد: طی ۲۴ س��اعت گذشته نتايج آزمايشات شش نفر ديگر از 
بین بیماران بستری مشکوک به بیماری کرونا در مراکز درمانی مثبت قطعی 

اعالم شد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: آمار تعداد مبتاليان قطعی به 

بیماری کرونا طی ۲۴ ساعت گذشته و مجموع اين بیماران از ابتدای شیوع 
بیماری از س��وی سخنگوی وزارت بهداش��ت اعالم می شود. اما در استان 

روال شیوع تقريباً مشابه روزهای قبل افزايشی است.
وی گفت: هم اکنون ۵۴ بیمار مثبت قطعی و مش��کوک به بیماری کرونا 
در مراکز درمانی اس��تان تحت مراقبت و درمان هستند که از اين تعداد ۲۸ 
نفر مثبت قطعی و مابقی در انتظار پاسخ نتايج آزمايشات برای رد يا تأيید 

بیماريشان هستند.
رئیس دانش��گاه علوم پزشکی ش��هرکرد افزود: متأسفانه طی ۲۴ ساعت 
گذش��ته، با يک مورد فوتی جديد ناشی از ابتالء به بیماری نوپديد کوويد 
1۹ در استان، مجموع فوتی های ناشی از ابتالء به اين بیماری در چهارمحال 

و بختیاری به ۳۶ نفر رسید.

سالمت رد 
گاه رساهن ن

شناسایی ۶ بیمار جدید مبتال به کرونا در چهارمحال و بختیاری
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 با ش��روع امتحانات حضوری برخی از پايه های 
تحصیلی، بس��یاری از خانواده ها، نگران وضعیت 
بهداشتی محل امتحانی فرزندانشان هستند که بايد 
اين نگرانی درک شود و بیش از پیش پروتکل های 

بهداشتی رعايت شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از شهرکرد، روزهای 
امتحانی س��ال تحصیل��ی را طی می کنیم، س��ال 
تحصیلی که نس��بت به همه س��ال ها متفاوت بود 
و ص��دای هیاهوی دانش آم��وزان کمتر در حیاط 

مدرسه شنیده شد.
 کالس های درس س��ه ماه تعطی��ل و امتحانات 
بصورت مج��ازی يا حضوری برگزار می ش��ود، 
دانش آم��وزان پايه نهم و دوازده��م برای امتحان 
نهايی، مجبورند در اين روزها که آمار مبتاليان به 
کرونا رو به افزايش است در مدارس حاضر شوند 

و امتحانات را حضوری برگزار کنند.
با ش��رايط حاضر، نگرانی در می��ان خانواده ها و 
دانش آموزان به وجود آمده است، خبرنگار تسنیم 
در میان جم��ع والدين و دانش آم��وزان در محل 
برگزاری امتحانات دانش آموزان حاضر شده است 

تا اين نگرانی را به تصوير بکشد.
خانم کرمی، مادر دختری در پايه دوازدهم است 
که می گويد: با وجود اينکه دخترم بزرگ شده اما به 
خاطر ترس از کرونا مجبورم خودم او را به مدرسه 
برسانم تا از تاکسی و اتوبوس استفاده نکند. زمانی  
برگزاری امتحانات به ص��ورت حضوری خوب 
اس��ت که همه پروتکل های بهداش��تی را رعايت 
کنند اما خیلی ها هنوز اين مسئله را جدی نگرفتند.

کرمی اف��زود: به طور مثال دي��ده ام که برخی از 
دانش آم��وزان خارج از مدرس��ه بدون دس��تکش 
و ماس��ک تردد می کنند و نزديک مدرس��ه از اين 
وسايل استفاده می کنند زيرا که استفاده از ماسک 
و دس��تکش در امتحانات ضروری است اما درک 
نمی کنند که استفاده از اين مسائل بیشتر به سالمتی 

خود و خانواده شان کمک می کند.
وی در پاي��ان گفت: به نظرم خ��ود خانواده های 
اين دانش آموزان، کرون��ا را جدی نگرفته اند و تا 
از نزديک با آن روبرو نشوند به جدی بودن قضیه 
پی نمی برند اما امیدوارم همیشه سالمت باشند و 

اتفاقی برای کسی نیافتد.
آقای غالمی به خبرنگار تس��نیم می گويد: ديگر 
از اين وضعیت خس��ته ش��ده ام، هوا گرم است و 
اس��تفاده از ماسک برای بچه ها سخت است و در 

خانه ماندن هم آن ها را افسرده کرده است.
وی با بیان اينک��ه قرنطینه میل درس خواندن را 
در فرزندان کاهش داده اس��ت، گفت: پسرم پايه 

نهم است و با توجه به اينکه اين پايه مهم است و 
امتحان هايش به صورت هماهنگ برگزار می شود 
نگران قبولی فرزندم هس��تم زي��را که مدارس نیز 
مدتی  تعطی��ل بود و درس ها همانند س��ال های 

گذشته جدی گرفته نشد.
افزاي��ش موج س��فرها ب��ه اس��تان خانواده ها را 

نگران تر کرده است
خانم رئیس��ی که دخترش پايه دوازدهم اس��ت 
از نگرانی حض��وری بودن امتحانات می گويد: به 
محض اينکه متوجه ش��ديم امتحانات حضوری 
برگزار خواهد ش��د نگرانی ما بیشتر شد زيرا که 
موج سفر به استان و شهرکرد باال گرفته و محیط 

کاماًل آلوده شده است.
وی ادامه داد: رفت و آمد فرزندانمان به مدارس 
سخت شده است و مجبورم خودم او را به مدرسه 
برسانم و در ماشین بمانم تا امتحانش تمام شود و 
او را به خانه بازگردانم. اما دخترم اين نگرانی من 
را درک نمی کند و دوست دارد مانند سابق همراه 
دوس��تانش قدم زنان به مدرسه برود، هرچند حق 
دارد زيرا که در خانه ماندن او را کالفه کرده است 

اما سالمتی اش مهمتر است.
اي��ن مادر گفت: ب��ا وجود اينکه مدير مدرس��ه 
گفته که مرتب م��دارس و صندلی ها ضد عفونی 
می ش��ود و دانش آموزان با ماسک و دستکش در 
سالن حاضر می شوند، اما باز هم نگرانی ما را رها 
نمی کند. پدران و مادران از س��المتی فرزندانشان 
نگران هستند و هر روش��ی را برای کنترل کرونا 
انجام می دهند اما بچه ها فارغ از هر نگرانی بعد از 
تعطیلی چند ماهه دوستان خود را در حیاط مدرسه 
می ديدند و با اشتیاق با يکديگر صحبت می کردند 
و از خاط��رات ايام قرنطینه می گفتند. حتی گاهی 
اوقات فراموششان می شد که کرونا در کمین است 
و به دور از چشم اولیاء و معلمان يکديگر را بغل 
می کردند و صدای خنده ش��ان دوباره جان تازه به 

مدرسه داده بود.
۲۲ روز امتحان نهايی در 1۳۳ حوزه امتحانی

فرحناز قائد امینی در گفت وگو با خبرنگار تسنیم 
در ش��هرکرد اظهار داش��ت: همانگونه که همگان  
اط��الع دارند، امتحان��ات دانش آموزان در س��ال 
جاری متفاوت تر از س��ال های قبل برگزار شد و 
تنه��ا امتحانات دو پايه نهايی نه��م و دوازدهم به 

صورت حضوری در مدارس برگزار می شود.
وی ادامه داد: به علت عدم جلوگیری از ش��یوع 
ويروس کرون��ا روزهای امتحان��ی از 11 روز به 
۲۲ روز افزاي��ش پیدا کرد و يک روز مخصوص 
رش��ته های رياض��ی و تجربی و ي��ک روز ديگر 

مخصوص رشته های انسانی و 
داوطلبان آزاد است.

مدي��رکل آم��وزش و پ��رورش چهارمح��ال و 
بختیاری با بیان اينکه در س��ال جاری 1۳۳ حوزه 
وي��ژه امتحانات نهايی و ۵ حوزه تصحیح در نظر 
گرفته شده است، اظهار کرد: امسال تعداد حوزه ها 
دوبرابر شده و تعداد نیروهايی که به عنوان مراقب 
در حوزه ها اس��تفاده شده اس��ت نیز چندين برابر 

افزايش پیدا کرده است.
قائ��د امینی در رابطه با ضدعفونی کردن مدارس 
بی��ان ک��رد: بنرهايی ب��ا محتوای تذک��ر رعايت 
پروتکل های بهداش��تی تهی��ه و در همه مدارس 
نصب ش��ده و موارد بهداشتی با همکاری وزارت 
بهداش��ت و شورای مدرس��ه در همه مدارس در 

حال انجام است.
مديرکل آموزش و پرورش استان گفت: استفاده 
از دستکش در امتحانات نهايی ضرورت چندانی 
ن��دارد ام��ا دانش آموزان همگان موظف هس��تند 
ماسک به همراه داشته باشد و در غیر اين صورت، 

مدرسه، ماسک در اختیارشان قرار می دهد.
وی افزود: در ورودی س��الن جلس��ات مدارس 
همه مدارس از حوضچه های مايع و يا موکت های 

آغشته به مواد ضدعفونی کننده استفاده می شود.
قائ��د امین��ی با بی��ان اينکه تب س��نجی در همه 
مدارس اجرا می ش��ود، تصريح کرد: دانش آموزان 
هر روز در مدارس طب سنجی می شوند و ورود 
دانش آموزان مشکوک به مدارس يا از طريق اولیا 
کنترل می ش��ود و يا اينکه در مدرسه شناسايی و 
به منزل منتقل می ش��وند که برای نحوه برگزاری 
مجدد امتحانات آن ها نیز برنامه ريزی ش��ده است 

که متناسب با شرايطشان اعالم خواهد شد.
وی ادام��ه داد: اگر دانش آم��وزی به دلیل مبتال 
ش��دن به ويروس کرونا نتوانس��ت در امتحانات 
شرکت کند به منزله تجديد نیست و مشکلی برای 
کنکورش پیش نمی آيد بلکه راه حل هايی برای اين 
مشکل پیش بینی شده است که متناسب با شرايط 

دانش آموز به وی اعالم می شود.
قائد امینی تصريح کرد: دلیل برگزاری امتحانات 
نهايی به صورت حضوری به علت اهمیت باالی 
امتحانات نهايی و دقیق ش��دن در سنجش است. 
با اين شرايط س��خت و هزينه های گزاف تالش 
کرديم تا امتحانات را به صورت حضوری برگزار 
کنی��م تا اهمیت باالی امتحانات درک ش��ود پس 
س��المت امتحانات بسیار مهم است و نبايد اجازه 
دهیم دانش آموزی با بازيگوشی و تنبلی، سالمت 

امتحانات را زير سوال برد.

سالمت رد 
گاه رساهن ن نگرانی خانواده ها از امتحانات حضوری فرزندان 

سرپرس��ت اورژانس و مدير حوادث دانش��گاه 
علوم پزش��کی از امداد رس��انی به زن ۳۳ ساله 
عش��اير در چهارمحال و بختیاری توسط بالگرد 

خبر داد.
ب��ه گزارش خبرگ��زاری مه��ر، محمد حیدری 
اظهار کرد: خانم ۳۳ س��اله عش��اير که در بخش 
بازفت از توابع شهرس��تان کوهرنگ در شرايط 
وخیمی قرار داش��ت با همت نیروهای اورژانس 
11۵ به س��المتی به مرکز درمان��ی تحويل داده 

ش��د. وی گفت: طی تماس تلفن��ی همراه بیمار 
با اورژانس مبنی براينکه خانم ۳۳ س��اله عشاير 
دچار ش��رايط وخیم بیماری در کوه های اطراف 
بازفت ش��ده اس��ت با توجه به صع��ب العبور 
ب��ودن منطق��ه بالفاصله مرکز هداي��ت عملیات 
دانشگاه علوم پزشکی استان هماهنگی های الزم 
ب��رای اعزام بالگرد را با مرک��ز هدايت عملیات 
دانش��گاه اهواز انجام داد. حی��دری افزود: پس 
از هماهنگی ه��ای الزم اورژانس هوايی به ياری 

مادر ۳۳ س��اله شتافت و ايش��ان را در روستای 
گزستان به آمبوالنس اورژانس تحويل داد.

وی گفت: با زحمات فراوان و از خود گذشتگی 
کارکن��ان اورژان��س هوايی اهواز، کارشناس��ان 
فوريت های پزش��کی پايگاه صمصامی و بهورز 
ش��بکه بهداش��ت و درمان کوهرنگ س��اکن در 
گزس��تان مادر بیمار تحت مراقب��ت کامل برای 
ادامه مراحل درم��ان تحويل مرکز درمانی چمن 

گلی شد.

سالمت رد 
گاه رساهن امداد رسانی به زن ۳۳ ساله در چهارمحال و بختیاری ن

توسط بالگرد

 معاون درمان دانش��گاه علوم پزشکی شهرکرد 
گفت: حض��ور مردم در مناطق گردش��گری از 
مهمترين علل افزايش تعداد مبتاليان به بیماری 

کرونا در اين استان است.
ب��ه گزارش خبرن��گار مهر، فري��دون رحمانی 
ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با ابراز تأسف از 
اوجگیری ش��یوع بیماری کوويد 1۹ در استان و 
افزايش چشمگیر تعداد مبتاليان به اين بیماری 
اف��زود: از علل عمده ای اين مس��ئله عدم توجه 

مردم به رعايت نکات بهداش��تی و پیش��گیرانه 
در تعطی��الت ايام عید فط��ر و حضور مردم در 

تفرجگاه ها و بازار است.
رحمان��ی ضمن تقدي��ر از تالش های ش��بانه 
روزی پرس��نل مراکز بهداش��تی و کادر درمانی 
بیمارس��تان ها، تصري��ح ک��رد: در ش��رايطی که 
ب��ا خس��تگی م��ردم از رعايت فاصل��ه گذاری 
اجتماعی و استفاده از ماسک و وسايل حفاظت 
فردی روبه رو هستیم، کادر بهداشتی و درمانی 

همچنان پرانرژی و پرتوان مشغول ارائه خدمت 
و مقابله با کرونا هستند.

رحمان��ی با اش��اره به روزهای خ��وب کنترل 
بیماری و کاهش چشم گیر تعداد موارد بستری 
و تعطیل��ی موقت برخی بخش ه��ای کرونا در 
بیمارس��تان ها گف��ت: افزاي��ش ش��مار بیماران 
بس��تری در بیمارس��تان ها نگران کننده و کنترل 
اين شرايط مس��تلزم رعايت نکات بهداشتی از 

سوی مردم است.

دو دستگاه اکوکارديوگرافی و سونوگرافی کالر 
داپلر به مراکز درمانی استان چهارمحال و بختیاری 

تحويل داده شد.
به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران 
جوان از ش��هرکرد، علی ضامن صالحی فرد معاون 
توس��عه مديريت، مناب��ع و برنامه ريزيدانش��گاه 
علوم پزش��کی ش��هرکرد، از تحويل دو دستگاه 
اکوکارديوگرافی و سونوگرافی کالر داپلر به مراکز 
درمانی اس��تان خب��ر داد. او افزود: دس��تگاه های 
اکوکارديوگرافی و سونوگرافی کالر داپلر پیشرفته 
با بهترين کیفیت هستند که جهت استفاده و ارائه 
خدمات به مردم چهارمحال و بختیاری خريداری 
ش��دند. صالحی فرد اضافه کرد: اين دستگاه ها با 
پیگیری های مجدانه مس��ئوالن دانشگاه از جمله 
تیم تجهیزات پزش��کی دانشگاه و از طريق هیئت 
امنای صرفه جويی ارزی وزارت بهداشت، درمان 

و آموزش پزشکی تهیه و خريداری شد.
او ادامه داد: اين دو دس��تگاه پیشرفته پزشکی از 
طريق ارز دولتی تهیه شد که تنها حدود يک پنجم 
قیمت آزاد دستگاه ها از طريق منابع دانشگاه علوم 

پزشکی شهرکرد پرداخت گرديد.

صالحی فرد گفت: دستگاه اکوکارديوگرافی برای 
اس��تفاده در بیمارس��تان هاجر )س( ش��هرکرد و 
سونوگرافی کالر داپلر جهت استفاده متخصصین 
اينترونش��ن در چهارمحال و بختیاری خريداری 

شد.

حضور مردم در مناطق گردشگری موجب افزایش آمار بیماران کرونا شد

تحویل دو دستگاه اکوکاردیوگرافی و سونوگرافی کالر داپلر به مراکز درمانی
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راه اندازی دومین آزمایشگاه تشخیص کرونا در 
چهارمحال و بختیاری

دومین آزمايشگاه تشخیص کرونا در استان چهارمحال و بختیاری با تجهیزات 
کامل و پیشرفته راه اندازی شد.

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شهرکرد، مجید شیرانی 
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ش��هرکرد، از راه اندازی دومینآزمايشگاه تشخیص 

کرونا در استان چهارمحال و بختیاری با تجهیزات کامل و پیشرفته خبر داد.
او افزود: اين آزمايش��گاه ظرف ۲۴ ساعت نتايج نمونه های اخذ شده از موارد 

مشکوک به بیماری کرونا ويروس را تحويل می دهد.
ش��یرانی اضافه کرد: فضا و بخش��ی از امکانات مصرفی و غیرمصرفی دومین 
آزمايش��گاه تشخیص کرونا اس��تان از سوی معاونت بهداش��تی دانشگاه علوم 
پزشکی شهرکرد و بخشی ديگر از تجهیزات، به ويژه دستگاه های با تکنولوژی 
باال مثل CPR و منابع انس��انی آموزش ديده از س��وی پژوهش��کده علوم پايه 
س��المت استان تأمین شده اس��ت. او ادامه داد: اين آزمايش��گاه در محل مرکز 

خدمات جامع سالمت شماره چهار شهرکرد راه اندازی شد.

نقاهتگاه های چهارمحال و بختیاری جمع آوری شد
 ايرنا- استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: با توجه به کنترل شیوع ويروس 
کرونا در اس��تان و نبود نیاز به نقاهتگاه ها، اين مراکز با تصويب س��تاد اس��تانی 

مقابله و پیشگیری از کرونا جمع آوری شد.
اقبال عباسی روز پنجشنبه در ستاد استانی مقابله و پیشگیری از ويروس کرونا 
افزود: با اين وجود يکی از پنج نقاهتگاه موجود در اس��تان که نگهداری و فعال 
نگه داشتن آن نیاز به هزينه نداشته باشد، برای پیش بینی روزهای مورد نیاز، در 

استان همچنان فعال نگه داشته می شود.
وی، کنترل ش��یوع ويروس کرونا در استان به نس��بت مطلوب ارزيابی کرد و 
گفت: با همراهی مديران و همکاری مردم ش��یوع ويروس کرونا در اس��تان به 
خوبی کنترل شده است، اما هنوز خطر ويروس کرونا وجود دارد و خودمراقبتی 

و رعايت فاصله گذاری اجتماعی همچنان يک ضرورت است.
عباس��ی، با تاکید بر تامین اقالم بهداش��تی مورد نیاز در اس��تان، تصريح کرد: 
چنانچه با صالح ديد و نظر دانشگاه علوم پزشکی وسايل و اقالم بهداشتی نظیر 
ماس��ک، دس��تکش و محلول های ضدعفونی کننده مازاد بر نیاز در استان داشته 
باشیم، اعالم می شود تا منعی برای ارسال اين اقالم به ديگر مناطق وجود نداشته 
باشد. استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا 
مبنی بر دورکاری يک سوم کارمندان دولت، تصريح کرد: در برخی دستگاه های 
خدمات رسان نیاز است با تمام ظرفیت پرسنلی به مردم ارائه خدمت شود تا از 

ايجاد تجمع و ازدحام در ادارات جلوگیری شود.
عباسی، تداوم خدمات رسانی بی وقفه به مردم در شرايط کنونی را يک امر مهم 
و ضروری دانس��ت و گفت: تعدادی از دانش آموزان منطقه خانمیرزا و لردگان 
به سبب قطع شدن دستگاه فیبرنوری از آموزش مجازی محروم شده اند که بايد 
س��ريع اين مشکل برطرف ش��ود و ديگر ش��اهد بروز چنین اتفاقاتی در استان 
نباش��یم. وی در خصوص مديريت جم��ع آوری و توزيع کمک های مومنانه در 
اس��تان نیز با تاکید بر خودداری از موازی کاری بین دس��تگاهی خاطر نشان کرد: 
در ج��ذب و جمع آوری کمک ها همه نهادهای مردمی و دولتی می توانند ورود 
پیدا کنند، اما توزيع اين کمک ها با مديريت س��پاه اس��تان انجام می گیرد و تنها 
اين نهاد متولی توزيع است. استاندار چهارمحال و بختیاری با قدردانی از تالش 
فعاالن بهداشت و درمان و ساير دستگاه های خدمات رسان استان، افزود: کنترل 
وضع موجود و جلوگیری از بحرانی ش��دن شرايط استان، مرهون اين همراهی 

و خدمات رسانی به موقع و به هنگام بود.

تمامی هزینه های 
بیماران دیالیزی پرداخت 

می شود
مدير درمان تأمی��ن اجتماعی چهارمحال و 
بختیاری گف��ت: تمامی هزينه ه��ای بیماران 
ديالیزی تحت پوشش بیمه پرداخت می شود.

به گزارش گروه اس��تان های باش��گاه خبرن��گاران جوان از 
شهرکرد، محمود جاويد مدير درمان تأمین اجتماعی چهارمحال 
و بختی��اری گفت: او افزود: امروزه با ش��یوع به نس��بت باالی 
بیماری ه��ای کلیوی در کش��ور، اقدامات پیش��گیرانه از جمله 

اصالح شیوه زندگی، بیش از پیش ضرورت دارد.
او افزود: کلیه ها به داليل مختلف در وضعیت نارس��ايی و يا 
مرگ سلولی قرار می گیرند و فرد را برای ادامه زندگی محتاج 

ديالیز و يا پیوند کلیه می کنند.
جاويد اضافه کرد: در واقع ديالیز عملیاتی است که جايگزينی 
برای بسیاری از عملکرد های طبیعی کلیه ها است و به افراد اين 
ش��انس را می دهد که بتوانند زندگی را ب��ه نحو مطلوبی ادامه 
دهند که به دو روش هموديالیز و ديالیز صفاقی انجام می شود.
او ادام��ه داد: مديري��ت درمان تأمین اجتماعی اس��تان در دو 
بخش درمان مس��تقیم و درمان غیر مس��تقیم تمامی هزينه های 

بیماران ديالیزی تحت پوشش بیمه ای را بر عهده دارد.
جاويد گفت: هر س��ال حدود ۸۰ میلیارد ريال هزينه بیماران 

ديالیزی تحت پوشش سازمان می شود.
او افزود: بیمارس��تان امام عل��ی )ع( با پنج تخت فعال ديالیز، 
به اين بخش از بیماران خدمت رسانی می کند و ديالیز در اين 
مرک��ز درمانی به هر دو روش هموديالیز و ديالیز صفاقی انجام 

خواهد شد.

کرونا جان یک نفر دیگر را گرفت
رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی ش��هرکرد، از فوت يک مورد 
جديد ابتال به ويروس کرونا در چهارمحال و بختیاری طی ۲۴ 

ساعت گذشته خبر داد.
به گزارش گروه اس��تان های باش��گاه خبرن��گاران جوان از 
ش��هرکرد، مجید شیرانی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 
از ف��وت يک مورد جديد ابتال به ويروس کرونا در چهارمحال 
و بختیاری طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد گفت: در اين مدت، 
بیش از ۲۰۰ بیمار با عاليم بالینی مشکوک به ويروس کرونا به 

مراکز درمانی استان مراجعه کردند.
او  اف��زود: از اين تعداد، ۳۰ بیمار در مراکز درمانی بس��تری 

شدند که تنها نمونه يکی از بیماران مثبت اعالم شد.
ش��یرانی اضافه کرد: با ثبت يک فوتی جديد، آمار فوتی ها بر 
اث��ر ابتال به ويروس کرونا در چهارمحال و بختیاری به ۳۵ نفر 

رسید.
او تعداد افراد بستری در مراکز درمانی استان را ۵۲ نفر اعالم 
و اضاف��ه ک��رد: از اين تعداد ۲۷ نفر مثب��ت قطعی و مابقی در 

انتظار پاسخ نتايج آزمايشات هستند.
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تشدید 
بازرسی های 

بهداشت 
محیط در 

بسیج مقابله 
با ویروس کرونا

رئیس مرکز بهداشت چهارمحال 
و بختیاری، از تشديد بازرسی های 
بهداشت محیط در بسیج مقابله با 

ويروس کرونا در اين استان خبر داد.
ب��ه گ��زارش گ��روه اس��تان ه��ای 
باشگاه خبرنگاران جوان از شهرکرد، 
س��ید راش��د جزايری رئی��س مرکز 
بهداش��ت چهارمح��ال و بختی��اری 
گفت:بازرس��ی های بهداش��ت محیط 
در بس��یج مقابله با کرونا ويروس در 

استان تشديد می شود.
او اف��زود: تع��داد کل مراکز تهیه و 
توزي��ع، طبخ، عرض��ه و فروش مواد 
غذايی تحت پوشش 11 هزار و ۹۵۰ 
مورد و تعداد کل اماکن عمومی تحت 
پوشش چهار هزار ۳۹۸ مورد هستند 
ک��ه از ۳۲۵ مرکز تهیه و توزيع، طبخ، 
عرضه و فروش مواد غذايی بازديد به 
عمل آمد.جزايری با اشاره به اينکه از 
۸۲ اماکنه عمومی طی مدت ذکر شده 
بازديد به عمل آمد اضافه کرد: تعداد 
مراک��ز تهی��ه، توزيع، طب��خ و عرضه 
و فروش م��واد غذايی ک��ه پروتکل 
گندزدايی را رعايت کردند ۲۹۴ مورد 

بودند.
او با بی��ان اينک��ه ۲۹1 واحد تهیه، 
توزيع، طب��خ و عرضه و فروش مواد 
غذايی بهداش��ت و حفاظت فردی را 
رعاي��ت ک��رده بودند گف��ت: در اين 
م��دت ۳1۰ مرکز تهی��ه، توزيع، طبخ 
و عرض��ه و فروش م��واد غذايی در 

سامانه سالمت ثبت نام کردند.
جزايری به معرف��ی 1۲ مرکز تهیه، 
توزي��ع، طب��خ و عرض��ه و ف��روش 
مواد غذايی به مراجع قضايی اش��اره 
و اف��زود: در م��دت زم��ان 1۵ تا 1۶ 
خردادماه س��ال ۹۹ تعداد شش مورد 
بازديد مشترک با س��اير دستگاه های 

مربوطه در استان انجام گرفت.

آمار فوتی ها بر اثر ابتال به ویروس 
کرونا به ۳۵ نفر رسید

رئی��س دانش��گاه علوم پزش��کی ش��هرکرد، از 
ف��وت يک مورد جديد ابتال به ويروس کرونا در 
چهارمحال و بختیاری طی ۲۴ س��اعت گذش��ته 

خبر داد.
به گزارش خبرنگار گروه اس��تان های باش��گاه 
خبرن��گاران جوان از ش��هرکرد، مجید ش��یرانی 
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: طی 
۲۴ ساعت گذش��ته، بیش از ۲۰۰ بیمار با عاليم 
بالینی مشکوک به ويروس کرونا به مراکز درمانی 

چهارمحال و بختیاری مراجعه کردند.
او اف��زود: از اي��ن تع��داد، ۳۰ بیم��ار در مراکز 
درمانی بس��تری ش��دند که تنها نمون��ه يکی از 
بیماران مثبت اعالم ش��د. ش��یرانی اضافه کرد: با 
ثب��ت يک فوتی جديد، آم��ار فوتی ها بر اثر ابتال 
ب��ه ويروس کرونا در چهارمح��ال و بختیاری به 
۳۵ نفر رس��ید. او، تعداد افراد بس��تری در مراکز 
درمانی اس��تان را ۵۲ نفر اع��الم و اضافه کرد: از 
اين تعداد ۲۷ نفر مثبت قطعی و مابقی در انتظار 

پاسخ نتايج آزمايشات هستند.

نجات زن عشایر با بالگرد
اورژانس 11۵ خانم ۳۳ ساله عشاير را از مرگ 

نجات داد.
به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران 
ج��وان از ش��هرکرد، محمد حیدری سرپرس��ت 
اورژان��س و مدي��ر ح��وادث دانش��گاه عل��وم 
پزشکیش��هرکرد گفت: طی تم��اس تلفنی همراه 
بیم��ار با اورژانس مبنی بر اينکه خانم ۳۳ س��اله 
عشاير دچار ش��رايط وخیم بیماری در کوه های 
اطراف بازفت ش��ده اس��ت و با توجه به صعب 
العب��ور ب��ودن منطق��ه بالفاصله مرک��ز هدايت 
عملیات )EOC( دانش��گاه علوم پزشکی استان 
هماهنگی های الزم جهت اعزام بالگرد را با مرکز 

هدايت عملیات دانشگاه اهواز انجام داد
او افزود: پ��س از هماهنگی های الزم اورژانس 
هوايی به ياری مادر ۳۳ س��اله شتافت و او را در 
روستای گزس��تان به آمبوالنس اورژانس تحويل 

داد.
حی��دری اضافه کرد: با کمک کارکنان اورژانس 
هوايی اهواز، کارشناس��ان فوريت های پزش��کی 
پاي��گاه صمصامی و بهورز ش��بکه بهداش��ت و 
درمان کوهرنگ س��اکن در گزس��تان مادر بیمار 
تح��ت مراقبت قرار گرفت و جهت ادامه مراحل 

درمان تحويل مرکز درمانی چمن گلی گرديد.

لزوم توجه جدی مردان به 
اصول پیشگیری از کرونا در 

محیط کار
مدير گروه س��المت خان��واده و جمعیت معاون 
بهداش��تی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، بر لزوم 
توجه جدی مردان به اصول پیش��گیری از بیماری 

کوويد 1۹ در محیط کار تأکید کرد.
به گزارش گروه اس��تان های باشگاه خبرنگاران 
ج��وان از ش��هرکرد، پ��وران خلفیان مدي��ر گروه 
سالمت خانواده و جمعیت معاون بهداشتیدانشگاه 
علوم پزش��کی شهرکرد با اش��اره به نامگذاری ۲۶ 
خ��ردا ت��ا اول تیر به عنوان هفته جهانی س��المت 
مردان در بس��یاری از کش��ور ها و انتخاب ش��عار 
»برای کوويد 1۹ اقدام کنید« به عنوان ش��عار هفته 
بین المللی سالمت مردان افزود: برخی از کارکنان 
در مع��رض خطر جدی ابتال به بیماری کرونا قرار 

دارند.
خلفیان اضافه کرد: کارکنان خدمات بهداش��تی و 
درمان��ی، بهداری، خانه های بهداش��ت کارگری و 
مرکز بهداش��ت کار، کارکنان کفن و دفن، کارکنان 
آزمايشگاه های تشخیص طبی، مسئولین و کارکنان 
فرودگاه ها و ش��رکت های هوايی و ريلی و مترو، 
کلیه وسايل حمل و نقل عمومی اتوبوس، تاکسی 
و ...، مرزبانان، کارکنان جمع آوری زباله، پسماند 
و ي��ا فاضالب افراد زباله گرد، کارکنانی که مرتب 
در مس��افرت هس��تند به خصوص به مناطق آلوده 
از جمله کارکنانی هس��تند که در معرض مواجهه 

بیشتر با کروناويروس هستند.
او با بیان اينکه، اقدامات پیشگیرانه و کنترلی برای 
محافظت از کارگ��ران در برابر مواجهه با ويروس 
کرونا و ابتال به آن بس��تگی به نوع کار انجام شده 
و ريس��ک مواجهه با آن از جمله پتانس��یل ارتباط 
ب��ا افراد آل��وده و آلودگی محی��ط کار دارد افزود: 
کارفرماي��ان بايد اس��تراتژی های کنترل عفونت را 
بر اس��اس يک ارزيابی ريس��ک دقیق با استفاده از 
تلفیق مناس��بی از کنترل های مهندسی و مديريتی، 
شیوه های کار ايمن و وسايل حفاظت فردی اتخاذ 

کنند تا از مواجهه کارگران پیشگیری شود.
خلفیان گفت: برای جلوگیری از مواجهه ش��غلی 
با وي��روس کرونا کارفرمايان ملزم هس��تند که به 
کارگ��ران در زمین��ه اجزای پیش��گیری از آلودگی 
از جمله وس��ايل حفاظت ف��ردی آموزش دهند و 
مردان نیز در محیط کار اصول پیشگیری از بیماری 

کوويد 1۹ را جدی بگیرند.
او اف��زود: احتمال ابتال به بیماری کوويد 1۹ نزد 
م��ردان 1۳ درصد و احتمال مرگ و میر بر اثر اين 

بیماری در آن ها ۲۹ درصد باالتر از زنان است.
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 ايرنا- مدير درمان تامین اجتماعی چهارمحال 
و بختیاری گفت: با تعطیل ش��دن بخش بیماران 
کروناي��ی در بیمارس��تان امام علی)ع( اس��تان، 
خدمات رس��انی در ساير بخش های اين مرکز به 

حالت عادی بازگشت.
محم��ود جاويد روز ش��نبه در گف��ت  وگو با 
خبرن��گار ايرنا افزود: با پذي��رش بیماران مبتال 
به کرونا در بیمارس��تان امام علی)ع( در بخشی 
مجزا ، که در ارتب��اط جدی با ديگر بخش های 

بیمارس��تان قرار نداشت، خدمات غیراورژانسی 
بیمارستان تعطیل شده بود.

وی ادام��ه داد: در همی��ن راس��تا ۵۰ درص��د 
مراجعات بیماران به بیمارس��تان کاهش يافت و 
تمرکز بر مراقبت و بهبود حال بیماران کرونايی 
معطوف ش��د و ۹۶ درصد اي��ن بیماران به طور 
کام��ل بهبود يافتن��د و از بیمارس��تان ترخیص 

شدند.
جاويد، با بیان اينکه لوازم بهداشت فردی ويژه 

تامین  درمانی  مرک��ز  کارکنان 
اجتماعی به اندازه کافی تامین 

و خريداری شد، تصريح کرد: اين مهم سبب شد 
تا هیچ يک از  کارکنان ش��اغل در مراکز درمانی 
تامی��ن اجتماعی با کمبودی مواجه نش��ود و در 
تم��اس با بیماران مبتال به کرونا مصون ماندند و 

مشکلی در اين خصوص شکل نگرفت.
مدير درم��ان تامی��ن اجتماع��ی چهارمحال و 
بختیاری خاطر نش��ان کرد: بیم��اران بهبود يافته 
پ��س از ترخیص از بیمارس��تان همچنان تحت 
مراقب��ت ق��رار دارند و ب��ا ارس��ال پیامک های 
آموزش��ی و تماس های تلفن��ی پیگیر وضعیت 

سالمت اين بیماران هستیم.
جاوي��د اف��زود: در مجموع طی ۲ ماه گذش��ته 
۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ريال وس��ايل حفاظت 
فردی از جمله ماس��ک، دستکش، گان، شیلد و 
لب��اس برای کادر درمان تامین اجتماعی اس��تان 

خريداری شد.
به گزارش ايرنا، تامین اجتماعی در حوزه درمان 
از طريق بیمارس��تان امام علی)ع(، ۲پلی کلینیک 
تخصصی، ۲ درمانگاه تخصصی و يک درمانگاه 
عمومی به طور مستقیم و از طريق بیش از ۵۰۰ 
مرکز به صورت غیرمستقیم به بیمه شدگان خود 

ارائه خدمت می کند.

ايرنا- استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: در 
راستای اجرای طرحهای خیری بخش بهداشت 
و درم��ان، مش��کل زمین کلینی��ک تخصصی و 

فوق تخصصی خیری سامان رفع شد.
به گزارش ايرنا، اقبال عباسی شامگاه شنبه در 
نشست رفع مش��کل زمین کلینیک تخصصی و 
فوق تخصصی خیری س��امان تاکید کرد: تا پايان 
هفته جاری ۸ هزار مترمربع زمین در شهرس��تان 
س��امان برای احداث اي��ن کلینی��ک در اختیار 
دانشگاه علوم پزش��کی شهرکرد و خیر مربوطه 

قرار داده می شود.
وی اف��زود: با توجه به اينک��ه اين زمین هنوز 
آماده س��ازی نش��ده،  اداره کل راه و شهرسازی 
چهارمحال و بختیاری نس��بت به محاسبه قیمت 
منطقه ای آن اقدام و زمین مربوطه را به دانشگاه 

علوم پزشکی شهرکرد واگذار کند.
عباس��ی تصريح کرد: دانش��گاه علوم پزشکی 
ش��هرکرد يا خیر مربوطه در حین اجرای طرح، 
نقشه تايید شده آماده سازی را براساس نظر  اداره 
کل راه و شهرسازی انجام دهد. وی يادآور شد: 
سازمان مديريت و برنامه ريزی برای تامین هزينه 
مورد نیاز واگذاری زمین راهکارها و کمک های 
قانونی را به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ارايه 
دهد. ريیس دانش��گاه علوم پزشکی چهارمحال 
و بختیاری نیز گف��ت: اين کلینیک در زمینی به 
وسعت ۸ هزار مترمربع، زيربنای ۳ هزار و ۵۵۰ 
مترمربع و در ۴ طبقه از سوی اسماعیل صديقی 
سامانی يکی از خیران شهرستان سامان احداث 

خواهد شد.
مجید شیرانی تاکید کرد: اين خیر سامانی برای 

احداث اين کلینی��ک 1۰۰ میلیارد ريال و برای 
تجهیز دس��تگاه های تخصصی و پیشرفته آن ۵۰ 

میلیارد ريال کمک می کند.
وی اظه��ار داش��ت: ب��ا راه ان��دازی کلینی��ک 
تخصص��ی و فوق تخصص��ی خی��ری س��امان 
کلونوس��کوپی  آندوس��کوپی،  مانند  خدمات��ی 
ش��امل  کم تهاجم��ی  جراحی ه��ای  برخ��ی  و 
اورول��وژی، آندوس��کوپی های گوش و حلق و 
همچنین س��ینوس به مردم سراسر چهارمحال و 

بختیاری ارايه خواهد شد.
کلینی��ک تخصص��ی و فوق تخصص��ی خیری 
س��امان در رده "دِی کلینی��ک" يعن��ی کلینیک با 

خدمات روزانه احداث می شود.
س��امان در 1۶ کیلومتری مرک��ز چهارمحال و 

بختیاری واقع شده است.

خدمات رسانی در بیمارستان امام علی)ع( 
چهارمحال و بختیاری به روال عادی بازگشت

مشکل زمین کلینیک تخصصی و فوق تخصصی خیری سامان رفع شد

سالمت رد 
گاه رساهن و ن اورژانس  سرپرست  ايرنا- 

مدير حوادث دانش��گاه علوم 
پزشکی چهارمحال و بختیاری 
گفت: 1۲ س��اعت عملیات اورژانس در مناطق 
س��خت گذر شهرس��تان اردل باعث نجات جان 

مادر باردار شد.
چهارمح��ال و بختیاری، محم��د حیدری روز 
پنجش��نبه با اعالم اي��ن خبر اف��زود: در تماس 
تلفن��ی عصر روز چهارش��نبه همراه اين بیمار با 

مرکز پیام سازمان اورژانس استان و اعالم اينکه 
م��ادر بارداری در روس��تای دهدلی شهرس��تان 
اردل نیازمن��د ام��داد اورژان��س اس��ت، واحد 
هماهنگی عملیات دانشگاه )EOC(با توجه به 
وضعیت جوی نامس��اعد و نبود پ��رواز بالگرد، 
هماهنگی ه��ای الزم ب��رای اع��زام آمبوالنس به 

منطقه را انجام داد.
وی اظهار داشت: پس از طی مسیر سخت گذر، 
آمبوالنس در گل و الی جاده گیر می کند و پس 

از رهاسازی به مسیر ادامه می دهد و با توجه به 
اينکه چند کیلومتر از مسیر جاده وجود نداشت، 
همراه��ان مادر ب��اردار را تا نزدي��ک آمبوالنس 
حمل کرده و بامداد روز پنجش��نبه به آمبوالنس 

تحويل می دهند.
به گفته وی، کارشناس��ان فوريت های پزشکی 
اورژانس پس از انجام اقدامات درمانی مناس��ب 
مادر ب��اردار را بیمارس��تان امام رض��ا )ع( اردل 

تحويل دادند.

اورژانس اردل جان مادر باردار را نجات داد

 ايرنا- فرماندار بروجن گفت: با توجه به فعالیت 
۲۸ ساله دانشکده پرستاری بروجن در مکان های 
اس��تیجاری، ساختمان قديمی بیمارستان بروجن 

برای توسعه اين دانشکده اختصاص داده شد.
به گزارش ايرنا، مس��عود ملکی ش��امگاه شنبه 
در ديدار از س��اختمان بیمارس��تان قديم بروجن 
تاکید کرد: با اختصاص اين ساختمان به دانشکده 
پرس��تاری، می توان نس��بت ب��ه افزايش ظرفیت 
پذيرش دانش��جو در رش��ته های مرتب��ط با اين 
دانش��کده اقدام کرد. وی افزود: اين س��اختمان 
و فضاهای پیرامون��ی آن ۵۰ هزار مترمربع زمین 
دارد که برای آغاز فعالیت دانش��کده پرس��تاری 
در آن بايد پس از بررس��ی فنی نسبت به تجهیز 

کالس های آموزشی، سايت رايانه ای، کتابخانه و 
خوابگاه اقدام شود.

ملکی تصريح کرد: با اين اقدام دانشجويان اين 
دانش��کده در س��ال تحصیلی 1۴۰۰ تا 1۳۹۹ در 

مکان جديد آغاز به تحصیل می کنند.
به گزارش ايرنا، دانش��کده پرس��تاری بروجن 
هم اينک ۲۸۷ دانش��جو در ۳ رش��ته کارشناسی 
پرستاری، اتاق عمل و فوريت های پزشکی دارد.

در  گذش��ته  س��ال   ۲۸ در  دانش��کده  اي��ن 
ساختمان های استیجاری فعالیت داشته است.

ايرنا- ريیس دانش��گاه علوم پزشکی، خدمات 
درمانی و بهداش��تی چهارمح��ال و بختیاری با 
ارزيابی مطلوب از روند کنترل ش��یوع کرونا در 
اين اس��تان گفت: با اين وج��ود ، دورهمی های 
فامیلی و انتقال خوشه ای ،مهمترين عامل شیوع 

ويروس در هفته های اخیر بوده است.
مجید ش��یرانی روز پنجشنبه در س��تاد استانی 
پیش��گیری و مقابله ب��ا ويروس کرون��ا افزود: 
دورهمی ه��ای فامیلی به س��بب تجم��ع تعداد 
زي��ادی از اف��راد ب��رای مدت چند س��اعت در 
محیط سربسته، بس��یار خطرناک تر از مراودات 
کوتاه م��دت اجتماعی در فض��ای بیرون از خانه 

است.
وی ادام��ه داد: ط��ی 1۵ روز اخیر، ۹۰ درصد 
مبتالي��ان ب��ه ويروس کرون��ا در اس��تان بر اثر 
انتقال خوش��ه ای گرفتار اين ويروس ش��ده اند، 
از همی��ن رو همچنان از مردم تقاضا می ش��ود 
تا ضمن خودمراقبت��ی از برگزاری مهمانی ها و 

دورهمی های فامیلی به جد خودداری کنند.
ريیس دانشگاه علوم پزشکی، خدمات درمانی 
و بهداش��تی چهارمح��ال و بختیاری با اش��اره 
ب��ه چالش های اين نهاد در ح��وزه تجهیزات و 
امکانات پزش��کی، تصريح ک��رد: با وجود همه 
تنگناه��ا و کمبودهاي��ی که در زمین��ه امکانات، 
تجهیزات و نیروی انسانی داشتیم اما با اقدامات 
به موقع توانس��تیم به وضعیت باثباتی در حوزه 

کنترل شیوع کرونا برسیم.
شیرانی افزود: اگر چه همچنان در میانه بحران 
قرار داريم و خطر ش��یوع وي��روس کرونا مهار 
نشده است اما تعداد مبتاليان و مرگ و میرهای 
ناشی از اين ويروس در استان نسبت به میانگین 
کشوری کمتر است که اين موضوع نشان دهنده 
انسجام، همراهی و همدلی مسئوالن و مردم نیز 

است.
وی ادامه داد: غربالگری به موقع، راه اندازی 1۰ 
خط ارتباطی بین مردم  و کارشناسان بهداشتی، 

توزيع س��ريع و به موقع اقالم  بهداشتی، جلب 
مش��ارکت های مردم��ی و اج��رای برنامه ه��ا و 
سیاست ها به ش��کل قرارگاهی از جمله عوامل 
موفقیت اس��تان در کنترل شیوع ويروس کرونا 

به شمار می رود.
ش��یرانی با بی��ان اينکه وي��روس کرونا در اين 
اس��تان نس��بت به ديگر اس��تانهای کشور ديرتر 
شايع شد، خاطر نشان کرد: همین موضوع سبب 
شده تا طول مدت درگیری ما با ويروس کرونا 
بیش��تر شود و همین طوالنی شدن مدت شیوع، 
تعداد بیماران سرپايی و افرادی که دارای عالئم 

خفیف بیماری هستند را افزايش می دهد.
ريیس دانشگاه علوم پزشکی، خدمات درمانی و 
بهداشتی چهارمحال و بختیاری، بیماريابی فعال 
را مهمترين برنامه اين دانشگاه در شرايط کنونی 
اعالم کرد و گفت: مردم نیز بايد تا می توانند در 
خودمراقبتی و رعايت بهداشت بکوشند تا بتوان 

از شیوع گسترده اين ويروس جلوگیری کرد.

ساختمان بیمارستان قدیم بروجن به دانشکده پرستاری اختصاص یافت

دانشگاه علوم پزشکی:دورهمی های فامیلی از عوامل اصلی شیوع کرونا در چهارمحال و بختیاری است
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سالمت رد 
گاه رساهن ن

 ايرنا- طرح تحول نظام س��المت به واس��طه 
زيرساخت های مناس��بی که در حوزه بهداشت 
و درمان کش��ور و به ويژه در اس��تان های کمتر 
برخوردار نظی��ر چهارمح��ال و بختیاری ايجاد 
ک��رد، اين روزها در مهار ويروس کرونا بیش از 
ه��ر زمان ديگری ، کارآمدی خود را در معرض 

نمايش گذاشته است.
در 1۵ ارديبهشت س��ال 1۳۹۳ با آغاز اجرای 
طرح تحول س��المت، رويکرد جديد در حوزه 
س��المت در کشور فراهم ش��د و اکنون ۶ سال 
از زم��ان می گذرد و طرح تحول نظام س��المت 
در اين س��ال ها، با ارائه خدمات بس��یار و البته 
تحمل نظرات مخالفی که پش��ت س��ر گذاشت، 

وارد هفت سالگی خود شده است.
ط��رح تح��ول نظام س��المت با س��ه رويکرد 
حفاظت مالی از مردم، ايجاد عدالت در دسترسی 
ب��ه خدمات و ارتق��ای کیفیت ب��ه مرحله اجرا 
درآمد تا سیاس��ت های کلی سالمت با همکاری 

دست اندرکاران اين عرصه تحقق يابد.
تحول در س��المت که با هدف کاهش س��هم 
پرداخ��ت از جیب مردم در هزينه های درمانی و 
همچنین افزايش دسترس��ی به دارو و درمان در 
مراکز دولتی اجرا شد، در ابتدا در حوزه درمان به 
عنوان نیازی اورژانسی آغاز شد و سپس افزايش 
تخت های بیمارستانی و تخت های ويژه، مقیمی 
پزشکان در بیمارس��تان ها و ماندگاری پزشکان 

در مناطق محروم را به ارمغان آورد.
اين طرح اگر چه با انتقاداتی روبرو بوده است، 
اما در بزنگاه بحران شیوع کرونا، اثرگذاری خود 
را ثابت کرد و نش��ان داد، بخش مهمی از کنترل 

ش��یوع ويروس کرونا و آمار باالی بهبوديافتگان 
اي��ن وي��روس در کش��ور مره��ون خدمات و 
امکاناتی اس��ت ک��ه زير چتر اين طرح ش��کل 

گرفته است.
به گفته يک کارش��ناس سیاس��تگذاری حوزه 
تخت ه��ای  درص��دی   ۲۵ افزاي��ش  س��المت 
بیمارس��تانی و ۴۲ درص��دی تخت های مراقبت 
ويژه از جمله دس��تاوردهای ط��رح تحول نظام 
س��المت به ش��مار می رود که در بحران کرونا 
به کمک کش��ور آمد. احم��د نجاتیان در همین 
خصوص گفته اس��ت: طبق آمار موجود سیستم 
درمانی کش��ور و بیمارس��تانها در قبل از س��ال 

1۳۹۲ تقريبا فرسوده و ناکارآمد بوده است.
تع��داد تخت های بیمارس��تانی از حدود 1۰۸ 
ه��زار به بیش از 1۳۰ ه��زار افزايش يافته و ۵۰ 
هزار تخت قديمی بازس��ازی و نوسازی شد و 
تخ��ت مراقبت ه��ای ويژه در کش��ور از ۵ هزار 
و ۸۲۰ تخ��ت به ۸ ه��زار و ۲۷۳ تخت افزايش 
پیدا کرده که رشد ۴۲ درصدی را در اين حوزه 
نش��ان می دهد. اين مهم در استان چهارمحال و 
بختیاری که به س��بب پراکندگی جمعیت و دارا 
ب��ودن مناطق محروم و کوهس��تانی به خدمات 
درمانی و بهداش��تی بیشتری نسبت به استانهای 
توس��عه يافته کش��ور نیاز دارد نیز در اين سالها 
محس��وس بوده و توانس��ته تحوالت موثری را 
ش��کل دهد. چهارمحال و بختیاری يکی از پنج 
اس��تان برتر کش��ور در خصوص کنترل ش��یوع 
ويروس کرونا، تعداد مبتاليان و مرگ  و میرهای 

ناشی از اين ويروس گزارش شده است.
طرح تحول نظام س��المت از عوامل موفقیت 

اس��تان در کنت��رل ش��یوع 
کرونا

دانش��گاه  ريیس  گفت��ه  به 
پزش��کی، خدم��ات  عل��وم 

درمانی و بهداش��تی چهارمحال و بختیاری يکی 
از مهمترين عوامل کس��ب اين موفقیت، وجود 
زيرساخت هايی اس��ت که در طرح تحول نظام 

سالمت در اين استان ايجاد شده است.
مجی��د ش��یرانی در همی��ن خص��وص گفت: 
زيرساخت های به نسبت مطلوب حوزه بهداشت 
و درمان و به ويژه خانه های بهداش��ت روستايی 
که در بس��یاری از مناطق روستايی استان ايجاد 
ش��ده اس��ت و نقش مهم��ی در آگاه س��ازی و 
پیشگیری از ويروس کرونا داشته يکی از عوامل 
موفقیت استان در کنترل شیوع ويروس کرونا به 
ش��مار می رود. وی تصريح کرد: عوامل ديگری 
نظیر همکاری مردم با مسئوالن، تشکیل به موقع 
کمیت��ه علمی و تدوين راهکارهای عملی مقابله 
با کرونا، راه اندازی س��امانه های ارتباط مردمی، 
تمرکز بر خدمات رسانی به مردم در سطح يک، 
بیمارياب��ی فعال و اهتمام ج��دی در غربالگری 
از ديگر عوامل موفقیت اس��تان در کنترل شیوع 
ويروس کرونا به شمار می رود که بخشی از اين 
اقدامات نیز به دس��تاوردهای طرح تحول نظام 

سالمت مرتبط است.
جمعی��ت  درص��دی   100 بهره من��دی 
چهارمحال و بختیاری از خدمات بهداشتی
ريیس دانشگاه علوم پزشکی، خدمات درمانی 
و بهداش��تی چهارمحال و بختیاری با بیان اينکه 
هم اين��ک 1۳۰ مرکز خدمات جامع ش��هری و 
روس��تايی و ۳۰۰ خانه بهداش��ت در اين استان 
فعال است، اظهار داشت: اين در حالی است که 
قبل از آغاز طرح تحول نظام س��المت ۲۹ مرکز 
خدمات جامع سالمت شهری و روستايی و ۲۲ 

باب خانه بهداشت در استان فعال بوده است.
شیرانی خاطر نشان کرد: با اجرای سیاست های 
طرح تحول نظام س��المت در اس��تان، هم اينک 
1۰۰ درصد جمعیت استان از خدمات بهداشتی 
و درمانی برخوردار هستند و پرداخت هزينه های 
درم��ان از جیب بیم��اران به کمت��ر از ۶ درصد 

کاهش يافته است.
وی، گسترش ساختمان های درمانی و بهداشتی 
را از مهمتري��ن دس��تاوردهای طرح تحول نظام 
س��المت در استان اعالم کرد و گفت: در همین 
راستا بسیاری از مراکز درمانی استان که فرسوده 

شده بود، نوسازی و بهسازی شد.

کارآمدی نظام سالمت در بزنگاه کرونا

به گزارش خبرگزاری فارس از شهرکرد، به نقل از روابط عمومی دانشگاه 
علوم پزش��کی شهرکرد، مجید ش��یرانی از مثبت اعالم شدن آزمايش های 
۵ بیمار مش��کوک به کوويد1۹ در ۲۴ ساعت گذشته خبر داد و گفت: در 
مجموع تعداد مبتاليان به کوويد1۹ در چهارمحال و بختیاری به ۴۲۰ نفر 

رسیده است.
رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی ش��هرکرد با بیان اينکه در حال حاضر 

۳۴ نفر در بیمارس��تان های استان بس��تری هستند، افزود: از شروع اپیدمی 
بیماری تا کنون يک هزار و ۲۰۹ بیمار با عالئم بالینی مش��کوک به کرونا 

ويروس در بیمارستان های استان بستری شده اند.
وی با بیان اينکه در مجموع از دو هزار و ۲۴۲ فرد بس��تری و س��رپايی 
نمونه گیری ش��ده اس��ت، ادامه داد: تعداد ترخیص ش��دگان که به صورت 

قطعی به کرونا مبتال شده و بهبود يافته اند ۳۷۸ نفر بوده است.

 مثبت اعالم شدن آزمایش های ۵ بیمار مشکوک به کووید۱۹ در 
۲۴ ساعت گذشته

ايرنا- مديرکل فرهنگ و ارش��اد اس��المی 
چهارمح��ال و بختی��اری گف��ت: در راس��تای 
پیشگیری و مقابله با ش��یوع ويروس کرونا در 
اس��تان تاکنون يک هزار و ۵۰۰ اثر فرهنگی از 
سوی هنرمندان استان تهیه و تولید شده است.

ابراهی��م ش��ريفی روز سه ش��نبه در ش��ورای 
اطالع رسانی اين استان افزود: اين آثار در قالب 
نقاشی، خوشنويسی، فیلم و بروشور، تولیدات 
خبری و ساير محصوالت فرهنگی و هنری بود 
و در فض��ای مجازی با هدف اطالع رس��انی و 
آگاه س��ازی مردم استان به اشتراک گذاشته شده 

است.
وی، اطالع رس��انی ش��فاف و به موق��ع را از 
راهکاره��ای تقويت روحیه امید و نش��اط در 
جامعه دانس��ت و گفت: اين مهم با جديت در 

استان پیگیری می شود.
شريفی، همچنین به آسیب وارد شدن به قشر 
هنرمند استان به سبب شیوع ويروس کرونا نیز 
اش��اره کرد و گفت: تالش می ش��ود تا بتوان با 
جذب کمک هايی به اين قش��ر مهم و تالشگر 

استان ياری رساند.

مس��ئول بسیج رس��انه چهارمحال و بختیاری 
نیز در اين نشس��ت از پیوس��تن ۵۳ رسانه اين 
اس��تان به پويش خبرن��گاران همدل خبر داد و 
گف��ت: خبرنگاران همیش��ه در صحنه اس��تان 
ب��ا لبیک گويی به ندای مق��ام معظم رهبری در 
پیوستن به رزمايش مواسات، کمک های نقدی 
خود را به شماره حساب فرماندهی کمک های 

مومنانه استان واريز کردند.
سرهنگ البرز للگانی تصريح کرد: خبرنگاران 
و اصحاب رس��انه اس��تان در خص��وص تولید 
محت��وا و تهیه گزارش و خبر به ويژه در حوزه 
دعوت از م��ردم برای ماندن در خانه و رعايت 

فاصله گ��ذاری اجتماع��ی عملکرد خوبی از 
خود نشان دادند.

وی تصريح کرد: رس��انه های اس��تان همانند 
س��اير اقشار جامعه از شیوع کرونا دچار آسیب 
مادی شدند که می طلبد در اين خصوص مورد 

حمايت قرار گیرند.
مسئول بسیج رسانه چهارمحال و بختیاری به 
تالش جهادگران بسیجی در مقابله و پیشگیری 
از ويروس کرونا نیز اشاره کرد و گفت: تهیه و 
تولید ماسک، ضدعفونی کردن معابر و فضاهای 
عموم��ی و تامین و توزيع کمک های مردمی از 

جمله اين اقدامات بوده است.
به گ��زارش ايرنا، ويروس کرونا يا کوويد 1۹ 
به بیشتر کشورهای جهان سرايت کرده است و 
سازمان بهداشت جهانی را برآن داشته است تا 

وضعیت فوق العاده اعالم کند.
شست وشوی دست ها با آب و صابون، رعايت 
بهداش��ت فردی، خودداری از دست دادن های 
مکرر و منع س��فر و اجتماعات از جمله نکاتی 
اس��ت که پزشکان متخصص برای پیشگیری از 

شیوع اين ويروس توصیه می کنند.

سالمت رد 
گاه رساهن یک هزار و ۵۰۰ اثر فرهنگی برای مقابله با ن

کرونا در چهارمحال و بختیاری تولید شد
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معاون بهداش��تی دانش��گاه علوم پزش��کی، 
خدم��ات درمان��ی و بهداش��تی چهارمحال و 
بختیاری نیز از افزاي��ش قابل توجه خانه های 
بهداشت اس��تان در طرح تحول سالمت خبر 
داد و گف��ت: اي��ن معاون��ت هم اين��ک با در 
اختی��ار داش��تن ۹ مرکز بهداش��ت، ۶۲ مرکز 
خدمات سالمت ش��هری و ۶۰ مرکز خدمات 
جامع س��المت روستايی، س��ه مرکز آموزش 
به��ورزی، ۳۰۰ خان��ه بهداش��ت، ۲۹ پايگاه 
سالمت ش��هری و ۴ پايگاه سالمت روستايی 
و ۴ واحد تس��هیالت زايمانی به مردم اس��تان 

خدمات رسانی می کند.
سید راشد جزايری، تعداد بهورزان استان را 
۵۷۰ نف��ر اعالم کرد و گفت: اين تعداد نیروی 
به��ورز در کنار ي��ک هزار مراقب س��المت، 
بهیاران و س��اير کادر بهداش��تی شامل ۲ هزار 
نفر در امر غربالگری و پیش��گیری از ويروس 
کرونا در استان نقش بسیاری مهمی ايفا کردند.

وی، میزان دسترس��ی مردم مناطق روستايی 
اس��تان به خدم��ات بهداش��تی را 1۰۰ درصد 
اعالم کرد و گفت: در طرح تحول سالمت در 
کنار خانه های بهداش��ت روستايی و عشايری 
که ايجاد شد، بس��یاری از خانه های بهداشت 
نیز نوسازی ش��د که در آگاهی رسانی مردم و 
پیش��گیری از ويروس کرونا در اس��تان نقش 

بسیار مهمی داشته است. اما جدای از خدمات 
درمانی و بهداش��تی، ايجاد بیم��ه همگانی در 
کشور  و استان چهارمحال و بختیاری از ديگر 
خدم��ات مهم ط��رح تحول نظام س��المت به 

شمار می رود.
نخس��تین بار در دولت تدبیر و امید پوشش 
همگانی بیمه س��المت به ش��کل رايگان برای 
آح��اد جامع��ه و ب��ه خص��وص ب��رای افراد 
آس��یب پذير و س��اکن در حاش��یه ش��هرها، 
روس��تايیان و عشاير تحقق يافت و حدود ۴۰ 
میلیون نفر در کش��ور و بیش از ۶۰۰ هزار نفر 
در چهارمح��ال و بختیاری از مزايای اين بیمه 

بهره مند شدند.
پوش��ش بیمه همگانی در ش��مار بزرگترين 
پروژه ه��ای اجتماعی دول��ت يازدهم بود که 
توانست سهم پرداخت از جیب مردم را کاهش 
داده و باع��ث بس��ط عدالت اجتماعی ش��ود. 
اجرای اين طرح باعث شد دغدغه عده کثیری 
از م��ردم نیازمند مرتفع ش��ده و رضايتمندی 
کش��ور  عموم��ی  در س��طح  را  گس��ترده ای 
ايج��اد کند ب��ه نحوی که می��زان رضايتمندی 
بیمه شدگان سالمت در چهارمحال و بختیاری 

۹۶ درصد گزارش شده است.
نیم��ی از جمعیت چهارمح��ال و بختیاری 

زیرپوشش بیمه سامت

سرپرس��ت بیمه س��المت 
بختی��اری  و  چهارمح��ال 
در همی��ن  خص��وص ب��ه 
خبرنگار ايرنا گفت: ضريب 
نفوذ بیمه سالمت در استان 

بیش از ۶۰ درصد است.
قیص��ر حافظی با بیان اينکه نیمی از جمعیت 
استان از خدمات تقريبی رايگان بیمه سالمت 
برخوردار هس��تند، افزود: از جمعیت بیش از 
۹۰۰ هزار نفری استان در حدود ۶۰۰ هزار نفر 
از مردم شهری، روستايی و عشاير زير پوشش 

اين بیمه قرار دارند.
وی تصري��ح ک��رد: اين در حالی اس��ت که 
قبل از اج��رای طرح تحول س��المت، بخش 
قابل توجهی از اي��ن جمعیت از هیچ بیمه ای 

برخوردار نبودند.
سرپرست بیمه سالمت چهارمحال و بختیاری 
با بیان اينکه هزينه پرداختی از جیب مردم در 
طرح تحول سالمت بسیار کاهش يافته است، 
افزود: اين در حالی است که هزينه های دولت 
بس��یار افزايش يافت اما عامل��ی برای کاهش 
اين خدمات نش��د. به گفته ريیس مرکز روابط 
عمومی و اطالع رس��انی وزارت بهداشت، از 
ابتدای ش��یوع ويروس کرونا تا 1۹ ارديبهشت 
1۰۴ هزار و ۶۹1 نفر در کش��ور به طور قطعی 
به ويروس کرونا مبتال ش��ده اند و با فوت ۵۵ 
نفر تا روز جمعه هفدهم اردی بهش��ت، تعداد 
جان باختگان کرونا در کش��ور ب��ه ۶ هزار و 

۵۴1 نفر رسیده است.
کیانوش جهانپور افزود: خوش��بختانه تاکنون 
۸۳ ه��زار و ۸۳۷ نفر از بیم��اران، بهبود يافته 
و ترخیص ش��ده اند و همچنین ۲ هزار و۷11 
نف��ر از بیماران مبتال به کوويد 1۹ در وضعیت 

شديد اين بیماری تحت مراقبت قرار دارند.
به گزارش ايرنا، ويروس کرونا يا کوويد 1۹ 
به بیش��تر کشورهای جهان سرايت کرده است 
و سازمان بهداشت جهانی را برآن داشته است 

تا وضعیت فوق العاده اعالم کند.
شست وش��وی دس��ت ها ب��ا آب و صابون، 
رعايت بهداش��ت فردی، خودداری از دست 
دادن ه��ای مکرر و منع س��فر و اجتماعات از 
جمل��ه نکاتی اس��ت که پزش��کان متخصص 
برای پیش��گیری از شیوع اين ويروس توصیه 

می کنند.

سالمت رد 
گاه رساهن ن

اضافه ش��دن 400 تخت 
تجهیزات  به  بیمارس��تانی 

حوزه درمان استان
عل��وم  دانش��گاه  ريی��س 
درمانی  خدمات  پزش��کی، 
و بهداش��تی چهارمح��ال و 
بختیاری از اضافه شدن بیش 
از ۴۰۰ تخت بیمارس��تانی ب��ه تخت های مراکز 
درمانی استان در طرح تحول نظام سالمت خبر 
داد و گف��ت: هم اينک ي��ک هزار و ۵۹1 تخت 
بیمارستانی در اس��تان وجود دارد که نگرانی ما 
در خصوص بستری تعداد بیماران مبتال به کرونا 
را برطرف کرد و ب��ا کمبودی در اين خصوص 

مواجه نشديم.
ش��یرانی با اشاره به وجود ۵۵ تخت ICU در 
استان، افزود: قبل از اجرای طرح تحول سالمت 
۳۰ تخت مراقبت های ويژه در اس��تان فعال بود 
ام��ا اين تعداد ب��ه ۵۵ تخت در پايان س��ال ۹۸ 
افزايش يافت.وی خاطرنشان کرد: با اين وجود 
همچن��ان در خصوص تخت ه��ای مراقبت های 
ويژه در استان با کمبود مواجه هستیم که هرچند 
در بحران کرونا برای ما مش��کلی ايجاد نکرد اما 
با پیگیری های انجام ش��ده ب��ه زودی ۲۰ تخت 
جديد ICU به تخت های درمانی اس��تان اضافه 
می شود. ش��یرانی افزود: به لحاظ تجهیزات نیز 
۲ بیمارس��تان ل��ردگان و فارس��ان در خصوص 
تجهی��زات س��ی تی اس��کن و وس��ايل تنفس 
مصنوع��ی که در کنترل وي��روس کرونا اثرگذار 
بوده اس��ت نیز در س��ال های اخیر مجهز ش��ده 
اس��ت. ريیس دانش��گاه علوم پزشکی، خدمات 
درمانی و بهداش��تی چهارمح��ال و بختیاری با 
بی��ان اينکه ب��ا اجرای طرح تحول س��المت در 
اس��تان اجرای ۳۰۰ طرح بهداش��تی هدفگذاری 
ش��د، اف��زود: بس��یاری از اين طرح ها ش��امل 
خانه های بهداشت روستايی، عشايری، بهسازی 
و نوس��ازی بیمارس��تان های اس��تان و توس��عه 
زيرس��اخت ها اس��ت که بیش از ۸۰ درصد اين 
طرح ها عملیاتی شده است. شیرانی خاطرنشان 
کرد: ۴۰ طرح نیمه تمام بهداش��تی و درمانی در 
استان با پیشرفت ۴۰ تا ۸۰ درصدی وجود دارد 

که در انتظار تخصیص اعتبار است.
وی، تکمیل خانه های بهداشت عشايری را در 
اولوي��ت تکمیل اين طرح ها اعالم کرد و افزود: 
اين طرح ها شامل خانه بهداشت، خانه پزشک و 

خانه های بهداش��ت عشايری است که نوسانات 
قیمت ارز و گران ش��دن مصالح ساخت و ساز 
تکمیل اين طرح ها را با تاخیر مواجه کرده است.
ع��الوه  ب��ر  ک��رد:  نش��ان  خاط��ر  ش��یرانی 
زيرس��اخت های مطلوبی که در پی طرح تحول 
نظام س��المت در استان ش��کل گرفته است، از 
نظ��ر نیروی انس��انی متخص��ص و توانمند نیز 
در وضعی��ت خوب��ی ق��رار داريم و ه��م اينک 
1۴۵ دندانپزش��ک، ۵۴۹ پزشک عمومی و ۳۵۰ 
پزش��ک متخصص و فوق متخصص مش��غول 

خدمات رسانی به مردم هستند.
ريیس دانشگاه علوم پزشکی، خدمات درمانی 
و بهداش��تی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: در  
خصوص ماندگاری پزش��ک در مناطق اس��تان، 
توزيع نیروهای متخصص در شهرس��تان ها و به 
وي��ژه مناطق محروم و افزايش تعداد پزش��کان 
مقی��م نیز خدمات خوبی در ط��رح تحول نظام 

سالمت در استان انجام گرفته است.
ش��یرانی خاط��ر نش��ان ک��رد: با اي��ن وجود، 
بودجه ه��ای مالی ک��ه برای طرح تح��ول نظام 
س��المت ديده ش��ده بود به ط��ور کامل محقق 
نش��ده اس��ت و بايد در اين خصوص اقدامات 
بیش��تری انجام گیرد اما در مجموع طرح تحول 
نظام س��المت رضايت ۹۰ درصدی مردم را به 

دنبال داشته است.

فعالی��ت 12 مرک��ز درمانی بیمارس��تانی در 
چهارمحال و بختیاری

معاون درمان دانش��گاه علوم پزشکی، خدمات 
درمانی و بهداشتی چهارمحال و بختیاری نیز در 
مقايسه خدمات ايجاد شده در کشور در سالهای 
قب��ل و بعد از پیروزی انقالب اس��المی، بخش 
قابل توجه��ی از اين خدم��ات را مرهون طرح 

تحول نظام سالمت دانست.
فريدون رحمانی افزود: قبل از پیروزی انقالب 
اسالمی تنها سه بیمارس��تان در استان فعال بود 
اما اينک تعداد بیمارستان های استان به 1۲ باب 
افزايش يافته اس��ت. وی، ضريب اشتغال تخت 
بیمارس��تانی در اس��تان را از ۴۸ درصد در سال 
۵۷ به ۷۵ درصد در سال ۹۸ اعالم کرد و گفت: 
هم اينک نسبت جمعیت به تخت در استان 1.1 

درصد است.
رحمانی خاطر نش��ان ک��رد: اين دانش��گاه با 
در اختی��ار داش��تن ۲ مرکز آموزش��ی، درمانی، 
هش��ت بیمارستان، يک هزار و ۵۹1 تخت فعال 
بیمارستانی، ۹۸ آمبوالنس پیش بیمارستانی)11۵( 
و بیمارس��تانی و ۵1 آمبوالنس مراکز بهداش��تی 
و امکانات تش��خیصی به جمعیت بیش از ۹۰۰ 

هزار نفری استان خدمات رسانی می کند.
خانه های بهداشت در چهارمحال و بختیاری 

به 300 باب افزایش یافت
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آم��وزش نقش مهم��ی در توجه عش��اير به 
سالمتی شان دارد

يکی از بهورزان روستای آلیکوه شهرستان اردل 
با اشاره به جمعیت ۴۰۰ نفری عشاير زير پوشش 
در اين روس��تا به خبرنگار ايرنا گفت: عش��اير به 
دلیل حض��ور در صحرا و ن��وع فعالیت هايی که 
انجام می دهند بیش��تر درگیر بیماری های پوستی 
مانند آفتاب س��وختگی، درد مفاصل هس��تند و 
بیماری های زمینه ای نظیر فشار خون و ديابت نیز 

در آنها وجود دارد.
حمی��د حاجتی افزود: اندازه گیری فش��ار خون، 
نمونه ماالري��ا و ارائه آموزش هاي��ی در رابطه با 
جوشاندن شیر، بیماری های مشترک انسان و دام، 
دادن کلر ب��رای ضدعفونی کردن آب و تهیه کلر 

مادر به صورت مستمر در برنامه ما وجود دارد.
وی با بیان اينکه زنان بیش از مردان به بیماری های 
زمینه ای مانند ديابت دچار می شوند، خاطر نشان 
کرد: بیشتر افراد گروه سنی ۵۰ سال به باال درگیر 
بیماری هس��تند، در جامعه عشايری مردان بیشتر 
درگیر بیماری مفصلی و زنان درگیر بیماری های 

زمینه ای قرار دارند.
اين بهورز بیان کرد: ما اطالعات افراد س��اکن در 
هر چ��ادر را داريم به همین دلی��ل می دانیم افراد 
حاضر در هر چادری چه بیماری های دارند و اين 

کار را برای ما خیلی راحت می کند.
وی، ب��ا بیان اينکه عش��اير وقتی آموزش ببینند 
نسبت به سالمتی خود حساس می شوند و حتما 
مس��اله را پیگیری می کنند، گفت: پس از معالجه 
بیمار توس��ط پزش��ک در ص��ورت نی��از فرد به 
ش��هرکرد و يا اردل برای معالجه و تکمیل درمان 

ارجاع داده می شود.
ض��رورت غربالگری و شناس��ايی بیم��اران در 

جمعیت عشايری
ي��ک متخصص داخلی علت اي��ن بیماری ها در 
جوامع عشايری را به نبود و کافی نبودن غربالگری 
عش��اير نس��بت داد و بیان کرد: چون دسترس��ی 
عش��اير به رس��انه های جمعی و ديگر وس��ايل 
اطالع رسانی کمتر است به طور معمول، آشنايی و 
آموزش کافی در خصوص اين بیماری ها ندارند 
البته به جز قش��ر جوان آنها ک��ه از طريق فضای 

مجازی اطالعات را کسب می کنند.
محم��دی ادامه داد: دسترس��ی افراد در ش��هرها 
به خدمات پزش��کی باال اس��ت، همچنین آنها از 
طريق رس��انه و فضای مجازی آموزش  می بینند 
ولی در جمعیت عش��ايری چنین چیزی نیست و 
اف��راد دنبال غربالگری و شناس��ايی بیماری خود 

نمی روند.
اين متخصص داخلی خاطرنشان کرد: نخستین 
روز که برای يک نفر ديابت تش��خیص داده شود 
،حداق��ل 1۰ تا 1۵ س��ال قب��ل از آن فرد ديابت 

داش��ته و نمی دانسته اس��ت، چون فشار خون و 
ديابت عالئم ش��ديدی ندارند، بنابراين تا زمانی 
که بیماری پیشرفت نکند و عالمت دار نشود، فرد 
متوجه نمی ش��ود و به پزشک مراجعه نمی کند به 
همی��ن دلیل به اين بیماری ها مرگ خاموش گفته 

می شود.
محمدی، نبود نظام من��دی و قانون مندی در اين 
زمینه را يک مش��کل برش��مرد و گف��ت: افرادی 
هس��تند که هر دو ماه يک بار چ��ون بیمه دارند، 
آزمايش می دهند و هزينه های فراوانی به خودشان 
و بیمه وارد می کنند و از يک طرف ديگر افرادی 
هستند که سالی يک مرتبه هم آزمايش قند خون 
و يا س��نجش فشار را انجام نمی دهند، اين مساله 

بايد اصالح شود.
وی تاکید کرد: خوش��بختانه اکنون در مقايسه با 
1۰ يا 1۵ س��ال پیش شرايط بیماريابی خیلی بهتر 
شده اس��ت، شايد آن زمان شهرهای ما نیز همین 
وضعیت را داش��تند، اما اکنون خیلی شرايط بهتر 
شده است با اين حال تا رسیدن به ايده آل فاصله 

زيادی داريم.
اين متخصص با بیان اينکه در بروز يک بیماری 
عوامل محیطی، ژن��ی و توارث نقش دارند، ادامه 
داد:اگ��ر چه اصال نمی ت��وان نقش تغذيه، ورزش 
و فعالیت بدنی را در بیماری های ديابت و فش��ار 
خون ناديده گرفت، ولی ژن نیز تاثیر دارد و اثر آن 

بیش از عوامل محیطی است.
محم��دی تاکید کرد:ه��ر قدر اي��ن دو بیماری 
پیش��رفت کنند عوارض بیشتری خواهند داشت، 
ولی اگر در مراحل اولیه شناس��ايی ش��وند و اثر 
ژن خیلی قوی نباش��د، می توان با رعايت اصول 

تغذيه ای و ورزش آنها را متعادل کرد.
اطالعات��ی در خصوص میانگین فش��ار خون و 

ديابت عشاير در دست نیست
معاون بهداش��تی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 
با بیان اينکه اطالعات عشاير از امسال در سامانه 
ثبت می ش��ود، اظهار داش��ت: هنوز اطالعاتی در 
خص��وص میانگین و نرم فش��ار خ��ون و ديابت 
عش��اير در دست نیس��ت چون تاکنون در سامانه 
ثبت اطالعات نداشته ايم، امسال برای نخستین بار 
اين اطالعات در استان خوزستان ثبت شده و پس 
از خروج عشاير از خوزستان و ورود آنها به استان 

اطالعات برای ما نیز قابل برداشت می شود.
س��ید راش��د جزايری، با بیان اينکه بقطع جامعه 
عشايری نسبت به جوامع شهری و روستايی فشار 
خون و ديابت کمتری دارند، افزود: سبک زندگی 
روی ش��یوع اين بیماری ها موثر است، ولی بیان 
اطالعات در اين رابطه نیازمند انجام مطالعه است 
و همین گونه نمی توان در اين خصوص اظهار نظر 

کرد.
معاون بهداش��تی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 

تاکی��د کرد: ب��ه صورت کلی 
ديابت بیش��تر در زن��ان و پر 
فشاری خون بیشتر در مردان 

شايع است.
جزايری، به استقرار ۳ گروه 
گذرگاه ه��ای  در  بهداش��تی 
ورود عش��اير به استان از 1۵ 

ارديبهشت اشاره و بیان کرد: سال گذشته 1۷ هزار 
نفر از عشاير باالی ۳۰ سال در کمپین غربالگری 
فش��ار خون به صورت چادر به چ��ادر از لحاظ 
فش��ار خون و ديابت ارزيابی ش��دند، ولی چون 
زمان غربالگری اواخر تابس��تان ب��ود، عده ای که 

خارج استان بودند مورد ارزيابی قرار نگرفتند.
وی ادام��ه داد: اطالع��ات و آم��ار مرب��وط ب��ه 
غربالگری عش��اير از نظر فش��ار خ��ون و ديابت 

امسال با ورود آنها تکمیل می شود.
۷ تیم به عشاير خدمات بهداشتی و درمانی ارائه 

می دهند
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد با 
بیان اينکه پزشک، ماما و مراقب سالمت در قالب 
تیم چ��ادر به چادر به جامعه عش��ايری خدمات 
ارائه می دهند، خاطر نشان کرد: امسال حداقل ۳۵ 
نف��ر در قالب ۵ تیم در شهرس��تان کوهرنگ و ۲ 
تیم در شهرستان اردل به عشاير خدمات بهداشتی 

ارائه می دهند.
جزايری يادآور ش��د: موارد شناسايی شده مبتال 
به ديابت و پر فش��اری خون رها نمی شوند، بلکه 
برای آنها پرونده تشکیل شده و مراقبت های الزم 

از طريق تجويز داروی رايگان انجام می شود.
وی گفت: چنانچه پزش��ک تش��خیص دهد فرد 
بیم��ار به مراک��ز درمانی در ش��هرها ارجاع داده 

می شود.
پزش��کان متخصص در قالب گروه های جهادی 

در مناطق عشايری حضور پیدا می کنند
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 
در پاسخ به حضور پزشکان متخصص در مناطق 
عش��ايری، بی��ان ک��رد: خدمات توس��ط وزارت 
بهداشت و درمان در ۳ سطح دسته بندی می شود، 
س��طح يک شامل خانه بهداش��ت و مراکز جامع 
روستائی، س��طح ۲ کلینیک ها و شبکه ها و مراکز 
جامع سالمت ش��هری و س��طح ۳ بیمارستان ها 
هس��تند در اين سطح بندی پزشکان متخصص در 
بیمارستان و بهورزان در خانه های بهداشت قرار 

می گیرند.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 
يادآور شد: پزشکان متخصص چون در بیمارستان 
هس��تند در صورت متقاضی ب��ودن می توانند در 
قالب گروه های جهادی و بدون چشم داش��ت در 
مناطق عشايری برای ارائه خدمت به آنها حضور 

يابند.

ايرنا- خانه بهداشت مختص 
عش��اير به ص��ورت چادر و 
ي��ا کانکس با ب��ه بکارگیری 
به��ورزان و دانش آموختگان 
بهداش��ت از بین خود عشاير 
برپا و آنها را در تمام سال و 
حین ک��وچ همراهی می کند تا از اين رو در اين 

روزها بهداشت همسفر کوچ باشد.
سالمتی يکی از نعت هايی است که خداوند در 
اختی��ار آدمی قرار داده اس��ت، نعمتی که گاهی 

ناديده گرفته می شود.
بش��ر امروز با وج��ود فناوريی ک��ه در اختیار 
دارد،ام��ا تحرک آنه��ا را کمتر و تغذي��ه آنها را 
ناس��الم تر کرده اس��ت و به اي��ن طريق هر روز 
س��المتی و حیات خ��ود را در مع��رض تهديد 

بیشتری قرار می دهد.
با اين حال داشتن آگاهی و غربالگری مستمر و 
اصولی می تواند به افراد در ش��ناخت و درمان به 

موقع بیماری ها کمک کند.
ديابت و فشار خون به عنوان قاتالن خاموش دو 
بیماری هستند که می توان با تشخیص زودهنگام 

و درمان از عوارض بعدی آنها جلوگیری کرد.
يک متخصص داخلی ب��ه خبرنگار ايرنا گفت: 
بیماری دياب��ت يکی از بیماری ه��ای متابولیک 
و عالمت مش��خصه آن برای پی��ش ديابت قند 
خون بی��ن 1۰۰ تا 1۲۵ میلی گرم در دس��ی لیتر 
و ب��رای ديابت قند خون ب��االی 1۲۵ میلی گرم 
در دس��ی لیتر و در زمان ناش��تا بودن فرد است، 
همچنی��ن فردی ک��ه قند خون نمون��ه آن باالی 
۲۰۰ باش��د و عالئمی مانند پُرنوشی، پُرادراری 
و کاهش وزن داش��ته باشد،برای وی نیز ديابت 

تعريف می شود.
علی محمدی افزود: فش��ار خ��ون باالی 1۴۰ 
روی ۹۰ میلیمتر جیوه به عنوان فش��ار خون باال 
تعريف می ش��ود، که در اين ش��رايط بیمار بايد 

تحت درمان قرار گیرد.
وی، با بیان اينکه قندخون غیرقابل کنترل منجر 
ب��ه افزايش چربی خون افراد می ش��ود، تصريح 
کرد: توصیه اين است که همه افرادی که ديابت 
دارند به طور حت��م از قرص های کاهنده چربی 

خون نیز استفاده کنند.
اين متخصص داخلی با اش��اره به اينکه بیش��تر 
افراد در سنین بین ۴۰ تا ۵۵ سال به بیماری های 
ديابت و فش��ار خون مبتال می ش��وند، ادامه داد: 
اگر شخصی باال و يا پايین اين محدوده سنی به 
ديابت و يا فشار خون مبتال شد، بايد علل ديگر 
را جست و جو کرد چون در بروز اين بیماری ها 
يکسری عوامل اولیه مانند ژنتیک و عوامل ثانويه 

مانند بیماری های غدد دخالت دارند.

بدون شک، تشخیص زودهنگام نقش مهمی در 
درمان و جلوگیری از پیش��رفت بیماری ها دارد 
و ديابت و فش��ار خون نیز از اين قضیه مس��تثنا 
نیستند. با اين حال عده ای هستند که شايد بنا به 
سبک زندگی و يا نداشتن اطالعات کافی توجه 
زيادی به س��المتی خود نداشته باشند و اهمیت 
غربالگری و تش��خیص زودهن��گام بیماری ها را 
ندانند. عشاير جمعیتی هستند که از قرن ها پیش 
زندگی خود را بر مبنای کوچ و حرکت از مکانی 

به مکانی ديگر بنا نهاده اند.
زندگی عش��اير همواره پ��ر از تالش و تکاپو و 
جنب و جوش در طبیعت بوده اس��ت، جنب و 
ج��وش و تحرک��ی که در دنیای ماش��ینی امروز 

نقش به سزايی در سالمتی دارد.
چهارمحال و بختی��اری دارای 1۴ هزار و ۶۵۶ 
خانوار عش��ايری اس��ت که در ۷ شهرس��تان آن 

يیالق و قشالق خود را سپری می کنند.
در میان شهرستان های استان شهرستان کوهرنگ 
با ۶ هزار و ۷۷۰ خانوار بیشترين تعداد عشاير را 
در خود جای داده اس��ت، لردگان ۵ هزار و ۴۶، 
اردل يک هزار و ۶۸۹، کیار ۵۶۶، بروجن ۲۳۵، 
فارس��ان ۲۰۲ و ش��هرکرد 1۴۸ خانوار عشايری 
دارن��د. از اين تعداد ۳۶ هزار نفر که بیش��تر در 
شهرس��تان لردگان حض��ور دارند، درون کوچ و 
بقیه برون کوچ هس��تند که ايام قش��الق خود را 
در استان های خوزستان، فارس و اصفهان سپری 
می کنن��د. ارائ��ه خدمات بهداش��تی و درمانی به 
عش��اير در زمان حضور آنها در اس��تان از طريق 
خانه های بهداشتی، بهورزان و پزشکان مستقر در 
مراکز خدمات جامع س��المت روستايی صورت 

می گیرد.
عشایر باالی 30 سال غربالگری شدند

حسین احمدی يکی از بهورزان با 11 سال سابقه 
خدم��ت در کوهرن��گ به خبرن��گار ايرنا گفت: 
جمعیت عشايری تحت پوش��ش خانه بهداشتی 
که بنده در آن شاغل هستم در سال های مختلف 

متغیر و بین ۲۰۰ تا ۵۰۰ نفر است.
وی افزود: س��ال گذش��ته همه عشاير باالی ۳۰ 
سال از نظر بررسی پرفشاری خون غربالگری و 
شناس��ايی و موارد پرخطر به پزشک ارجاع داده 

شدند.  اين بهورز بیان کرد: عشايری که نزديک 
خانه بهداش��ت هستند ، خودشان مرتب مراجعه 
دارن��د و تحت نظر هس��تند، ول��ی خودمان نیز 
وضعیت آنها را از نظر بیماری ها ماهانه پیگیری 
می کنی��م. احمدی ،با بی��ان اينکه به طور معمول 
افراد مسن در عشاير به دلیل تحرک کمتر بیشتر 
ب��ه بیماری های زمینه ای نظیر فش��ار خون مبتال 
هستند، تصريح کرد: عش��اير در مقايسه با افراد 
روستايی و شهری به دلیل تحرک بیشتر و غذای 

سالم تر فشار خون و ديابت کمتری دارند.
وی، با اش��اره به آموزش مس��ائلی مانند اصول 
تغذيه، بهداش��ت فردی و بیماری های واگیر بین 
انسان و حیوان به عشاير يادآور شد:روزهايی که 
پزش��ک در خانه بهداشت حضور يابد با عشاير 
تماس می گیريم و افرادی هم که در مناطق دورتر 

و سخت گذر باشند، پزشک سراغشان می رود.
عش��اير به صورت چهره به چهره آموزش داده 

می شوند
رحم��ان فرهادی يک��ی ديگر از به��ورزان در 
روس��تای نیاکان شهرس��تان کوهرنگ، جمعیت 
عش��ايری زير پوشش اين خانه بهداشت را يک 
ه��زار و ۸۰۰ تا ۲ هزار نفر عن��وان و بیان کرد: 
عش��اير نیز مانند جمعیت روستايی مراقبت و به 
آنها خدمات ارائه می ش��ود، ام��ا به دلیل ازدحام 
جمعیت عش��ايری در اين منطقه هفته ای ۳ روز 
در خانه بهداشت هس��تیم و ۳ روز نیز خودمان 
به صورت اختصاصی به محل اس��تقرار عش��اير 
می روي��م. وی ،در خص��وص مقايس��ه زندگی 
عش��ايری و روس��تايی گفت: عش��اير ب��ه دلیل 
حضور در مناطق س��خت گ��ذر و فعالیت بدنی 
زياد، در مقايسه با روستايیانی که اکنون رويکرد 
و رفتار شهرنش��ینی پیدا کرده اند به طور معمول 

از سالمتی بیشتری برخوردارند.
اين بهورز، با اشاره به حضور ۲۰۰ تا ۳۰۰ بیمار 
ب��ا بیماری ه��ای زمینه ای در بین عش��اير گفت: 
آموزش های ما به صورت چهره به چهره اس��ت 
و طبق دس��تورالعمل ما به کل جمعیت عشايری 

خدمات بهداشتی و درمانی ارائه می دهیم.
فره��ادی ادامه داد: عش��اير ب��ه خصوص افراد 
مسن پیش��تر اهمیتی به مصرف دارو نمی دادند، 
ولی اکنون با توجه به آموزش��های انجام ش��ده 

است، به اين مساله نیز اهمیت می دهند.
وی ي��ادآور ش��د: هفته ای يک روز، تیم س��یار 
متش��کل از پزش��ک، مام��ا، کاردان بهداش��ت 
خانواده، کاردان تغذيه و کاردان بهداشت محیط 
به مناطق عش��ايری می روند و موارد ضروری به 

مرکز چلگرد ارجاع داده می شوند.

بهداشت همسفر کوچ عشایر   سالمت رد 
گاه رساهن ن
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کرونا

کرونا

کرونا

کرونا

کرونا

کرونا

برای تش��کر از کادر درمانی کش��ور، الزم نیست کار خاصی بکنید. آنها 
دلی پر مهر دارند که اين دل بیش��تر بخش��ندگی را ياد گرفته. کافیس��ت 
منصفانه و واقع بینانه  قدردان تالش های صادقانه آنها باش��یم. کافیس��ت  
تس��ويه حساب های شخصی مان را به آنهابسط ندهیم. اخیرا شاهد سیاه 
نمايی ناجوانمردانه بخش بهداش��ت و درمان اس��تانمان از س��وی برخی 
صاحبان صدا در فضای مجازی هس��تیم .مطالبه گری به حق امری نیکو 
و پس��نديده است اما ناديده گرفتن زحمات بیش��مار و با ذره بین بدنبال 
پی��دا کردن نکته ای برای تخريب ، و از کوه کاه س��اختن امری مذموم و 

ناپسند است. 
کادر درمانی اس��تان در اين روزهای وخیم بیماری، همان کسانی هستند 
که مقاوم تر از فوالد، استوارتر از کوه و پاک تر از هر آب در اين دنیا می 
باشند و بدون هیچ چشم داشتی برای سالمت مردم می کوشند تا دوباره 

آنها را به دامان گرم خانواده بازگردانند.
آنها اگر اجر دنیايی را می خواس��تند که اصال وارد کادر درمانی کش��ور 

نمیش��دند. اين شغل آنقدر سخت اس��ت و آنقدر خستگی برايشان به بار 
می آورد که اجر دنیوی اش اصال به چش��م نمی آيد. اين انس��ان ها، به 
مزايای دنیوی فکر نمی کنند بلکه چش��م شان به مزايای اخروی است و 

برای همین عضو کادر درمانی شده اند
عزيزانی که در کادر درمانی استان مشغول به فعالیت هستید، میدانیم که 
ش��ما خوب ي��اد گرفته ايد که  علم را با مهربان��ی در هم آمیخته و برای 
مردم صرفش کنید. مردم فهیم استان واقعیات را به چشم ديده اند ، فريب 
ترفندهای بدخواهان مجازی را نخواهند خورد.همه میدانند عالرقم همه 
کمبود ها و کاس��تی ها چگونه از ج��ان و دل در خط مقدم مبارزه با اين 
بیماری مرموزتالش میکنید.ما صمیمانه از تمام پزش��کان، پرستاران و هر 
کسی که در مجموعه بهداشت و درمان  مشغول به فعالیت است صمیمانه 

تشکر میکنیم و دست تک تک آنها را در قلبمان میبوسیم. 

از طرف جمعی کثیری از مردم وفعاالن اجتماعی استان

تشکر و قدردانی
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