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سخن سردبیر

ــغ و  ــوی و جی ــری از هیاه ــه خب ــه ن ــی ک ــید در حال ــز از راه رس پا�

جــاغ بچــه هــا در حیــاط مدرســه هــا بــه گــوش مــی رســید و نــه مجــال آنچنانــی بــرای 

دیــدن بــرگ ریــزان پا�ــز و قــدم زن در کوچــه بــاغ هــای هــزار رنــگ بــود و نــه خبــری از صــدای 

خــش خــش خــرد شــدن بــرگ هــای ســرازیر شــده از درختــان ســرو قامــت در زیــر پــای رهگــذران، پا�ــز از 

راه رســید بــا هــزران دلهــوره از ویــروس ریــزی کــه ســایه شــوم آن بــر زندگــی مــردم بــه بلنــدای قامــت غــول 

بــد جنــس قصــه هــای کودکیمــان بــود، پا�ــز رســید و بــا حضــور ویــروس منحــوس کرونــا در جمــع خانــواده هــا 

دیگــر خبــری از دورهــم نشــینی هــای شــبانه نبــود و تــردد هــای روزانــه نیــز بــه نــدرت و بــرای کارهــای ضــروری 

توصیــه مــی شــد، امــا در ایــن میــان بودنــد کســانی کــه در کنــار همــه دغدغــه و دلهــوره هایــی کــه از خطــر امــکان 

ــزل و در  ــرون از من ــواده بــود بیشــتر از هــر وقــت دیگــر بی ــه ســایر اعضــای خان انتقــال ویــروس توســط آنهــا ب

محیــط هــای کاری خــود حاضــر مــی شــدند و حتــی بــه واســطه حجــم بــاالی کار، روزهــا از خانــواده ی خــود دور 

بودنــد، در ایــن میــان بودنــد ســکان داران کشــتی حــوزه ســالمت اســتان، کادر خــدوم بهداشــتی و درمانــی اســتان 

کــه بــی وقفــه بــرای رهایــی شــهر از چنــگال غــول بدجنــس کرونــا تــا پــای جــان ایســتادند. خداونــد را شــاکریم 

کــه فصلــی دیگــر از ســال ۹۹ را در حالــی ســپری نمودیــم کــه اگــر چــه بــا وجــود ویــروس منحــوس کرونــا از هــم 

فاصلــه داشــتیم ولــی بــا نزدیکــی دلهایمــان تصویــر هــای قشــنگ و مانایــی از همدلــی و وحــدت و نوعدوســتی 

هموطنانمــان خلــق نمودیــم.

بدیــن وســیله ضمــن تقدیــر از همــکاری ریاســت محتــرم، معاونیــن گرامــی، کارکنــان خــدوم، اســاتید فرهیختــه و 

بویــژه مســئولین و رابطیــن روابــط عمومــی هــای واحدهــای تابعــه دانشــگاه کــه مدیریــت روابــط عمومــی را در امر 

خطیــر آمــوزش و اطــالع رســانی یــاری نمودنــد توفیــق روز افــزون همــه خدمتگــزاران بــه نظــام جمهــوری اســالمی 

و بویــژه حــوزه بهداشــت و درمــان را از درگاه خداونــد متعــال مســئلت مــی نمایــم.

ــن گرامــی در ادامــه  ــزان و همراهــی مخاطبی ــا همفکــری  و حمایــت تمامــی ایــن عزی ــان ب ــد اســت، همچن امی

ــری برداشــت. ــوان گام هــای موث مســیر اطــالع رســانی، آمــوزش و فرهنــگ ســازی بت

سید علی درخشان 

مدیر روابط عمومی و اطالع رسانی

 دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
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تقدیر ر�یس جمهور و وز�ر بهداشت 

از عملکرد بیمارستان های شهرکرد و بروجن 
ــان وزارت  ــاون درم ــی مع ــم جان بابای ــر قاس ــدا; دکت ــزارش وب ــه گ ب

بهداشــت در نهمیــن روز از مهرمــاه ۹۹ بــه چهارمحــال و بختیاری ســفر 

کــرد.

دکتــر جان بابایــی در ســفر یــک روزه خــود بــه ایــن اســتان از مراکــز 

آموزشــی _ درمانــی هاجــر(س) و آیــت اهللا کاشــانی شــهرکرد و 

ــاران  ــه بیم ــد خدمت رســانی ب ــد و رون ــج) بروجــن بازدی ولی عصر(ع

به ویــژه در ICU بیمارســتان بروجــن را بســیار مطلــوب و در تــراز 

ــرد. ــی ک ــور ارزیاب ــزرگ کش ــتان های ب بیمارس

امــروز در جلســه ســتاد ملــی مقابلــه بــا بیمــاری کرونــا کــه در حضــور 

رئیــس جمهــور برگــزار شــد، دکتــر ســعید نمکــی ضمــن تا�ــد نظــر 

ــی در  ــت درمان ــوص وضعی ــت درخص ــان وزارت بهداش ــاون درم مع

چهارمحــال و بختیــاری، از مهنــدس عباســی اســتاندار ایــن اســتان، 

دکتــر مجیــد شــیرانی ریاســت دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد، کادر 

درمانــی بیمارســتان های هاجــر (س) و آیــت اهللا کاشــانی شــهرکرد و 

بیمارســتان ولی عصــر (عــج) بروجــن به ویــژه بخــش ICU ایــن مرکــز  

درمانــی تجلیــل کــرد.

ــزود: در  ــن اف ــکی همچنی ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم ــر بهداش وزی

بروجــن یکــی از بهتریــن و موفق تریــن 

نــوع مراقبــت ICU وجــود دارد .

وی خاطرنشــان کــرد: همــه پرســتاران ایــن 

ــتاری  ــکده پرس ــل دانش ــز فارغ التحصی مرک

بروجــن هســتند.

ــتان  ــرد: ICU بیمارس ــد ک ــی تاکی ــر نمک دکت

 ICU بروجــن هم تــراز و هم ردیــف بهتریــن

بیمارســتان های بــزرگ و مطــرح کشــور اســت.

در ادامــه ایــن ســتاد نیــز حجت االســالم 

ــه  ــی اضاف ــر حســن روحان ــلمین دکت والمس

کــرد: اگــر می بینیــم در یــک شهرســتان کادر 

بهداشــتی و درمانــی یــا مرکــز آموزشــی که 

ــته  ــد، برجس ــوزش دیدن ــنل آم ــن پرس ای

اســت حتمــا بایــد تشــویق شــوند، مــن هــم 

بــرای هرگونــه پیشــنهادی کــه وزیــر بهداشــت 

ــد، آمــاده هســتم. اعــالم کن

وبــدا; معــاون درمــان وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی از 

پرداخــت کارانــه ســه مــاه پرســنل بهداشــتی و درمانــی طــی روزهــای 

آینــده خبــر داد.

ــد از  ــیه بازدی ــی در حاش ــم جان بابای ــر قاس ــدا; دکت ــزارش وب ــه گ ب

ــزود:  ــن، اف ــج) بروج ــر( ع ــتان ولی عص ــف بیمارس ــای مختل بخش ه

ــه  ــم ک ــاهده کردی ــی را مش ــتان همکاران ــن بیمارس ــد از ای در بازدی

ــه بیمــاران خدمت رســانی  ــی ب ــای مختلــف بــه خوب در بخش ه

می کننــد.

معــاون درمــان وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی ادامه داد: 

ــژه در بخــش ICU بیمارســتان ولی عصر(عــج)  ــت به وی ــن مراقب بهتری

را شــاهد بودیــم و همــکاران پرســتار بــه مراقبت هــا در ایــن بخــش 

بســیار مســلط بودند.

وی عنــوان کــرد: بیمارســتان بروجــن بــا زحمــات ریاســت و هیــأت 

رئیســه دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد بــه بهره برداری رســید 

کــه در بحــث کرونــا توانســت بســیار کمک کننــده باشــد.

دکتــر جان بابایــی خاطرنشــان کــرد: بیمارســتان جدیــد 

بروجــن، مرکــزی بــا امکانــات بهتــر، ظرفیــت بســیار باالتــر و 

شــرایط رفاهــی مناســب تر نســبت بــه بیمارســتان قدیمــی 

ایــن شــهر اســت.

معــاون درمــان وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی 

ــع برخــی کمبودهــای بیمارســتان  اضافــه کــرد: بــرای رف

ولی عصــر (عــج) آمادگــی داریــم و مــواردی کــه در 

ــد  ــع خواه ــت رف ــاز اس ــژه نی ــا وی ــادی ی ــای ع بخش ه

شــد.

وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود، بیــان کــرد: ۲ تــا 

ــات پرســنل در سراســر کشــور طــی  ۳ مــاه مطالب

روزهــای آینــده پرداخــت خواهــد شــد.

مطالبات پرسنل بهداشت و درمان پرداخت می شود
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کاهش فوتی ها مهمتر�ن هدف سیستم بهداشت 
و درمان در مدیر�ت بحران شیوع بیماری کرونا است

توز��ع واکسن آنفوالنزا در همه استان های کشور

وبــدا؛ معــاون درمــان وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی گفــت: چهارمحــال و 

بختیــاری جــز بهتریــن اســتان هــا در مدیریــت بحــران شــیوع بیمــاری کرونــا محســوب 

مــی شــود.

بــه گــزارش وبــدا؛ دکتــر قاســم جــان بابایــی در بیســت و پنجمیــن جلســه ســتاد اســتانی 

مقابلــه بــا کرونــا افــزود: شــیوع کرونــا بــرای همــگان درس آموختــه هایــی دارد کــه عــدم 

بهــره گیــری از آنهــا بــه نوعــی ظلــم محســوب مــی شــود.

وی تصریــح کــرد: تــا کنــون نــه تنهــا تغ�ــری در ســاختار ویــروس کرونــا رخ نــداده اســت 

بلکــه بــا قــدرت ســرایت پذیــری بیشــتر ســالمت تمامــی گــروه هــای ســنی را بــه شــدت 

ــی کند. ــد م تهدی

وی همچنیــن اظهــار داشــت: بررســی رونــد شــیوع بیمــاری کرونــا در کشــورهای مختلــف 

جهــان نشــان مــی دهــد، هرگونــه ســهل انــگاری آســیب هــای شــدید و جبــران ناپذیــری 

بــه دنبــال خواهــد داشــت.

دکتــر جــان بابایــی افــزود: رونــد شــیوع بیمــاری در کشــور سینوســی بــوده و پــس از هــر 

تعطیلــی بــا اوج گیــری مجــدد بیمــاری مواجــه هســتیم.

وی تصریح کرد: نگرانی ها از تعطیلی های پیش رو همچنان باقی است.

ــی  ــا ط ــت: کرون ــکی گف ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم ــان وزارت بهداش ــاون درم مع

مــدت شــیوع آن در کشــور جــان افــراد زیــادی، حتــی در بیــن گــروه هــای ســنی 

جــوان را گرفتــه اســت.

وی ادامــه داد: آنفلوانــزا ســرایت پذیــری کمتــری نســبت بــه ویــروس کرونــا 

دارد و بــا رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی میــزان شــیوع ایــن بیمــاری 

نیــز کمتــر خواهــد شــد، امــا برنامــه ریــزی هــا بــرای توزیــع واکســن 

بیــن گــروه هــای در معــرض خطــر انجــام و ایــن گــروه ها واکســن 

را دریافــت خواهنــد کــرد.

دکتــر جــان بابایــی گفــت: بــه زودی از پرســتاران، پزشــکان 

و کادر بهداشــتی و درمانــی اســتان بــه واســطه 

ــل  ــر بعم ــا تقدی ــران کرون ــوب بح ــت خ مدیری

ــد. ــد آم خواه

وبــدا; معــاون درمــان وزیــر بهداشــت، درمــان و 

ــه  ــزا در هم آمــوزش پزشــکی گفــت: واکســن آنفوالن

ــق  ــت و از طری ــده اس ــع ش ــور توزی ــتان های کش اس

ــر و  ــورد نظ ــای م ــار گروه ه ــز بهداشــتی در اختی مراک

ــرد. ــرار می گی ــر ق پرخط

ــر قاســم جان بابایــی در آ�ــن  ــدا; دکت ــه گــزارش وب ب

افتتــاح بخــش ICU مرکــزی مرکــز آموزشــی درمانــی 

آیــت اهللا کاشــانی شــهرکرد، درخصــوص بخــش 

ــالش  ــزود: در ت ــر (س)، اف ــتان هاج ــی بیمارس الحاق

ــه و  ــه و بودج ــازمان برنام ــق س ــا از طری ــتیم ت هس

منابــع وزارتــی بــا کمــک اســتاندار ایــن اســتان بتوانیم 

تــا حــدود یــک ســال آینــده یک فــاز ایــن بیمارســتان 

ــم. ــدازی کنی را راه ان

ــدا  ــه جدی ــن ک ــتان بروج ــرد: بیمارس ــوان ک وی عن

راه انــدازی شــد توانســت بــار زیــادی از بیمــاری کرونــا 

را کاهــش دهــد، بروجــن یکــی از شــهرهای آلــوده بــه 

ــی  ــن مرکــز درمان ــود کــه ای لحــاظ شــیوع بیمــاری ب

ــد. ــده باش ــیار کمک کنن ــت بس توانس

دکتــر جان بابایــی خاطرنشــان کــرد: در بازدیــدی 

ــن  ــج) بروج ــی ولی عصر(ع ــز درمان ــروز از مرک ــه ام ک

صــورت گرفــت مشــاهده شــد خدمــات بســیار خوبــی 

ــتان  ــن بیمارس ــود، همچنی ــه می ش ــاران ارائ ــه بیم ب

ــتان های  ــن بیمارس ــزء بهتری ــهرکرد ج ــر (س) ش هاج

کشــور در بحــث ارائــه خدمــت بــه بیمــاران کرونایــی 

ــاماندهی، بســتری و...  ــاران، س ــرش بیم بــود، پذی

همگــی در ایــن بیمارســتان ســطح بندی شــده اســت، 

ــود  ــام می ش ــز انج ــن مراک ــه در ای ــی ک مراقبت های

ــوی  ــا از س ــه حتم ــود ک ــور ب ــا در کش ــز بهترین ه ج

ــی خواهــد شــد. ــه قدردان وزاتخان

ــوزش  ــان و آم ــت، درم ــر بهداش ــان وزی ــاون درم مع

ــاری تــا  ــا بیــان اینکــه چهارمحــال و بختی پزشــکی ب

ــوب  ــتان های خ ــز اس ــته ج ــاه گذش ــک م ــدود ی ح

کشــور در مدیریــت و مقابلــه بــا بیمــاری کرونــا بــود، 

از مــردم ایــن اســتان تقاضــا کــرد: همچنــان همــکاری 

ــان را  ــت و درم ــه بهداش ــا مجموع ــاری الزم ب و همی

ــت  ــتی را رعای ــای بهداش ــند، پروتکل ه ــته باش داش

کــرده و از حضــور در تجمعــات، مســافرت ها، مناطــق 

ــد. ــز کنن گردشــگری و... پرهی

ــال  ــان در چهارمح ــه کادر درم ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب

و بختیــاری کادر بســیار زبــده ای هســتند، اضافــه 

ــردم  ــال م ــه خی ــل نمی شــود ک ــن دلی ــی ای ــرد: ول ک

از بابــت بیمــاری راحــت باشــد، چراکــه کرونــا بیمــاری 

ــت دارد. ــه مراقب ــاز ب ــت و نی ــنده ای اس کش

ــگا  ــک م ــروز ی ــرد: ام ــح ک ــی تصری ــر جان بابای دکت

ICU کــه جــزء پروژه هــای وزارت بهداشــت، درمــان و 

آمــوزش پزشــکی اســت کــه بــا کمــک دانشــگاه علــوم 

پزشــکی شــهرکرد راه انــدازی شــد تــا بــه مــردم ایــن 

اســتان کمــک کنــد.

ــوزش  ــان و آم ــت، درم ــر بهداش ــان وزی ــاون درم مع

پزشــکی در ادامــه درخصــوص واکســن آنفوالنــزا 

ــر از ایــن واکســن آگاهــی مــردم  ــه مهم ت گفــت: نکت

اســت، اگــر افــراد از همیــن ماســک ســاده اســتفاده و 

ــه  ــا ب ــد، قطع ــت کنن ــی را رعای ــذاری اجتماع فاصله گ

ــه  ــال ب ــال نمی شــوند چــون احتمــال ابت ــزا مبت آنفوالن

ــا اســت. ــر کمتــر از کرون ــن براب ایــن بیمــاری چندی
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ــک  ــا ی ــت: کرون ــاری گف ــال و بختی ــتاندار چهارمح ــدا؛ اس وب

ــی اســتان،  ــز تمام ــور نی ــه در کش ــی اســت ک ــوع جهان موض

ــه روز  ــر کــرده و متاســفانه روز ب شهرســتان و روســتا هــا را درگی

ــتری و جــان  ــاری بس ــن بیم ــر ای ــاران بیشــتری در اث ــداد بیم تع

ــد. ــی دهن ــت م ــود را از دس خ

بــه گــزارش وبــدا؛ اقبــال عباســی در هشــتمین روز از آبــان مــاه ۹۹ در 

گفــت و گــوی زنــده برنامــه تلویزیونی "شــب هــای بــام ایــران " اظهار 

داشــت: تجزیــه و تحلیــل ســتاد کرونــا نشــان مــی دهــد در صــورت 

ــی در  ــده مخوف ــا آین ــاری کرون ــیوع بیم ــد ش ــه رش ــد رو ب ــداوم رون ت

انتظــار مــا خواهــد بــود.

ــرای  ــری انجــام شــده ب ــم گی ــه تصمی ــا توجــه ب ــرد: ب ــح ک وی تصری

اعمــال محدودیــت هــا اگــر چــه برخــی از ایــن تصمیمــات ناراضــی و 

متضــرر مــی شــوند ولــی حفــظ ســالمت جامعــه در چنیــن شــرایطی در 

اولویــت اســت.

بــه گفتــه وی، در جلســه ای کــه بــا حضــور اعضــای ســتاد اســتانی مقابلــه 

بــا کرونــا، شــورای اداری، شــورای تامیــن و شــورای بحــران اســتان تشــکیل 

شــد ضمــن تشــریح وضعیــت کنونــی شــیوع کرونــا، تصمیــم گیــری در خصوص 

اعمــال محدودیــت هــا، نحــوه فعالیــت مجریــان ، ناظــران و تیــم هــای ارزیابــی، 

بــرای اجــرای محدودیــت هــا تشــریح شــد.

عباســی بــا بیــان اینکــه، محدودیــت هــا از ســاعات ابتدایــی روز شــنبه مــورخ دهــم آبــان 

مــاه ۹۹ بــه مــدت دو هفتــه بــرای تمامــی ادارات، ارگان و نهــاد هــا اعمــال مــی شــود افــزود: بــا 

توجــه بــه وضعیــت معیشــتی و کاهــش درآمــد کســبه، ایــن محدودیــت هــا بــرای اصنــاف یــک هفتــه 

اجــرا و در پایــان آن پــس از ارزیابــی در خصــوص لغــو و یــا تــداوم آن بــرای اصنــاف تصمیــم گیــری مــی شــود.

اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری، هرگونــه تخلــف از ســوی دســتگاه هــای دولتــی، حاکمیتــی و نهادهــای انقالبــی در طــول ایــن دوهفتــه را 

پذیرفتــه نشــدنی برشــمرد و افــزود: دســتگاه هــا و ادارات تــا یــک ســوم ظرفیــت خــود از دور کاری و مرخصــی بــرای کارکنــان اســتفاده و 

نحــوه اجــرای پروتــکل هــا را بــه دقــت مدیریــت نماینــد.

وی ادامــه داد: دســتگاه هــای خدمــات رســان مثــل آتــش نشــانی، زنــدان هــا، اورژانــس و ... کــه امــکان تعطیلــی ندارنــد بایــد 

شــرایط را مدیریــت نماینــد و ســایر ارگان هــا، بــا کاهــش نیــرو در تایــم هــای اداری از ظرفیــت شــیفت گــذاری و دو نوبــت 

کــردن خدمــات اســتفاده و تــا حــد امــکان محیــط هــای کاری خلــوت شــود.

ــاون  ــدا؛ مع وب

سیاســی و امنیتی 

اســتاندار چهارمحــال و 

بختیــاری بــا اشــاره بــه فرمایشــات مقــام 

معظــم رهبــری افــزود: رهبــر فرزانــه در دیــدار بــا اعضــای 

ــم  ــت در تصمی ــل و اولوی ــا اص ــا کرون ــه ب ــی مقابل ــتاد مل س

ــت. ــوده اس ــان فرم ــردم بی ــالمت م ــا را س ــری ه گی

ــه  ــتمین جلس ــی در بیســت و هش ــر مردان ــدا؛ جعف ــزارش وب ــه گ ب

ســتاد اســتانی مقابلــه بــا کرونــا اظهــار داشــت: ســتاد اســتانی مقابلــه 

بــا کرونــا تابــع ســتاد ملــی اســت.

وی بــا اشــاره بــه تصمیــم ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا مبنــی بــر تعطیلی 

مشــاغل گــروه ۲ از ســاعت ۶ عصــر از بیســتمین روز از آبــان مــاه ۹۹ بــه 

مــدت یــک مــاه اظهــار داشــت: بــا توجــه بــه احتمــال افزایــش رفــت و 

آمــد هــا و تشــکیل محافــل دورهمــی در ســاعات باقــی مانــده از شــب از 

ســوی متصدیــان مشــاغل تعطیــل شــده، در جلســه آتــی ســتاد ملــی در 

خصــوص اعمــال محدودیــت هــای تــردد خودروهــا از ســاعت ۹ شــب تــا 

۴ بامــداد روز بعــد تصمیــم گیــری مــی شــود.

وی، ســالمت، امنیــت و معیشــت مــردم را ســه محــور اصلــی و مدنظــر 

مــردم برشــمرد و افــزود در شــرایط کنونــی کمــک بــه قطــع زنجیــره انتقال 

کرونــا ویــروس و تهدیــد جــدی ســالمت و جــان مــردم در اولویت اســت.

وی بــا تاکیــد 

لــزوم  بــر 

ید  تشــد

و  نظارت 

ــتم  تقویت سیس

بــر  نظــارت 

پروتــکل  اجــرای 

بهداشــتی  هــای 

هــای  دســتورالعمل  و 

ســتاد مقابلــه بــا کرونــا اظهــار 

داشــت: در صــورت عــدم همراهــی مــردم و صنــوف، شــاهد وخیــم تــر 

بــود. خواهیــم  کنونــی  وضعیــت  شــدن 

ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش ــدی رئی ــه من ــه گالی ــاره ب ــا اش ــی ب مردان

اســتان از انتقــاد هــای نابجــا و بعضــًا مغرضانــه برخــی مدیــران فضــای 

مجــازی بــر لــزوم مدیریــت فعالیــت کانــال هــای تلگرامــی و خــودداری 

از هرگونــه تشــویش اذهــان عمومــی تاکیــد و افــزود: مقابلــه بــا بیمــاری 

کرونــا نیازمنــد بســیج همگانــی اســت. وی در ادامــه پیشــنهاد تشــکیل 

اســتدیو ســالمت و اســتفاده از ظرفیــت متخصصیــن و نخبــگان علمــی، 

روحانیــون و صاحــب نظــران بــرای اطــالع رســانی و فرهنــگ ســازی برای 

خــود مراقبتــی و کمــک بــه کنتــرل شــیوع بیمــاری کرونــا را مطــرح نمــود.

بحران کرونا جهانی و 
خطر آن جدی است

اصل و اولویت در تصمیم گیری ها
 سالمت مردم است
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هفتــه اول شــهریورماه وارد شــیب صعــودی منحنــی 

شــیوع بیمــاری شــده و در نزدیــک میانگیــن کشــوری قرار 

ــه اســت. گرفت

وی بــا بیــان اینکــه اگــر پروتــکل هــای بهداشــتی رعایــت 

نشــود، شــرایط بدتــری را تجربــه خواهیــم کــرد افــزود: از 

هفتــه گذشــته بــرای اولیــن بــار متوســط روزانــه بیمــاران 

ــیده  ــر رس ــش از ۲۰ نف ــه بی ــی ب ــت کرونای ــتری مثب بس

اســت.

رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد بــا بیــان اینکــه 

ــاری  ــیوع بیم ــرل ش ــرای کنت ــاری ب ــال و بختی چهارمح

ــرده و بــه  کرونــا ایــده هــای خالقانــه ای را بــه کار ب

ســرعت ۲عملیــات را بــه کار بســته اســت افــزود: ورود هم 

ــتند  ــور هس ــایر شــهرهای کش ــه ســاکن س اســتانیانی ک

در تعطیــالت تابســتانی، ورود مســافران از مناطــق دیگــر 

ــرم،  ــاه مح ــزاداری م ــای ع ــم ه ــزاری مراس ــور، برگ کش

مراســم هــای ســوگواری درگذشــتگان و برگــزاری تجمعــات 

ــش  ــل افزای ــن دالی ــده تری ــی از عم ــل خانوادگ و محاف

ــن اســتان اســت. ــا در ای ــاری کرون شــیوع بیم

ــتی  ــکل هــای بهداش ــع را نقــض پروت ــه تجم وی، هرگون

دانســت و اظهــار داشــت: اگــر چــه طوالنی شــدن شــیوع 

ــی،  ــودگی کادر درمان ــار خســتگی و فرس بیمــاری در کن

ــه  ــت ب ــه خدم ــرای ارائ ــا ب ــتر آنه ــلط بیش ــب تس موج

مبتالیــان شــده اســت امــا ادامــه ایــن رونــد مــی توانــد 

شــرایط از کنتــرل خــارج و تهدیــدی جــدی بــرای همــگان 

محســوب شــود.

دکتــر شــیرانی در ادامــه بــا تاکیــد بــر لــزوم اعمــال برخــی 

ــان و نقــض  ــا خاطی محدودیــت هــا و برخــورد قاطــع ب

ــدازی  ن ــدگان پروتــکل هــای بهداشــتی، پیشــنهاد راه کنن

کمپیــن اســتقرار کیوســک هایــی بــرای حضــور و نظــارت 

ــات  ــردد شــهر و اقدام ــر ت ــای پ ــان در محــل ه کارشناس

ارشــادی و آمــوزش و توزیــع ماســک رایــگان بیــن 

ــن-  ــعار"کار ک ــر ش ــد ب ــا تاکی ــت ب ــم بضاع ــالمندان ک س

زندگــی کــن، بــا کرونــا هــم مقابلــه کــن " را مطــرح کــرد.

وی در ادامــه پیشــنهاد تعطیلــی ۱۵ مرکــز ارائــه خدمــت، 

فروشــگاه و صنوفــی کــه علــی رغــم تذکــرات مکــرر 

ــرح  ــد مط ــی کنن ــت نم ــتی را رعای ی بهداش پروتکل

ــود. نم

اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری نیــز در ادامه این جلســه 

ــوم  ــگاه عل ــه دانش ــل ب ــار کام ــه دادن اختی ــاره ب ــا اش ب

پزشــکی اســتان بــرای برخــورد و تعطیلــی مــوردی صنوف 

و مراکــز متخلــف گفــت: بــا تمامــی پیشــنهادات دانشــگاه 

ــی  ی ــوف بجــز تعطیلی ــی برخــی صن ــر تعطیل ــی ب مبن

ــا را مــی خواهــد، موافــق  ــه ســتاد ملــی کرون کــه مصوب

هســتیم.

اقبــال عباســی بــا بیــان اینکــه سیســتم بهداشــت و درمان 

ــزود: تشــخیص  ــی مواجــه اســت اف ــت بحران ــا وضعی ب

مصلحــت هــا بــا بهداشــت و درمــان اســت و بایــد همــه 

ــد چــرا کــه در  ــن مجموعــه را کمــک کنن دســتگاه هــا ای

شــرایط کنونــی در کنــار ســایر مولفه هــا از جملــه فعالیت، 

آمــوزش، اولویــت بــا تامیــن ســالمت مــردم اســت.

گفتنــی اســت، بیســت و پنجمیــن جلســه ســتاد اســتانی 

مقابلــه بــا کرونــا در نهمیــن روز از مهرمــاه ۹۹ بــا حضــور 

دکتــر جــان بابایی معــاون درمــان وزارت بهداشــت، درمان 

و آمــوزش پزشــکی در ســالن شــهید ســردار حــاج قاســم 

ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــه دانش ــع رحمتی ــلیمانی مجتم س

شــهرکرد برگــزار شــد.

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

ــتی دانســت. ــای بهداش ــکل ه ــض پروت ــای نق ــه معن ــع را ب ــه تجم ــاری، هرگون بختی

بــه گــزارش وبــدا؛ دکتــر مجیــد شــیرانی در بیســت و پنجمیــن جلســه ســتاد اســتانی 

مقابلــه بــا کرونــا اظهــار داشــت: چهارمحــال و بختیــاری بــه واســطه همراهــی، همدلــی 

بســیار خــوب مــردم و مســئولین و حمایــت هــای اســتاندار، دســتگاه هــای قضایــی، 

انتظامــی و نظامــی و مشــارکت تمامــی ادارات ، نهــاد و ســازمان هــا به شــکلی منســجم 

در مبــارزه بــا بیمــاری منحــوس کرونــا عمــل کــرده و نتایــج نســبتا قابــل قبولــی تاکنــون 

کســب کــرده اســت.

وی بــا تشــریح نوســان هــای متعــدد در میــزان شــیوع کرونــا در کشــور و تفــاوت هــای 

ــا ســایر اســتان هــا گفــت:  ــاری ب منحنــی شــیوع ایــن بیمــاری در چهارمحــال و بختی

متاســفانه طــی مــاه هــای اخیــر بــا ســیر صعــودی بیمــاری و افزایــش چشــم گیر مــوارد 

بســتری و فوتــی ناشــی از بیمــاری کرونــا مواجــه هســتیم.

وی ادامــه داد: در شــرایطی کــه امــکان اعمــال محدودیــت هــای خــاص و منــع ترددهــا 

بیــن منطقــه ای وجــود نــدارد در نهایــت ســطح زیــر منحنــی شــیوع بیمــاری عــددی 

یکســان خواهــد بــود، حــال آنکــه چهارمحــال وبختیــاری هنــر اینکــه وارد پیــک شــدید 

بیمــاری و عبــور از خــط قرمــز تــوان سیســتم بهداشــت و درمــان نشــود را داشــته اســت.

ــه، از  ــرل شــیوع بیمــاری حــدود ۲۶ هفت ــی رغــم کنت ــر شــیرانی گفــت: اســتان عل دکت

هرگونه تجمعاتی، نقض پروتکل های بهداشتی است



۸

وبــدا؛ رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی، خدمات 

ــاری  ــال و بختی ــی چهارمح ــتی و درمان بهداش

ــوارد  ــان ، م ــداد مبتالی ــاس تع ــر اس ــت: ب گف

بســتری و فوتــی هــای ناشــی از بیمــاری کرونــا 

وضعیــت شــیوع ایــن بیمــاری در هــر منطقــه 

تغ�ــر مــی یابــد.

بــه گــزارش وبــدا؛ دکتــر مجیــد شــیرانی افــزود: 

بــا توجــه بــه افزایــش شــمار مبتالیــان بویــژه 

بیمــاران بســتری در اســتان، چهارمحــال و 

ــت هشــدار (نارنجــی) وارد  ــاری از وضعی بختی

وضعیــت قرمــز شــد و خــروج از ایــن وضعیــت 

ــبی و  ــات نس ــه ثب ــیدن ب ــه رس ــدت ب ــه ش ب

ــتگی دارد. ــراد بس رفتارهــای بهداشــتی اف

ــیوع  ــه در اوج ش ــه داد: در زمانــی ک وی ادام

بیمــاری کرونــا قــرار داریــم در صــورت رعایــت 

فاصلــه  بویــژه  بهداشــتی  هــای  پروتــکل 

ــت هــا  اجتماعــی و اعمــال برخــی از محدودی

ن  بــه مــدت ۲ دوره کمــون (۳ تا ۴ هفتــه) می

ــاری و  ــیوع بیم ــث در ش ــک مک ــاد ی ــا ایج ب

رســاندن آن بــه وضعیــت ثبــات بــرای ورود بــه 

ــود. ــدوار ب ــاری امی ــی بیم ســیر نزول

وی بــا بیــان اینکــه عــده ای از افــراد علــی رغــم 

تاکیــدات مکــرر همچنــان نســبت بــه رعایــت 

ــهل  ــتی س ــدارهای بهداش ــا و هش ــکل ه پروت

انــگار هســتند افــزود: در کنــار آموزش، ارشــاد و 

خواهــش و تمنــا بــا توجــه بــه تحــرکات ســتاد 

ملــی و ســتادهای اســتانی مقابلــه بــا کرونــا و 

آشــکار شــدن این نقیصه کــه اقدامات ارشــادی 

بــرای الــزام برخــی هــا بــه رعایــت پروتــکل هــا 

بــی اثــر اســت، بایــد کــم کــم منتظــر یکســری 

ــن  ــرای ای ــی ب ــی و محدودیت ــات تنبیه اقدام

افــراد بــود.

دکتــر شــیرانی بــا بیــان اینکــه برخــی از 

نگاری هــا و نادیــده گرفتــن پروتکل  ســهل

نــه تنهــا بــه خــود فــرد بلکــه ســالمت دیگــران 

ــن  ــزود: ای ــد اف ــی نمای ــد م ــه را تهدی و جامع

گونــه رفتارهــا جــرم و قابلیــت پیگیــری و 

ــی دارد. ــورد قضای برخ

وی بــا بیــان اینکــه هــر بازگشــایی و بــی 

ــد  ــاری کووی ــری شــیوع بیم ــی اوج گی احتیاط

و  تعطیــالت  افــزود:  دارد  دنبــال  بــه  را   ۱۹

ی عــزاداری، مســافرت هــای بــی رویه  مراســم

و دورهمــی هــای خانوادگــی و فامیلــی در یــک 

ماهــه ی اخیــر موجــب افزایش شــیوع بیماری 

کرونــا در ســطح کشــور و اســتان شــده اســت 

ــان،  ــت و درم ــان بهداش ــر متولی ــزود: از نظ اف

بازگشــایی مــدارس در مرحلــه اوج شــیوع 

ــی شــود. ــوب م ــی محس ــاری کار خطرناک بیم

ــدن  ــم ش ــه فراه ــه ب ــا توج ــه داد: ب وی ادام

امــکان آمــوزش مجــازی خوشــبختانه بســیاری 

از دانــش آمــوزان از آمــوزش مجــازی اســتفاده 

ــدام  ــن اق ــرات ای ــش اث ــه کاه ــر ب ــن ام و ای

کمــک کــرد.

ــایی  ــر بازگش ــب ه ــت: عواق ــار داش وی اظه

حــدود ۲ تــا ۴ هفتــه بعــد نمایــان مــی شــود 

و در خصــوص بازگشــایی مــدارس هنــوز بــرای 

ــار نظــر زود اســت. اظه

وبــدا; رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد 

گفــت: در ســفر معــاون محتــرم درمــان وزارت 

بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی بخــش 

ICU مرکــزی مرکــز آموزشــی درمانــی آیــت اهللا 

کاشــانی شــهرکرد افتتــاح شــد.

بــه گــزارش وبــدا; دکتــر مجیــد شــیرانی افــزود: 

ــز آموزشــی  ــزی مرک ــت بخــش ICU مرک ظرفی

درمانــی آیــت اهللا کاشــانی شــهرکرد ۲۳ تخــت 

مجهــز بیمارســتانی اســت کــه در مجمــوع بــا 

اعتبــار ۲۵ میلیــارد تومــان راه انــدازی شــد.

رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد ادامه 

ــرای  ــه شــده ب ــارات هزین ــوع اعتب داد: از مجم

راه انــدازی ایــن بخــش ICU حــدود ۱۸ میلیــارد 

تومــان جهــت تهیــه تجهیزات پزشــکی شــامل 

ــور پیشــرفته، تخت هــای  دســتگاه های ونتیالت

ــی و ...  ــم حیات ــگ عالی ــژه ICU و مانیتورین وی

صــرف شــده اســت.

دکتــر  برنامه هــای  دیگــر  درخصــوص  وی 

جان بابایــی عنــوان کــرد: بازدیــد از بخش هــای 

مختلــف بیمارســتان ولی عصــر بروجــن (عــج) و 

حضــور در بین مســؤوالن شهرســتانی، بازدید از 

ــک  ــرش کلینی ــری و پذی ــای نمونه گی بخش ه

ــتان  ــف بیمارس ــای مختل ــی و بخش ه تنفس

ســتاد  در  حضــور  و  شــهرکرد  (س)  هاجــر 

اســتانی مقابلــه بــا بیمــاری کرونــا ازجملــه این 

ــد. برنامه هــا بودن

هرگونه بی احتیاطی اوج گیری 
شیوع کرونا را به همراه دارد

افتتاح بخش ICU مرکزی مرکز آموزشی درمانی آیت هللا کاشانی شهرکرد
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پزشــکی،  علــوم  دانشــگاه  رئیــس  وبــدا؛ 

خدمــات بهداشــتی و درمانــی چهارمحــال 

ــن  ــن ای ــرار گرفت ــه ق ــا اشــاره ب ــاری ب و بختی

ــار  ــودن ب ــاال ب ــز و ب ــت قرم اســتان در وضعی

بیمــاری کرونــا گفــت: در شــرایطی کــه 

مــوارد  و  ســرپایی  مراجعیــن  تعــداد 

ــا در  ــاری کرون ــی از بیم ــتری ناش بس

مراکــز درمانــی رو بــه افزایــش 

اســت، تنهــا راه مقابلــه بــا 

انجــام  بیمــاری،  ایــن 

ی بهداشــت  مراقبت

فــردی اســت.

گــزارش  بــه 

ــر  ــدا؛ دکت وب

مجیــد 

شــیرانی افــزود: اگــر چــه اعمــال محدودیت 

ــی  ــر م ــاری بســیار موث ــرل شــیوع بیم در کنت

باشــد، ولــی در صــورت عــدم پرهیز از تشــکیل 

ــتانه  ــی، دوس ــی خانوادگ ــی و دورهم گردهم

ویــروس  خانوادگــی  چرخــش  فامیلــی،  و 

ــیوع  ــش ش ــه افزای ــد ب ــی توان ــان م همچن

ــد.  ــاری دامــن بزن بیم

ــراد  ــردد اف ــه کاهــش ت ــه ب ــن توصی وی ضم

مســن ســال و بیمــاران زمینــه ای بــه خــارج از 

منــزل و عــدم حضــور در گردهمــی هــا، از ایــن 

عزیــزان خواســت بــه اطرافیانشــان نیــز اجــازه 

رفــت و آمــد بــه خانــه آنهــا را ندهنــد.

دکتــر شــیرانی با اشــاره بــه اعمــال محدودیتها 

ــای  ــکان ه ــی م ــزود: تمام ــه اف ــرای ۲ هفت ب

ــات، ســازمان و ارگان هــا  ــده خدم ــه دهن ارائ

ــتی را  ــای بهداش ــکل ه ــه پروت ــی ک و صنوف

ــد شــد. ــل خواهن رعایــت نکننــده تعطی

ــوم پزشــکی  ــه دانشــگاه عل ــان اینک ــا بی وی ب

نظــارت  و  ارشــادی  و  آموزشــی  نقــش 

ــی را در اجــرای پروتــکل هــای  عال

ــت:  ــار داش ــتی دارد اظه بهداش

ــوان  ــرو و ت ــه نی ــن مجموع ای

سرکشــی بــه همــه مکان 

همــه  لــذا  نــدارد،  را 

نهادهــا و ســازمان

مســئول هســتند 

حیطــه  در 

تحــت 

ر  ختیا ا

خــود نظــارت کافــی را داشــته باشــند.

دکتــر شــیرانی در ادامــه از معرفــی ســه هــزار 

پرونــده تخلــف بهداشــتی بــه دســتگاه هــای 

ــد ۱۹  ــدای شــیوع بیمــاری کووی ــی از ابت قضای

در اســتان خبــر داد و افــزود: بخــش عمــده ای 

از ایــن پرونــده هــا مربــوط بــه افــراد، صنــوف 

و مراکــزی بــوده اســت کــه طــی هفتــه هــای 

اخیــر نســبت بــه رعایــت پروتــکل هــای 

ــف  ــا مرتکــب تخل ــا کرون ــه ب بهداشــتی مقابل

شــده انــد.

ــا  ــتان ب ــکی اس ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش رئی

بیــان اینکــه همــه افــراد مســئول حفــظ 

ســالمت و جــان خود و اطرافیانشــان هســتند 

گفــت: مــردم نبایــد بــا ایــن انتظــار کــه دولت 

و حاکمیــت بــا اعمــال محدودیــت ۱۰۰ درصدی 

ــه  شــیوع بیمــاری را کنتــرل نمایــد، نســبت ب

ــی توجــه  رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی ب

باشــند. وی، بــا بیــان اینکــه بســیاری از رفت و 

آمدهــای خــارج از منــزل غیــر ضــروری اســت، 

ــان کــرد: جلوگیــری از چرخــش  خاطــر نش

خانوادگــی بیمــاری تــا حــد زیــادی بــه رفتــار 

افــراد و توجــه آنهــا بــه رعایــت پروتــکل هــای 

بهداشــتی بســتگی دارد. 

ــت  ــن وضعی ــر شــیرانی در تشــریح آخری دکت

ــن روز  ــد ۱۹ در دوازدهمی شــیوع بیمــاری کووی

از مهرمــاه ۹۹ در چهارمحــال و بختیــاری اظهــار 

داشــت: طــی ۲۴ ســاعت گذشــته ۲۱۹ بیمــار با 

عالیــم بالینــی مشــکوک بــه بیمــاری کرونــا بــه 

ــتان  ــرپایی اس ــی س ــز بهداشــتی و درمان مراک

ــداد ۳۰  ــن تع ــه از ای ــد ک ــته ان ــه داش مراجع

بیمــار بــا عالیــم مشــکوک بــه ایــن بیمــاری در 

مراکــز درمانــی بســتری شــده انــد.

بــه گفتــه وی، طــی شــبانه روز گذشــته عــالوه 

بــر مــوارد ســرپایی، تســت ۲۰ مراجعــه کننــده 

ــه  ــی مشــکوک ب ــم بالین ــا عالی بیمارســتانی ب

بیمــاری کوویــد ۱۹ کــه در مراکــز درمانــی 

ــالم  ــی اع ــت قطع ــد مثب ــتری شــده بودن بس

شــد.وی افــزود: هــم اکنــون ۱۹۴ بیمــار مثبــت 

قطعــی و مشــکوک بــه بیمــاری کرونــا در مراکز 

ــت و درمــان  درمانــی اســتان تحــت مراقب

ــت  ــر مثب ــداد ۱۵۴ نف ــن تع ــه از ای هســتند ک

قطعــی و مابقــی در انتظــار پاســخ نتایــج 

ــان  ــد بیماریش ــا تا� ــرای رد ی ــات ب آزمایش

هســتند.

تنها راه مقابله با کرونا مراقبت های بهداشتی فردی است
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وبــدا؛ رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی، خدمــات بهداشــتی و 

درمانــی چهارمحــال و بختیــاری گفــت: بــه واســطه تــالش و 

مراقبــت هــای همــکاران در ســطح مراکــز بهداشــتی و درمانی 

و ســطح ۱ ســعی شــده اســت ورودی بیمارســتان هــا تــا حــد 

ــن کنترل شــود. ممک

ــن  ــزود: مراقبی ــیرانی اف ــد ش ــر مجی ــدا؛ دکت ــزارش وب ــه گ ب

ــاران در  ــت بیم ــی و هدای ــری، راهنمای ــا غربالگ ــالمت ب س

ی بهداشــت، مراکــز خدمــات جامــع ســالمت شــهری  خانه

و روســتایی و در کنــار آن راه انــدازی کلینیــک تنفســی جنــب 

مرکــز آمــوزش، درمانــی هاجــر (س) شــهرکرد بــه عنــوان یکی 

از الگــوی هــای موفــق کشــوری در رونــد رســیدگی بــه بیماران 

 ، کرونایــی، موجــب گردیــد تا بــا کنتــرل ورودی بیمارســتان

بــا کمبــود جــدی در تخــت هــا در ایــن مراکــز مواجه نباشــیم.

وی تصریــح کــرد: علــی رغــم نگرانــی و هشــدار نســبت بــه 

افزایــش میــزان شــیوع بیمــاری کرونــا در اســتان، رونــد ارائــه 

ــر  ــی ب ــر کرونای ــا و غی ــه کرون ــال ب ــاران مبت ــه بیم خدمــات ب

ــال  ــوب در ح ــو مطل ــه نح ــتانداردهای الزم و ب ــاس اس اس

انجــام اســت.

دکتــر شــیرانی گفــت: خوشــبختانه می تــوان گفــت: کمبودی 

ــی اســتان  ــی در مراکــز درمان ــژه و معمول در تخــت هــای وی

وجــود نــدارد.

ی  وی بــا اشــاره به اعمــال جریمــه برای افــرادی کــه پروتکل

ــرای پیشــگیری از شــیوع  ــژه زدن ماســک را ب بهداشــتی بوی

بیمــاری کرونــا رعایــت نمــی کننــد اظهــار داشــت: ایــن طــرح 

در حــال حاضــر در اســتان تهــران بــه طــور آزمایشــی در حــال 

اجراســت و پــس از ســنجیده شــدن و در صــورت ، اصــالح 

در ســایر نقــاط کشــور بــه اجــرا گذاشــته مــی شــود.

وبــدا؛ رئیــس دانشــگاه علوم پزشــکی شــهرکرد نقــش بانــوان در مدیریــت بیماری 

کرونــا هــم در جامعــه و هــم در خانــواده را بســیار پررنــگ و اثرگــذار عنــوان کرد.

بــه گــزارش وبــدا؛ دکتر مجیــد شــیرانی در آ�ــن تجلیــل از بانوان مدافع ســالمت 

ــی وزارت  ــه اصل ــزود: وظیف ــهرکرد، اف ــوم پزشــکی ش ــگاه عل ــه دانش ــز تابع مراک

بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی و دانشــگاه علــوم پزشــکی بــه صــورت عــام 

ارتقــا ســالمت جامعــه اســت.

رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد ادامــه داد: اگرچــه بــه معنــای عــام کلمه 

سیســتم درمــان مســؤول حفــظ ســالمت جامعــه اســت امــا بایــد مطالبه گــری و 

جلــب مشــارکت دیگــر نهادهــا و مــردم را نیــز مدنظر داشــته باشــد.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــا تدویــن و ارائــه برنامــه جامــع ســالمت در چهارمحــال 

ــد و مســؤوالن کالن  ــاد ش ــتان ایج ــبی در اس ــارکتی مناس ــاری جــو مش و بختی

اســتان بــر آن تاکیــد بســیاری دارنــد، عنــوان کــرد: همــگان حتــی آن هایــی کــه 

در سیســتم ســالمت نیســتند موظف انــد در حیطــه ســالمت زنــان راهــکار ارائــه 

ــان وارد عرصــه کار شــده اند مشــکالتی متوجــه  ــه اینکــه زن ــا توجــه ب ــد، ب دهن

ــا  ــه ب ــذا آســیب ها در ایــن خصــوص و راهکارهــای مقابل آن هــا شــده اســت ل

آن هــا بایــد احصــا شــود.

دکتــر شــیرانی خاطرنشــان کــرد: در همــه بحران هایــی کــه بشــر بــا آن مواجــه 

بــوده اســت مــردان بــه صــورت عملیاتــی درگیــر بودنــد امــا آســیب های روانــی 

و تــالش بــرای حفــظ حریــم و شــالوده خانــواده برعهــده بانــوان بــوده اســت.

ــی دانســت  ــا را بیماری ــاری کرون ــوم پزشــکی شــهرکرد بیم ــگاه عل ــس دانش رئی

ــوده  ــر عرصه هــای دیگــر زندگــی بشــر نیــز اثرگــذار ب ــر ســالمت ب ــه عــالوه ب ک

ــه ایجــاد برخــی تنش هــا در  اســت، اضافــه کــرد: ایــن بیمــاری بعضــا منجــر ب

خانواده هــا شــده اســت کــه تأثیراتــی بــر ســالمت جســم و روان زنــان گذاشــته 

اســت.

وی بــا بیــان اینکــه بخــش زیــادی از تغ�ــر رفتــار حــوزه اجتماعــی و تغ�ر ســبک 

ــت  ــوان در مدیری ــش بان ــت: نق ــوان اســت، گف ــده بان ــه برعه ــی در جامع زندگ

ــگ و  ــیار پررن ــد بس ــواده می توان ــم در خان ــه و ه ــم در جامع ــا ه ــاری کرون بیم

اثرگــذار باشــد.

علی رغم نگرانی و هشدار از افزایش شیوع 
کرونا، کمبود جدی تخت بیمارستانی ندار�م

نقش مؤثر بانوان در مدیر�ت و کنترل بیماری کرونا
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تبریک و تقدیر رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در پی درخشش کادر 

بهداشتی و درمانی استان در ارائه عملکرد مطلوب در حوزه سالمت

عامل بیماری کرونا یک ویروس و عامل شیوع آن رفتارهای انسانی است

وبــدا؛ رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد، ضمــن تبریــک موفقیــت 

پرســنل بهداشــتی و درمانــی اســتان در ارائــه عملکــردی مطلــوب در ارائــه 

خدمــات حــوزه ســالمت بــه مــردم ، ایــن موفقیــت را زمینــه ســاز توســعه 

و رشــد و بالندگــی اســتان عنــوان کــرد.

ــردم  ــده م ــا نماین ــدار ب ــیرانی در دی ــد ش ــر مجی ــدا؛ دکت ــزارش وب ــه گ ب

ــزود: آنچــه موجــب  شهرســتان بروجــن در مجلــس شــورای اســالمی اف

مباهــات خدمتگــزاران مــردم در عرصه بهداشــت و درمان اســتان می

تا�ــد عملکــرد آنهــا توســط مقامــات ارشــد حــوزه ســالمت اســت.

ــی  ــان بابای ــر ج ــد دکت ــده از بازدی ــه ش ــزارش ارائ ــرد: گ ــح ک وی تصری

ــی و  ــز درمان ــته از مراک ــه گذش ــر هفت ــت در اواخ ــاون وزارت بهداش مع

ــالمت و  ــای س ــاخص ه ــق ش ــی دقی ــتان و ارزیاب ی اس ــتان بیمارس

روش هــای ارائــه خدمــت و عملکــرد اســتان در زمینــه مراقبــت و درمــان 

بیمــاران مبتــال بــه کرونــا در بیمارســتان هــا، از ســوی وزیــر بهداشــت و 

ریاســت جمهــوری، رضایــت بخــش بــوده و مــورد تقدیــر قــرار گرفــت.

ــور  ــس جمه ــوع و رئی ــر وزارت متب ــه و تقدی ــه، توج ــان اینک ــا بی وی ب

محتــرم از عملکــرد و کارنامــه درخشــان فرزنــدان ایــن اســتان در عرصــه 

ــه خدمــات حــوزه ســالمت، موجــب افتخــار بــرای اســتان و نشــان  ارائ

ــدوم  ــنل خ ــردم از پرس ــی م ــئولین و قدرشناس ــردم و مس ــی م از همراه

دانشــگاه علــوم پزشــکی دارد و تقدیــر و تحســین مقامــات ارشــد وزارت 

و ریاســت جمهــوری یــک روحیــه مضاعــف و قــدرت مجــدد در پرســنل 

بهداشــت و درمــان ایجــاد نمــود.

ــوان خدمتگــزاری  دکتــر شــیرانی در ادامــه اظهــار داشــت: اینجانــب بعن

ــده  ــود آم ــت بوج ــر از ظرفی ــه و تقدی ــک صمیمان ــن تبری ــک ضم کوچ

ــتان  ــژه شهرس ــتان و بوی ــدوارم در اس ــان، امی ــت و درم ــوزه بهداش در ح

بروجــن در عرصــه هــای مختلــف و حــوزه آمــوزش عالــی و ارتقــاء خدمات 

مراکــز بیمارســتانی از ظرفیــت هــای ایجــاد شــده اســتفاده، تــا بتوانیــم 

ی بــه حــق و طبیعــی مــردم اســتان را تامیــن و از موفقیــت  خواســته

حاصــل شــده در راســتای توســعه اســتان بهــره منــد شــویم.

ــل بیمــاری  ــت: عام ــوم پزشــکی شــهرکرد گف ــدا; رئیــس دانشــگاه عل وب

ــانی  ــای انس ــیوع آن رفتاره ــل ش ــا عام ــت ام ــروس اس ــک وی ــا ی کرون

اســت.

بــه گــزارش وبــدا; دکتــر مجیــد شــیرانی افــزود: طــی ۲۴ ســاعت گذشــته 

ــز  ــه مراک ــا ب ــاری کرون ــه بیم ــکوک ب ــی مش ــم بالین ــا عالی ــار ب ۲۸۷ بیم

ــن  ــه از ای ــد ک ــی ســرپایی اســتان مراجعــه داشــته ان بهداشــتی و درمان

تعــداد ۴۰ بیمــار بــا عالیــم مشــکوک بــه ایــن بیمــاری در مراکــز درمانــی 

بســتری شــده انــد.

رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد 

ادامــه داد: طــی ۲۴ ســاعت گذشــته 

ــت ۲۶ ــرپایی، تس ــوارد س ــر م ــالوه ب ع

ــم  ــا عالی ــتانی ب ــده بیمارس ــه کنن مراجع

ــد  ــاری کووی ــه بیم ــکوک ب ــی مش بالین

ــی بســتری شــده  ــز درمان ــه در مراک ۱۹ ک

ــد. ــالم ش ــی اع ــت قطع ــد مثب بودن

ــون ۲۱۷ بیمــار  ــرد: هــم اکن ــوان ک وی عن

ــه بیمــاری  ــت قطعــی و مشــکوک ب مثب

ــی اســتان تحــت  ــز درمان ــا در مراک کرون

ــن  ــه از ای ــتند ک ــان هس ــت و درم مراقب

تعــداد ۱۷۱ نفــر مثبــت قطعــی و مابقــی 

در انتظــار پاســخ نتایــج آزمایشــات بــرای 

رد یــا تا�ــد بیماریشــان هســتند.

کــرد:  خاطرنشــان  شــیرانی  دکتــر 

متاســفانه طــی ۲۴ســاعت گذشــته ۶

مــورد جدیــد فوتــی ناشــی از ابتــال بــه بیمــاری نوپدیــد 

ــوع  ــت و مجم ــده اس ــزارش ش ــتان گ ــد ۱۹ در اس کووی

ی ناشــی از ابتــال بــه ایــن بیمــاری در چهارمحــال  فوتی

ــد. ــی باش ــر م ــاری ۳۰۸ نف و بختی

ــرد:  ــه ک ــهرکرد اضاف ــکی ش ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش رئی

هــم اکنــون ۳۹ بیمــار بــا شــرایط بحرانــی و حــال عمومــی 

نســبتًا بــد در بخــش هــای مراقبــت ویــژه مراکــز درمانــی 

اســتان تحــت مراقبــت و درمــان هســتند.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــه طــور متوســط رونــد 

در هفته هــای  مثبــت  و مــوارد ســرپایی  بســتری ها 

گذشــته حــدود ۲۰ درصــد نســبت بــه هفته هــای قبل تــر 

ــاری افزایــش داشــته اســت،  از آن در چهارمحــال و بختی

ــل  ــت عام ــده اس ــر ش ــا ذک ــا و باره ــد: باره ــادآور ش ی

بیمــاری کرونــا یــک ویــروس اســت امــا عامــل شــیوع آن 

ــت. ــانی اس ــای انس رفتاره

ــا  ــروس کرون ــورد وی ــار داشــت: در م ــیرانی اظه ــر ش دکت

نادانســته و ناشــناخته های بســیاری وجــود دارد امــا 

ــن ویــروس همــه چیــز  ــر ای درخصــوص رفتــار مــا دربراب

ــال  ــت، اقب ــع بخ ــروس تاب ــن وی ــت، ای ــخص اس مش

ــت  ــی تبعی ــا از قوانیــن خاص ــت حتم ــانس نیس و ش

می کنــد.

رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد بــا بیــان اینکــه 

هــر رفتــار غیر بهداشــتی، هــر تجمــع، ازدحام و معاشــرتی 

منجــر بــه افزایــش شــیوع بیمــاری می شــود، تاکیــد کــرد: 

هیــچ روش درمــان اختصاصــی بــرای ایــن بیمــاری وجــود 

نــدارد، همــه درمان هــا مراقبتــی هســتند، هنــوز واکســن 

کرونــا بــه مرحلــه قطعــی تولیــد و توزیــع عمومی نرســیده 

ــات  ــاری مراع ــا بیم ــه ب ــا راه مقابل ــن تنه ــت، بنابرای اس

موازیــن و پروتکل هــای بهداشــتی اســت.

ــد از  ــان بای ــن برهــه از زم ــه در ای ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب

ــه  ــر ب ــرت منج ــه معاش ــم، هرگون ــه بگیری ــر فاصل یکدیگ

تشــدید بیمــاری خواهــد شــد، گفــت: بعــد از چنــد مــاه 

ــه نظــرات علمــی  از شــیوع بیمــاری و براســاس آنچــه ک

ــی و محدودیت هــای موقــت در  نشــان می دهــد، تعطیل

ــاز باشــد. ــدان کارس ــد چن ــی نمی توان ــع زمان ــن مقط ای

دکتــر شــیرانی خاطرنشــان کــرد: بهتریــن راه ایــن اســت 

کــه در ســطح کالن تصمیمــی گرفتــه شــود، بــه مــدت دو 

یــا ســه هفتــه یــک قرنطینــه کامــل باید در ســطح کشــور 

ایجــاد شــود، شــاید تنهــا راه شکســتن منحنــی صعــودی 

ــه ای  ــه هفت ــا س ــی دو ی ــی حداقل ــروس تعطیل ــن وی ای

باشــد.
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وبــدا; رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد گفــت: امســال نزدیــک بــه ۷۰ نفــر پزشــک 

متخصــص بــه چهارمحــال و بختیــاری تخصیــص داده شــد کــه در بیمارســتان های مختلــف 

ایــن اســتان توزیــع شــدند.

بــه گــزارش وبــدا; دکتــر محیــد شــیرانی افــزود: امــروز جلســه توجیهــی 

و معارفــه پزشــکان متخصــص جدیدالــورود بــه اســتان چهارمحــال و 

بختیــاری برگــزار شــد.

رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد ادامــه داد: مطالــب خوبــی 

در ایــن جلســه بیــان شــد و همــکاران مــن در دانشــگاه علوم پزشــکی 

شــهرکرد توجیــه شــدند کــه تســهیالت الزم را بــرای ارائــه خدمــت ایــن پزشــکان عزیــز محیــا 

. کنند

وی عنــوان کــرد: از طرفــی پزشــکان نیــز دغدغه هــای خــود را مطــرح کــرده و شــرح وظایــف 

گفتــه شــد.

دکتــر شــیرانی خاطرنشــان کــرد: ایــن پزشــکان متخصــص بــا اولویــت مناطــق کمتر برخــوردار 

در ســطح اســتان چهارمحــال و بختیــاری توزیــع شــدند.

ــد رشــته خــاص آن  ــه جــز در چن ــرد: ب ــه ک ــهرکرد اضاف ــوم پزشــکی ش ــس دانشــگاه عل رئی

هــم بــه صــورت مقطعــی در ســطح اســتان کمبــودی بــه لحــاظ نیــروی متخصــص نخواهیــم 

داشــت.

وی تاکیــد کــرد:۷۰ نفــر پزشــک متخصــص در همــه رشــته های تخصصــی به ویــژه رشــته های 

مــادر مثــل طــب کــودکان، داخلــی، جراحــی عمومــی، بیهوشــی، زنــان و زایمــان و... هســتند 

کــه بــرای هــر بیمارســتان و هــر شهرســتان کــه طبــق قانــون ســطح بندی خدمــات درمانــی 

نیــاز دارنــد، اختصــاص داده شــدند.

دکتــر شــیرانی ابــراز امیــدواری کــرد زیــن پــس هیــچ مشــکل خــاص و عمــده ای در رابطــه بــا 

پزشــک متخصــص در شــهرهای مختلــف اســتان نخواهیــم داشــت.

وبــدا؛ رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی، خدمــات بهداشــتی و درمانــی 

چهارمحــال و بختیــاری بــا اشــاره بــه اعمــال محدودیــت هــای جدیــد 

ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا، بــر لــزوم همراهــی مــردم بــرای اجــرای 

دقیــق پروتــکل هــا و خــودداری از برگــزاری هرگونــه محفــل دورهمی و 

مهمانــی هــای کوچــک بــه مــدت ۲تــا ۴ هفتــه تاکیــد نمــود.

ــه  ــوی برنام ــت و گ ــیرانی در گف ــد ش ــر مجی ــدا؛ دکت ــزارش وب ــه گ ب

زنــده "مــردم و مســئوالن" در بیســت و هفتمیــن روز از آبــان مــاه ۹۹ 

اظهــار داشــت: تاکنــون بــا شــیوع ســه مــوج کرونــا در کشــور مواجــه 

ــد و  ــاری نش ــر بیم ــدان درگی ــوج اول چن ــتان در م ــه اس ــم ک ی بوده

بیشــتر مبتالیــان بــه کرونــا افــرادی بودنــد کــه از خــارج اســتان وارد 

ــدا  ــت پی ــی اف ــز در اســتان خیل ــی شــدند و مــوج دوم نی اســتان م

نکــرده بــود کــه مــوج ســوم در کشــور و بــه تبــع آن در چهارمحــال و 

بختیــاری آغــاز شــد.

وی تصریــح کــرد: چرخــش خانوادگــی ویــروس و بــاال بــودن درصــد 

انتقــال بیمــاری بــه واســطه محافــل دورهمــی اگــر چه موجب تاســف 

اســت امــا بــا توجــه بــه قابــل کنتــرل بــودن ایــن عامــل انتقــال بــه 

ســادگی و بــا خــودداری افــراد از برگــزاری تجمعــات، جــای امیــدواری 

ــه  ــی طــی ۲هفت ــژه کرونای ــال محدودیــت هــای وی ــا اعم ــه ب دارد ک

آینــده و رعایــت دقیــق پروتــکل هــای بهداشــتی بــا همراهــی مــردم، 

ــا و کاهــش  ــه کرون ــان ب ــه زودی شــاهد افــت شــدید آمــار مبتالی ب

چشــم گیــر مراجعــات بــه مراکــز درمانــی اســتان باشــیم.

ــق وزارت  ــهرکرد از تواف ــکی ش ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش ــدا؛ رئی وب

بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی بــا ســازمان هــای بیمــه گــر 

بــرای تقبــل هزینــه دو داروی حمایتــی دیگــر بــرای درمــان بیمــاران 

کرونایــی خبــر داد.

بــه گــزارش وبــدا؛ دکتــر مجیــد شــیرانی بــا اشــاره بــه نارضایتــی 

برخــی از خانــواده هــا از تامیــن هزینــه برخــی داروهــای بیمــاران 

کرونایــی اظهــار داشــت: بــا توجــه بــه اینکــه بیمــاری کرونــا هنــوز 

درمــان اختصاصــی نــدارد و داروهــای بــه کار گرفتــه شــده همگــی 

در مرحلــه تحقیقاتــی بــوده و تأثیــر حمایتــی دارنــد و برخــی از این 

داروهــا تحــت پوشــش بیمــه نیســتند.

وی ادامــه داد: از آنجایــی کــه مراکــز درمانــی در قبــال ارائــه 

خدمــات هزینــه دریافــت مــی نماینــد کــه ایــن هزینــه یــا از ســوی 

ی بیمــه گــر یــا خــود بیمــار تامیــن مــی شــود افــزود: در  ســازمان

مواقعــی کــه دارویــی توســط بیمــه پوشــش داده نمــی شــود خــود 

بیمــار بایــد هزینــه آن را پرداخــت نمایــد.

ــر آن  ــر و تاثی ــایع ت ــز آن ش ــه تجوی ــی ک ــه وی، دو داروی ــه گفت ب

بــرای کاهــش و درمــان عــوارض کرونــا بیشــتر بــه نظــر مــی رســد، 

از روزهــای گذشــته بــه تا�ــد ســازمان هــای بیمــه گــر رســیده و 

تحــت پوشــش بیمــه ای قــرار گرفتنــد.

وی بــا بیــان اینکــه داروهــای تجویــزی بــرای درمــان کرونــا نبایــد 

ــع  ــد در مجام ــوند و بای ــی وارد ش ــی و اجتماع ــای عموم در فض

ــودن اســامی  ــزود: طــرح نم ــد اف ــرار بگیرن علمــی مــورد بحــث ق

ــز  ــرای تجوی ــواده بیمــار ب ــه اصــرار خان داروهــای خــاص منجــر ب

ایــن دارو توســط پزشــک و ضمــن اختــالل در رونــد درمــان، تحمیل 

ــرای  ــواده هــا و تنــش و اضطــراب ب ــه خان ی ســنگین ب هزینه

آنهــا، فضــای مراکــز درمانــی را متشــنج مــی کنــد.

ــار  ــز اظه ــزا نی ــن آنفلوان ــن واکس ــکل تامی ــوص مش وی در خص

داشــت: تعــداد محــدودی واکســن توزیــع و بــه گــروه های شــغلی 

ــدی  ــل بع ــد و در مراح ــق ش ــر تزری ــر خط ــر و پ ــرض خط در مع

ــم هــای  ــل تحری ــه دلی ــوق بشــر، ب ــان حق ــای مدعی ــم ادع علیرغ

علیــه کشــور واکســنی کــه خریــداری شــده بــود وارد کشــور نشــد.

اختصاص ۷۰ پزشک متخصص در رشته های 

مختلف به بیمارستان های چهارمحال و بختیاری

تاکید ریاست دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد بر خودداری خانواده ها

 از دید و بازدید ها به مدت ۲ تا ۴هفته

پوشش دو داروی حمایتی دیگر برای درمان 
بیماران کرونای�ی توسط سازمان های بیمه گر
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احتمال وجود ۱۵ تا ۲۰ هزار فرد مبتال یا مشکوک به کرونا در چهارمحال و بختیاری

وبــدا; رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد 

ــن زده می شــود  ــت: در حــال حاضــر تخمی گف

کــه چیــزی حــدود ۱۵ تــا ۲۰ هــزار فــرد مبتــال یا 

مشــکوک بــه بیمــاری کرونــا در اســتان وجــود 

داشــته باشــد.

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

ــدا و  ــم انداز ص ــی چش ــده تلویزیون ــه زن برنام

ســیمای مرکــز اســتان چهارمحــال و بختیــاری، 

ــه  ــکوک ب ــر مش ــه ۵۰۰ نف ــی روزان ــزود: وقت اف

ــی  ــدان معن ــود ب ــالم می ش ــا اع ــاری کرون بیم

اســت کــه طــی ۲۴ ســاعت بیــش از ۱۰۰۰ 

ــا  ــر از آن ه ــه ۵۰۰ نف ــد ک ــه می کنن ــر مراجع نف

مشــکوک تشــخیص داده می شــوند.

ــا  ــهرکرد ب ــکی ش ــوم پزش ــس دانشــگاه عل رئی

ــت  ــام تس ــت انج ــه محدودی ــه اینک ــاره ب اش

ــه  در چهارمحــال و بختیــاری وجــود داشــت ک

ــن مشــکل حــل  ــده ای ــه آین ــد اســت هفت امی

شــود و خبرهــای خوبــی در ایــن خصــوص در 

راه اســت، ادامــه داد: در حــال حاضــر تخمیــن 

زده می شــود کــه چیــزی حــدود ۱۵ تــا ۲۰ هــزار 

فــرد مبتــال یــا مشــکوک بــه بیمــاری کرونــا در 

اســتان وجــود داشــته باشــد، بــه همیــن دلیــل 

توصیــه می شــود مــردم از حضــور در تجمعــات 

پرهیــز کننــد.

وی بــا بیــان اینکــه نزدیــک ۷۰ درصــد بیمــاری 

مربــوط بــه چرخش هــای خانوادگــی، دوســتانه 

و همــکاری اســت، عنــوان کــرد: از مــردم تقاضا 

ــون  ــا دو دوره ُکم ــک ی ــدت ی ــه م ــم ب می کن

بیمــاری رفــت آمدهــای خــود را محــدود کننــد.

رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد 

اضافــه کــرد: تاکنــون منتظــر بودیــم افــراد بیمار 

ــه  ــا بیمارســتان ها مراجع ــی ی ــز درمان ــه مراک ب

ــهید  ــپهبد ش ــرح س ــرای ط ــا اج ــا ب ــد ام کنن

ــه  ــم ب ــا می خواهی ــلیمانی م ــم س ــردار قاس س

ــم،  ــکوک بروی ــوارد مش ــا م ــاران ی ــراغ بیم س

ــم و  ــالوده محک ــرح ازش ــن ط ــبختانه ای خوش

ــت. ــوردار اس ــی برخ کارشناس

ــور  ــه مح ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــیرانی ب ــر ش دکت

و  دانشــگاه ها  ســلیمانی  شــهید  طــرح 

نیروهــای بســیج اســت امــا نیروهای امــدادی، 

بایــد  نیــز  و...  شــهرداری ها  دانشــجویان، 

ــه داشــته باشــند، تصریــح کــرد:  حضــور فعاالن

در ایــن طــرح چهــار کمیتــه دیــده شــده اســت 

کــه بــه فراخــور اقدامــات، تیم هــای حمایتــی و 

ــرد. ــکل می گی ــز ش ــی نی نظارت

رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد بیــان 

کــرد: بیمــاران از ســه طریــق تمــاس بــا شــماره 

ــی در  ــم احتمال ــات و عالئ ــت اطالع ۴۰۳۰، ثب

ــاس  ــن تم ــامانه Salamat.gov. ir و همچنی س

مراقبــان ســالمت و بهــورزان بــه ویــژه بــا افــراد 

ــی  ــر کس ــوند، اگ ــایی می ش ــر شناس ــر خط پ

بیمــار اســت بایــد قرنطینــه شــود و اطرافیــان 

ــرل شــده  ــد در شــرایط کنت ــز بای ــرد نی ــن ف ای

ــوند. ــه داری ش نگ

وبــدا؛ رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی، خدمات 

بهداشــتی و درمانــی چهارمحــال و بختیــاری بــا 

اشــاره بــه انتخــاب شــعار "پرســتاران در دنیــای 

ــر را ایجــاد مــی کننــد" بــرای  دیابــت تغ�

هفتــه دیابــت بــه تشــریح نقــش پرســتاران در 

پیشــگیری و کنتــرل ایــن بیمــاری پرداخــت.

بــه گــزارش وبــدا؛ دکتــر مجیــد شــیرانی افــزود: 

در ســال ۲۰۱۹ میــالدی ۴۸۳ میلیــون بزرگســال 

ــه دیابــت  ــال ب ــر مبت ــر در هــر ۱۱ نف ــی ۱ نف یعن

بودنــد.

ــال  ــا س ــی رود ت ــار م ــرد: انتظ ــح ک وی تصری

۲۰۳۰ تعــداد افــراد مبتــال بــه دیابــت بــه ۵۷۸ 

میلیــون نفــر افزایــش یابــد و ممکــن اســت تــا 

ســال ۲۰۴۵ تعــداد بیمــاران از مــرز ۷۰۰ میلیــون 

نفــر بگــذرد.

دکتــر شــیرانی بــا بیــان اینکــه، نیمــی از 

مبتالیــان بــه دیابــت در جهــان از بیمــاری خــود 

ــه  ــن مطالع ــق آخری ــزود: طب ــد اف اطــالع ندارن

ــارم  ــک چه ــران، ی ــور ای ــده در کش ــام ش انج

بیمــاران از بیمــاری خــود بــی اطــالع هســتند.

وی خاطــر نشــان کــرد: از هــر ۶ تولــد ۱ مــورد 

درگیــر قنــد خــون بــاال (هیپرگلیســمی) در 

ــه  ــال ب ــر مبت ــر ۵ نف ــتند و از ه ــارداری هس ب

دیابــت یــک نفــر بــاالی ۶۵ ســال ســن دارد .

رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد گفت: 

۴.۲ میلیــون نفــر در ســال ۲۰۱۹ در اثــر دیابــت 

فــوت کردنــد و دیابــت مســئول ۱۰ درصــد از کل 

هزینــه هــای صرف شــده در ســالمت اســت.

بــه گفتــه وی، در برخــی کشــورهای جهــان، تــا 

ــد ۱۹ شــدند،  ــه کووی ــال ب ــه مبت ــرادی ک ۵۰ ٪اف

مبتــال بــه دیابــت بودنــد.

ــه  ــتاران ب ــت: پرس ــار داش ــیرانی اظه ــر ش دکت

ــه،  ــمند جامع ــیار ارزش ــو بس ــک عض ــوان ی عن

کارهــای برجســته ای را بــرای حمایــت از افرادی 

ــیعی از  ــف وس ــا طی ــه ب ــد ک ــام می دهن انج

ــد. ــی می کنن ــالمتی زندگ ــکالت س مش

ــه بــا دیابــت  ــرادی ک وی تصریــح کــرد: اف

ــال  ــر ابت ــرض خط ــا در مع ــد ی ــی می کنن زندگ

بــه آن قــرار دارنــد، بــه حمایــت پرســتاران نیــاز 

ــد. دارن

اســتان  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  رئیــس 

چهارمحــال و بختیــاری گفــت: پرســتاران نقش 

ــان  ــرای اطمین ــت ب ــدی در تشــخیص دیاب کلی

ــتیبانی  ــوزش و پش ــه آم ــریع، ارائ ــان س از درم

بــه دیابــت و  مبتــال  افــراد  روان شــناختی 

ــد. ــاری دارن ــوارض بیم ــروز ع ــری از ب جلوگی

ــاز  ــتا نی ــن راس ــزود: در همی ــیرانی اف ــر ش دکت

ــرای  ــتر ب ــوزش و ســرمایه گذاری بیش بــه آم

ــا  ــا ب ــر دنی ــتاران در سراس ــازی پرس توانمندس

مهارت هایــی بــرای حمایــت از افــراد مبتــال بــه 

ــه  ــال ب ــر ابت ــرض خط ــراد در مع ــت و اف دیاب

ــود دارد. ــوع ۲ وج ــت ن دیاب

بــه گفتــه وی، پرســتاران ۵۹٪ ازکارکنان ســالمت 

ــوان بزرگ تریــن گــروه شــغلی شــامل  ــه عن را ب

مــی شــوند و ایــن در حالــی اســت کــه، تقریبــًا 

۹۰ ٪از نیــروی کار پرســتاری خانــم هــا هســتند.

پرستاران در دنیای دیابت تغی�یر را ایجاد می کنند
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وبــدا; رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی شــهرکرد 

گفــت: فرارســیدن شــب یلــدا و احتمــال 

ــن  ــی در ای ــای خانوادگ ــزاری دورهمی ه برگ

شــب باعــث نگرانــی اســت چراکــه همچنــان 

تجمعــات عامــل اصلــی شــیوع بیمــاری کرونا 

اســت.

ــیرانی  ــر مجیــد ش ــدا; دکت بــه گــزارش وب

افــزود: طــی ۲۴ ســاعت گذشــته ۲۷۷ بیمــار با 

عالیــم بالینــی مشــکوک بــه بیمــاری کرونــا به 

ــی ســرپایی اســتان  مراکــز بهداشــتی و درمان

ــداد ۶۲  ــن تع ــه از ای ــد ک ــته ان ــه داش مراجع

بیمــار بــا عالیــم مشــکوک به ایــن بیمــاری در 

مراکــز درمانــی بســتری شــده انــد.

ــهرکرد  ــکی ش ــس دانشــگاه علــوم پزش رئی

ــالوه  ــته ع ــاعت گذش ــی ۲۴ س ــه داد: ط ادام

بــر مــوارد ســرپایی، تســت ۲۴ مراجعــه کننده 

ــا عالیــم بالینــی مشــکوک بــه  بیمارســتانی ب

بیمــاری کوویــد ۱۹ کــه در مراکــز درمانــی 

ــد مثبــت قطعــی اعــالم  بســتری شــده بودن

شــد.

وی عنــوان کــرد: هــم اکنــون ۲۴۹ بیمــار 

مثبــت قطعــی و مشــکوک بــه بیمــاری کرونــا 

ــت  ــت مراقب ــتان تح ــی اس ــز درمان در مراک

ــداد ۲۰۷  ــن تع ــتند کــه از ای ــان هس و درم

نفــر مثبــت قطعــی و مابقــی در انتظــار 

پاســخ نتایــج آزمایشــات بــرای رد یــا تا�ــد 

ن  یشــا ر بیما

هســتند.

ــفانه  ــرد: متاس ــان ک ــیرانی خاطرنش ــر ش دکت

ــورد جدیــد  ــی ۲۴ ســاعت گذشــته ۸ م ط

ــد  ــاری نوپدی ــه بیم ــال ب ــی از ابت ــی ناش فوت

ــزارش شــده اســت و  ــد ۱۹ در اســتان گ کووی

مجمــوع فوتــی هــای ناشــی از ابتــال بــه ایــن 

ــاری ۶۵۳ نفــر  بیمــاری در چهارمحــال و بختی

مــی باشــد.

ــهرکرد  ــگاه علــوم پزشــکی ش ــس دانش رئی

اضافــه کــرد: هــم اکنــون ۴۳ بیمــار بــا شــرایط 

بحرانــی و حــال عمومــی نســبتًا بــد در بخش 

ــی اســتان  ــز درمان ــژه مراک هــای مراقبــت وی

تحــت مراقبــت و درمــان هســتند.

ــه اینکــه در کل کشــور بیــش  وی بــا اشــاره ب

از ۵۰ درصــد مــوارد ابتــال بــه کرونــا بــه دلیــل 

شــرکت فــرد در دورهمی هــا و جمع هــای 

ــد:  ــادآور ش ــت، ی ــی اس ــتانه و خانوادگ دوس

ایــن عــدد طبــق برآوردهــای صــورت گرفته در 

چهارمحــال و بختیــاری بســیار بیشــتر اســت.

دکتــر شــیرانی بــا فرارســیدن فصل زمســتان و 

شــب های طوالنــی آن و همچنیــن مناســبت 

ــار  ــاره و اظه ــدا اش ــب یل ــنتی ش ــی و س مل

ــه بهداشــت  ــن دو واقعــه مجموع داشــت: ای

ــم  ــی می دانی ــد، ول ــران می کن ــان را نگ و درم

ــن  ــا ای ــور قطع ــم و آگاه کش ــردم فهی ــه م ک

را  مســائل 

رعایــت می کننــد.

ــهرکرد  ــکی ش ــس دانشــگاه علــوم پزش رئی

تصریــح کــرد: در حــال حاضــر اولویــت کشــور 

و مــردم ایــران بایــد ســالمت اعضــای خانواده 

باشــد، هــر دورهمــی ممکــن اســت منجــر به 

افزایــش شــیوع بیمــاری یا ایجــاد بیمــاری در 

ــه ای  ــراد ســالمند و دارای بیماری هــای زمین اف

شــود.

شهرســتان های  اکثــر  کــرد:  تاکیــد  وی 

چهارمحــال و بختیــاری از وضعیــت قرمــز 

خــارج و وضعیــت نارنجــی دارنــد، در هفتــه 

پیــش رو گــروه شــغلی ۲ کــه همــان اصنــاف 

هســتند اجــازه فعالیــت داشــته امــا کمــاکان 

محدودیت هــای تــردد وجــود دارد.

دکتــر شــیرانی بیــان کــرد: در زمینــه کارکنــان 

دولــت تنهــا تفاوتــی کــه شهرســتان های 

ــد  ــز دارن ــه قرم ــبت ب ــی نس نارنج

ایــن اســت کــه در شــهرهای 

قرمــز حداکثــر حضــور کارکنــان 

شــهرهای  در  و  یک ســوم 

ــت. ــد اس ــی۵۰ درص نارنج

افزایش نگرانی های مجموعه بهداشت و درمان در آستانه شب یلدا
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کسب رتبه سوم استانی در ارزیابی ستاد راهبری عفاف و حجاب درسال ۹۸ 
توسط دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

وبــدا؛ رئیــس دانشــگاه علوم پزشــکی، 

درمانــی  و  بهداشــتی  خدمــات 

ــرا رســیدن  ــاری ف چهارمحــال و بختی

پانزدهــم آذر مــاه، روز حســابدار را بــه 

ــی و  پرســنل شــریف مجموعــه ی مال

ــک  ــه تبری ــن مجموع ــابداران ای حس

ــت. گف

بــه گــزارش وبــدا؛ دکتــر مجیــد 

شــیرانی، روز حســابدار را روز نمــاد 

تکریــم و تجلیــل از حســابداران و 

ــه  ــان در عرص ــردورزی ایش ــر خ مظه

ملــی دانســت. 

وی تصریــح کــرد: نیــاز روز افــزون 

بــه  ســازمانها  و  موسســات 

اطالعــات صحیــح و بهنــگام 

فرآینــد  در  بکارگیــری  بــرای 

مقولــه ای  گیــری  تصمیــم 

اجتنــاب ناپذیــر اســت. بــه ایــن منظــور سیســتم 

حســابداری بــه عنــوان مهمتریــن زیــر مجموعــه 

ــی  ــات مال ــت، اطالع ــی مدیری ــتم اطالعات سیس

ــرار  ــدگان ق ــتفاده کنن ــار اس ــی را در اختی متنوع

ــد. ــی ده م

وی بــا بیــان اینکــه، حرفــه حســابداری از طریــق 

ارائــه اطالعــات درســت بــه مدیــران نقــش 

بســزایی در سیاســت گذاری های خــرد و کالن 

اقتصــادی هــر  فعالیت هــای  و شفاف ســازی 

ســازمانی دارد اظهــار داشــت: بــدون شــک 

ــز  ــان نی ــت و درم ــوزه بهداش ــابداری در ح حس

ــت. ــت اس ــز اهمی حائ

ــابدار را  ــه حس ــددا روز و هفت ــان مج وی در پای

بــه همــه همــکاران در ایــن حرفــه تبریــک عــرض 

نمــوده و ضمــن آرزوی توفیــق روزافــزون از درگاه 

ــر و  ــان تقدی ــک آن ــات یکای ــان، از زحم ــزد من ای

تشــکر نمــود.

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

ــه  ــه در زمین ــه فعالیت هــای صــورت گرفت باتوجــه ب

گروه هــای  تشــکیل  همایش هــای،  برگــزاری 

ــز  ــاب در مراک ــاف و حج ــوع عف ــا موض ــازی ب مج

تابعــه دانشــگاه علــوم پزشــکی، برگــزاری کارگاه هــای 

آموزشــی بــرای یــاوران بــه معــروف، تقدیــر از فعاالن 

ــگاه و  ــط دانش ــاب توس ــاف و حج ــه عف در عرص

معاونــت فرهنگــی و امــور دانشــجویی و... حائــز 

ــی ســتاد  ــه ســوم اســتانی در ارزیاب کســب رتب

راهبــری عفــاف و حجــاب درســال ۹۸ شــدیم.

ــهرکرد  ــکی ش ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش رئی

ــه  ــالش کلی ــا ت ــم ب ــن مه ــرد: ای ــد ک تاکی

معاونــان و رؤســای مراکــز تابعه دانشــگاه 

ــی  ــات همگ ــه از زحم ــد ک ــق ش محق

ــود. ــکر می ش ــر و تش ــا تقدی آن ه

ــه  ــن تقدیرنام ــه داد: در مت وی ادام

جعفــر مردانــی، معــاون سیاســی، 

امنیتــی و اجتماعــی اســتاندار 

ــده  ــاری آم ــال و بختی چهارمح

ــت:  اس

کشــورمان  امــروز  اگــر 

ــدار و  ــی، اقت دارای بالندگ

ــت  ــت از هم ــف اس ــربلندی در عرصه هــای مختل س

و تــالش دلســوزانی اســت کــه خدمــت بــه نظــام و 

مــردم را بزرگتریــن افتخــار خــود دانســته و وجــدان 

ــار و  ــرلوحه گفت ــت داری را س ــت و امان کاری، صداق

ــد. ــرار داده ان ــود ق ــردار خ ک

همــت و تــالش صادقانــه حضرتعالــی و همکارانتــان 

در اجــرای برنامه هــا و ترویــج فرهنــگ عفــاف و 

ــت  ــخگو نیس ــق پاس ــرت ح ــز حض ــاب را ج حج

ْنُفِســُکْم  ُموا ِألَ چراکــه در نــزد خداوند منــان " َوَمــا ُتَقدِّ

ِمــْن َخْیــٍر َتِجــُدوُه ِعْنــَد اِهللا ُهــَو َخْیــًرا َوَأْعَظــَم َأْجــًرا 

ــم و  ــس عظی ــی ب ــر جایگاه ــک و خی ــای نی " کاره

ــاس  ــه براس ــا ک ــذا از آنج ــد، ل ــع دارن ــه ای رفی مرتب

ــاب  ــاف و حج ــری عف ــتاد راهب ــی س ــج ارزیاب نتای

ــتانی، آن  ــال ۱۳۹۸ ادارات اس ــرد س ــتان از عملک اس

دســتگاه موفــق بــه کســب رتبــه ســوم اســتانی در 

ــت،  ــده اس ــر گردی ــاالی ۵۰ نف ــتگاه های ب ــن دس بی

بــه مصــداق کالم شــریف " َمــن َلــم َیشــُکِر الَمخلــوَق 

ــه  ــالش صادقان ــام و ت ــَق" از اهتم ــُکِر الخاِل ــم َیش َل

ــکر  ــر و تش ــان تقدی ــکاران محترمت ــی و هم جنابعال

نمــوده و دوام توفیقــات شــما را از پیشــگاه خداونــد 

ــم. ــئلت می نمای ــال مس متع

تبر�ک ر�است دانشگاه علوم پزشکی 
شهرکرد به مناسبت روز حسابدار
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ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش ــدا; رئی وب

شــهرکرد از آمادگــی کامــل بــرای اجــرای 

ــاج قاســم ســلیمانی در  طــرح شــهید ح

ــر داد. ــاری خب ــال و بختی چهارمح

بــه گــزارش وبــدا; دکتــر مجیــد شــیرانی 

در حاشــیه تشــکیل قــرارگاه طــرح شــهید 

ــو  ــت و گ ــلیمانی در گف ــم س ــاج قاس ح

ــال و  ــز چهارمح ــیمای مرک ــا صــدا و س ب

بختیــاری، گفــت: در راســتای مدیریــت و 

کنتــرل بیمــاری کوویــد_۱۹ بــه روش محله 

محــور بــا نــام طــرح شــهید حــاج قاســم 

ــا  ــی ب ــیار خوب ــات بس ــلیمانی اقدام س

ــا و  ــه ســازمان ها و ارگان ه ــکاری هم هم

بــا محوریــت ســپاه پاســداران و دانشــگاه 

علــوم پزشــکی شــهرکرد در اســتان انجــام 

شــده اســت.

رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد 

ادامــه داد: بــه عنــوان یکی از اســتان های 

ــاج  ــهید ح ــرح ش ــرای ط ــتاز در اج پیش

ــازماندهی  ــل س ــلیمانی مراح ــم س قاس

و برنامه ریــزی بــه صــورت ۱۰۰ درصــد 

انجــام شــده و وارد فــاز اجرایــی شــدیم.

ــط  ــورت متوس ــه ص ــرد: ب ــوان ک وی عن

نزدیــک بــه ۴۰ درصــد فــاز اجرایــی طــرح 

مذکــور نیــز در اســتان چهارمحــال و 

بختیــاری انجــام شــده اســت، تیم هــای 

مراقبتــی، نظــارت و حمایتــی شــکل 

ــب  ــود را در قال ــت خ ــد و فعالی گرفته ان

ــرح  ــرح مط ــه در ط ــردی ک ــت راهب هف

اســت انجــام می دهنــد.

ــش  ــه افزای ــاره ب ــا اش ــیرانی ب ــر ش دکت

ــد_۱۹ در  ــت کووی ــام تس ــای انج محل ه

چهارمحــال و بختیــاری، خاطرنشــان کرد: 

ــا و  ــا در اســتان محی تســت ســریع کرون

ــان  ــت و درم ــبکه های بهداش ــن ش در بی

ــدند. ــع ش ــتان ها توزی شهرس

رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد 

اضافــه کــرد: یــک ســامانه بومــی در 

ــاری طراحــی  اســتان چهارمحــال و بختی

شــده اســت کــه اطالعــات همــه بیمــاران 

ــده و  ــت ش ــامانه ثب ــن س ــت در ای مثب

براســاس آن خانــواده و کســانی کــه 

تمــاس نزدیــک بــا بیمــاران داشــتند 

مــورد پیگیــری و ردیابــی قــرار می گیرنــد.

وی یــادآور شــد: در مــوارد الزم کــه بیمــار 

پرخطــر اســت، بــه صــورت ویــژه تحــت 

نظــارت و مراقبــت قــرار می گیــرد، حتــی 

بــرای افــراد ناتــوان و زمین گیــر نیــز 

ــا  ــت ت ــده اس ــیده ش ــر الزم اندیش تدابی

ــام  ــا انج ــزل آن ه ــل من ــت در مح تس

شــود.

وبــدا; جلســه قــرارگاه طرح شــهید قاســم 

ســلیمانی بــا حضــور خانــم دکتــر حضرتی 

ناظــر وزارتــی طــرح شــهید ســلیمانی، 

دانشــگاه  معاونیــن  و  ریاســت 

علوم پزشــکی شــهرکرد، 

ــری فرمانده  ســردار اکب

ــر  ــرت قم ــپاه حض س

 ، ( ع ) شــم بنی ها

ــاون  مع

اســتاندار  عمرانــی  امــور  هماهنگــی 

چهارمحــال و بختیــاری و... صبح دوشــنبه 

مــورخ ۱۷ آذرمــاه ۹۹ تشــکیل جلســه داد.

قــرارگاه  ایــن  در  وبــدا;  گــزارش  بــه 

ــیده  ــر اندیش ــن تدابی ــوص آخری درخص

شــده در خصــوص اجــرای هــر چــه بهتــر 

ــاج قاســم ســلیمانی در  طــرح شــهید ح

چهارمحــال و بختیــاری گزارشــات کاملــی 

ــد. ــرح ش مط

در ابتــدا جلســه ســردار علی محمــد اکبری 

ــه  ــز و تفاهم نام ــالغ از مرک ــا اب ــت: ب گف

منعقــده بیــن وزارت بهداشــت، درمــان 

ــازمان  ــکی و س ــوزش پزش و آم

بســیج مســتضعفین، 

صلــه  فا بال

ی  مه هــا هم نا تفا

اجــرای  اســتانی 

طــرح شــهید 

طرح شهید حاج قاسم سلیمانی 

آمادگی کامل برای اجرای طرح شهید
 حاج قاسم سلیمانی در چهارمحال و بختیاری

تشکیل جلسه قرارگاه طرح شهید قاسم سلیمانی با حضور خانم 

دکتر حضرتی ناظر وزارتی طرح شهید سلیمانی
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بیــن  ســلیمانی  قاســم  حــاج 

ــهرکرد  ــکی ش ــوم پزش ــگاه عل دانش

و ســپاه حضــرت قمــر بنی هاشــم (ع) 

ــد. ــد ش منعق

فرمانــده ســپاه حضرت قمــر بنی هاشــم(ع) 

ــت  ــده اس ــرر ش ــه مق ــه اینک ــاره ب ــا اش ب

ــاج  ــهید ح ــرح ش ــرارگاه ط ــتانی ق ــات اس جلس

ــود،  ــان تشــکیل ش ــه در می ــک هفت قاســم ســلیمانی ی

افــزود: همچنیــن در قالــب همیــن طــرح تفاهم نامــه ای بیــن 

جمعیــت هــالل احمــر چهارمحــال و بختیــاری و دانشــگاه علــوم 

پزشــکی شــهرکرد نیــز منعقــد شــد.

ــرح  ــی ط ــم حمایت ــتیبانی و تی ــرح پش ــه ط ــان اینک ــا بی وی ب

آمادگــی ۱۰۰ درصــدی دارد، ادامــه داد: ۷ هــزار بســته معیشــتی 

ــی جهــت توزیــع در بیــن  ــای حمایت ــتیبانی تیم ه بــرای پش

ــت. ــده اس ــم ش ــا فراه ــیب دیدگان کرون آس

ــای  ــاری ویژگی ه ــال و بختی ــرد: چهارمح ــان ک ــری خاطرنش اکب

خاصــی دارد، ایــن اســتان چــه در انقــالب، چــه در دفــاع مقــدس 

و چــه در دفــاع از حــرم آل اهللا در خــط مقــدم بــوده تــا جایــی کــه 

اولیــن شــهید مدافــع ســالمت حــوزه بهداشــت و درمــان اهــل 

ایــن اســتان اســت.

ــا  ــرد: ب ــه ک ــم (ع) اضاف ــر بنی هاش ــرت قم ــپاه حض ــده س فرمان

شــیوع بیمــاری کرونــا بالــغ بــر ۷۵ میلیــارد تومــان کمــک نقــدی 

و غیرنقــدی توســط مــردم چهارمحال و بختیــاری جمــع آوری و در 

اختیــار نیازمنــدان قــرار گرفتــه اســت.

وی تاکیــد کــرد: در ابتــدای شــیوع بیمــاری کرونــا نقاهتگاه هایــی 

ــن  ــاده شــد و ای توســط ســپاه حضــرت قمــر بنی هاشــم (ع) آم

آمادگــی وجــود دارد کــه درصــورت نیــاز مجــددا ایــن نقاهتگاه هــا 

راه انــدازی شــوند.

ــرح  ــت ط ــرط موفقی ــت: ش ــری گف ــد جزای ــید راش ــه س در ادام

ــروس اســت. ــر وی ــز ب ــلیمانی تمرک ــهید حــاج قاســم س ش

ــس  ــکی شــهرکرد و رئی ــوم پزش ــگاه عل ــتی دانش ــاون بهداش مع

مرکــز بهداشــت چهارمحــال و بختیــاری افــزود: در چهــل و یکمین 

ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا کــه در محضــر رهبــر معظــم انقالب 

ــر لــزوم راه انــدازی فــوری عقبــه حمایتــی  اســالمی برگــزار شــد ب

ــهید  ــرح ش ــن روز ط ــد از همی ــد ش ــاری تاکی ــرل بیم ــرای کنت ب

ســلیمانی طراحــی و اجــرا گردیــد.

وی ادامــه داد: از ابتــدای شــیوع بیمــاری تاکنــون ۵۶ هــزار و ۱۱۹

ــه از  ــا در اســتان انجــام شــده اســت ک ــری کرون ــورد نمونه گی م

ایــن تعــداد نتیجــه آزمایــش ۲۰ هــزار و ۹۹۳ مــورد مثبــت اعــالم 

شــده اســت. وی عنــوان کــرد: از مجمــوع نمونه هــای گرفته شــده 

ــدگان  ــه از مراجعه کنن ــزار نمون ــاری ۴۷ ه ــال و بختی در چهارمح

ــود،  ــوارد بســتری ب ســرپایی و ۹ هــزار نمونه گیــری نیــز از م

تاکنــون ۶۵۹ نفــر نیــز جــان خــود را از دســت داده انــد.

ــس  ــکی شــهرکرد و رئی ــوم پزش ــگاه عل ــتی دانش ــاون بهداش مع

ــرد:  ــان ک ــاری خاطرنش ــال و بختی ــت چهارمح ــز بهداش مرک

ــوده  ــد ب ــا در کشــور ۴.۸ درص ــی از کرون ــر ناش ــرگ و می ــرخ م ن

ــد  ــت و ۷۵.۳ درص ــد اس ــتان ۳.۱ درص ــن اس ــرخ در ای ــن ن و ای

ــوند. ــص می ش ــه و ترخی ــود یافت ــاران بهب بیم

وی بــا اشــاره بــه اینکه بیشــتر مــرگ و میرهای 

ــه افــراد بــاالی ۶۰ ناشــی از کرونــا مربــوط ب

ــان کــرد: در اجــرای طــرح  ســال اســت، بی

ــن و  ــلیمانی اولی ــم س ــاج قاس ــهید ح ش

ــود  ــکیالت ب ــث تش ــن بح ــم تری مه

کــه ایــن ســازوکار در قالــب قــرارگاه 

اســتانی و شهرســتانی تشــکیل 

شــد. وی تاکیــد کــرد: در مجمــوع 

در چهارمحــال و بختیــاری ۴۰۲ محلــه 

شناســایی و ســازماندهی شده اســت، ۴۶۱

تیــم مراقبتــی، ۱۵۶ تیــم نظارتــی و ۴۸۰ تیم 

ــوع  ــده و در مجم ــاماندهی ش حمایتــی س

۳۲۹۱ نفــر در قالــب ۱۰۹۷ تیــم فعالیــت مــی کننــد.

ــهرکرد و  ــکی ش ــوم پزش ــگاه عل ــتی دانش ــاون بهداش مع

رئیــس مرکــز بهداشــت چهارمحــال و بختیــاری بــا تاکیــد بــر 

ــت  ــه  گانه فعالی ــای س ــه تیم ه ــون در ۱۵۵ محل ــه هم اکن اینک

ــار داشــت: ۹۲ هــزار و ۷۲۷ ســفیر ســالمت  ــد، اظه ــی دارن اجرای

شناســایی شــدند.

دکتــر مجیــد شــیرانی نیــز گفــت: خوشــبختانه در اســتان 

ــوج  ــا ۳ م ــور ب ــرایط کش ــالف ش ــاری برخ ــال و بختی چهارمح

بیمــاری روبــرو نبودیــم و رونــد بیمــاری از ابتدا آهســته و پیوســته 

ــود. ــی نوســان ب ــا کم ــراه ب هم

رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد افــزود: آمــوزش بســیار 

ــت  ــورت گرف ــتان ص ــاری در اس ــیوع بیم ــدای ش ــیع از ابت وس

برداشــت مــن ایــن اســت کــه وقتــی بــه صــورت تهاجمــی بــا 

بیمــاری برخــورد کنیــم موفــق خواهیــم شــد.

وی تاکیــد کــرد: اگرچــه آب و هــوای خــوب اســتان چهارمحــال و 

ــه ایــن اســتان باعــث  بختیــاری و مســافرت های بســیار زیــاد ب

شــد در مســیر بیمــاری نوســاناتی ایجــاد شــود.

دکتــر شــیرانی عنــوان کــرد: پختــه تریــن راهــی کــه بــرای مقابلــه 

بــا بیمــاری ارائــه شــد طــرح شــهید حاج قاســم ســلیمانی اســت، 

ــه  ــد ب ــا بای ــد انجــام می شــد و از اول م ــدا بای ــن طــرح از ابت ای

دنبــال ویــروس مــی رفتیــم.

رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد خاطرنشــان کــرد: نکتــه 

مهــم ایــن اســت کــه طــرح شــهید حــاج قاســم ســلیمانی بــه 

صــورت مصمــم و بــا دغدغــه انجــام شــود کــه ایــن ذهنیــت در 

ــه  ــتان ب ــن اس ــؤوالن ای ــن مس ــاری و در بی ــال و بختی چهارمح

ــود. ــده می ش ــی دی خوب

در انتهــای ایــن جلســه نیــز دکتــر مریــم حضرتــی گفــت: اجــرای 

ــال و  ــتان چهارمح ــلیمانی در اس ــم س ــاج قاس ــهید ح ــرح ش ط

بختیــاری بــه خوبــی پیــش رفتــه اســت و ایــن موضــوع جــای 

تشــکر دارد.

ناظــر وزارتــی طــرح شــهید حــاج قاســم ســلیمانی افــزود: اگرچــه 

ــه شــمار مــی رود  ــان و کشــور ب ــرای جه ــد بزرگــی ب ــا تهدی کرون

ــا،  ــکار عمل ه ــون ابت ــی همچ ــای بزرگ ــا و فرصت ه ــا درس ه ام

ــری داد. ــه بش ــه جامع ــا ب ــیوه مدیریت ه ــا و ش خالقیت ه

وی بیــان کــرد: انســجام و تعامــل خــوب درون و بــرون ســازمانی 

در اســتان چهارمحــال و بختیــاری در بحــث مقابلــه بــا بیمــاری 

کرونــا و اجــرای طــرح شــهید حــاج قاســم ســلیمانی وجــود دارد 

و دقــت باالیــی کــه در اجــرای ایــن طــرح صــورت گرفتــه قابــل 

توجــه اســت.

ــار  ــر چه ــا ب ــه پاندمی ه ــرد: در هم ــه ک ــی اضاف ــر حضرت دکت

اصــل تاکیــد می شــود، ابتــدا کشــف زودرس بیمــاری در همــه 

ــوم  ــی، س ــی و نقاهتگاه ــه خانگ ــت، دوم قرنطین ــردم اس م

رهگیــری و ردیابــی ویــروس بــه عنــوان اصلــی مهــم 

و در آخــر مهم تریــن رکــن اقدامــات حمایتــی 

و معیشــتی اســت کــه در چهارمحــال و 

ــام  ــی در حــال انج ــاری بــه خوب بختی

اســت.
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وبــدا; معــاون پرســتاری وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی و 

ناظــر وزارتــی طــرح شــهید حــاج قاســم ســلیمانی وزارت از مقدمــات 

اجــرای ایــن طــرح در چهارمحــال و بختیــاری ابــراز رضایــت کــرد.

ــه گــزارش وبــدا; دکتــر مریــم حضرتــی در حاشــیه تشــکیل قــرارگاه  ب

طــرح شــهید حــاج قاســم ســلیمانی در چهارمحــال و بختیــاری، گفــت: 

نــام طــرح شــهید حــاج قاســم ســلیمانی بســیار هوشــمندانه انتخــاب 

ــوای نــام مقــدس ایــن شــهید  شــده اســت، چراکــه وقتــی همــه در ل

ــد  ــالش کن ــر بخشــی ت ــر کــس از ه جمــع شــوند باعــث می شــود ه

آنچــه در تــوان دارد را انجــام دهــد.

ــزود:  ــکی اف ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم ــتاری وزارت بهداش ــاون پرس مع

در بازدیــدی کــه در اســتان چهارمحــال و بختیــاری انجــام شــد، شــاهد 

ــم از  ــا اع ــرون ســازمانی از همــه گروه ه ــل بســیار خــوب درون و ب تعام

ســپاه، هالل احمــر، نیروهــای مردمــی و... در اجــرای طــرح شــهید حــاج 

قاســم ســلیمانی در ایــن اســتان بــودم.

وی ادامــه داد: اجــرای ایــن طــرح باعــث می شــود ســریع تر مــوارد بیمــار 

کشــف و اگــر نیــاز بــه درمــان یــا قرنطینــه دارنــد، اقدامــات مراقبتــی بــرای 

آن هــا انجــام  شــود، تــا زنجیــره عفونت هــا قطــع شــده و هــر چــه ســریع تر 

از لــوس وجــود ویــروس کرونــا رهایــی یابیــم.

دکتــر حضرتــی خاطرنشــان کــرد: خوشــبختانه در حــال حاضــر تعــداد مــوارد 

ســرپایی ، بیمــاران بســتری و مــرگ و میرهــا رونــد رو بــه پا�ــن داشــته و ایــن 

بــه همــت ریاســت دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد و کادر بهداشــت و درمان 

ایــن اســتان اســت کــه جــای تقدیــر و تشــکر دارد.

ــه  ــوزش پزشــکی اضاف معــاون پرســتاری وزارت بهداشــت، درمــان و آم

کــرد: شــرایط حــال حاضــر و کاهــش بــار بیمــاری بــه معنــای اتمام 

کار نیســت، مــردم بایــد همچنــان پروتکل هــای بهداشــتی 

را رعایــت کننــد و خــود نیــز در اجــرای طــرح شــهید 

حــاج قاســم ســلیمانی مشــارکت فعــال داشــته 

باشــند تــا بتــوان ایــن طــرح را بــه نحــو 

احســن اجــرا کــرد.

رضایت ناظر وزارت بهداشت از مقدمات اجرای طرح

 شهید حاج قاسم سلیمانی در چهارمحال و بختیاری
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وبــدا؛ رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی، خدمــات بهداشــتی و درمانــی 

ــز  ــات مراک ــار مراجع ــمگیر ب ــش چش ــاری، از کاه ــال و بختی چهارمح

ــی و  ــژه کرونای ــت هــای وی ــال محدودی ــی اعم ــتان در پ ــی اس درمان

همراهــی خــوب مــردم در اجــرای پروتــکل هــای بهداشــتی خبــر داد.

بــه گــزارش وبــدا؛ دکتــر مجیــد شــیرانی در تشــریح آخریــن وضعیــت 

شــیوع بیمــاری کرونــا در پانزدهمیــن روز از آذرمــاه ۹۹ در چهارمحــال و 

بختیــاری اظهــار داشــت: طــی ۲۴ ســاعت گذشــته ۹۹ بیمــار بــا عالیــم 

بالینــی مشــکوک بــه بیمــاری کرونــا بــه مراکــز بهداشــتی و درمانــی 

ســرپایی اســتان مراجعــه داشــته انــد کــه از ایــن تعــداد ۴۲ بیمــار بــا 

ــی بســتری شــده  ــن بیمــاری در مراکــز درمان ــه ای عالیــم مشــکوک ب

انــد.

وی تصریــح کــرد: طــی ۲۴ ســاعت گذشــته عــالوه بــر مــوارد ســرپایی، 

تســت ۲۰ مراجعــه کننــده بیمارســتانی بــا عالیــم بالینــی مشــکوک بــه 

بیمــاری کوویــد ۱۹ کــه در مراکــز درمانــی بســتری شــده بودنــد مثبــت 

قطعــی اعــالم شــد.

ــه  ــکوک ب ــی و مش ــت قطع ــار مثب ــون ۲۶۵ بیم ــم اکن ــزود: ه وی اف

ــان  ــت و درم ــت مراقب ــتان تح ــی اس ــز درمان ــا در مراک ــاری کرون بیم

هســتند کــه از ایــن تعــداد ۲۱۹ نفــر مثبــت قطعــی و مابقــی در انتظــار 

پاســخ نتایــج آزمایشــات بــرای رد یــا تا�ــد بیماریشــان هســتند.

دکتــر شــیرانی بــا ابــراز تاســف از اینکــه در شــبانه روز گذشــته، ۳ مــورد 

جدیــد فوتــی ناشــی از ابتــال بــه بیمــاری نوپدیــد کوویــد ۱۹ در اســتان 

بــه ثبــت رســید، مجمــوع فوتــی هــای ناشــی از ابتــال بــه ایــن بیماری 

در چهارمحــال و بختیــاری را ۶۵۶ نفــر اعــالم کــرد.

وبــدا، رئیــس دانشــگاه علوم پزشــکی شــهرکرد در آ�ن گرامیداشــت 

روز دانشــجو از انجــام اقداماتــی بــرای رفــاه حــال دانشــجویان ایــن 

ــگاه خبر داد. دانش

بــه گــزارش وبــدا؛ دکتــر مجیــد شــیرانی در حاشــیه آ�ــن 

ــد،  ــزار ش ــازی برگ ــورت مج ــه ص ــه ب ــجو ک ــت روز دانش گرامیداش

گفــت: بــه زودی تســهیالت حــوزه تحصیلی و مســکن دانشــجویان 

ــود. ــق می ش ــهرکرد محق ــکی ش ــوم پزش ــگاه عل دانش

ــا تالش هــا  رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد ادامــه داد: ب

ــن دانشــگاه  ــه دانشــکده پرســتاری ای ــای انجــام گرفت و پیگیری ه

ــید. ــد رس ــرداری خواه ــه بهره ب ــال ب ــاه امس بهمن م

وی از راه انــدازی صنــدوق خیریــه دانشــجویان بی بضاعــت خبــر داد 

و عنــوان کــرد: ســلف ســرویس مجتمــع آموزشــی رحمتیه بــه زودی 

ــدازی خواهد شــد. راه ان

وبــدا؛ رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد دانشــجویان را مایــه 

حیــات و زندگــی در دانشــگاه و جامعــه دانســت.

بــه گــزارش وبــدا؛ دکتــر شــیرانی در آ�ــن گرامیداشــت روز دانشــجو 

کــه بــه صــورت مجــازی برگــزار شــد، بــا اشــاره بــه اینکــه از افتخــارات 

ــه هیــچ گاه دســت از دانــش  ــن اســت ک اعضــای هیــأت علمــی ای

اســت  شــأن  دو  دارای  دانشــجو  افــزود:  برنمی دارنــد،  جویــی 

ــه  ــری روحی ــش باشــد و دیگ ــی کســب دان ــد در پ ــه بای ــدا اینک ابت

آرمان خواهــی وی اســت.

ــن  ــه بی ــان اینک ــا بی ــهرکرد ب ــکی ش ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش رئی

دانشــجو و دانش آمــوز تفــاوت عمــده ای وجــود دارد، ادامــه داد: ایــن 

ــدا  ــرد، ابت ــأت می گی ــجو نش ــش روی دانش ــکار پی ــاوت از دو راه تف

اینکــه دانشــجو یــا بایــد از آموزه هــای دیگــران اســتفاده کنــد یــا در 

کنــار آن روحیــه پرسشــگری، تحقیــق و تفحــص داشــته تــا بتواننــد در 

جامعــه تاثیرگــذار باشــد.

وی عنــوان کــرد: دانشــجو چشــم و گــوش جامعــه اســت و باید تالش 

کنــد تــا ایــن وظیفــه خــود را بــه خوبــی انجــام دهــد، آنچه دانشــجو 

ــی  ــه آرمان گرای ــر و ب ــد ایده آل ت ــان می کن ــد و بی ــخیص می ده تش

ــر اســت. نزدیک ت

ــجو  ــک دانش ــی رود ی ــار م ــه انتظ ــان اینک ــا بی ــیرانی ب ــر ش دکت

ــار نکنــد، چــرا و چگونــه داشــته باشــد،  شــبیه یــک دانش آمــوز رفت

ــی پرسشــگر  ــد ذهن ــه هــم دانشــجو بای ــرد: در جامع خاطرنشــان ک

ــت  ــع و حقیق ــا خــالف واق ــدارد ی ــول ن ــه قب ــواردی را ک داشــته و م

ــد. ــوان کن ــرام عن ــن احت ــه و در عی ــت لهج ــا صراح ــت ب اس

رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد تاکیــد کــرد: دانشــجویان 

نبایــد اجــازه دهنــد دیگــران بــه آن هــا بگوینــد چگونــه رفتــار کننــد، 

از طرفــی مســؤوالن نیــز در برابــر دانشــجویان وظایفــی دارنــد و آن 

پرهیــز از برخــورد ســلبی بــا دانشــجو اســت.

وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود افــزود: کرونــا شــرایط بســیار 

ســختی به ویــژه در بخــش بهداشــت و درمــان و دانشــجویان 

دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد حاکــم کــرده اســت، امــا ایــن اتفاق 

ــه در روزگاری حضــور  ــه باشــد ک ــن مجموع ــد جــزء افتخــارات ای بای

داشــتند کــه توانســتند بــه مــردم کمــک کننــد.

ــوم پزشــکی  ــگاه عل ــجویان دانش ــرد: دانش ــوان ک ــیرانی عن ــر ش دکت

ــار کادر  ــتند در کن ــده نداش ــه ای برعه ــه وظیف ــم آنک ــهرکرد علی رغ ش

ــرل و  ــث کنت ــایانی در بح ــک ش ــد و کم ــان ماندن ــت و درم بهداش

ــد. ــردم کردن ــه و م ــن مجموع ــه ای ــا ب ــاری کرون ــا بیم ــه ب مقابل

کاهش چشمگیر بار مراجعات مراکز درمانی چهارمحال و 

بختیاری در پی اعمال محدودیت های ویژه کرونایی

خبر خوش رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 

در  روز گرامیداشت دانشجو

دانشــجو مایه حیات و زندگی در دانشــگاه و جامعه است



۲۰

ــدا؛ طــرح دانش بنیــان تولیــد ســوآپ های  وب

نمونه بــرداری ویــروس کرونــا در شــهرکرد 

همزمــان بــا ۹ طــرح پژوهشــی حوزه ســالمت 

ــا  ــس ب ــاط ویدئوکنفران ــق ارتب ــور از طری کش

ــوزش  ــان و آم ــت، درم ــر بهداش ــور وزی حض

ــد. ــرداری ش ــکی بهره ب پزش

ــان  ــت، درم ــر بهداش ــدا؛ وزی ــزارش وب ــه گ ب

دوازدهمیــن  در  پزشــکی  آمــوزش  و 

آ�ــن پویــش ره ســالمت  کــه از طریــق 

ویدئوکنفرانــس برگــزار شــد از تالش هــای 

دانش بنیــان  شــرکت های  و  پژهشــگران 

چهارمحــال و بختیــاری در مهــار و مقابلــه 

ــت:  ــرد و گف ــی ک ــا قدردان ــروس کرون ــا وی ب

شــرکت زیســت رویش ایــن اســتان بــا تولیــد 

ســوآپ های داکــرون کار بزرگــی در ایــن حــوزه 

انجــام داده اســت.

ــت  ــن از مدیری ــی همچنی ــعید نمک ــر س دکت

دانشــگاه علــوم پزشــکی ایــن اســتان در مهــار 

ــن اســتان  ــا در ای ــروس کرون ــر وی ــک اخی پی

نیــز قدردانــی کــرد و افــزود: ایــن اســتان بــا 

مدیریــت مطلــوب خــود در دوران شــیوع 

کرونــا و بــه ویــژه در مهــار پیــک اخیــر خــوش 

ــت. ــیده اس درخش

وی تصریــح کــرد: بــا تولیــد انبوه ســوآپ های 

نمونه بــرداری ویــروس کرونــا از ســوی شــرکت 

ــوزه  ــنگینی از دوش ح ــار س ــت رویش ب زیس

بهداشــت و ســالمت برداشــته شــد کــه اقــدام 

بســیار ارزشــمندی بــه شــمار مــی رود.

ــات  ــکی خدم ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش ر�

ــی و بهداشــتی چهارمحــال و بختیــاری  درمان

نیــز در ایــن آ�ــن در خصــوص ایــن دســتاورد 

ــت:  ــار داش ــتان اظه ــی در اس ــی پژوهش علم

ــن  ــه پیــش از ای ــرداری ک ســوآپ های نمونه ب

بــا دســتگاه های خارجــی تولیــد می شــد 

عــالوه  بــر اینکــه شــکننده بــود بلکه به ســبب 

جــذب بــاالی پنبــه هیدروفیلــی، نمونه ســریع 

ــب بســیاری از  ــن ترتی ــد و بدی جــذب می ش

ــا منفــی کاذب  ــای تشــخیص کرون آزمایش ه

ــد. ــالم می ش اع

امــا  داد:  ادامــه  شــیرانی  مجیــد  دکتــر 

ــوی  ــده از س ــد ش ــرون تولی ــوآپ های داک س

علــوم  دانشــگاه  زیســت رویش  شــرکت 

پزشــکی شــهرکرد، هــم قابــل انعطــاف اســت 

کــه از شکســتگی دســتگاه جلوگیــری می کنــد 

ــد  ــتر تولی ــی پلی اس ــه مصنوع ــا پنب ــم ب و ه

شــده و قــدرت جــذب نمونــه را کاهــش 

می دهــد.

ــرکت  ــن ش ــرد: ای ــح ک ــیرانی تصری ــر ش دکت

ــن ســوآپ ها  ــه از ای ــون قطع ــون ۲ میلی تاکن

ــد  ــروش رســانده و می توان ــه ف را در کشــور ب

ــو  ــن کاال را جوابگ ــه ای ــور ب ــاز کش ــام نی تم

باشــد.

ــات  ــکی خدم ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش ر�

ــی و بهداشــتی چهارمحــال و بختیــاری  درمان

افــزود: تمامــی مراحــل ســاخت ایــن محصول 

ــی اســت  ــزار بوم از نظــر ســخت افزار و نرم اف

انبــوه آن از طریــق اداره  و مجــوز تولیــد 

تجهیــزات وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش 

پزشــکی صــادر شــده اســت.

ــال و  ــاوری چهارمح ــم و فن ــارک عل ــس پ ر�

بختیــاری نیــز در خصــوص حمایت هــای 

ــت:  ــارک از شــرکت زیســت رویش گف ــن پ ای

ایــن شــرکت در پــارک علــم و فنــاوری اســتان 

ــعه و  ــق، توس ــت و ۴۵ روز تحقی ــتقر اس مس

ــز ایــن شــرکت در فضــای کارگاهــی  تجهی

ــوده اســت. ــتان ب ــاوری اس ــم و فن ــارک عل پ

دکتراســماعیل پیرعلــی خاطرنشــان کــرد: 

میلیــون تومــان از محــل  همچنیــن ۴۰۰ 

صنــدوق پژوهــش و فنــاوری پــارک بــه 

شــرکت کمــک شــده اســت.

ــت رویش  ــول شــرکت زیس ــزود: محص وی اف

ــوه  ــروش انب ــکان ف ــده و ام ــازی ش تجاری س

ــازار وجــود دارد. آن در ب

بــر اســاس ایــن گــزارش، ســوآپ یــک وســیله 

ــه  ــت ک ــی اس ــای معمول ــبیه گوش پاکن ه ش

ــه  ــمت بدن ــک قس ــر و ی ــمت س دارای ۲ قس

ــرد دارد. ــرداری کارب ــت نمونه ب ــت و جه اس

طرح تولید سوآپ های نمونه برداری

 ویروس کرونا در شهرکرد رونمای�ی شد



۲۱

آئین استقبال از دک�تر جان بابایی 
معاون درمان وزارت بهداشت،

 در سفر به استان 
چهارمحال و بختیاری

 بازدید معاون درمان وزارت 
بهداشت، ریاست  و معاونین 

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد از 
بخش های نمونه گیری و پذیرش  

کلینیک تنفسی بیمارستان 
هاجر (س) شهرکرد

دیدار دک�تر شیرانی رئیس 
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد با 

سردار امان اللهی فرمانده انتظامی 
استان چهارمحال و بختیاری 

آئین تجلیل از جانبازان و ایثارگران 
و خانواده معزز شهدا 

دانشگاه علوم پزشکی استان به 
مناسبت هفته دفاع مقدس

 آی�ین افتتاح بخش  مرکزی 
مرکز آموزشی درمانی آیت ا... 

کاشانی شهرکرد با حضور دک�تر 
قاسم جان بابایی معاون درمان 

وزارت بهداشت، ریاست و 
معاونین دانشگاه علوم پزشکی 

شهرکرد و معاون هماهنگی امور 
عمرانی استانداری

 چهارمحال و بختیاری



۲۲

ــرم دفتــر نهــاد  ــؤول محت وبــدا; مس

نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری در 

شــهرکرد  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه 

ــه  ــرآن و فق ــات ق ــق آی ــر طب ــت: ب گف

اســالمی، همگــی دربرابــر ســالمت 

جامعــه مســؤول هســتیم.

ــالم و  ــت االس ــدا; حج ــزارش وب ــه گ ب

المســلمین دکتــر محمدحســین صغیــرا 

ــران  ــام ای ــده شــب های ب در برنامــه زن

ــدا و ســیمای مرکــز چهارمحــال و  ص

بختیــاری درخصــوص وظایــف مؤمنــان 

ــژه در بحــث  نســبت بــه یکدیگــر به وی

ــام  ــی در ای ــای اجتماع ــت رفتاره رعای

ــات  ــزود: آی ــا، اف ــاری کرون ــیوع بیم ش

ــالمی را در  ــه اس ــرآن وظیفــه جامع ق

رابطــه بــا دیگــر افــراد نشــان می دهــد 

ــد. ــن می کن ــا را تع� ــه م و وظیف

مســؤول محتــرم دفتــر نهــاد 

معظــم  مقــام  نمایندگــی 

رهبــری در دانشــگاه علــوم 

پزشــکی شــهرکرد بــا اشــاره بــه 

ــن  ــرآن همچنی ــات ق ــه در آی اینک

فقــه و شــریعت آمــده اســت کــه 

همگــی در برابــر چشــم، گــوش و دیگــر 

ــم  ــتفاده می کنی ــه از آن اس ــی ک اعضای

مســؤول هســتیم، ادامــه داد: در بحــث 

ــن  ــه همی ــز ب ــی نی ــالمت اجتماع س

شــکل اســت و اگــر رفتــاری از مــا ســر 

بزنــد کــه ســالمت جامعــه را بــه خطــر 

ــخگو  ــال آن پاس ــد در قب ــدازد بای بیان

ــیم. باش

وی بــا بیــان اینکــه همانگونــه کــه افراد 

در برابــر مــال یکدیگــر ضامــن هســتند 

ــز  ــالمت هــم نی ــر جــان و س در براب

ضمانــت دارنــد، عنــوان کــرد: بــر طبــق 

اســتفتائات فقهــای مختلــف اگــر فردی 

ســالمت  و  جــان  ســهل انگاری  بــا 

بــه  را  خطــر بیانــدازد بایــد دیگــران 

دیــن ایــن 

ــردازد. ــیب را بپ آس

ــخنان  ــری از س ــش دیگ ــرا در بخ صغی

خــود خاطرنشــان کــرد: همــه از کوچک 

ــاع  ــدن اوض ــر ش ــرای بهت ــزرگ ب ــا ب ت

نامناســب کرونایــی کــه ایــن روزهــا بــا 

آن مواجه ایــم مســؤولیم و در برابــر هــر 

ــد  ــن آن بای ــی کوچک تری ــی، حت حرکت

بــا علــم حرکــت کنیــم.

مســؤول محتــرم دفتــر نهــاد نمایندگــی 

مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاه علوم 

ــرر  ــرد: ض ــه ک ــهرکرد اضاف ــکی ش پزش

رســاندن بــه خــود یا دیگــران در اســالم 

جایگاهــی نــدارد و نکوهیــده اســت.

ــی  ــاد نمایندگ ــر نه ــدا؛ مســؤول دفت وب

رهبــری در دانشــگاه  مقــام معظــم 

ــی  ــوم پزشــکی شــهرکرد گفــت: وقت عل

از استکبارســتیزی صحبــت می شــود 

تنهــا نبایــد بــه شــعار اکتفــا کنیــم بلکــه 

ایــن روحیــه را بایــد بــا عمــل خــود نیــز 

ــم. نشــان دهی

حجت االســالم  وبــدا؛  گــزارش  بــه 

آ�ــن  در  صغیــرا  محمدحســین 

گرامیداشــت روز دانشــجو در دانشــگاه 

علوم پزشــکی شــهرکرد گفت: در گام دوم 

ــه  ــم و همانگون انقــالب بــه ســر می بری

ــری  ــام معظــم رهب ــدات مق ــه از تاکی ک

اســت، گام دوم را بایــد محکــم و قــوی 

ــد داد  ــاق رخ نخواه ــن اتف ــم، ای برداری

ــدان  ــه می ــجویان ب ــه دانش ــر اینک مگ

آمــده تــا تمــدن اســالمی شــکل بگیــرد.

ــام  ــی مق ــاد نمایندگ ــر نه مســؤول دفت

معظــم رهبــری در دانشــگاه علــوم 

پزشــکی شــهرکرد افــزود: الزمــه رســیدن 

ــز  ــد چی ــن اســالمی چن ــه تمــدن نوی ب

ــه  ــادی ک ــت جه ــدا مدیری ــت، ابت اس

بایــد در تمــام منابــع و مدیریــت زمان و 

مــکان باشــد، دوم تغ�ــر صحیــح در راه 

ــن)  ــیره معصومی ــت از س و روش (تبعی

کــه نتیجــه ایــن تغ�ــر مثبــت، تغ�ــر 

بــه  رســیدن  و  زندگــی  ســبک  در 

ســبک زندگــی اســالمی اســت و ســوم 

ــه ضــد اســتکباری و ضــد  ایجــاد روحی

ــت. ــتعماری اس اس

وی بــا تاکیــد بــر اینکــه بایــد بــه دنبــال 

تغ�ــر صحیــح بــرای راه و روش صحیح 

ــالب  ــم انق ــر معظ ــت: رهب ــیم، گف باش

اســالمی فرمودنــد: " حیــات جامعــه بــه 

دانشــجو اســت"

صغیــرا خاطرنشــان کــرد: در ایــن برهــه 

کــه از حضــور دانشــجویان و اســاتید در 

ســطح دانشــگاه محــروم هســتیم، ایــن 

شــرایط نبایــد مــا را عقــب بیانــدازد.

ــام  ــی مق ــاد نمایندگ ــر نه مســؤول دفت

معظــم رهبــری در دانشــگاه علــوم 

پزشــکی شــهرکرد بــا بیــان اینکــه 

ــه دانشــجویان  ــه روحی ــی ک ــا زمان ت

ــه  ــه رو ب ــد جامع ــتیزی باش استکبارس

جلــو حرکــت خواهــد کــرد، یادآور شــد: 

ــروز کشــور  ــجوی ام خوشــبختانه دانش

ــه  ــز ب ــور نی ــذا کش ــت، ل ــود نیس خم

ــد. ــدا می کن ــوق پی ــداف س ــوی اه س

مسؤولیت مسلمانان در برابر سالمت جامعه بر اساس آیات قرآن و فقه اسالمی

استکبارستیزی تنها نباید در شعار خالصه شود



۲۳

وبــدا؛ معــاون 

مدیریــت  توســعه 

ریــزی  برنامــه  و  منابــع 

ــات  ــکی، خدم ــوم پزش ــگاه عل دانش

بهداشــتی و درمانــی چهارمحــال و بختیــاری، 

ــکی،  ــه پزش ــته جامع ــات شایس ــه خدم ــاره ب ــا اش ب

ــکان را از  ــی پزش ــات رفاه ــه امکان ــه ب ــه و توج ــع دغدغ رف

ی ایــن دانشــگاه برشــمرد. اولویت

بــه گــزارش وبــدا؛ دکتــر علــی ضامــن صالحــی فــرد در جمــع پزشــکان 

متخصــص جدیــد ایــن مجموعــه با اشــاره بــه گام هــای موثر دانشــگاه 

بــرای پرداخــت کارانــه پزشــکان و کادر درمانــی افــزود: دانشــگاه علــوم 

ــه  ــه کاران ــود ک ــی ب ــن دانشــگاه های ــف آخری پزشــکی اســتان در ردی

پرداخــت کــرده بودنــد کــه بــا تدابیــر اندیشــیده شــده و رایزنــی هــای 

انجــام شــده و علــی رغــم مشــکالت اعتبــاری، امــروز جــز اســتان هــای 

اول در پرداخــت کارانــه کلینیــک هــا بشــمار مــی رود و در حــال پیگیری 

جــدی و جــذب اعتبــارات الزم بــرای پرداخــت ســایر کارانــه هــا از جمله 

کارانــه عملکــرد بیمارســتانی کادر خــدوم پزشــکان ، پرســتاران و ســایر 

پرســنل پــر تــالش درمانــی و بهداشــتی اســت .

ــاب و  ــکالت ای ــون مش ــی همچ ــان موضوعات ــا بی ــن ب وی، همچنی

ــادآور  ــات رفاهــی از ســوی پزشــکان ی ذهــاب، پانســیون هــا و امکان

شــد، 

ــر اســاس  ب

ضوابــط و مقــررات 

مشــکالت  رغــم  علــی  و 

بودجــه ای، تمــام تالش مســئولین 

ــن مشــکالت  دانشــگاه در راســتای رفــع ای

و فراهــم نمــودن تجهیــزات و ملزومــات مــورد نیــاز 

ــر  ــن قش ــان ای ــی در ش ــات رفاه ــه خدم ــکان و ارائ پزش

ــت. ــش اس زحمتک

ــگاه  ــد دانش ــص جدی ــکان متخص ــه پزش ــن معارف ــت، آئی ــی اس گفتن

ــا  ــاه ۹۹ ب ــومین روز از مهرم ــت و س ــهرکرد در بیس ــکی ش ــوم پزش عل

ــد. ــزار ش ــتی برگ ــای بهداش ــکل ه ــق پروت ــت دقی رعای



۲۴

وبــدا؛ معــاون توســعه مدیریــت منابــع و برنامــه ریــزی دانشــگاه علــوم 

پزشــکی، خدمــات بهداشــتی و درمانــی چهارمحــال و بختیــاری، بــا بیــان 

اینکــه شــیوع کوویــد ۱۹ تاثیــرات زیــادی بــر زندگــی و ابعــاد کاری بشــر 

گذاشــته اســت، بــا اشــاره بــه اقــدام ایــن دانشــگاه در برگــزاری جشــنواره 

ــا" اظهــار  کشــوری علمــی، فرهنگــی و هنــری "زندگــی و مقابلــه بــا کرون

ــد ۱۹ مقدمــه حرکــت در  ــت کووی ــا محوری ــزاری جشــنواره ب داشــت: برگ

راســتای تغ�ــر ســبک زندگــی و ارتقــاء ســطح دانــش و ســالمت جامعــه 

اســت.

بــه گــزارش وبــدا؛ دکتــر علــی ضامــن صالحــی فــرد در اختتامیــه کمیتــه 

داوران آثــار جشــنواره کشــوری، علمــی، فرهنگــی، هنــری "زندگــی و مقابله 

ــه  ــه هفت ــف از جمل ــای مختل ــبت ه ــت مناس ــن گرامیداش ــا کرونا،ضم ب

پژوهــش، وحــدت حــوزه و دانشــگاه؛ فــرا رســیدن هفتــه پرســتار و میــالد 

بــا ســعادت حضــرت زینــب کبــری (س) را تبریــک گفــت و افــزود: امیــد 

اســت بــا نــگاه علمــی و ســنجیده گام هــای موثــر در راســتای پیشــرفت 

ــه کشــور  ــوآوری برداشــته و هــر روز شــاهد توســعه همــه جانب ــم و ن عل

باشــیم.

وی بــا اشــاره بــه انجــام مقدمــات برگــزاری ایــن جشــنواره افــزود: بایــد 

بــا تغ�ــر نگــرش در همــه افــراد جامعــه و تغ�ــر ســبک زندگــی مهــارت 

و دانــش زندگــی بــا کرونــا کــه امــروز تمــام ابعــاد زندگــی بشــر را تحــت 

تاثیــر قــرار داده اســت را آموخــت.

وی بــا تاکیــد بــر اینکــه مطالعــات و پژوهــش هــا بایــد تلفیقــی از آینــده 

و گذشــته نگــری باشــد خاطــر نشــان کــرد: شــیوع بیمــاری کرونــا موجــب 

شــد تجــارب جدیــد حاصــل شــود.

ــار مخــرب  ــا و آث ــا کرون ــه ب دکتــر صالحــی فــرد، بررســی راه هــای مقابل

روحــی، جســمی، اقتصــادی ، تجــاری و تغ�ــرات ایجــاد شــده در رفتارهــا، 

سیاســت هــا ، 

فرهنــگ و حتــی 

هــا  نگــرش 

کاهــش  در  را 

هــای  آســیب 

ــیوع  ــی از ش ناش

بیمــاری  ایــن 

س  منحــو

دانســته  موثــر 

برگــزاری  و 

ــنواره"زندگی  جش

بــا  مقابلــه  و 

کرونــا" را حرکتــی 

راســتا  ایــن  در 

د. شــمر بر

ــعه  ــاون توس مع

ــوم  ــگاه عل دانش

پزشکی شــهرکرد، 

ــکاری رســانه  هم

هــا در امرآموزش 

و اطــالع رســانی 

را مطلــوب و قابــل تقدیــر دانســت و اظهــار داشــت: قطعــا برگــزاری ایــن 

جشــنواره نقــاط قــوت و ضعــف هایــی داشــته اســت کــه تبدیــل نمــودن 

توانمنــدی هــای دانشــگاه از بالقــوه بــه بالفعــل از جملــه نقــاط قــوت آن 

ــود. ــی ش ــوب م محس

وبــدا; معــاون توســعه دانشــگاه علــوم پزشــکی 

شــهرکرد گفــت: همــکاری بین وزارت بهداشــت، 

درمــان و آمــوزش پزشــکی و ســپاه پاســداران 

ــی  ــی بزرگ ــای جهان ــب موفقیت ه ــث کس باع

ــون  ــی همچ ــه کنی بیماری های ــون ریش همچ

ــل  ــرخچه و... حاص ــرخک، س ــال، س ــج اطف فل

شــده اســت.

علی ضامــن  دکتــر  وبــدا;  گــزارش  بــه 

شــب های  زنــده  برنامــه  در  صالحی فــرد 

ــران صــدا و ســیمای مرکــز چهارمحــال  ــام ای ب

ــال  ــا اعم ــبختانه ب ــزود: خوش ــاری، اف و بختی

ــر  ــهرها خلوت ت ــی ش ــای کرونای محدودیت ه

ــت. ــده اس ش

معــاون توســعه دانشــگاه علــوم پزشــکی 

شــهرکرد بــا اشــاره بــه اینکــه خودمراقبتــی باید 

ــه چــه مســؤول  ــراد جامع ــک اف توســط تک ت

ــه داد:  ــود، ادام ــت ش ــه غیرمســؤول رعای و چ

اســتفاده از ماســک، رعایــت فاصله گــذاری 

و  دســت ها  شست وشــوی  اجتماعــی، 

بهداشــت تنفــس حتــی در خانه هــا نیــز بایــد 

ــرد. ــرار گی ــر ق مدنظ

ــاده  ــکات س ــن ن ــر همی ــرد: اگ ــد ک وی تاکی

بهداشــتی و محدودیت هــای کرونایــی توســط 

ــه آمــار  ــد ک ــم دی مــردم رعایــت شــود خواهی

در  بســتری های  ســرپایی،  مراجعه کننــدگان 

بخش هــای ویــژه و عمومــی و مــرگ و میرهــا 

ــود. ــم می ش ک

درخصــوص  صالحی فــرد 

قاســم  شــهید  طــرح 

ــوان کــرد: اگــر  ســلیمانی عن

بــه عقبــه همــکاری بیــن 

درمــان  بهداشــت،  وزارت 

و  پزشــکی  آمــوزش  و 

ــم،  ــداران بازگردی ــپاه پاس س

موفقیت هــای  می بینیــم 

بزرگــی همچــون  جهانــی 

بیماری هایــی  ریشــه کنی 

اطفــال،  فلــج  همچــون 

از  و...  ســرخچه  ســرخک، 

اســت. شــده  همــکاری حاصــل  ایــن 

معاون توســعه دانشــگاه علوم پزشــکی شهرکرد 

خاطرنشــان کــرد: طــرح ســردار شــهید قاســم 

ســلیمانی کــه بین وزارت بهداشــت و در ســطح 

اســتان ها دانشــگاه های علــوم پزشــکی، ســپاه، 

ــه  ــرای کمــک ب هالل احمــر و... منعقــد شــده ب

قطــع زنجیــره کرونــا اســت، ایــن طــرح شــامل 

تیم هــای مراقبتــی، نظارتــی و حمایتــی اســت.

ــا در  ــن توصیه ه ــرد: آخری وی خاطرنشــان ک

ــای  ــت پروتکل ه ــا رعای ــاری کرون ــث بیم بح

بهداشــتی اســت، زمانــی کــه از بیمــاران مبتــال 

ــود،  ــه می ش ــال گرفت ــرح ح ــد_۱۹ ش ــه کووی ب

۶۰ تــا ۷۰ درصــد آن هــا در تجمعــات مختلــف 

ــد. ــرکت کرده ان ــزاداری ش ــا ع ــادی ی ش

صالحی فــرد بــه مــردم توصیــه کــرد: از حضــور 

در تجمعــات، حتــی تجمعــات کوچــک پرهیــز 

ــدار بــا برخــی  ــه دی ــور ب ــر مجب ــد و اگ کنن

اعضــای خانــواده هســتند بایــد فاصلــه فیزیکی 

را رعایــت کــرده، ماســک بزننــد، دیدار هــا 

حتمــا در کمتریــن زمــان ممکــن صــورت گیــرد 

و حتــی در صحبــت کــردن هــم بایــد اختصــار 

رعایــت شــود.

معــاون توســعه دانشــگاه علــوم پزشــکی 

ــت ماســک  ــوع و کیفی شــهرکرد درخصــوص ن

ــن رکــن ایــن اســت کــه  ــادآور شــد: مهم تری ی

ــرای  ــکان ب ــن م ــد، بهتری ــز باش ــک تمی ماس

ــتانداردترین  ــا و اس ــک داروخانه ه ــع ماس توزی

ــتند. ــه الیه هس ــک های س ــم ماس ــک ه ماس

ــا  ــم ام ــک بزنی ــه ماس ــرد: اینک ــد ک وی تاکی

نشــود،  رعایــت  اجتماعــی  فاصله گــذاری 

احتمــال آلودگــی را بســیار زیــاد خواهــد 

کــرد، بهتریــن و بیشــترین زمــان مجــاز بــرای 

اســتفاده از ماســک ســه الیه ۶ ســاعت اســت.

حاصل همکاری بین وزارت بهداشت و سپاه پاسداران، کسب موفقیت های بزرگ بوده است

برنامه شب های بام ایران
سیمای جهان بین

برگزاری جشنواره با محور�ت کووید ۱۹



۲۵

سی و نهمین جلسه ستاد اجرایی برنامه تحول

 نظام سالمت استان تشکیل شد

وبــدا؛ معــاون توســعه مدیریت منابــع و برنامه 

ــهرکرد، از  ــکی ش ــوم پزش ــگاه عل ــزی دانش ری

تشــکیل ســی و نهمیــن جلســه ســتاد اجرایــی 

برنامــه تحــول نظــام ســالمت ایــن دانشــگاه 

خبــر داد.

بــه گــزارش وبــدا؛ دکتــر علــی ضامــن 

صالحــی فــرد افــزود: ایــن جلســه در 

بــا  مــاه ۹۹  آبــان  از  روز  نوزدهمیــن 

ــه  ــه بیم ــزارش کمیت ــه گ ــت ارائ محوری

ــات  ــه خدم ــوه ارائ ــی نح ــالمت، بررس س

بیمارســتانی، بررســی  کرونــا و تخفیــف 

ی واصلــه و بررســی رونــد اجــرای  نامه

مصوبــات دو جلســه قبــل در ســالن کنفرانــس 

ــگاه برگــزار شــد. معاونــت درمــان دانش

بــه گفتــه وی، در ابتــدای ایــن جلســه ضمــن 

ــتاد  ــالمت س ــه س ــه بیم ــزارش کمیت ــه گ ارائ

اجرایــی تحــول نظــام ســالمت، بــا توجــه بــه 

ــای  ــازمان ه ــازنده س ــل س ــکاری و تعام هم

بیمــه گــر اســتان از زحمــات ایشــان تقدیــر بــه 

عمــل آمــد.

ــه  ــه ابالغی ــه ب ــا توج ــن ب ــزود: همچنی وی اف

ــور  ــه منظ ــور، ب ــالمت کش ــه س ــازمان بیم س

برقــراری پوشــش حداکثــری بیمــه جهــت 

ــر  ــی و غی ــاران کرونای ــه مراجعیــن (بیم کلی

ــون  ــر از آزم ــرف نظ ــه ص ــد بیم ــی فاق کرونای

وســع) مقــرر گردیــد؛ ضمــن پیگیــری ســازمان 

بیمــه ســالمت اســتان جهــت ابــالغ و اجــرای 

ــز  ــه بیمارســتان هــا نی ــه کشــوری، کلی مصوب

ــش  ــان از پوش ــت اطمین ــری الزم را جه پیگی

ــد. ــل آورن ــه عم ــاران ب ــه ای بیم بیم

دکتــر صالحــی فــرد افــزود: در ادامــه بــا 

توجــه بــه ضوابــط ابالغــی وزارت بهداشــت در 

ــا  ــای ICU کرون ــدن تخته ــال ش ــوص فع خص

ــات متعــدد  از ابتــدای اپیدمــی کرونــا و مکاتب

صــورت گرفتــه بــا بیمارســتان هــا تاکیــد شــد؛ 

ــه  ــبت ب ــون نس ــه تاکن ــی ک ــتان های بیمارس

پیگیــری کســورات تخــت یــا درخواســت مابــه 

التفــاوت هزینــه تخــت اقــدام ننمــوده انــد در 

اسرع 

قــت  و

ــدام  ــری و اق پیگی

الزم را بــه عمــل آورنــد 

ــه پذیــرش  ــر نســبت ب و ســازمانهای بیمــه گ

ــکاری  ــه هم ــا اصالحی ــاوت ی ــه التف ســند ماب

ــل آورنــد. الزم را بــه عم

معــاون توســعه دانشــگاه علــوم پزشــکی 

ــدازی  ــت راه ان ــت: جه ــار داش ــهرکرد اظه ش

برنامه پزشــکی از راه دو ابالغی وزارت بهداشــت 

و تع�ــن اولویــت راه انــدازی کلینیــک مجازی، 

مشــاوره از راه دور، رادیولــوژی از راه دور نیــز 

مقــرر شــد؛ دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد 

نیــز ایــن پــروژه را در اولویــت خــود قــرار دهد. 

ــد؛  ــتا مقــرر گردی ــن راس ــت: در همی وی گف

ــترک کارشناســی  ضمــن تشــکیل تیــم مش

معاونــت درمــان و مدیریــت فنــاوری اطالعات 

دانشــگاه نســبت بــه تشــکیل جلســات و 

ــدام  ــک مجــازی اق ــدازی کلینی ــری راه ان پیگی

الزم بــه عمــل آیــد و در صــورت لــزوم صــدور 

ابــالغ و بازدیــد، دانشــگاه علــوم پزشــکی 

مشــهد بــه عنــوان دانشــگاه پیشــرو در دســتور 

ــرد. ــرار گی کار ق

دکتــر صالحــی فــرد گفت: بــا توجه بــه تصمیم 

دانشــگاه مبنــی بــر تامیــن هزینــه داروهــای پر 

هزینــه کرونــا از جملــه: رمدســیور، فاویپیراویــر، 

کارتریــج جهــت هموپرفیــوژن مقــرر شــد؛ کلیه 

بیمارســتان هــا ضمــن تاکیــد بــر صرفــه جویی 

مصــرف دارو مطابــق پروتــکل هــا بــه صــورت 

هفتگــی 

(چهارشــنبه 

لیســت  هــا) 

داروهــای مصرفــی بــا قیمــت را بــا هماهنگــی 

معاونــت درمــان (رونوشــت نامه)بــه معاونــت 

غــذا و دارو اعــالم نماینــد تــا متعاقبــًا نســبت 

بــه واریــز هزینه بــه بیمارســتان اقدام گــردد واز 

ارجــاع بیمــار بــه خــارج از بیمارســتان جهــت 

تامیــن داروهــای کرونــا اکیــدًا خودداری شــود. 

وی گفــت: در خصــوص مشــکالت مربــوط 

بــه کمبــود پزشــکان عمومــی در کلینیــک 

ــه، جهــت  ــان اینک ــا بی ــز ب هــا و اورژانــس نی

ــی  ــک عموم ــود پزش ــع کمب ــاز و رف ــن نی تامی

ــده  ــع ش ــکان توزی ــداد پزش تع ــتان بیمارس

از ســوی معاونــت بهداشــت کافــی نمــی 

ــرر شــد؛ ضمــن همــکاری معاونــت  باشــد مق

بهداشــت در توزیــع پزشــکان عمومــی طــرح، 

اســتخدام پزشــکان عمومــی بــه عنــوان یکــی 

ــرار  ــتور کار ق ــگاه در دس ی دانش از اولویت

ــرد. گی

وی افــزود: بــا عنایــت بــه درخواســت فرمانــده 

ــام  ــوص اتم ــم در خص ــی هاش ــر بن ــپاه قم س

قــرارداد تفاهــم نامــه مشــارکت در ارائــه 

ــا  ــالمت ب ــام س ــول نظ ــه تح ــات برنام خدم

کلینیــک تخصصــی امــام رضــا(ع)، همــکاری 

ــه  ــوم پزشــکی ب ــگاه عل ــا دانش ــک ب آن کلینی

ــد. ــد ش ــر تمدی ــال دیگ ــدت ۴س م
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وبــدا; معــاون توســعه دانشــگاه علــوم پزشــکی 

شــهرکرد از حضــور تیــم دانشــگاه علوم پزشــکی 

ــتاوردهای  شــهرکرد در تهــران خبــر داد و دس

نشســت های مشــترک ایــن تیــم در وزارت 

بهداشــت، درمــان و آموزش پزشــکی را تشــریح 

کــرد.

علی ضامــن  دکتــر  وبــدا;  گــزارش  بــه 

صالحی فــرد درخصــوص ســفر کاری بــه تهــران 

وزارت  مختلــف  بخش هــای  در  حضــور  و 

بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی، گفــت: 

ــه  ــده، جلس ــزار ش ــت های برگ ــه نشس ازجمل

ــر  ــدس مدی ــدس مق ــراه مهن ــه هم مشــترک ب

ــم دکتــر احمــدزاده  ــا خان ــی ب ــع فیزیک مناب

معــاون حــوزه امــور ســالمت ســازمان برنامــه و 

ــود. ــور ب ــه کش بودج

علــوم پزشــکی  معــاون توســعه دانشــگاه 

شــهرکرد ادامــه داد: در ایــن نشســت مشــترک 

درخصــوص موضوعاتــی همچــون میــزان نیــاز 

ــارات جــاری و عمومــی دانشــگاه  ــده اعتب و مان

در  دانشــگاه  بودجــه  درج   ،۱۳۹۹ ســال  در 

الیحــه ۱۴۰۰ بــا میــزان درصــد رشــد بــا توجــه 

بــه تغ�ــرات و افزایــش احــکام حقوقــی کلیــه 

کارکنــان، برقــراری فــوق العــاده ویــژه کــه بزودی 

برقــرار خواهــد شــد و پیــش بینــی و پرداخــت 

ــگاه  ــاری  دانش ــال ج ــتگان س ــاداش بازنشس پ

ــی  ــث و تصمیمات ــهرکرد بح ــکی ش ــوم پزش عل

اتخــاذ شــد.

ــا  ــه کاری ب ــن جلس ــرد: همچنی ــوان ک وی عن

آقــای دکتــر ملکــی رئیــس مرکــز توســعه 

ــه  ــت ب ــول اداری وزارت بهداش ــت و تح مدیری

منظــور پیگیــری ســاختار ســازمانی دانشــگاه و 

ــی  ــأت علم ــازمانی هی ــری پســت های س بازنگ

آموزشــی دانشــکده های تابعــه  دانشــگاه علــوم 

ــد. ــزار ش پزشــکی شــهرکرد برگ

دکتــر صالحــی فــرد درخصــوص نشســت خــود 

بــا آقــای دکتــر شــجاعی معــاون حــوزه وزارتــی 

وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی نیز 

ــری اخــذ  ــت پیگی ــه جه ــدار ب ــن دی ــت: ای گف

ــاب  ــت جن ــی وزارت بهداش ــام عال ــه مق تائیدی

آقــای دکتــر نمکــی در خصــوص موضــوع مــاده 

ــه بیمارســتان  ــاق ( ۲ ) الحاقی ۲۳ قانــون الح

ــاص  ــای خ ــک بیماری ه ــر ( س ) و کلینی هاج

دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد تشــکیل شــد.

علــوم پزشــکی  معــاون توســعه دانشــگاه 

شــهرکرد بــا اشــاره بــه اینکــه نشســت مشــترک 

ــر   ــی مشــاور وزی ــر گلمکان ــا دکت ــز ب دیگــری نی

بهداشــت و دبیــر مجامــع،  شــورا و هیــأت امناء 

ــد،  ــزار ش ــیان، برگ ــر چاوش ــگاه ها و دکت دانش

ــه  ــی ازجمل ــان کــرد: در ایــن جلســه اقدامات بی

ــگاه  ــاء دانش ــأت امن ــه هی ــل صورتجلس تحوی

ــوق  ــراری ف ــه برق ــت مصوب ــه موافق ــم ب منض

ــان دانشــگاه و ســایر  ــه کارکن ــژه کلی ــاده وی الع

ــی از  ــه اجرای ــدور ابالغی ــت ص ــات، جه مصوب

طــرف مقــام عالــی وزارت بهداشــت انجام شــد.

ــز  ــاون مرک ــا مع ــترک ب ــت مش ــه نشس وی ب

مدیریــت شــبکه وزارت بهداشــت اشــاره و 

ــث  ــه بح ــز ب ــه نی ــن جلس ــرد: در ای ــد ک تاکی

ــه  ــی برنام ــع مال ــون مناب ــر پیرام ــادل نظ و تب

ــواده و بیمــه روســتایی، چگونگــی  پزشــک خان

تجهیــز مراکــز خدمــات جامــع ســالمت شــهری 

و روســتاdی و خانه هــای بهداشــت و ... بــا 

پیشــرفت فیزیکــی بیــش از ۸۵ درصــد از طریق 

تکمیــل اطالعــات از طریــق ســامانه نــرم افــزار 

 EPM = Enterprise Project )ــروژه ــت پ مدیری

Management ) از طریــق ارســال اطالعــات 

ــی  ــع فیزیک ــر مناب ــوزه دفت ــه ح ــاز ب ــورد نی م

و نظــارت بــر طرح هــای عمرانــی معاونــت 

توســعه وزارت و مرکــز مدیریــت شــبکه معاونت 

بهداشــتی وزارت و جــذب اعتبــارات مــورد نیــاز 

ــه شــد. پرداخت

ــار داشــت: جلســه ای  ــرد اظه ــر صالحــی ف دکت

ــر منابــع  ــدس مدی ــدس مق ــور مهن ــا حض ب

ــهرکرد و  ــکی ش ــوم پزش ــگاه عل ــی دانش فیزیک

آقــای موحــدی کارشــناس مســؤول نظــارت بــر 

ــاون اداره  ــا مع ــگاه ب ــای دانش ــور قرارداده ام

ــتخدام  ــس اداره اس ــانی و رئی ــع انس کل مناب

وزارت بهداشــت تشــکیل شــد، در این نشســت 

ــاز،  ــورد نی ــای م ــتخدام نیروه ــوص اس درخص

ــژه  ــاده وی ــوق الع ــدن ف ــی ش ــی اجرای چگونگ

ــای  ــات نیروه ــگاه، مطالب ــان دانش ــه کارکن کلی

شــرکتی و ... مطالبــی مطــرح و تصمیماتــی 

ــد. ــاذ ش اتخ

معاون توســعه دانشــگاه علوم پزشــکی شــهرکرد 

بــا اشــاره بــه برگــزاری بــا معــاون مرکــز بودجــه 

وزارت بهداشــت خاطرنشــان کــرد: در ایــن 

ــارات  ــذب اعتب ــوص ج ــز در خص ــت نی نشس

معوقــه بخصــوص ردیف هــای بودجــه ای و 

بســته های تحــول ســالمت و ســایر منابــع 

ادامــه جلســه  در  و  نظــر  اعتبــاری تبــادل 

مباحثــی پیرامــون مقایســه اعتبــارات دانشــگاه 

ــزان  در ســال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ درج در الیحــه بــا می

ــد. ــوان ش ــد عن ــد رش درص

تشر�ح دستاورد های سفر دو روزه مسؤوالن دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد به تهران
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 بازدید معاون توسعه مدیریت، 
منابع و برنامه ریزی و مدیر منابع 
فیزیکی دانشگاه از ساختمان در 
حال احداث ستاد شبکه سامان

دیدار ریاست و معاون  توسعه 
دانشگاه با مهندس ساکی مدیر 
منابع فیزیکی و طرح های عمرانی 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی

دیدار ریاست محترم و معاون  
توسعه دانشگاه با معاون مرکز 

بودجه وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی

دیدار ریاست، معاون درمان و 
معاون  توسعه دانشگاه با دک�تر 
جان بابایی معاون درمان وزارت 

بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی

بازدید معاون توسعه و مدیر  
منابع فیزیکی دانشگاه علوم 

پزشکی شهرکرد از روند تکمیل 
کالس های مورنینگ کودکان 

و زنان و سالن اجتماعات 
بیمارستان هاجر (س) شهرکرد 
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وبــدا؛ رئیــس مرکــز بهداشــت چهارمحــال و بختیــاری 

و معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی 

شــهرکرد از انجــام ۱۳۵۰ بازدیــد در راســتای 

تشــدید نظــارت هــا در اجــرای پروتــکل هــای 

ــر داد. ــا خب ــگیری از کرون ــتی پیش بهداش

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

بیســت و ششــمین جلســه ســتاد اســتانی 

ــه بــا کرونــا در تشــریح نحــوه اجــرای  مقابل

ــا  ــا کرون ــه ب ــات ســتاد اســتانی مقابل مصوب

اظهــار داشــت: از ۷۸ مصوبــه ۶ جلســه اخیــر 

ایــن ســتاد ، ۵۰ مصوبــه انجــام ، ۲۰ مصوبــه 

در حــال انجــام اســت و ۸ مصوبــه هــم انجــام نشــده اســت.

وی تصریــح کــرد: از جملــه مصوباتــی کــه انجــام نشــد بنــد ۵ مصوبــه جلســه قبــل اســت 

ــی توســط ادارات صــورت  ــه خوب ــه متاســفانه ب ــود ک ــدان ب ــه دورکاری کارمن ــه در زمین ک

نگرفــت همچنیــن اصــالح وضعیــت عــدم رعایــت مــوارد بهداشــتی در وســایل حمــل  و 

نقــل عمومــی و عــدم ارســال گــزارش نیازمنــدی  نیــروی انســانی از ســوی ســازمان صمــت 

ــرای تشــدید نظارت هــا بــوده اســت. ب

جزایــری خاطرنشــان کــرد: از زمــان افزایــش میــزان شــیوع ویــروس کرونــا در اســتان کــه 

در مــاه اخیــر بــود تعــداد یــک هــزار و ۳۵۰ مــورد تشــدید نظــارت بــر اصنــاف و ادارات 

صــورت گرفــت و ۸۵۰ مــورد اخطــار گرفتنــد و ۳۵۰ مــورد بــه دســتگاه قضائــی معرفــی 

شــدند.

وی افــزود: همچنیــن بــا نظــارت هــای صــورت گرفتــه، آمــوزش در ۱۵۰ مدرســه اســتان 

ــرای رعایــت مــوارد بهداشــتی وجــود نداشــت از حالــت  کــه در آن هــا زیرســاخت الزم ب

حضــوری بــه مجــازی تبدیــل شــده اســت. 

وی تاکیــد کــرد: بــرای جلوگیــری افزایــش میزان شــیوع ویــروس کرونــا در اســتان پیگیری، 

رهگیــری و نمونه گیــری از افــراد مشــکوک بــه کرونــا توســط سیســتم بهداشــت اســتان 

صــورت گرفتــه همچنیــن چهــار کیوســک آمــوزش مــوارد بهداشــتی و آگاهی بخشــی در 

زمینــه کرونــا در ســطح اســتان قــرار داده شــده اســت.

ی  انجام ۱۳۵۰ بازدید در اجرای پروتکل

بهداشتی پیشگیری از کرونا

٧ الی ١٣ مهرماه ٩٩ هفته سالمند گرامی باد 

کرونا؛ فرصتی برای تغی�یر نگاه به سالمندان 
انتخاب شعار ملی "کرونا؛ فرصتی برای تغییر نگاه به سالمندان" برای روز جهانی سالمندان

وبــدا؛ مدیــر گــروه ســالمت جمعیــت، خانــواده و مــدارس معاونــت بهداشــتی 

دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد، از انتخــاب شــعار ملــی" کرونــا؛ فرصتــی برای 

تغ�ــر نــگاه بــه ســالمندان" بــرای روز جهانــی ســالمندان ســال ۱۳۹۹ خبــر داد.

بــه گــزارش وبــدا؛ دکتــر پــوران خلفیــان بــا اعــالم ایــن خبــر افــزود: ســالمندی 

جمعیــت یکــی از بزرگتریــن موفقیتهــای بشــری اســت کــه مرهون پیشــرفت و 

رشــد تکنولــوژی، گســترش مراقبتهــای بهداشــتی اولیــه، پیدایــش تکنولوژیهای 

ــز  ــت آمی ــا، اجــرای موفقی ــد در پیشــگیری، تشــخیص و درمــان بیماریه جدی

برنامــه تنظیــم خانــواده، بهبــود شــرایط اقتصــادی ـ اجتماعــی و بــه دنبــال آن 

کاهــش مــرگ ومیــر، زاد و ولــد و افزایــش امیــد بــه زندگــی اســت.

دکتــر خلفیــان، بــا اشــاره بــه فــرا رســیدن روز جهانــی ســالمند ســال ۱۳۹۹ (اول 

اکتبــر؛ دهــم مهرمــاه ) هفتــه ســالمند (۱۳-۷ مهرمــاه) و همــه گیــری کرونــا اظهار 

داشــت: فرصــت مغتنمــی اســت تا در راســتای حفــظ و ارتقاء ســالمت و منزلت 

ــه  ــی و دسترســی آســان ب ــرای خــود مراقبت ســالمندان، ایجــاد شــرایط الزم ب

، مشــارکت  انــواع خدمــات و حمایتهــای الزم، ارتقــاء مهــارت هــا و توانمندی

اجتماعــی و آمــوزش شــیوه زندگــی ســالم بــرای رســیدن بــه ســالمندی پویــا در 

کشــور عزیزمــان فعالیــت نمائیم.



۲۹

واکسن آنفلوانزا بر اساس اولویت در حال توزیع بین 

گروه های هدف 

در دوره نقاهت بیماری کووید۱۹ از مصرف 

غذاهای پرچرب و یا سرخ کرده پرهیز کنید

بیش از ۴۸۳ میلیون نفر از مردم ۲۰ تا 

۷۹ سال جهان مبتال به دیابت هستند 

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

ــهرکرد  ــکی ش ــوم پزش ــگاه عل ــتی دانش ــاون بهداش و مع

ــه چهارمحــال و  ــن ب ــزار دوز واکس ــاص ۱۵ ه از اختص

ــر داد. ــاری خب بختی

بــه گــزارش وبــدا؛ ســید راشــد جزایــری افــزود: تاکنــون 

تزریــق شــش هــزار واکســن آنفلوانــزا در ســامانه ثبــت 

شــده اســت.

ــر  ــای هــدف ب ــروه ه ــون گ ــم اکن ــرد: ه ــح ک وی تصری

اســاس اولویت شــامل مــادران بــاردار، جانبــازان، بیماران 

خــاص و پرســنل مراکــز بهداشــتی و درمانــی و شــاغلین 

بخــش هــای ICU و CCU و بخــش هــای کرونایــی مراکز 

درمانــی در حــال دریافــت واکســن آنفلوانــزا هســتند.

جزایــری، ســالمندان و معلولیــن مراکــز بهزیســتی، 

ــت را از  ــط زیس ــنل محی ــکان و پرس ــان، دامپزش زندانی

ــزا  ــن آنفلوان ــده واکس ــت کنن ــای دریاف ــروه ه ــر گ دیگ

ــمرد. برش

ــال  ــزار ری ــا ۱۵ ه ــدود ۱۰ ت ــان ح ــه وی، همچن ــه گفت ب

واکســن بــرای ســایر گــروه هــای هــدف در اســتان مــورد 

ــات الزم انجــام  ــن آن مکاتب ــرای تامی ــه ب ــاز اســت ک نی

شــده اســت.

تغذیــه معاونــت  کارشــناس  وبــدا؛ 

بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی 

شــهرکرد بــه تشــریح محدودیــت هــای 

غذایــی در دوره نقاهــت در بیمــاری 

کوویــد۱۹ پرداخــت.

بــه گــزارش وبدا؛ بهمــن فروزنــده ضمن 

ــای  ــز از غذاه ــه پرهی ــردم ب ــه م توصی

ــظ،  ــت غلی ــد آش، گوش ــنگین مانن س

ــم آن  ــه هض ــیس ک ــی و سوس ماکارون

ــد  ــن بای ــزود: همچنی دشــوار اســت اف

در ایــن دوره مصــرف غذاهــای پرچــرب 

و یــا ســرخ کــرده ماننــد الویــه، ســیب 

زمینــی ســرخ شــده، پنیــر پیتــزا، انــواع 

کوکــو و کتلــت را محــدود نمــود.

کــردن  وی تصریــح کــرد: محــدود 

و  فودهــا  فســت  انــواع  مصــرف 

و  شــده  فــرآوری  آمــاده  غذاهــای 

ــا و  ــی ه ــتفاده از ترش ــت اس ممنوعی

ــتگاه  ــکی دس ــبب خش ــه س ــرکه ک س

ــوند از  ــی ش ــک آن م ــس و تحری تنف

دیگــر نــکات تغذیــه ای اســت کــه باید 

در دروه نقاهــت بیمــاری کوویــد ۱۹ بــه 

ــود. آن توجــه ش

ــودن مصــرف  ــن محــدود نم همچنی

نمک و شــوری هــا و غذاهای کنســروی 

ــات (بجــز  شــور و مصــرف شــیر و لبنی

نــوع پروبیوتیــک) کــه ایجــاد موکــوس 

و  کننــد  مــی  تنفســی  دســتگاه  در 

محــدود نمــودن اســتفاده از رب گوجــه، 

فلفــل، انــواع ســس هــای تند و ســس 

خــردل و محــدود کــردن مــواد شــیرین 

و شــیرینی هــا، آبمیــوه هــای صنعتــی، 

نوشــابه هــای گازدار، شــکر، مربــا و قنــد 

از دیگــر توصیــه هــای ایــن کارشــناس 

تغذیــه بــرای تقویــت سیســتم ایمنــی 

بــدن بــود.

ــردم خواســت،  ــان از م ــده در پای فروزن

مصــرف نوشــیدنی هــا و خوراکــی های 

ــظ،  ــای غلی ــوه، چ ــد قه ــرک مانن مح

نســکافه و یــا شــکالت تلــخ را محــدود 

نماینــد.

دانشــگاه  بهداشــتی  معــاون  وبــدا؛ 

علــوم پزشــکی شــهرکرد و رئیــس مرکــز 

ــا  ــاری ب ــت چهارمحــال و بختی بهداش

ــر  ــای اخی ــال ه ــی س ــه، ط ــان اینک بی

افزایــش شــیوع بیمــاری دیابــت در 

ــن  ــه بزرگتری ــاری را ب ــن بیم ــان، ای جه

ــت  ــرده اس ــل ک ــخ تبدی ــی تاری اپیدم

افــزود: بیــش از ۴۸۳ میلیــون نفــر از 

ــال  ــان مبت ــا ۷۹ ســال در جه ــردم ۲۰ ت م

ــتند. ــت هس ــه دیاب ب

بــه گــزارش وبــدا؛ ســید راشــد جزایــری 

افــزود: پیــش بینــی مــی شــود تــا ســال 

بالــغ بــر ۷۰۰  ۲۰۴۵ تعــداد بیمــاران 

ــر مــی شــوند. ــون نف میلی

وی اظهــار داشــت: بیــش از یــک میلیون 

کــودک و نوجــوان در سراســر دنیــا مبتــال 

بــه دیابــت نــوع یک هســتند و در ســال 

ــون و۲۰۰  ــش از ۴ میلی ــالدی بی ۲۰۱۹ می

هــزار نفــر بــه دلیــل ایــن بیمــاری جــان 

خــود را از دســت دادنــد.

 ۳۷۴ دیگــر  طــرف  از  داد:  ادامــه  وی 

ــالل  ــار اخت ــان دچ ــر در جه ــون نف میلی

ــورت  ــه در ص ــتند ک ــز هس ــل گلوک تحم

عــدم مداخلــه موثــر بســیاری از آن¬هــا 

ــد. ــد ش ــت خواهن ــه دیاب ــال ب مبت

بــه گفتــه جزایــری، از هــر ۶ تولــد ۱ مورد، 

ــاال (هیپرگلیســمی)  ــد خــون ب ــر قن درگی

در بــارداری بــوده اســت و در کشــور 

ــون  ــم میلی ــج و نی ــش از پن ــز بی ــا نی م

ــه  نفــر از افــراد بــاالی ۲۵ ســال مبتــال ب

ــر  ــارت دیگ ــت هســتند و بــه عب دیاب

ــاالی ۲۵  ــت ب ــد جمعی ــل ۱۱ درص حداق

ســال از بیمــاری دیابــت رنــج مــی برنــد 

کــه حداقــل ۲۵ درصــد ایــن بیمــاران از 

ــتند.  ــود آگاه نیس ــاری خ بیم

علــوم  دانشــگاه  بهداشــتی  معــاون 

ــه  ــا توجــه ب پزشــکی شــهرکرد گفــت: ب

اهــداف ســند ملــی پیشــگیری و کنتــرل 

بیماری¬هــای غیرواگیــر و عوامــل خطــر 

مرتبــط، جمهــوری اســالمی ایــران متعهد 

گردیــده اســت کــه ســیر صعودی شــیوع 

دیابــت را تــا ســال ۱۴۰۴ متوقــف نمایــد.

لغایــت  وی، روزهــای ۲۴  گفتــه  بــه 

ــی  ــه مل ــوان هفت ــه عن ــاه ب ــان م ۳۰ آب

دیابــت نامگــذاری شــده اســت. 

وی، از انتخــاب شــعار «پرســتاران در 

دنیــای دیابــت تغ�ــر ایجــاد مــی کنند» 

ــر داد. ــت خب ــی دیاب ــرای روز جهان ب



۳۰

وبــدا؛ معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد و رئیــس 

مرکــز بهداشــت چهارمحــال و بختیــاری بــا اشــاره بــه نقش برجســته 

مــردم در اجــرای پروتــکل هــای بهداشــتی و کنتــرل شــیوع بیمــاری 

منحــوس کرونــا افــزود: مــردم مهمتریــن رکــن نظــارت بــر اجــرای 

پروتــکل هــای بهداشــتی هســتند.

ــان  ــمین روز از آب ــری در شش ــد جزای ــید راش ــدا؛ س ــزارش وب ــه گ ب

مــاه ۹۹ در گفــت و گــوی زنــده برنامــه رادیویــی "مــردم و مســئوالن" 

بــا بیــان اینکــه اصنــاف بــا تکمیــل فــرم خــود اظهــاری متعهــد بــه 

رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی شــده انــد اظهــار داشــت: عــالوه بر 

ایــن متولــی نظــارت بــر نحــوه اجــرای دســتورالعمل هــای بهداشــتی 

ســازمان مربوطــه مــی باشــند.

وی ادامــه داد: همچنیــن اصنــاف بــرای بازگشــایی مجــدد بــا ثبــت 

نــام در ســامانه ســالمت، کــد رهگیــری دریافــت کــه بایــد در محلــی 

در معــرض دیــد مشــتریان و مراجعیــن نصــب و مراجعه کننــدگان از 

طریــق ایــن بارکــد بــا گوشــی همــراه خــود مــی تواننــد وارد ســامانه 

ــده  ــه دهن ــکل بهداشــتی توســط واحــد ارائ ــزان رعایــت پروت و می

خدمــت را ارزیابــی نماینــد.

جزایــری گفــت: در راســتای جلوگیــری از شــیوع مــوج جدیــد بیماری 

کرونــا ضمــن تشــدید نظــارت هــا، بیمــار یابــی فعــال و پیگیــری و 

ردیابــی و قرنطینگــی افــرادی کــه نتیجــه تســت کرونــای آنهــا مثبت 

اعــالم شــده اســت، آمــوزش و اطــالع رســانی,فرهنگ ســازی در راس 

اقدامــات پیشــگیرانه و کنترلــی قــرار گرفته اســت.

ــوص  ــردم در خص ــوزش م ــن آم ــن ضم ــرد: همچنی ــح ک وی تصری

ــت از  ــی مراقب ــدن، چگونگ ــی ب ــطح ایمن ــردن س ــاال ب ــی ب چگونگ

ــراد در  ــت از اف ــوه مراقب ــزل و نح ــا در من ــه کرون ــال ب ــاران مبت بیم

معــرض خطــر و ســالمندان ســعی شــده اســت بــا تقویــت روحیــه 

داوطلبــی و ایثارگــری بــرای کمــک بــه تامیــن مایحتــاج ســالمندان 

و افــراد ناتــوان، میــزان رفــت و آمــد ایــن افــراد بــه خــارج از منــزل 

ــر کنتــرل شــود. کاهــش و رونــد شــیوع بیمــاری بهت

ــه امــکان انتقــال  وی بــا اشــاره بــه ضــرورت توجــه جــوان ترهــا ب

بیمــاری بــه ســالمندان و بیمــاران زمینــه ای از ایــن عزیــزان خواســت 

بعنــوان ناقلیــن ســالم پروتــکل هــای بهداشــتی را رعایــت نماینــد.

جزایــری بــا بیــان اینکــه هــم اکنــون ۲۱ مرکــز منتخــب آمــاده ارائــه 

خدمــات تشــخیصی بــه بیمــاران دارای عالیــم مشــکوک بــه بیمــاری 

ــز در نظــر  ــزود: در هــر شهرســتان حداقــل ۲ مرک ــا هســتند اف کرون

گرفتــه شــده کــه آدرس آن از طریــق مراکــز بهداشــتی و درمانــی بــه 

مــردم اطــالع رســانی شــده اســت.

بــه گفتــه وی، در مرکــز اســتان، عــالوه بــر دو مرکــز منتخــب، کلینیک 

ــی  ــی و درمان ــز آموزش ــب مرک ــی جن ــاد تنفس ــای ح ــاری ه بیم

هاجــر(س) راه انــدازی و مشــغول ارائــه خدمــات بــه هــم اســتانیان 

اســت.

ــاره  ــا اش ــتان ب ــکی اس ــوم پزش ــاون بهداشــتی دانشــگاه عل مع

ــکل هــای  ــت پروت ــوه رعای ــه از نح ــزارش و مســتندات واصل ــه گ ب

بهداشــتی در نــاوگان حمــل و نقــل شــهری و بــرون شــهری اظهــار 

داشــت: ضمــن تذکــر و برخورد بــا راننــدگان متخلف و درخواســت از 

آنهــا بــرای رعایــت ظرفیت تع�ن شــده و خــودداری از ســوار نمودن 

افــراد بــدون ماســک، ضــد عفونــی مرتــب اتوبــوس و تاکســی ، از 

مــردم نیــز درخواســت مــی شــود هنــگام اســتفاده از نــاوگان حمــل 

و نقــل عمومــی رعایــت نــکات بهداشــتی را مــد نظــر قــرار دهنــد.

ــی و ادارات  ــای اجرای ــتگاه ه ــران دس ــا و مدی ــه از روس وی، در ادام

ــک  ــدون ماس ــن ب ــه مراجعی ــات ب ــه خدم ــت از ارائ ــتان خواس اس

خــودداری و نســبت بــه اســتفاده کارکنــان از ماســک و ضــد عفونــی 

ــد. ســطوح دقــت الزم را بعمــل آورن

مردم مهمتر�ن رکن نظارت بر اجرای
 پروتکل های بهداشتی هستند



۳۱

راه اندازی پویش آموزش و اطالع رسانی با هدف ایجاد نگرش مثبت و رفتار 

متناسب با شرایط شیوع بیماری در چهارمحال و بختیاری

بیش از ۸۵ درصد کسبه در نخستین روز از اعمال

محدودیت های گروه های شغلی، ضوابط را رعایت کرده اند

وبــدا؛ رئیــس مرکــز بهداشــت چهارمحــال و بختیــاری و معــاون بهداشــتی دانشــگاه علوم 

پزشــکی شــهرکرد گفــت: پویــش آمــوزش و اطــالع رســانی بــا هــدف افزایــش ســطح 

ــیوع  ــا شــرایط ش ــب ب ــار متناس ــت و رفت ــرش مثب ــاد نگ ــردم و ایج ــالمت م ــواد س س

بیمــاری کرونــا راه انــدازی شــد.

بــه گــزارش وبــدا؛ ســید راشــد جزایــری در گفــت و گــوی بخــش خبــر ۲۰ مرکــز اســتان 

ــه تشــریح اهــداف پویــش آمــوزش و اطــالع  در بیســت و یکمیــن روز از مهرمــاه ۹۹، ب

رســانی پرداخــت.

وی تصریــح کــرد: ایــن پویــش از ۱۵ مهرمــاه ۹۹ بــا شــعار "کار کــن- زندگــی کــن، بــا کرونــا 

هــم مقابلــه کــن" بــا راه انــدازی ۱۰ ایســتگاه در ســطح نقــاط مختلــف شــهر شــهرکرد و 

اســتقرار بیــش از یکصــد کارشــناس مجــرب از ســاعت ۱۰ الــی ۱۲ صبــح و ۱۶ الــی ۱۸ راه 

انــدازی و ضمــن آمــوزش چهــره بــه چهــره ، بــر نحــوه اجــرای پروتکل هــای بهداشــتی در 

ادارات و صنــوف نظــارت مــی شــود.

بــه گفتــه وی، بــر اســاس بازدیــد هــای بعمــل آمــده، میــزان اســتفاده مــردم از ماســک 

بــه ۹۰ درصــد رســیده اســت، و از ۱۰ درصــد مابقــی ۷ درصــد ماســک همــراه خــود دارنــد 

ــد  ــن امــر ندارن ــه ای ــه نگرشــی ب ــد و ۳درصــد مابقــی ک ــی از آن اســتفاده نمــی کنن ول

ی الزم را دریافــت مــی نماینــد. آموزش

وی تصریــح کــرد: بــا پیوســت ۱۰ درصــد افــرادی کــه از ماســک اســتفاده نمــی کننــد بــه 

جمــع کثیــر اســتفاده کننــدگان از ماســک، شــاخص رعایــت ایــن پروتــکل بهداشــتی بــه 

بــاالی ۹۸ تــا پوشــش ۱۰۰ درصــدی خواهــد رســید. جزایــری متذکــر شــد، در کنار اســتفاده 

از ماســک ، رعایــت فاصلــه اجتماعــی نیــز مــورد تاکیــد مــی باشــد.

ــت  ــواده و جمعی ــالمت خان ــروه س ــر گ ــدا؛ مدی وب

معاونــت بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد 

ــه مهرمــاه  ــن هفت ــان اینکــه همــه ســاله آخری ــا بی ب

ــران (ســبا)  ــوان ای ــی ســالمت بان ــه مل ــوان هفت بعن

ــا  ــزود: در ســال جــاری ب ــذاری شــده اســت. اف نامگ

ــوری  ــد ۱۹ ، شــعار مح ــری کووی ــه گی ــه هم توجــه ب

ــی  ــه مل ــرای هفت ــا" ب ــان در دوره کرون ــالمت زن "س

ــت. ــده اس ــاب ش ــوان انتخ ــالمت بان س

بــه گــزارش وبــدا؛ دکتــر پــوران خلفیــان تصریــح کرد: 

در ایــن شــرایط از یــک ســو اکثریــت کارکنــان نظــام 

ــا،  ــب، مام ــورز و مراق ــای به ــش ه ــالمت در نق س

پرســتار و نیروهــای خدماتــی تــا کادر تخصصــی 

ی کشــور از زنــان بــوده و از ســوی دیگــر  بیمارســتان

مســئولیت هــای دیگــری از جملــه اداره امــور فرزندان 

ــی از  ــکالت ناش ــدارس، مش ــی م ــرایط تعطیل در ش

مــرگ و بیمــاری همســران، مشــکالت زنان سرپرســت 

ــا و  ــاری ه ــد رفت ــد سرپرســت و ب ــان ب ــوار و زن خان

آســیب هــای آنــان درون خانــواده، فشــار اقتصــادی 

ناشــی از تعطیلــی و قرنطینــه هــا و ... آســیب هــای 

جــدی بــه ســالمت جســمی، روانــی و اجتماعــی زنان 

ــی ، هشــیاری و حمایــت  وارد خواهــد آورد . آگاه

همــه جانبــه در خانــواده و جامعــه از زنــان بــرای گــذار 

از ایــن دوره ســخت، تاثیــر گــذار خواهــد بــود.

وی اظهــار امیــدواری کــرد: بــا انجــام فعالیــت هــای 

ــی و  ــان بهداشــتی و درمان ــرای کارکن درون بخشــی ب

ــای  ــت ه ــتفاده از ظرفی ــا اس ــی ب ــات فرابخش اقدام

موجــود در جامعــه و نهادهــای دولتــی و غیــر دولتــی 

از جملــه ادارت کل امــور زنــان و خانــواده اســتانداری 

ــروه هــای  ــن، گ ــاد، داوطلبی ــردم نه ــای م ــا، ســازمان ه ــداری ه و فرمان

جهــادی و خیریــه هــا، بــا تکیــه بــر پتانســیل هــای تخصصــی دانشــگاه 

در هفتــه ملــی ســالمت بانــوان بتــوان در راســتای حمایــت از ایــن قشــر 

گام برداشــت.

ــه ملــی ســالمت زنــان از پنجشــنبه  دکتــر خلفیــان بــا بیــان اینکــه هفت

۲۴ لغایــت چهارشــنبه ۳۰ مهرمــاه ۹۹ نامگــذاری شــده اســت، از انتخــاب 

ــی و حفاظــت از خــود و اعضــای  ــان پیشــگامان خــود مراقبت ــوان "زن عن

ــه  ــن هفت ــتین روز از ای ــرای نخس ــد ۱۹" ب ــگیری از کووی ــواده در پیش خان

ــر داد. خب

مدیــر گــروه ســالمت خانــواده و جمعیــت معاونــت بهداشــتی دانشــگاه 

علــوم پزشــکی شــهرکرد گفــت: بــرای دومیــن و ســومین روز از هفتــه ملــی 

ــوان  ــم بان ــت و تکری ــن "پاسداش ــب عناوی ــه ترتی ــز ب ــان نی ــالمت زن س

فــداکار کادر بهداشــت و درمــان بــه عنــوان پیشــتازان پیشــگیری و درمــان 

کوویــد ۱۹ "و " شــیوه زندگــی ســالم زنــان و کوویــد ۱۹ بــا تاکیــد بــر چاقــی 

بــه عنــوان عامــل وخامــت کوویــد ۱۹" انتخــاب شــده اســت.

وی، " ســالمت بــاروری زنــان (روابــط زناشــویی، بــارداری و زایمــان ایمــن و 

ســالم) در همــه گیــری کوویــد ۱۹" و "نقــش زنــان در ترویــج منابــع معتبــر 

آموزشــی و اطالعــات معتبــر و پیشــگیری از انتشــار باورهــای غلــط در بــاره 

پیشــگیری و درمــان کوویــد ۱۹ " را از عناویــن بیســت و هشــت و بیســت 

و نهمیــن روز از مهرمــاه (پنجمیــن و ششــمین روز از هفتــه ملــی ســالمت 

زنــان) برشــمرد.

ــاه ۹۹ و  ــن روز از مهرم ــرای چهارشــنبه ســی امی ــت: ب ــان گف ــر خلفی دکت

آخریــن روز از هفتــه ملــی ســالمت زنــان عنــوان پیشــگیری از آســیب های 

شــغلی و اجتماعــی زنــان در اپیدمــی کوویــد ۱۹ انتخــاب شــده اســت.

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

و رئیــس مرکــز بهداشــت چهارمحــال و بختیــاری گفــت: بنــا 

بــر گــزارش تیــم هــای بازرســی از صنــوف، در نخســتین روز از 

اعمــال محدودیــت هــای شــغلی، بیــش از ۸۵ درصــد کســبه 

پروتــکل هــای بهداشــتی را رعایــت و محدودیــت و تعطیلــی 

گــروه هــای شــغلی را رعایــت کــرده انــد. 

ــوی  ــت و گ ــری در گف ــد جزای ــید راش ــدا؛ س ــزارش وب ــه گ ب

بخــش خبــری ۲۰ صــدا و ســیمای اســتان در نخســتین روز از 

ــن ۴شهرســتان شــهرکرد،  ــرار گرفت ــه ق ــا اشــاره ب آذرمــاه ۹۹، ب

ــز)  ــطح ۳(قرم ــدی س ــطح بن ــار در س ــان و کی ــن، فارس بروج

ــال  ــوه اعم ــی) نح ــطح ۲(نارنج ــا در س ــتان ه ــایر شهرس و س

ــود. ــی نم ــوب ارزیاب محدودیت را مطل

وی تصریــح کــرد: طــرح اعمال محدودیــت های ویــژه کرونایی، 

همزمــان بــا سراســر کشــور در شــهرهای پرخطــر اســتان اجــرا و 

تیــم هــای نظارتــی با مشــارکت دســتگاه هــای متولــی بصورت 

ــر  ــود ب ــای خ ــارت ه ــره نظ ــپ ۴نف ــب ۱۲ اکی ــن در قال نمادی

نحــوه اجــرای پروتــکل هــا، محدودیــت و ممنوعیــت هــا را در 

مرکــز اســتان آغــاز نمودنــد.

بــه گفتــه وی، نظــارت هــا بصــورت روزانــه، مســتمر و منظــم 

بــر نحــوه اعمــال محدودیــت هــا در صنــوف مختلــف و اجــرای 

دســتورالعمل هــای حضــور کارکنــان ادارات انجــام مــی شــود.

انتخاب شعار محوری»سالمت 
زنان در دوره کرونا»  برای هفته 

ملی سالمت بانوان



۳۲

حذف انگ و توجه به دریافت خدمات سالمت برای همه، محورهای هفته ایدز

وبــدا؛ معاون بهداشــتی دانشــگاه علوم پزشــکی 

شــهرکرد و رئیــس مرکــز بهداشــت چهارمحــال 

ــض و  ــگ و تبعی ــذف ان ــت: ح ــاری گف و بختی

توجــه بــه عمــوم افــراد جامعــه جهــت دریافــت 

خدمــات ســالمت بــر اســاس رویکردهــای 

عدالــت محــور، از کلیدهــای اصلــی مواجــه بــا 

اپیدمی هایــی از قبیــل کوویــد_۱۹ و HIV اســت.

بــه گــزارش وبــدا؛ ســید راشــد جزایــری افــزود: 

شــعار جهانــی امســال روز جهانــی ایــدز در ســال 

۹۹ " همبســتگی جهانــی، مســؤولیت مشــترک" 

اســت.

ــکی  ــگاه علــوم پزش ــتی دانش معــاون بهداش

شــهرکرد و رئیــس مرکــز بهداشــت چهارمحــال 

و بختیــاری بــا اشــاره بــه اینکــه همــه ســاله اول 

ــذاری  ــدز نامگ ــی ای ــام روز جهان ــه ن ــامبر ب دس

شــده اســت، ادامــه داد: در ســال ۲۰۲۰ ، توجــه 

جهــان بــر اپیدمــی کوویــد_۱۹ و تاثیــری اســت 

کــه بــر معیشــت مــردم گذاشــته اســت.

وی بــا بیــان اینکــه در شــرایط بحرانــی همچون 

ــای  ــازی نیازه ــد_۱۹، برجسته س ــی کووی اپیدم

افــرادی اســت کــه بــا HIV زندگــی مــی کننــد، 

عنــوان کــرد: در جمهــوری اســالمی ایــران 

ایــن مقطــع زمانــی خــاص همزمــان بــا ســایر 

کشــورهای جهــان در نظــر گرفتــه و بــه عنــوان 

ــور  ــمی کش ــم رس ــی ایــدز" در تقوی "روز جهان

ــده شــده اســت.  گنجان

ــدز  ــی ای ــرد: روز جهان ــان ک ــری خاطرنش جزای

ــت دارد  ــه اهمی ــد همیش ــز همانن ــال نی امس

ــه افــراد و دولت هــا یــادآوری  ــه ب ــن نکت ــا ای ت

ــش  ــرای افزای ــاز اساســی ب ــوز نی ــه هن شــود ک

ــرای  ــا ویــروس HIV ب ــارزه ب بودجــه جهــت مب

پایــان انــگ و تبعیــض، افزایــش آگاهــی، تاثیــر 

HIV بــر زندگــی افــراد و بهبــود کیفیــت زندگــی 

افــرادی اســت کــه بــا بــا ایــن بیمــاری زندگــی 

می کننــد.

ــکی  ــگاه علــوم پزش ــتی دانش معــاون بهداش

شــهرکرد و رئیــس مرکــز بهداشــت چهارمحــال و 

بختیــاری تاکیــد کــرد: علــی رغــم فعالیت هــا و 

اقداماتــی کــه در طــول ســالیان گذشــته انجــام 

شــده، هنــوز چالش هــای بســیاری وجــود دارد 

کــه مــی بایســت بــه آن توجــه شــود.

وی اضافــه کــرد: بــه منظــور اطالع رســانی 

مناســب در ایــن خصــوص، "هفته اطالع رســانی 

ــه  ــرار گرفت ــدز" از ۱۷ – ۱۱ آذر مــاه مــد نظــر ق ای

اســت، اهــداف مــورد نظــر در ایــن هفتــه 

اطالع رســانی مناســب در خصــوص HIV/ ایــدز 

ــت  ــب حمای ــگیری از آن، جل ــت پیش و اهمی

از  ســازمان ها  و  مســؤوالن  سیاســتگزاران، 

ــدز  ــرل HIV/ ای ــانی و کنت ــای اطالع رس برنامه ه

و افزایــش همکاری هــای بیــن بخشــی، معرفــی 

اقدامــات، دســتاوردها و چالش هــای موجــود در 

زمینــه برنامه هــای HIV/ ایــدز در کشــور، جلــب 

ــوم  ــی و عم ــر دولت ــای غی ــارکت انجمن ه مش

 /HIV مــردم در برنامه هــای پیشــگیری و کنتــرل

ایــدز در کشــور و برجسته ســازی شــعار روز 

ــه کــردن آن هســتند. ــدز و نهادین ــی ای جهان

هفتــه  روزهــای  نامگــذاری  بــه  جزایــری 

ــه  ــد: س ــادآور ش ــاره و ی ــانی ایدزاش اطالع رس

شــنبه ۱۱ آذربــا عنــوان افزایــش تــاب آوری 

ــات  ــه خدم ــی ب ــش دسترس ــازمانی و افزای س

ــنبه ۱۲  ــران، چهارش ــرایط بح ــات در ش و اطالع

ــنبه ۱۳  ــج ش ــواده و HIV، پن ــوان خان ــا عن آذر ب

ــا  ــه ۱۴ آذر ب ــوان رســانه و HIV، جمع ــا عن آذر ب

عنــوان جوانــان، نوجوانــان و HIV شــنبه ۱۵ آذر 

بــا عنــوان مســؤولیت اجتماعــی و HIV یکشــنبه 

۱۶ آذر بــا عنــوان نقــش ســازمان ها و HIV و 

دوشــنبه ۱۷ آذر بــا عنــوان نــگاه مثبــت، زندگــی 

ــت. ــده اس ــذاری ش ــت نامگ مثب

١١  الی ١٧ آذرماه ٩٩ هفته  هفته اطالع رسانی ایدز

همبستگی جهانی، مسئولیت مشترک



ــال و  ــت چهارمح ــز بهداش ــس مرک ــدا؛ رئی وب

بختیــاری و معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم 

پزشــکی شــهرکرد گفــت: حــدود ۱۰ هــزار تســت 

ســریع وارد اســتان و در مناطــق مختلف اســتان 

ــلیل،  ــه ش ــق از جمل ــن مناط ــاده تری از دور افت

ســرخون، دوپــالن، صمصامــی، بازفــت توزیــع 

کــه اســتقبال خــوب مــردم را بــه دنبــال داشــته 

اســت.

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

گفــت و گــوی بخــش خبــری ۲۰ صداوســیمای 

ــاه ۹۹  ــن روز از آذرم ــز اســتان در هجدهمی مرک

در تشــریح اقدامــات مداخلــه ای بــرای کنتــرل 

کوویــد ۱۹ اظهــار داشــت: تشــخیص زودهنــگام 

و قرنطینــه خانگــی در قالــب طــرح شــهید حاج 

قاســم ســلیمانی و مدیریــت جامــع هوشــمند 

ــرل  ــرای کنت ــه ای ب ــات مداخل ــه اقدام از جمل

بیمــاری کرونــا اســت.

وی تصریــح کــرد: پیشــگیری از انتقــال بیمــاری 

کوویــد ۱۹ از طریــق فــرد بیمــار بــه ســایر اعضای 

خانــواده بــا توجــه بــه بــرآورد امــکان آلودگــی 

ــر  ــار، ب ــان بیم ــواده و اطرافی ــر از خان ــا ۴نف ۳ت

ضــرورت توجــه بــه قرنطینگــی خانگــی بــه نحو 

مطلــوب مــی افزایــد.

جزایــری در ادامــه اظهــار امیــدواری کــرد: اجرای 

طــرح شــهید حــاج قاســم ســلیمانی و مجمــوع 

اقدامــات مراقبتــی، نظارتــی و حمایتــی موجب 

ــیب منحنــی  ــزول ش تــداوم رونــد رو بــه ن

شــیوع کوویــد ۱۹ شــود.

ــه گفتــه وی، بــا ثبــت کــد ملــی فــرد مبتــال  ب

بــه کرونــا ایــن امــکان فراهــم شــده اســت کــه 

ــه  ــا مراجعــه ب ــر تجمــع ب ــردد و پ ادارات پــر ت

ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــتی دانش ــت بهداش معاون

اســتان واقــع در میــدان انقــالب شــهرکرد 

بــرای انتظامــات کاربــری تعریــف و بــا نصــب 

ــراد رصــد شــوند. ــن اف اپلیکیشــن ماســک ای

وی ادامــه داد: بــا توجــه بــه اعمــال ممنوعیــت 

ــه  ــی ک ــات صنوف و محدودیــت، گــزارش تخلف

نبایــد بــاز باشــند از طریــق ســامانه ۱۲۴ و محــل 

ــکل هــای بهداشــتی  ــی کــه پروت و مــکان های

ــامانه ۱۹۰  ــق س ــد از طری ــی کنن ــت نم را رعای

دانشــگاه علــوم پزشــکی انجــام تــا بــه موقــع 

بــا متخلفیــن برخــورد قاطــع بعمــل آیــد.

ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــتی دانش ــاون بهداش مع

ــت  ــه رعای ــبت ب ــردم نس ــت: م ــهرکرد گف ش

مصوبــات و قوانیــن بــی تفــاوت نباشــند چراکه 

رنــگ بنــدی هــا ثبــات پذیر نیســت و شــکننده 

اســت و الزمــه قطــع زنجیــره انتقــال کوویــد ۱۹ 

ود. رعایــت پروتــکل های بهداشــتی بشــمار می

ــال و  ــت چهارمح ــز بهداش ــس مرک ــدا؛ رئی وب

بختیــاری و معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم 

ــزار و ۷۷۸  ــام ۵۷ ه ــهرکرد، از انج ــکی ش پزش

هــزار نمونــه از بیمــاران مشــکوک بــه کوویــد ۱۹ 

از ابتــدای شــیوع ایــن بیمــاری تــا ۲۲ آذرماه ۹۹ 

در ایــن اســتان خبــر داد.

بــه گــزارش وبــدا؛ ســید راشــد جزایــری افــزود: 

طــی ایــن مــدت از ۹ هــزار و ۳۹۱ بیمار بســتری 

و ۴۸ هــزار و ۳۸۷ بیمــار بصــورت ســرپایی 

ــج ۲۱  ــوع نتای ــه در مجم ــری شــد ک ــه گی نمون

هــزار ۵۵۵ بیمــار بســتری و ســرپایی مثبت 

اعــالم شــد.

ــدت  ــن م ــی ای ــه ط ــان اینک ــا بی وی ب

۵۰.۹۲ درصــد مبتالیــان را مــردان و 

۸۲.۵۸ درصــد بیمــاران از جمعیــت 

شــهری بــوده انــد افزود: بررســی ســن 

مبتالیــان نشــان مــی دهــد بیشــترین 

مبتالیــان در گــروه ســنی ۱۶ تــا ۴۵ 

ســال و کمتریــن آنهــا در ســنین زیــر ۵ 

ــد. ــرار دارن ســال ق

ــوت  ــوارد ف ــه وی، ۸۲ درصــد م ــه گفت ب

ــای  ــروه ه ــه گ ــوط ب ــا مرب ــی از کرون ناش

ــت. ــوده اس ــال ب ــاالی ۶۵ س ــنی ب س

وی تعــداد فوتــی هــای کشــور را ۵۱ هــزار و 

۹۴۹ و تعــداد کل مبتالیــان اســتان تــا تاریــخ 

۲۲ آذرمــاه را ۲۱ هــزار و ۵۵۵ نفــر اعــالم کــرد 

ــگان در کشــور و  ــود یافت ــزود: تعــداد بهب و اف

ــزار و ۷۴۳ و ۱۷  ــتان بــه ترتیــب ۸۰۰ ه اس

هــزار و ۹۴ نفــر بــوده انــد.

و  چهارمحــال  بهداشــت  مرکــز  رئیــس 

بختیــاری نــرخ مــرگ کشــور را ۴.۷ درصــد 

و ایــن رقــم در اســتان را ۳.۱ درصــد اعــالم 

کــرد و افــزود: درصــد بهبــود یافتگان در اســتان 

باالتــر از آمــار کشــوری اســت.

جزایــری در تشــریح شــاخص هــای قابــل 

ــت:  ــار داش ــتان اظه ــد ۱۹ در اس ــه کووی توج

ــه ازای هــر صــد هــزار  ــری ب ــه گی تعــداد نمون

ــری از  ــه گی ــد نمون ــزار و ۷۲۶ و درص ــر ۵ ه نف

بیمــاران بســتری مشــکوک ۱۰۰ درصــدی بــوده 

ــت. اس

بــه گفتــه وی، درصــد ابتــالی پرســنل بهداشــت 

تــا کنــون ۱۴.۶ درصــد و ابتــالی پرســنل درمــان 

نیــز ۱۹.۲ درصــد بــوده اســت.

وی بــا اشــاره بــه رونــد رو بــه کاهــش شــیوع 

ــر  ــه اخی ــی هفت ــتان ط ــا در اس ــاری کرون بیم

ابــراز امیــدواری کــرد: بــا رعایــت پروتــکل هــای 

ــت هــای اعمــال  ــداوم محدودی بهداشــتی و ت

شــده بویــژه در آئیــن ســنتی پیــش رو، شــب 

یلــدا شــاهد کنتــرل و مهــار بیمــاری در آینــده 

نزدیــک باشــیم.

انجام بیش از ۵۷ هزار نمونه تشخیص کووید ۱۹ در چهارمحال و بختیاری

توزیع ۱۰ هزار تست سریع تشخیص کرونا در چهارمحال و بختیاری
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وبــدا; معاون بهداشــتی دانشــگاه علوم پزشــکی 

شــهرکرد و رئیــس مرکــز بهداشــت چهارمحــال 

ــرای  ــدا را خطــر جــدی ب ــاری شــب یل و بختی

ســالمت افــراد مســن یــا بــا بیمــاری زمینــه ای 

دانســت.

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

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

ــت:  ــاری گف ســیمای مرکــز چهارمحــال و بختی

ــاه  ــن اســتان از یکــم آذرم محدودیت هــا در ای

۹۹ آغــاز شــد و بــه مــدت دو هفتــه به صــورت 

ــاری  ــت بیم ــه وضعی ــرایطی ک ــدی و در ش ج

خطرنــاک شــده بــود بــه مرحلــه اجــرا درآمــد.

ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــتی دانش ــاون بهداش مع

شــهرکرد و رئیــس مرکــز بهداشــت چهارمحــال 

و بختیــاری افــزود: خوشــبختانه هم اینــک 

ــتان  ــزی در اس ــتان قرم ــهر و شهرس ــچ ش هی

وجــود نــدارد، وضعیــت اســتان نارنجــی اســت 

امــا همیــن شــرایط هــم یعنــی پرخطــر و بایــد 

ــب باشــیم. مراق

وی ادامــه داد: بــا همراهــی و همــکاری مــردم و 

اصنــاف چهارمحــال و بختیــاری کــه جای بســی 

تقدیــر و تشــکر دارد زنجیــره انتقــال بیمــاری در 

حــال محــدود و محدودتــر شــدن اســت.

ــال و  ــردم در چهارمح ــرد: م ــوان ک ــری عن جزای

ــت  ــاد ارجحی ــه اقتص ــالمت را ب ــاری س بختی

دادنــد و بیــش از ۹۸ درصــد مــردم ایــن اســتان 

به خوبــی  را  دوهفتــه ای  محدودیت هــای 

ــد. ــت کردن رعای

ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــتی دانش ــاون بهداش مع

شــهرکرد و رئیــس مرکــز بهداشــت چهارمحال و 

بختیــاری خاطرنشــان کــرد: اگــر امــروز از مرحله 

خطرنــاک شــیوع بیمــاری کرونــا در اســتان عبور 

ــردم  ــکاری شایســته م ــل هم ــه دلی ــم ب کرده ای

اســت.

ــازار و  ــه اداری، ب ــج حیط ــرد: پن ــه ک وی اضاف

تجــارت، آمــوزش، فرهنگــی و ترددهــا به خوبــی 

ــتند. ــکاری داش ــا هم در محدودیت ه

جزایــری بــا اشــاره بــه دغدغــه برگــزاری شــب 

یلــدا، بــه عنــوان یــک نگرانــی جــدی، یــادآور 

شــد: از مــردم خواهــش داریــم مراقــب افــراد 

مســن در ایــن شــب باشــند.

ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــتی دانش ــاون بهداش مع

شــهرکرد و رئیــس مرکــز بهداشــت چهارمحــال 

و بختیــاری تصریــح کــرد: بیــش از ۳۰ درصــد 

ناقــالن کرونــا ســالم هســتند، کــه حضــور ایــن 

می توانــد  یلدایــی  دورهمی هــای  در  افــراد 

ــا دارای  ــن ی ــراد مس ــه اف ــدی علی ــد ج تهدی

ــد. ــه ای باش ــاری زمین بیم

ــزار  ــدا را مجــازی برگ ــردم خواســت یل وی از م

کننــد و از حضــور در بــاغ یــا ویــال امتنــاع کنند.

ــال و  ــت چهارمح ــز بهداش ــس مرک ــدا؛ رئی وب

ــه  ــب طــرح «هــر خان ــاری گفــت: در قال بختی

ــفیر  ــزار و ۱۰۶ س ــالمت» ۲ ه ــگاه س ــک پای ی

ســالمت در ایــن اســتان اعــالم همــکاری کردند.

ــه نقــل از خبرگــزاری ایرنــا؛  بــه گــزارش وبــدا ب

ســید راشــد جزایــری افــزود: برنامه ریــزی شــده 

ــگاه  ــک پای ــه ی ــر خان ــرح "ه ــا در ط ــت ت اس

ســالمت" در هــر خانــواده یــک نفــر کــه دارای 

ــن  ــط بی ــوان راب ــه عن ــد ب ــی باش ــرایط کاف ش

خانــواده و نظــام ســالمت بــرای آمــوزش نکات 

ــا  ــا کرون ــه ب ــای مقابل ــتی و پروتکل ه بهداش

ــب شــود. داوطل

ســفیران  ویژگی هــای  بــه  اشــاره  بــا  وی 

ســالمت، تصریــح کــرد: ترجیــح داده می شــود 

کــه فــرد داوطلــب خانــم و شــخص بــا نفــوذی 

در خانــواده باشــد و بــاالی ۱۸ ســال ســن 

ــد. ــته باش داش

ــالمت  ــفیران س ــه س ــان اینک ــا بی ــری ب جزای

ــیوع  ــا ش ــه ب ــرای مقابل ــوزش ب ــورد آم ۲۲ م

ــت:  ــار داش ــد، اظه ــا فرامی گیرن ــروس کرون وی

ــی  ــه خودمراقبت ــت ب ــا در نهای ــن آموزش ه ای

کــه اصلی تریــن مبحــث آن زندگــی بــا کوویــد 

ــود. ــج می ش ــت منت ۱۹ اس

ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــتی دانش ــاون بهداش مع

ــه تعریــف  ــاری بــا اشــاره ب چهارمحــال و بختی

اقداماتــی  تمامــی  افــزود:  خودمراقبتــی، 

کــه افــراد انجــام می دهنــد تــا بتواننــد از 

ســالمت خــود بــرای جلوگیــری از بــروز بیمــاری 

مراقبــت کننــد، در حیطــه خودمراقبتــی تعریــف 

می شــود کــه شــامل علــم آگاهــی نســبت بــه 

زمــان مراجعــه بــه پزشــک، اقدامــات اورژانســی 

پیــش از مراجعــه بــه پزشــک، مراقبــت از خــود 

در زمــان بیماری هــای غیرواگیــر و اقدامــات 

پیشــگیرانه می شــود.

ــزار  ــایی ۲۶۶ ه ــه شناس ــاره ب ــا اش ــری ب جزای

خانــوار در اســتان، تصریــح کــرد: از ایــن تعــداد 

ــد  ــادل ۴۰ درص ــوار مع ــزار خان ــون ۹۲ ه تاکن

مجمــوع خانوارهــای اســتان زیرپوشــش طــرح 

ــگاه  ــک پای ــه ی ــر خان ــالمت و ه ــفیران س س

ــد. ــرار گرفته ان ــالمت ق س

می شــود  تــالش  کــرد:  خاطرنشــان  وی 

خانواده هــای زیرپوشــش ایــن طــرح تــا پایــان 

ــد. ــش یابن ــد افزای ــه ۷۰ درص ــال ب س

دورهمی های شب یلدا
تهدید جدی سالمت افراد مسن و با �یما�ی زمینه ای

۲۱۰۶ سفیر سالمت در چهارمحال و بختیاری ساماندهی شد
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تشریح عملکرد تیم های نظارتی طرح شهید حاج قاسم سلیمانی

ــریح  ــه تش ــاری ب ــال و بختی ــت چهارمح ــز بهداش ــس مرک ــدا؛ رئی وب

ــی طــرح شــهید حــاج قاســم ســلیمانی از  ــم هــای نظارت عملکــرد تی

ابتــدای شــروع ایــن طــرح لغایــت بیســت و یکــم آذرمــاه ۹۹ پرداخــت.

ــورد  ــی ۵۰ م ــزود: تعطیل ــری اف ــد جزای ــید راش ــدا؛ س ــزارش وب ــه گ ب

مراســم و همایــش، ۱۴ اســتخر سرپوشــیده، ۷۵ باشــگاه هــای ورزشــی 

ســالنی، ۲۷ مراســم فرهنگــی،  مذهبــی و اجتماعــی، ۱۰۷ آموزشــگاه، ۶۰ 

ــم هــای  ــه و ۴ شــهربازی را بخشــی از اقدامــات تی ــه و قهــوه خان کاف

نظارتی برشمرد.

ــتی در ادارات و  ــای بهداش ــکل ه ــت پروت ــد رعای ــه درص وی، در ادام

ــب ۹۸، ۹۶ و ۸۵  ــه ترتی ــا را ب ــه ه ــتوران و داروخان ــا، رس ــازمان ه س

درصــد اعــالم کــرد و افــزود: ایــن شــاخص در دفاتــر خدمــات بیمــه ۸۳ 

ــوده اســت. ــک هــا ۹۸ درصــد ب درصــد و در بان

جزایــری افــزود: همچنیــن درصــد رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی در 

دفاتــر پلیــس +۱۰ ، دفتــر پیشــخوان دولــت بــه ترتیــب ۹۸ و ۹۷ درصــد 

بــوده اســت.

ــاخص در  ــن ش ــاری ای ــال و بختی ــت چهارمح ــز بهداش ــس مرک رئی

ی بــرون و درونــی شــهری را بــه ترتیــب ۸۴ و ۵۴ درصــد اعالم  پایانه

نمــود.

ــا ۷۹  ــی ه ــتی در نانوای ــای بهداش ــکل ه ــت پروت ــه وی، رعای ــه گفت ب

درصــد و در پاســاژ هــا ۸۹ درصــد و در هتــل هــا و مراکــز اقامتــی 

ــوده اســت. ۱۰۰ درصــد ب

ــد و  ــه ۸۵ درص ــن متبرک ــاجد و اماک ــزود: مس ــری اف جزای

ــکل هــای بهداشــتی را رعایــت  مطــب هــا ۸۰ درصــد پروت

ــد. ــوده ان نم

وی اظهــار داشــت: رعایــت ماســک زدن شــاغلین و کارمندان 

در ادارات و موسســات و بانــک هــا ۱۰۰ درصــد بــوده اســت.

معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد از 

ــی  معرفــی ۸۶ فروشــگاه / واحــد و مرکــز بــه مراجــع قضای

و پلمــپ ۴۵ مــورد آنهــا در قالــب طــرح شــهید حــاج قاســم 

ــر داد. ســلیمانی خب

جزایــری، همچنیــن از آمــوزش نیروهــای داوطلــب جمعیــت 

ــن  ــت داوطلبی ــایی جه ــدور کارت شناس ــر، ص ــالل احم ه

ــه و  ــز تهی ــد از مراک ــام بازدی ــر، انج ــالل احم ــت ه جمعی

توزیــع مــواد غذایــی، بازدیــد از ادارات و ســازمان هــا، 

بازدیــد از واحدهــای صنفــی کوچــک، صــدور اخطاریــه 

جهــت متخلفینــی کــه پروتــکل هــا را رعایــت ننمــوده انــد، 

جمــع آوری مــواد غذایــی معدومــی، انعقــاد تفاهــم نامــه بــا 

جمعیــت هــالل احمــر در اســتان و شهرســتان هــا، تدویــن 

ــا  ــکاری ب ــرح و هم ــتای اجــرای ط ــی در راس ــه عملیات برنام

ی حمایــت و مراقبــت در خصــوص معرفــی افــراد و  تیم

ــه را از  ــه دبیرخان ــات و آماری ــی اطالع ــزارش ده ــت و گ ثب

ــی برشــمرد. ــم هــای نظارت ــات تی ــر اقدام دیگ



۳۶

 بازدید میدانی درقالب طرح 
((کمپین مهار بیماری کرونا )) با 
شعار {کارکن،زندگی کن،باکرونا 

هم مقابله کن}

برگزاری جلسه کمیته ارزیابی، 
نظارت و پایش اجرای پروتکل های 

بهداشتی در چهارمحال و بختیاری 

گفت و گوی معاون بهداشتی 
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 

در بخش خبری ۲۰ صداوسیمای 
مرکز  استان با محوریت تشریح 

محدویت های کرونایی

تبادل توافقنامه همکاری مشترک 
اجرایی طرح مدیریت و ک�نترل 

اپ�یدمی کووید_۱۹ به شیوه محله  و 
خانواده محور مبتنی بر برنامه " هر 

خانه یک پایگاه سالمت"
بین نمایندگان دانشگاه علوم 

پزشکی شهرکرد، استانداری 
چهارمحال و بختیاری و جمعیت 

هالل احمر استان 

 گفت و گوی مهندس جزایری 
رئیس مرکز بهداشت استان و 

معاون بهداشتی دانشگاه علوم 
پزشکی شهرکرد در ویژه برنامه 

چشم انداز



۳۷

برگزاری هرگونه مراسم جشن و عروسی به منزله ی 

برگزاری جشن کرونا محسوب می شود

نادیده گرفتن رعایت فاصله اجتماعی، اثرگذاری 

استفاده از ماسک را کاهش می دهد

وبــدا؛ معــاون درمــان دانشــگاه علوم پزشــکی، خدمات بهداشــتی 

و درمانــی چهارمحــال و بختیــاری گفــت: هرســاله پــس از اتمــام 

مــاه هــای محــرم و صفــر شــاهد برگــزاری مراســم هــای جشــن 

عروســی و عقــد هســتیم، امــا امســال کامــال شــرایط متفــاوت 

ــزاری هرگونــه مراســم دورهمــی، جشــن عقــد،  ــت و برگ اس

ــا محســوب  ــزاری جشــن کرون ــای برگ ــه معن ــد ب عروســی و تول

مــی شــود.

بــه گــزارش وبــدا؛ دکتــر فریــدون رحمانی در بیســت و نهمیــن روز 

از مهرمــاه ۹۹، در گفــت و گــوی بخــش خبــری ۲۰ مرکــز چهارمحال 

و بختیــاری بــه تشــریح آخریــن وضعیــت بیمــاری کوویــد_۱۹ در 

اســتان و ســیر صعــودی بیمــاری و افزایــش مراجعــات بــه مراکــز 

ــی پرداخت. درمان

وی تصریــح کــرد: همچنــان رونــد شــیوع بیمــاری کرونــا پیــش 

رونــده و افزاینــده مــی باشــد و عالمتــی مبنــی بــر کاهــش بــار 

بیمــاری دیــده نمــی شــود.

بــه گفتــه وی، علــی رغــم رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی، بویژه 

اســتفاده از ماســک همچنــان شــاهد جــوالن ویــروس منحــوس 

ــتیم. کرونا هس

دکتــر رحمانــی بــا بیــان اینکــه، بــه دلیــل تکمیــل ظرفیــت مرکــز 

ــر، از  ــی هاجــر (س) شــهرکرد طــی روزهــای اخی آموزشــی درمان

ظرفیــت بیمارســتان تامیــن اجتماعــی امــام علــی (ع) فرخشــهر 

اســتفاده شــده اســت افــزود: در صــورت تــداوم ایــن رونــد بــرای 

ــی شــاید  ــه هــای آت ــا از هفت ــه کرون ــال ب ــاران مبت بســتری بیم

مجبــور بــه اســتفاده از مراکــز غیــر درمانــی شــویم.

وی همچنیــن متذکــر شــد، حداقــل در هــر مراســم ۲تــا ۳بیمــار 

مبتــال بــه کرونــا و ناقــل ایــن بیمــاری وجــود دارد کــه مــی توانــد 

موجــب انتقــال بیمــاری بــه کل شــرکت کننــدگان در ایــن مراســم 

شــود.

معــاون درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد بــا ابــراز تاســف 

ــزود:  از اینکــه بیمــاری وارد چرخــش خانوادگــی شــده اســت اف

تشــکیل هرگونــه مراســم مــی توانــد موجــب تشــدید و تســریع 

رونــد گســترش بیمــاری کرونــا شــود.

وبــدا؛ معــاون درمــان دانشــگاه علوم پزشــکی، خدمات بهداشــتی 

و درمانــی چهارمحــال و بختیــاری متذکــر شــد، عــدم توجــه بــه 

ــه  ــک را ب ــتفاده از ماس ــذاری اس ــی اثرگ ــه اجتماع ــت فاصل رعای

شــدت کاهــش مــی دهــد.

ــوی  ــت و گ ــی در گف ــدون رحمان ــر فری ــدا؛ دکت ــزارش وب ــه گ ب

تلفنــی در بخــش خبــری ۲۰ صــدا و ســیمای اســتان در ســومین 

روز از آبــان مــاه ۹۹ در خصــوص علــل افزایــش آمــار فوتــی هــای 

ناشــی از کرونــا اظهــار داشــت: آمــار فوتــی هــای ناشــی از کرونــا، 

بــه دنبــال افزایــش مــوارد مبتــال بــه ایــن بیمــاری رو بــه افزایــش 

اســت.

وی تصریــح کــرد: در حــال حاضــر در اوج شــیوع بیمــاری کوویــد 

ــه ای  ــاران زمین ــر، بیم ــراد پی ــان، اف ــالمت و ج ــتیم و س ۱۹ هس

و افــرادی کــه فاکتــور هــای خطــر را دارنــد ماننــد مبتالیــان بــه 

دیابــت، زنــان بــاردار، ... در خطــر اســت.

وی بــا بیــان اینکــه، پا�ــز و زمســتان امســال متفــاوت و نیازمنــد 

مراقبــت جــدی بــرای پیشــگیری از ابتــال به ســرماخوردگی اســت، 

ــی و  ــرایط دمای ــر ش ــه تغ� ــه ب ــا توج ــرم ب ــاس گ ــیدن لب پوش

ــه  ــه مناســب، اســتفاده از ماســک ، رعایــت فاصل داشــتن تغذی

ــکیل و  ــز از تش ــران، پرهی ــا دیگ ــر ب ــدازه ۲مت ــه ان ــی ب اجتماع

حضــور در تجمعــات بــرای پیشــگیری از ســرماخوردگی و ســخت 

شــدن تشــخیص اولیــه ســرماخوردگی از ابتــال بــه کرونــا را مــورد 

تاکیــد قــرار داد.

وی بــا اشــاره بــه خطــر ابتــالی افــراد بــه کرونــا بــه دنبــال بــروز 

عالیــم ســرماخوردگی ســاده و ســخت بــودن تشــخیص اولیــه آن 

بــرای فــرد و تصــور ابتــال بــه کرونــا و مراجعــه بــه مراکــز درمانــی 

یــادآور شــد، افــراد تنهــا در صــورت داشــتن تــب طوالنــی مــدت، 

ــن،  ــت س ــون کهول ــر همچ ــای خط ــور ه ــس و فاکت ــی نف تنگ

ــه و از  ــی مراجع ــز درمان ــه مراک ــه ای ب ــاری زمین ــت و بیم دیاب

مراجعــه مکــرر بــه مراکــز درمانــی خــودداری نماینــد.

اخبار ساعت ۲۰ شبکه جهان بین



۳۸

ــوم  ــگاه عل ــان دانش ــاون درم ــدا؛ مع وب

درمانــی  و  بهداشــتی  خدمــات  پزشــکی، 

ــن  ــن و موثرتری ــاری، بهتری چهارمحــال و بختی

ــگیری از  ــا را پیش ــاری کرون ــا بیم ــه ب راه مقابل

ــت. ــاری دانس ــن بیم ــه ای ــال ب ابت

ــی در  ــر فریــدون رحمان ــدا؛ دکت ــه گــزارش وب ب

ششــمین روز از آبــان مــاه ۹۹ در گفــت و گــوی 

برنامــه زنــده رادیویــی "مــردم و مســئوالن" بــا 

بیــان اینکــه شــرایط اپیدمی بیمــاری کرونــا روز 

بــه روز بدتــر و مراکــز درمانــی اســتان شــلوغ تر 

مــی شــود متذکــر شــد، اگــر وضعیــت شــیوع 

ــرود،  ــش ب ــن روال پی ــه همی ــا ب ــاری کرون بیم

ــای  وضعیــت نگــران کننــده ای را درمــاه ه

آینــده پیــش بینــی مــی کنیــم.

خدمــات  ظرفیــت  اینکــه  بیــان  بــا  وی 

آزمایشــگاهی و مراکــز درمانــی محــدود اســت 

ــات  ــم مراجع ــش حج ــورت افزای ــزود: در ص اف

ــتم  ــند سیس ــته باش ــار داش ــد انتظ ــردم نبای م

بهداشــت و درمــان طبــق روال گذشــته خدمات 

ــد . ــه نمای ارائ

دکتــر رحمانــی گفــت: خوشــبختانه تاکنون 

بیمارســتانی در  بــا کمبــود تخــت 

اســتان مواجــه نبــوده ایــم و درب 

ــه روی  هیــچ مرکــز درمانــی ب

ــوده و  ــته نب ــاران بس بیم

ی  ر بیما

ــده اســت. ــدون تخــت نمان ب

ــت  ــام تس ــت انج ــه محدودی ــاره ب ــا اش وی ب

کرونــا بــرای تمامــی متقاضیــان گفــت: در حــال 

حاضــر از انجــام تســت بــرای متقاضایانــی کــه 

بصــورت داوطلبانــه درخواســت انجــام تســت 

ــرای  ــودی ب ــس از بهب ــه پ ــانی ک ــد، کس دارن

برگشــت بــه محــل کار درخواســت انجــام 

تســت دارنــد و افــرادی کــه درخواســت تســت 

ــدارد. ــد وجــود ن مکــرر دارن

وی هزینــه راه انــدازی هــر تخــت بیمارســتانی 

را حــدود ۷۰۰ میلیــون تومــان و راه انــدازی 

ــارد و ۵۰۰  هــر تخــت ICU را حــدود یــک میلی

ــار راه  ــزود: در کن ــالم و اف ــان اع ــون توم میلی

انــدازی تخــت هــا در شــرایط ســخت تحریــم 

ــک و  ــروی پزش ــن نی ــارات، تامی ــود اعتب و کمب

ــز ســخت اســت. پرســتار نی

بــه گفتــه وی، در صــورت تکمیــل ظرفیــت 

بیمارســتان هــای اســتان بــرای ارائــه خدمــات 

بــه بیمــاران کرونایــی نقاهتــگاه راه انــدازی می 

ــی در  ــات ده ــت خدم ــًا کیفی ــه قطع ــود ک ش

ایــن مراکــز نســبت بــه بیمارســتان هــا متفاوت 

خواهــد بــود.

وی اظهــار داشــت: اگــر چــه انجــام 

ــاران  ــرای بیم ــا ب ــخیص کرون ــات تش آزمایش

کامــًال رایــگان اســت امــا هزینــه ســنگینی بــه 

ــود. ــی ش ــل م ــور تحمی ــان کش ــتم درم سیس

معــاون درمــان دانشــگاه علوم پزشــکی اســتان 

بــا بیــان اینکــه عالیــم اولیــه آنفلوانــزا و کرونــا 

ــت: در  ــار داش ــتند اظه ــم هس ــه ه ــبیه ب ش

ــردم  ــرماخوردگی، م ــم س ــود عالی ــورت وج ص

ــن  ــته و موازی ــا گذاش ــاری کرون ــر بیم ــا را ب بن

ــن  ــا خــالف ای ــد، ت بهداشــتی را رعایــت نماین

ــت شــود. امــر ثاب

ــام  ــرای انج ــرد: ب ــه ک ــر رحمانــی توصی دکت

تســت کرونــا بایــد ۳ تــا ۴ روز از عالیــم بیمــاری 

گذشــته باشــد، در غیــر اینصــورت احتمــال 

منفــی شــدن کاذب تســت بســیار بــاال اســت.

وی بــدن درد، گلــو درد و ســردرد شــدید، ضعف 

و خســتگی را از عالیــم کرونــا برشــمرد و افــزود: 

ــی و  ــن عالئم ــتن چنی ــورت داش ــراد در ص اف

شــدت یافتــن عالیــم پــس از چنــد روز و تنگــی 

نفــس مــی تواننــد بــرای انجــام تســت کرونــا 

بــه پزشــک مراجعــه نماینــد.

وی ادامــه داد: بیمــاران بــه محــض بــروز 

ــول  ــد اص ــرماخوردگی بای ــم س عالی

قرنطینگــی را رعایــت نماینــد.

بهتر�ن و موثرتر�ن راه مقابله با کرونا، 
پ�یشگیری از ابتال به آن است
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وبــدا؛ معــاون درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی، 

ــی چهارمحــال و  ــتی و درمان خدمــات بهداش

بختیــاری، بــر لــزوم رعایــت اصــول قرنطینگــی 

از ســوی مراقبیــن مبتالیــان بــه کرونــا بــه مدت 

دوهفتــه تاکیــد نمــود.

ــی  ــدون رحمان ــر فری ــدا؛ دکت ــزارش وب ــه گ ب

در گفــت و گــوی بخــش خبــری ۲۰ مرکــز 

چهارمحــال و بختیــاری در پانزدهمیــن روز از 

آبــان مــاه، بــه ارائــه توصیه هــای ضــروری بــه 

همراهــان بیمــاران مبتــال بــه کرونــا پرداخــت. 

ــتان از  ــت در بیمارس ــرد: مراقب ــح ک وی تصری

ــد  ــب ندارن ــه مراق ــاز ب ــه نی ــال ک ــاران مبت بیم

ــود  ــخصی خ ــای ش ــام کار ه ــه انج ــادر ب و ق

ــود. ــی ش ــه نم ــدا توصی ــتند ج هس

وی ادامــه داد: مراقــب بیمــاران حیــن تحویــل 

بیمــار بــه مراقــب بعــدی حتمــا شــرایط بیماری 

را توضیــح بدهنــد.

دکتــر رحمانــی گفــت: همچنیــن مراقــب بیمــار 

کرونایــی پــس از برگشــت بــه منــزل حتمــا بــه 

ــت  ــی را رعای ــه اصــول قرنطینگ مــدت دو هفت

نماینــد و مراقــب بیمــار کرونایــی حتمــا از 

ماســک ان ۹۰ و ۵ الیــه ، شــیلد و گان اســتفاده 

ــد. و نــکات خــود ایمنــی را رعایــت نماین

پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  درمــان  معــاون 

شــهرکرد گفــت: مراقــب بیمــار کرونایــی تــا حد 

ــر ضــروری  ــد غی ــت آم ــد از رف ــز بای امــکان نی

در راهروهــای بیمارســتان خــودداری و به ســایر 

بیمــاران و کادر درمــان کمــک و همــکاری الزم با 

کادر درمــان را داشــته باشــند.

دکتــر رحمانــی افــزود: مراقــب بیمــار کرونایــی، 

ــت و  ــران قیم ــای گ ــتفاده از داروه ــرای اس ب

بعضــا بــی تاثیــر بــرای درمــان بیمــاران کرونایی 

اصــرار نداشــته باشــند.

وی گفــت: بــا توجــه بــه تحمــل فشــار ســنگین 

کاری و روحــی از ســوی کادر درمانــی و پرســنل، 

ــه  از همراهــان بیمــاران خواســته مــی شــود ب

دالیــل و بــرای موضوعــات کوچــک از درگیــری و 

ایجــاد تنــش بــا ایــن عزیــزان اجتنــاب نماینــد.

ــان اینکــه پیــش از شــیوع بیمــاری  ــا بی وی، ب

ــا حــدود ۳۰ تــن اکســیژن مایــع مصــرف  کرون

ــیوع  ــدت ش ــزان در م ــن می ــه ای ــد ک ــی ش م

کرونــا تقریبــا بــه ۲۰۰ تــن رســیده اســت، 

از مراقبیــن بیمــاران کرونایــی خواســت، از 

دســتکاری دســتگاه هــای اکســیژن و هدررفــت 

ــد. ــودداری نماین ــیژن، خ اکس

ت�أکید بر رعایت اصول قرنطینگی از سوی 
مراقبین مبتالیان به کرونا به مدت دوهفته

وبــدا؛ همزمــان بــا روز رادیولــوژی ، معــاون درمــان 

ــوژی  ــای رادیول ــور در بخــش ه ــا حض دانشــگاه ب

وســی تــی اســکن مراکــز آموزشــی درمانــی 

ــن  ــت اهللا کاشــانی شــهرکرد، ضم هاجــر(س) و آی

اهــداء گل بــه همــکاران پرتــوکار از زحمــات و 

ی شــبانه روزی ایــن عزیــزان تقدیــر نمود. تالش

ــی  ــط عموم ــل از رواب ــه نق ــدا ب ــزارش وب بــه گ

معاونــت درمــان، دکتــر فریــدون رحمانــی در ایــن 

دیــدار خطــاب بــه همــکاران پرتــو کار، تــالش ایــن 

عزیــزان را همپــای ســایر کادر درمــان در مبــارزه بــا 

ــر دانســت.  ــا و قابــل تقدی کرون

وی در ادامــه بــه انجــام روزانــه بیــش از ۷۰ مــورد 

ســی تــی اســکن از بیمــاران مشــکوک و مبتــال بــه 

کرونــا در مرکــز آموزشــی درمانــی هاجــر(س) اشــاره 

داشــت.

گفتنــی اســت، همزمــان بــا ایــن مراســم روســای 

بیمارســتان هــای اســتان نیــز بــا حضــور درجمــع 

ــن روز از  ــک ای ــن تبری ــوژی ضم ــکاران رادیول هم

زحمــات و تــالش هــای شــبانه روزی ایــن عزیــزان 

ــد. تقدیــر نمودن

وبــدا؛ معــاون درمــان دانشــگاه علــوم 

پزشــکی، خدمــات بهداشــتی و درمانــی 

ــکاری  ــت: از هم ــاری گف ــال وبختی چهارمح

ــع  ــادی و مداف ــای جه ــاعدت نیروه و مس

ســالمت، در امــر مراقبــت از بیمــاران کرونــا، 

ــم. ــی کنی ــتقبال م اس

بــه گــزارش وبــدا بــه نقــل از روابــط عمومــی 

ــی  ــدون رحمان ــر فری ــان؛ دکت ــت درم معاون

در جلســه هماهنگــی نحــوه اســتفاده از 

همــکاری نیروهــای جهــادی در امــر مراقبــت 

از بیمــاران کرونا،ضمــن اســتقبال از همــکاری 

و تــالش هــای نیروهــای داوطلــب جهــادی 

در امــر مراقبــت از بیمــاران کرونایــی گفــت: 

ــای  ــکاری نیروه ــاعدت و هم ــد مس نیازمن

ــادی هســتیم. ــب جه داوطل

ــور  ــا و حض ــت ه ــرد: مراقب ــح ک وی تصری

ــت  ــا رعای ــتی ب ــب بایس ــای داوطل نیروه

مســائل بهداشــتی و دســتورالعمل هــای 

ــد. ــه باش مربوط

ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــان دانش ــاون درم مع

شــهرکرد در ادامــه بــا بیــان اینکــه در حــال 

ــود  ــودگی و کمب ــه فرس ــه ب ــا توج ــر ب حاض

نیروهــای درمانــی، کمــک نیروهــای جهــادی 

مــی توانــد مفیــد باشــد افــزود: امــور اولیــه 

و مراقبــت هــای معمولــی بیمــاران می 

توســط ایــن گــروه هــا انجــام شــود و 

هــم دغدغــه همراهــان بیمــار برطــرف 

ــی  ــه نیروهــای درمان ــردد وهــم کمکــی ب گ

وخدماتــی بیمارســتانها باشــد و بیمــاران نیز 

بــا آرامــش بیشــتری دوران درمــان خــود را 

ــد. ــپری نماین س

امــر  ایــن  داد:  ادامــه  رحمانــی  دکتــر 

خداپســندانه و جهــادی نیروهــای داوطلــب 

همــکاری، در حافظــه تاریخــی مــردم باقــی 

ــات  ــدردان زحم ــه ق ــد و جامع ــد مان خواه

ــود. ــد ب ــزان خواه ــن عزی ای

تقدیر معاون درمان دانشگاه از زحمات و تالش های

 کارکنان پرتو کار به مناسبت روز جهانی رادیولوژی

استقبال از همکاری نیروهای جهادی و مدافع سالمت برای مراقبت از بیماران کرونایی
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یاوران سالمت روان به کمک مدافعان سالمت

 در بیمارستان های استان می آیند

از خود مراقبت کنید تا بیمار نشوید و یاری گر کادر درمان باشید

وبــدا؛ معــاون درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی، خدمــات 

بهداشــتی و درمانــی چهارمحــال و بختیــاری، از اســتقرار 

یــاوران ســالمت روان، در بیمارســتان هــای اســتان خبــر 

داد. 

ــه  ــی در جلس ــدون رحمان ــر فری ــدا؛ دکت ــزارش وب ــه گ ب

مشــترک بــا حضــور حجــت االســالم والمســلمین دکتــر 

مــه کام از شــهر قــم و اعضــای جبهــه فرهنگــی انقــالب 

اســالمی اســتان، از اعــالم آمادگــی نیروهــای داوطلــب 

وطــالب، در قالــب طــرح یــاوران ســالمت روان، در 

بیمارســتان هــای اســتان خبــر داد. بــه گفتــه وی، آموزش 

ــاب آوری و  ــی، ت ــراب درمان ــای اضط ــول و روش ه اص

امیــد بخشــی و توجــه بــه ســالمت روان بیمــاران کرونــا 

ــن اعضــا اســت. ــن وظایــف ای ــان از مهمتری وکادر درم

ــاری،  ــال وبختی ــتان چهارمح ــزود: اس ــی اف ــر رحمان دکت

ــتان کشــور اســت کــه از ایــن طــرح  هشــتمین اس

ــن  ــای ای ــتان ه ــالمت روان در بیمارس ــاوران س ــتقبال ، و ی اس

ــوند. ــی ش ــتقر م ــتان مس اس

ــکاری  ــهرکرد، از هم ــکی ش ــوم پزش ــگاه عل ــان دانش ــاون درم مع

یــاوران ســالمت روان با ۲۰ بیمارســتان در کشــور خبــر داد و افزود: 

ایــن عزیــزان در کنــار مدافعــان ســالمت، نقــش چشــمگیری در 

درمــان و کاهــش اضطــراب بیمــاران داشــته انــد.

دکتــر رحمانــی گفــت: ایــن طــرح قــرار اســت از مرکــز آموزشــی 

ــوم پزشــکی شــهرکرد گفــت: دســت  ــان دانشــگاه عل ــاون درم ــدا; مع وب

ــد و از خــود  ــای خــود مانده ان ــه در خانه ه ــتیم ک ــرادی هس ــوس آن اف ب

مراقبــت کردنــد تــا بیمــار نشــوند، ایــن افــراد بــا ایــن کار خــود یــاور کادر 

بهداشــت و درمــان هســتند.

بــه گــزارش وبــدا; دکتــر فریــدون رحمانــی در برنامــه زنــده شــب های بــام 

ایــران صــدا و ســیمای مرکــز اســتان چهارمحــال و بختیــاری، گفــت: تنها ۳ 

درصــد مبتالیــان بــه کرونــا در اســتان فــوت می کننــد ایــن رقــم در کشــور 

میانگیــن ۶ درصد اســت.

معــاون درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد افــزود: اگرچــه بیمــاران 

کرونایــی بســتری در مراکــز درمانــی چهارمحــال و بختیــاری معمــوال حــال 

عمومــی بــدی دارنــد امــا خوشــبختانه میــزان بهبــودی و ترخیــص ایــن 

ــل  ــه دلی ــم ب ــن مه ــن کشــوری بســیار بیشــتر اســت، ای ــراد از میانگی اف

همراهــی و همــکاری خــوب مــردم ایــن اســتان حاصــل شــده اســت.

وی ادامــه داد: اگــر مــردم در چهارمحــال و بختیــاری رعایــت 

ــا  ــد بی شــک ب اصــول و پروتکل هــای بهداشــتی را نمی کردن

فاجعــه در ایــن اســتان مواجــه می شــدیم و مــوارد بســتری و 

ــی بســیار زیــاد می شــد. فوت

معــاون درمــان دانشــگاه علوم پزشــکی شــهرکرد خاطرنشــان 

ــیده  ــر اندیش ــا تدابی ــم کــه ب ــیاری داری ــرد: امیــد بس ک

ــت  ــرای درس ــده و اج ــه آین ــار هفت ــا چه ــی دو ت ــده ط ش

ــال و  ــزان ابت ــج خــوب و کاهــش می ــه نتای محدودیت هــا ب

ــم. ــدا کنی ــت پی ــر دس ــرگ و می م

ــان و  ــطح جه ــیاری در س ــات بس ــرد: مطالع ــه ک وی اضاف

ــر روی واکســن کرونــا انجــام گرفتــه اســت امــا نبایــد فعــال  ایــران ب

ــیم. ــن باش ــر واکس منتظ

رحمانــی یــادآور شــد: اتفاقــی کــه در دو مــاه اخیــر به ویــژه در 

چهارمحــال و بختیــاری رخ داد ایــن بــود کــه هــر فــرد مبتــال بــه کرونا، 

اطرافیــان خــود را نیــز آلــوده کــرده اســت چراکــه نــکات و پروتکل های 

ــد. ــت نمی کن ــتی را رعای بهداش

معــاون درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد تاکیــد کــرد: در حــال 

ــه  ــد ب ــزش، ســرفه و... نبای ــه آبری ــم ازجمل ــن عالئ ــر کوچک تری حاض

ــود را در  ــد خ ــراد بای ــن اف حســاب ســرماخوردگی گذاشــته شــود، ای

محلــی جــدا از ســایر افــراد خانــواده قرنطینــه کننــد تــا احتمــال کرونــا 

رد یــا تا�ــد شــود.

درمانــی هاجــر(س) شــهرکرد آغــاز شــود.

گفتنــی اســت، جلســه مشــترک بــا حضــور حجــت االســالم و المســلمین دکتــر 

ــتان در  ــالمی اس ــالب اس ــی انق ــه فرهنگ ــای جبه ــم و اعض ــهر ق ــه کام از ش م

بیســت و نهمیــن روز از آبــان ۹۹ در محــل ســالن همایــش مدافعــان ســالمت 

معاونــت درمــان برگــزار شــد.

بهتر�ن و موثرتر�ن راه مقابله با کرونا، 
پ�یشگیری از ابتال به آن است



۴۱

وبــدا؛ معــاون درمــان دانشــگاه علــوم 

ــب  ــم ش ــزاری مراس ــهرکرد، برگ ــکی ش پزش

یلــدا و دورهمــی هــای ایــن شــب را بزرگتریــن 

ــیوع  ــرای ش ــان ب ــه کادر بهداشــت و درم دغدغ

موج جدید بیماری کرونا عنوان کرد.

بــه گــزارش وبــدا؛ دکتــر فریــدون رحمانــی در گفــت و گــوی بخــش خبــری ۲۰ مرکــز 

چهارمحــال و بختیــاری در بیســت و پنجمیــن روز از آذرمــاه ۹۹، افــزود: برگــزاری 

مراســم دورهمــی طــی شــبهای آتــی بــه مناســبت آ�ــن ســنتی شــب یلــدا خطــر از 

دســت دادن بــزرگان خانــواده و محــروم شــدن از وجــود ایــن عزیــزان بــرای همیشــه را در پــی 

دارد.

وی، از جملــه برنامــه هــای ســتاد مقابلــه بــا کرونــا بــه محدودیــت و منــع تــردد، اعمــال جریمــه بــرای 

خودروهــای متخلــف اشــاره و اظهــار داشــت: آنچــه حائــز اهمیــت اســت بــی نتیجــه مانــدن تدابیــر 

در صــورت عــدم توجــه مــردم بــه رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی و اقــدام برخــی شــهروندان بــرای 

برگــزاری مهمانــی و مراســم دورهمــی بــه مناســبت شــب یلــدا اســت.

دکتــر رحمانــی خاطــر نشــان کــرد: بــا تــالش هــای صــورت گرفتــه و همراهــی مــردم در رعایــت 

پروتــکل هــا و اعمــال محدودیــت هــا در دراز مــدت، کاهــش شــیوع بیمــاری کرونــا 

را شــاهد هســتیم امــا ایــن وضعیــت شــکننده و ناپایــدار اســت و تــداوم رونــد 

ــنتی  ــن س ــردم در آ� ــار م ــه رفت ــتگی ب ــد ۱۹، بس ــان کووی ــار مبتالی ــش آم کاه

پیشــرو دارد.

دغدغه کادر درمانی برگزاری مراسم شب یلدا بدون 

توجه به شرایط ویژه کرونای�ی است

خبرهای خوشی برای پرستاران در راه است

پرســتاری  نظــام  رئیــس ســازمان  دا؛  وب 

اســتان چهارمحــال و بختیــاری، ضمــن تبریک 

ــری  ــب کب ــرت زین ــالد حض ــیدن می ــرار رس ف

(س) و روز پرســتار خدمــت تمامــی فعالیــن و 

زحمتکشــان ایــن حرفــه بــه ســابقه فعالیــت 

ایــن ســازمان اشــاره و افــزود: ســازمان نظــام 

ــای  ــری ه ــا پیگی ــال ۱۳۸۲ ب ــتاری در س پرس

ــوتان پرســتاری تشــکیل  ــوزان و پیشکس دلس

ــد. گردی

بــه  مــرادی،  بهــرام  وبــدا؛  گــزارش  بــه 

ی ایــن ســازمان بــرای احقــاق  پیگیری

ــزود: از  ــت و اف ــاره داش ــتاران اش ــوق پرس حق

اهــم مطالبــات پرســتاری قانــون تعرفــه گذاری 

ــش  ــه از ۱۲ ســال پی پرســتاران مــی باشــد، ک

ــان  تصویــب شــده و بــه تا�ــد شــورای نگهب

رســیده اســت و مطالبــه همــه پرســتاران 

ــی  ــات فعل ــرد: از مطالب ــح ک اســت. وی تصری

می تــوان بــه رفــع مشــکل تاخیــر در پرداخــت 

هــا و عــدم عدالــت در پرداخــت کارانــه، کمبود 

ــای  ــت ه ــه تخ ــبت ب ــتاری نس ــروی پرس نی

بیمارســتانی، عــدم وجــود امکانــات رفاهــی و 

ــوان  ــه عن ــتاری ب ــغل پرس ــن ش ــر گرفت در نظ

ــت  ــاره داش ــان آور اش ــخت و زی ــاغل س مش

کــه در ایــن زمینــه توســط ســازمان اقدامــات 

ــوان  ــه می ت ــت ک ــه اس ــورت گرفت ــی ص خوب

پیگیــری و اعمــال ۵۰ درصــد فصــل ۱۰ قانــون 

ــات  ــرای معوق ــری ب ــوری، پیگی ــات کش خدم

پرســتاران کــه از متوســط ۱۲ تــا ۱۸ مــاه بــه ۶ 

ــرد. ــام ب ــه اســت را ن ــاه کاهــش یافت م

مــرادی بــا بیــان اینکــه در مــدت شــیوع کووید 

ــا  ــدود ۴۰ درصــد پرســتاران بــه کرون ۱۹، ح

مبتــال شــدند و از ایــن تعــداد بیشــتر از ۱۰۰ نفر 

ــزود: خوشــبختانه در  ــه شــهادت رســیدند اف ب

ایــن مبــارزه پرســتاران جوانمردانــه جنگیدند و 

پیــروز میــدان هســتند.

ــا  ــی ب ــن راســتا دیدارهای وی ادامــه داد: در ای

مقامــات دولتــی انجــام و مطالبــات پرســتاران 

بــه عنــوان مبــارزان خــط اول مقابلــه بــا 

ــید. ــل رس ــه حداق ــا ب ــنده کرون ــروس کش وی

رئیــس ســازمان نظــام پرســتاری اســتان 

چهارمحــال و بختیــاری بــا بیــان اینکــه، 

ــرای  ــی ب ــی چندان ــات رفاه ــفانه خدم متاس

ــرد:  ــان ک ــر نش ــدارد خاط ــود ن ــتاران وج پرس

ســازمان در طــی ایــن چندیــن ســال همیشــه 

یاریگــر پرســتاران بــوده، کمبودهــا را بــه 

مســئولین گــزارش کــرده و بــا شــیوع ویــروس 

منحــوس کرونــا ضمــن بازدیــد از مراکــز کرونا ، 

بــا خانــواده جــان باختــگان دیــدار و از زحمات 

ــت. ــوده اس ــی نم ــا قدردان آنه

بــرای  خوشــی  خبرهــای  وی،  گفتــه  بــه 

ان  پرســتاران در راه اســت که از جملــه آن می

ــس  ــازه نف ــروی ت ــزار نی ــتخدام ۳۰ ه ــه اس ب

پرســتاری و اعمــال فــوق العــاده ویــژه در حوزه 

ــرد. ــاره ک ــتاران اش پرس
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وبــدا؛ معــاون درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی، خدمــات بهداشــتی و درمانــی چهارمحــال و 

بختیــاری از اهــدای اعضــای بیمــار مــرگ مغــزی در ســحرگاه نهمیــن روز از آذرمــاه ۹۹ خبــر 

داد.

بــه گــزارش وبــدا؛ دکتــر فریــدون رحمانــی افــزود: فصــل پا�ــز خــزان عمــر پــدری مهربــان 

شــد، پــدری کــه اگــر فرصــت داشــت ســالها ســایه اش بــر ســر فرزندانــش و گرمــا بخــش 

کانــون خانــواده بــود.

وی تصریــح کــرد: تقدیــر و مشــیت الهــی ایــن چنیــن بود کــه خانــواده فهیم و ســخاوتمند 

ــد و اجــازه  ــرای اهــدا عضــو پیکــر پدرشــان بپذیرن ــد را ب اســماعیلی پیشــنهاد تیــم پیون

دهنــد کــه روح مرحــوم اردشــیر اســماعیلی پــس از آســمانی شــدن جاودانــه شــود و احیاگر 

زندگــی چندیــن پــدر نیازمنــد پیونــد عضــو شــود.

بــه گفتــه دکتــر رحمانــی، در ســحرگاه نهمیــن روز از آذرمــاه ۹۹ در اتــاق عمــل مرکز آموزشــی 

درمانــی آیــت ا... کاشــانی اعضــای بــا ارزش مرحــوم اردشــیر اســماعیلی، ۴۶ ســاله اهــل و 

ســاکن لــردگان جداســازی و بــه بیمــاران نیازمنــد عضــو هدیــه شــد.

وی افــزود: کبــد ایــن بیمــار مــرگ مغــزی بــه شــیراز و بخشــی از نســوج وی بــه تهــران 

منتقــل شــد.

معــاون درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان، بــا اشــاره به شــرایط بســیار ســخت حاکم 

بــر مراکــز درمانــی و بخصــوص بخــش هــای مراقبــت ویــژه و جــوالن ویــروس منحــوس 

کرونــا، دقــت ویــژه پرســنل ســخت کــوش بخــش هــایicu مراکــز درمانــی اســتان را که در 

کنــار تــالش و ســختی کار در ایــن شــرایط کرونایــی از شناســایی و مراقبــت ویــژه از بیماران 

مــرگ مغــزی هــم غافــل نمــی شــوند را قابــل تقدیــر دانســت و افــزود: تیــم فراهــم آوری 

اعضــای بیمــاران مــرگ مغــزی در چهارمحــال و بختیــاری همچنــان جــز تیــم هــای فعــال 

در ســطح کشــور هســتند.

ــد  ــال و تا� ــت، انتق ــایی، مراقب ــده از شناس ــه پیچی ــرد: پروس ــه ک ــی اضاف ــر رحمان دکت

ــکل هــای  ــی پروت ــا رعایــت تمام ــزی ب ــرگ مغ ــاران م ــواده بیم ــری از خان ــت گی و رضای

بهداشــتی انجــام مــی شــود.

وی در پایــان، در ایــن ایــام کــه مبــارزه بــا کرونــا در راس خدمــات مراقبتــی و درمانی کشــور 

قــرار دارد از حمایــت و توجــه مســئولین دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان و روســا ومدیــران 

بیمارســتان و بخــش هــای مراقبــت ویــژه ، پرســتاران بــی نظیــر و دلســوز icuهــای اســتان 

ــر نمود. تقدی

گفتنــی اســت، از ابتــدای ســال ۹۹ تــا کنــون ۱۴ اهــدای عضــو بــا رضایــت خانــواده هــای 

ســخاوتمند بیمــاران مــرگ مغــزی در چهارمحــال و بختیــاری انجــام شــده اســت.

وبــدا؛ معــاون درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی، 

خدمــات بهداشــتی و درمانــی چهارمحــال و بختیاری 

از اهــدای اعضــای بیمــار مــرگ مغــزی در هجدهمین 

ــر داد. ــاه ۹۹ خب روز از آذرم

ــزود:  ــی اف ــدون رحمان ــر فری ــدا؛ دکت ــزارش وب ــه گ ب

اعضــای مرحــوم محمــد رئیســی ۶۰ ســاله از اهالــی 

لــردگان کــه هفتــه گذشــته در اثــر ســقوط از ارتفــاع 

ی  دچــار خونریــزی مغزی شــد و در بخــش مراقبت

ــود، در هجدهمیــن  ویــژه لــردگان تحــت مراقبــت ب

روز از آذرمــاه پــس از اهــدا عضــو در اتــاق عمــل مرکــز 

ــی آیــت ا... کاشــانی شــهرکرد اهــدا  آموزشــی درمان

شــد.

وی تصریــح کــرد: در حالــی کــه روزانــه شــاهد طویــل 

ــی از جنــس  ــان های ــامی انس ــت اس ــدن لیس ش

ــه واســطه نقــص عملکــرد  ــه ب ــان هســتیم ک خودم

ــدام حیاتیشــان در حــال دســت و پنجــه  یکــی از ان

نــرم کــردن بــا مــرگ هســتند و روزگار را بــه ســختی 

ســپری مــی کننــد، خانــواده هــای باســخاوتی کــه بــا 

اهــدای اعضــای عزیزانشــان کــه دیگــر امــکان حیــات 

برایشــان وجــود نــدارد، بــه دیگــران زندگــی را هدیــه 

مــی کننــد.

ــی  ــن هندوی ــی حس ــواده رئیس ــه داد: خان وی ادام

بــا مناعــت طبــع پیکــر عزیزشــان را در اختیــار تیــم 

ــا ارزشــش نجــات  ــد تــا اعضــای ب ــد قــرار دادن پیون

ــد عضــو شــود. بخــش جــان بیمــاران نیازمن

ــن  ــه هــای ای ــد و کلی ــی، کب ــر رحمان ــه دکت ــه گفت ب

ــه تهــران  بیمــار مــرگ مغــزی بــه شــیراز و نســوج ب

منتقــل شــد. 

ــا کنــون ۱۵  گفتنــی اســت، از ابتــدای ســال ۹۹ ت

اهــدای عضــو بــا رضایت خانــواده هــای ســخاوتمند 

ــاری  ــال و بختی ــزی در چهارمح ــرگ مغ ــاران م بیم

ــده اســت. انجــام ش

اعضای بیمار مرگ مغزی از اهالی لردگان اهدا شداهدای اعضای بیمار مرگ مغزی در چهارمحال و بختیاری
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جلسه هم اندیشی  هیئت رئیسه 
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 

با حضور دک�تر جان بابایی معاون 
درمان وزارت بهداشت در

 حاشیه سفر به استان 

 تشکیل سی و هفتمین جلسه 
ستاد تحول سالمت دانشگاه 

علوم پزشکی استان

جلسه ستاد دانشگاهی مدیریت 
مقابله با کرونا با محوریت ارائه 
آخرین وضعیت شیوع بیماری 

کووید ۱۹ و ارائه راهکارهای 
ک�نترل بیماری

 بازدید رئیس، معاون درمان 
دانشگاه و سردار امان اللهی 

فرمانده  انتظامی چهارمحال و 
بختیاری  از کلینیک 

ثامن االئمه (ع) 

 جلسه ویدئو ک�نفرانس با 
حضور روسا و معاونین درمان 

دانشگاه علوم پزشکی قطب ۷  
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وبــدا؛ معــاون غــذا و داروی دانشــگاه علــوم 

ــی  ــای مل ــزاری رویداده ــهرکرد از برگ پزشــکی ش

نویــن  محصــوالت  تولیــد  بازارهــای  ایــده 

تجهیــزات پزشــکی و ســالمت دیجیتال خبــر داد.

ــزود:  ــر رضــا محمــدی اف ــدا؛ دکت ــه گــزارش وب ب

در راســتای حمایــت از محصــوالت دانــش بنیــان 

ــات و  ــت تحقیق ــن، معاون ــاوری نوی ــد فن واج

فنــاوری وزارت بهداشــت درمــان و آمــوزش 

ــازار  ــده ب ــادل ای ــز تب ــکاری مرک ــا هم پزشــکی ب

دانشــگاه صنعتــی امیــر کبیــر و دانشــگاه علــوم 

پزشــکی ایــران مبــادرت بــه برگــزاری رویدادهــای 

ملــی ایــده بازارهــای تولیــد محصوالت ســالمت 

محــور در حــوزه هــای تولیــد محصــوالت نویــن 

تجهیــزات پزشــکی و ســالمت دیجیتــال نمــوده 

اســت.

وی تصریــح کــرد: در راســتای حمایــت از تولیــد 

محصــوالت ســالمت محــور و ایــده هــای نویــن 

تولیــدی در داخــل کشــور ضمــن دعــوت از عالقــه 

منــدان ارائــه طــرح هــا و ایــده هــای جدیــد و 

نوآورانــه و احیانــًا مشــارکت متقاضیــان ســرمایه 

گــذاری در ایــن رویدادهــای ملــی جهــت کســب 

ــزات  ــازار تجهی ــده ب ــتر آدرس ای ــات بیش اطالع

پزشــکی (medicaal-eq.ideashazaar.ir) و ایــده 

digitalhealth.) بازار دیجیتال ســالمت دیجیتــال

ideasbazaar.ir معرفــی مــی گــردد.

وبــدا؛ معــاون غــذا و داروی دانشــگاه علــوم پزشــکی، خدمــات 

ــی بــا بیــان اینکــه، در حــال حاضــر کمبــود  بهداشــتی و درمان

ــون  ــم اکن ــزود: ه ــدارد اف ــود ن ــتان وج ــولین در اس ــاد انس ح

ــای  ــاران در داروخانه ه ــه بیم ــک ماه ــاز ی ــرای نی ــولین ب انس

ــع اســت. منتخــب اســتان در حــال توزی

بــه گــزارش وبــدا؛ دکتــر رضــا محمــدی تصریــح کــرد: 

مشــخصات بیمــاران دیابــت در ســامانه ثبــت می شــود و بــرای 

ــود. ــته می ش ــا گذاش ــار آنه ــولین در اختی ــاه انس ــک م ی

وی بــا بیــان اینکــه، برخــی بیمــاران مــی خواهنــد بــرای چنــد 

مــاه انســولین خریــداری نماینــد متذکــر شــد، در حــال حاضــر 

ــن  ــرای مصــرف یــک مــاه در بی انســولین محــدود اســت و ب

ــود. ــع می ش ــاران توزی بیم

معــاون غــذا و داروی دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان در ادامــه 

از بیمــاران خواســت در صــورت مشــاهده هــر گونــه مشــکل در 

ــگاه  ــذا و داروی دانش ــت غ ــا معاون ــولین، ب ــع داروی انس توزی

علــوم پزشــکی شــهرکرد تمــاس حاصــل نماینــد.

برگزاری رویدادهای ملی ایده بازارهای تولید محصوالت نوین تجهیزات پزشکی و سالمت دیجیتال

---------    انسولین مورد نیاز بیماران در داروخانه های استان در حال توزیع است   --------- 
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وبــدا؛ معــاون غــذا و داروی دانشــگاه علــوم پزشــکی، خدمــات بهداشــتی 

ــر ۲۰۲۰ (۲۸ ــا ۲۴ نوامب ــت: ۱۸ ت ــاری گف ــال و بختی ــی چهارمح و درمان

ــه  ــازی در زمین ــه آگاه س ــوان هفت ــاه ۱۳۹۹) بعن ــت ۴ آذر م ــان لغای آب

تیــک هــا نامگــذاری شــده اســت. آنتی

بــه گــزارش وبــدا؛ دکتــر رضــا محمــدی افــزود: ایــن هفتــه بــا هــدف 

ــازمان  ــت س ــا هدای ــا ب ــک ه ــی بیوتی ــه آنت ــانی در زمین ــی رس آگاه

جهانــی بهداشــت، افزایــش آگاهــی عمومــی و جهانــی در برابــر مقاومت 

میکــروب هــا بــه داروهــای آنتــی میکروبیــال نامگــذاری شــده اســت.

بــه گفتــه وی، در ایــن هفتــه تــالش مــی شــود تــا آگاهــی و حساســیت 

ــردم  ــوم م ــن عم ــکی و همچنی ــه پزش ــاغلین حرف ــت گذاران، ش سیاس

ــی  ــای آنت ــه داروه ــبت ب ــی نس ــت میکروب ــش مقاوم ــه افزای در زمین

ــد. ــش یاب ــال افزای میکروبی

دکتــر محمــدی با بیــان اینکــه، مقاومــت بــه داروهــای آنتــی میکروبیال 

ــه باکتــری هــا، ویــروس هــا، قــارچ هــا و  زمانــی اتفــاق مــی افتــد ک

ــه  ــزود: ب ــوند اف ــاوم  ش ــا مق ــرات داروه ــه اث ــا ب ــگل ه ــن ان همچنی

همیــن دلیــل درمــان عفونــت هــا بســیار ســخت تــر و خطــر گســترش 

ــت  ــن اس ــه ممک ــد و در نتیج ــی کن ــدا م ــش پی ــز افزای ــا نی بیماری ه

منجــر بــه بیمــاری هــای شــدید و مــرگ شــود. 

وی در ادامــه خاطــر نشــان کــرد: ترکیبــات آنتــی میکروبیــال بــه عنــوان 

یــک ابــزار بســیار مهــم در درمــان بیمــاری هــای انســان هــا، حیوانــات 

و گیاهــان بــه شــمار مــی رونــد و شــامل آنتــی بیوتیــک هــا، داروهــای 

ضــد ویــروس، ضــد قــارچ و ضــد پرتــوزآ می باشــند.

وی اظهــار داشــت: عواملــی کــه در حــال حاضــر منجر بــه بــروز مقاومت 

میکروبــی شــده اســت متعددنــد کــه از آن جملــه می تــوان به اســتفاده 

بیــش از انــدازه از داروهــا در انســانها، صنعــت پــرورش دام، کشــاورزی 

ــالم و  ــامیدنی س ــه آب آش ــا ب ــان ه ــی انس ــدم دسترس ــن ع و همچنی

بهداشــتی بــرای مصــرف شــخصی و اســتفاده در کشــاورزی، اشــاره کــرد.

وی ادامــه داد: ایــن عوامــل در ســطح جهانــی باعــث بــروز تهدیــد و بروز 

مقاومــت بــه آنتــی میکروبیــال ها شــده اســت. 

ــرو  ــت: پی ــهرکرد گف ــوم پزشــکی ش ــگاه عل ــذا و داروی دانش ــاون غ مع

جلســه ای کــه درمــاه مــی ۲۰۲۰ بــا حضــور FAO و WHO برگــزار شــد، 

ــن  ــه آگاه ســازی از ای ــا مناســبت هفت ــه شــد ت ــم گرفت تصمی

ــزار شــود و  ــر برگ ــا ۲۴ نوامب ــخ ۱۸ ت ــه ســاله در تاری ــس هم پ

ــک  ــی بیوتی ــای آنت ــًا داروه ــا صرف ــه داروه ــن دامن همچنی

نباشــد.

ــه  ــی ب ــت میکروب ــش مقاوم ــا افزای ــزود: ب ــدی اف ــر محم دکت

دامنــه وســیع تــری از داروهــا، تمرکــز ایــن آگاه ســازی وســیعتر 

ــی  ــال یعن ــی میکروبی ــای آنت ــه داروه ــه هم ــده اســت و ب ش

آنتــی بیوتیــک هــا، داروهــای ضــد ویــروس، ضــد قــارچ و ضد 

پرتــوزآ خواهــد پرداخــت.

بــه گفتــه وی، شــعار هفتــه آگاه ســازی آنتــی بیوتیــک هــا در 

ســال ۲۰۲۰ : "اتحــاد بــرای حفــظ داروهــای آنتــی میکروبیــال" 

نامگــذاری شــده اســت و بــه شــعار همیشــگی " مصــرف آنتــی 

ــل  ــد ســال هــای قب ــاکان مانن ــاط" کم ــا احتی ــک هــا، ب بیوتی

پرداختــه خواهــد شــد.

وبــدا؛ معــاون غــذا و داروی دانشــگاه علــوم پزشــکی، خدمــات بهداشــتی 

و درمانــی چهارمحــال و بختیــاری نســبت بــه مصــرف خودســرانه آنتــی 

بیوتیکهــا در بیماریهــای ویروســی هشــدار داد.

بــه گــزارش وبــدا؛ دکتــر رضــا محمــدی بــا بیــان اینکــه، مقاومــت آنتــی 

بیوتیکــی یــک تهدیــد جهانــی بــزرگ اســت یــادآور شــد، مقاومــت آنتــی 

بیوتیکــی در بیــن انســان هــا، حیوانــات و محیــط زیســت قابــل انتقــال 

اســت. 

وی در ادامــه از بیمارانــی کــه در حــال مصــرف آنتــی بیوتیــک مــی باشــند 

ــری بیمــاری  ــی در طــی همــه گی ــی خــود را حت خواســت، درمــان داروی

کرونــا ادامــه دهنــد تــا از بــروز مقاومــت بــه داروهــا جلوگیــری شــود.

وی همچنیــن متذکــر شــد، توقــف خودســرانه مصــرف داروهــای ضــد ایــدز باعــث مــی شــود درمــان بیمــاری مختــل و ســخت تــر شــود و مقاومت 

دارویــی بــروز نمایــد. بــه گفتــه وی، مقاومــت میکروبــی باعــث ســخت شــدن رونــد درمــان مــی شــود و رعایــت بهداشــت شــخصی و شستشــوی 

دســت هــا مــی توانــد مانــع از گســترش آن شــود. وی ادامــه داد: بــرای جلوگیــری از بــروز مقاومــت میکروبــی، داروهــای آنتــی میکروبیــال را بــه 

موقــع و تــا پایــان دوره درمانــی، تحــت نظــارت پزشــک مصــرف نما�ــد.

معــاون غــذا و داروی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد بــا بیــان اینکــه، مقاومــت بــه آنتــی بیوتیــک هــا یعنــی عــدم درمــان بیمــاری هــای عفونــی 

یــادآور شــد، قربانــی مقاومــت بــه آنتــی بیوتیــک هــا، تمــام رده هــای ســنی در کل جهــان را شــامل مــی شــوند. دکتــر محمــدی افــزود: میکــروب 

هــا مقــاوم شــده انــد و درمــان بــا آنتــی بیوتیــک هــا دیگــر اثربخــش نخواهــد بــود لــذا بایــد کمــک کنیــم تــا بــا رعایــت بهداشــت از ابتــال بــه 

ی عفونــی پیشــگیری شــود.  بیماری

وی ادامــه داد: اگــر فــورًا در زمینــه پیشــگیری از مقاومــت میکروبــی اقــدام نکنیــم در آینــده ، جراحــت هــای جزئــی و بیمــاری هــای عفونــی کشــنده 

خواهــد شــد. وی در پایــان از بیمــاران خواســت، همیشــه قبــل از دریافــت آنتــی بیوتیــک بــا پزشــک و داروســاز مشــورت نماینــد.

ممنوعیت مصرف خودسرانه آنتی بیوتیکها در بیماریهای ویروسی



۴۶

مصرف مشروبات الکلی
 همواره خطر ساز است

ــی،  ــونت خانگ ــد خش ــی مانن اجتماع

تکــدی گــری از دیگــر پیامدهــای بــارز 

جامعــه  الــکل در  شــیوع مصــرف 

اســت.

معــاون غــذا و داروی دانشــگاه علــوم 

پزشــکی شــهرکرد در خصــوص عوارض 

ــات  ــر تحقیق ــی از منظ ــروبات الکل مش

اینکــه  داشــت:  اظهــار  نیــز  جهانــی 

مصــرف مشــروبات الکلــی اثــرات حفاظتــی 

در ســالمت دارد هیــچ پایــه علمــی و تحقیقاتی 

ــدارد . ن

بــه گفتــه وی، مطابــق توصیــه هــای ســازمان جهانــی بهداشــت میزان 

مجــاز مصــرف روزانــه مشــروبات الکلــی صفــر اســت .

ــت  ــی بهداش ــازمان جهان ــای س ــه ه ــق توصی ــرد: مطاب ــه ک وی اضاف

ــد  ــی کنن ــرف م ــی مص ــروبات الکل ــر مش ــال حاض ــه در ح ــرادی ک اف

ــد . ــرک کنن ــا ت ــرده ت ــم ک ــدار آن را ک ــت مق یس می

وی گفــت: ســاالنه صدهــا نفــر از هــم وطنانمــان در ســنین مولــد فقــط 

بــه دلیــل مصــرف مشــروبات الکلــی تقلبــی، جــان خــود را از دســت 

داده انــد. 

دکتــر محمــدی بــا بیــان اینکــه، ســاالنه ده هــا هــزار راننــده بــه خاطــر 

مصــرف مشــروبات الکلــی در حیــن رانندگــی جریمــه شــده انــد، کــه 

چــه بســا ممکــن بــود مســبب تصــادف و مــرگ خــود و دیگران باشــند 

افــزود: حــوادث رانندگــی در مصــرف کننــدگان مشــروبات الکلی بیشــتر 

. ست ا

دکتــر محمــدی افــزود: از اثــرات مصــرف مشــروبات الکلــی بــر ســالمت 

جســمی مــی تــوان بــه تاثیــر مخــرب آن بــر مغــز و ایجــاد تغ�ــرات 

رفتــاری و خلقــی اشــاره داشــت.

معــاون غــذا و داروی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد افــزود: مصــرف 

مشــروبات الکلــی بــا تاثیــر بــر مغــز مانــع از تمرکــز و تفکــر شــفاف و 

بــا تاثیــر بــر عضلــه قلــب موجــب افزایــش فشــار خــون، بــی نظمــی 

ضربــان قلــب و ســکته مــی شــود .

بــه گفتــه وی، مصــرف مشــروبات الکلــی بــا تاثیــر بــر کبــد موجبــات 

کبــد چــرب، هپاتیــت الکلــی، فیبــروز و مــرگ کبــد (ســیروز) و بــا تاثیــر 

بــر پانکــراس موجــب التهــاب و ضعــف شــدید آن مــی شــود.

دکتــر محمــدی خاطــر نشــان کــرد: مصــرف مشــروبات الکلــی عامــل 

خطــر بزرگــی بــرای ســرطان هــای ناحیــه ســرو گــردن و مــری و از علــل 

اولیــه ســرطان کبــد محســوب مــی شــود و خطــر ســرطان پســتان را 

ــرد و در مجمــوع  ــی ب ــاال م ــزرگ را ب ــان و ســرطان هــای روده ب در زن

ــت هــای  ــدن شــده و آن را مســتعد عفون ــی ب موجــب کاهــش ایمن

مختلــف مــی کنــد .

ــل خطــر  ــی از عوام ــی را یک ــدی، مصــرف مشــروبات الکل ــر محم دکت

نابــاروری بــر شــمرد و افــزود: مصــرف مشــروبات الکلــی کنتــرل بیماری 

دیابــت را دچــار مشــکل کــرده و عــوارض آن را تشــدید مــی کنــد و آثار 

مخــرب و جبــران ناپذیــری بــر ســالمت جنیــن و کــودک دارد .

وی، وابســتگی بــه مصــرف مشــروبات الکلــی را یکــی از انــواع اختالالت 

ــر  ــر نظ ــان زی ــاوره و درم ــد مش ــرک آن نیازمن ــه ت ــت ک ــی دانس روان

پزشــک اســت.

بــه گفتــه وی، شــواهد علمــی نشــان داده اســت کــه مصــرف الــکل بــه 

تدریــج باعــث فراموشــی و اختــالل شــخصیت مــی شــود و بــه تدریج 

بــا اثــر بــر ســروتونین مغــز باعــث افســردگی مــی شــود .

معــاون غــذا و داروی دانشــگاه علــوم پزشــکی چهارمحــال و بختیاری با 

بیــان اینکــه، مصــرف مشــروبات الکلــی بــا اثــر بــر مغــز باعث از دســت 

دادن حافظــه مــی شــود افــزود: همچنیــن بــا اثر بــر مغز عامــل خطری 

بــرای طیفــی از اختــالالت روانــی از افســردگی تــا خودکشــی اســت و 

هــد و  ــی را افزایــش می ــالل اضطراب ــر خــالف تصــور عمومــی اخت ب

ســالمت جنســی فــرد را بــه خطــر مــی انــدازد .

وبــدا؛ معــاون غــذا و داروی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد بــا بیــان 

اینکــه، الــکل از شــایعترین مــواد ســوء مصــرف در دنیاســت و بــه عنــوان 

مــاده آغازیــن نقــش زیــادی در ادامــه مصــرف مــواد مخــدر دارد، نســبت 

بــه خطــرات مصــرف مشــروبات الکلــی متذکــر شــد.

ــاد شــامل  ــزود: مراحــل اعتی ــر رضــا محمــدی اف ــدا؛ دکت ــزارش وب ــه گ ب

ــرف  ــرف، مص ــه مص ــش ب ــرف، گرای ــدم مص ــه از ع ــت ک ــدی اس فراین

آزمایشــی اولیــن مصــرف، مصــرف گاهگاهی تکــرار مصرف بدون مشــکل، 

ــای  ــتگی، الگوه ــکل، وابس ــم مش ــی رغ ــرف عل ــه مص ــوءمصرف ادام س

پرخطــر مثــل تزریــق در مواد مخــدر، افــت شــدید کارکردهــای اجتماعی و 

خانوادگــی بــی خانمانــی، و ســرانجام بــه مــرگ ختــم مــی شــود.

وی تصریــح کــرد: در هــر مرحلــه جلوگیــری از ورود فــرد بــه مرحلــه بعــد 

پیشــگیری محســوب مــی شــود .

دکتــر محمــدی، ازعوامــل خطــر بــرای مصــرف الــکل در جوانــی ، وجــود 

مــواد دسترســی، بیمــاری روانــی افــراد، بیمــاری جســمی، علــل اقتصادی، 

اعتمــاد بــه نفــس پا�ــن، عــدم توانایــی ابــراز وجــود ، عــدم توانایــی نــه 

گفتــن در مقابــل فشــار همســاالن و دوســتان، تزلــزل در تصمیــم گیــری، 

گوشــه گیــری و انــزوا طلبــی، نگــرش مثبــت بــه مــواد، عــدم مســئولیت 

ــه  ــتن ب ــی نگریس ــت، احساس ــی و شکس ــل ناکام ــدم تحم ــری، ع پذی

ــای  ــی، باوره ــادات مذهب ــا و اعتق ــه باوره ــدی ب ــدم پایبن ــائل، ع مس

ــردگی،  ــکی، افس ــالالت روانپزش ــواد، اخت ــرف م ــورد مص ــت درم نادرس

اضطــراب و اختــالل شــخصیتی اشــاره داشــت.

ــکل  ــرف ال ــیوع مص ــه در ش ــده ای ک ــای عم ــد ه ــوص پیام وی در خص

وجــود دارد اظهــار داشــت: یکــی از علــل عمــده مــرگ و میــر جوانــان در 

حــوادث رانندگــی اســت، در عیــن حــال یکــی از دالیــل مهــم بزهــکاری، 

ارتــکاب جــرم، خشــونت، افــت تحصیلــی، مســایل و مشــکالت عاطفی و 

خودکشــی نیــز محســوب مــی شــود.

دکتــر محمــدی ادامــه داد: بیمــاری هــای عفونــی، بیمــاری های جســمی، 

بیمــاری هــای روانــی، طــالق، افزایــش شــیوع و بــروز اعتیــاد و کاهــش 

ســن پدیــده تشــکیل خوشــه، کاهــش امنیــت جامعــه، افزایــش تــرک 

تحصیلــی اثــر متقابــل، افزایــش ســرباری، افزایــش هزینه های بهداشــتی 

و انتظامــی جامعــه ، کاهــش نیــروی مولــد جامعــه، افزایش آســیب های 
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ــوم  ــگاه عل ــذا و داروی دانش ــاون غ ــدا؛ مع وب

پزشــکی، خدمــات بهداشــتی و درمانــی از 

انتخــاب شــعار " پیشــگیری از مســمومیت در 

همــه گیــری کرونــا" بــرای هفتــه پیشــگیری از 

ــر داد. ــال ۱۳۹۹ خب ــا در س ــمومیت ه مس

بــه گــزارش وبــدا؛ دکتــر رضــا محمــدی افــزود: 

ــظ  ــیت حف ــه حساس ــه ب ــا توج ــن ب همچنی

ســالمتی و خــود مراقبتــی در دوران شــیوع 

بیمــاری کرونــا بــا انتخــاب شــعار جانبــی "بــا 

ــی  ــع مســمومیت داروی ــش آگاهــی، مان افزای

ــمومیت  ــگیری از مس ــزوم پیش ــر ل ــویم" ب ش

ــردم  ــی م ــطح آگاه ــش س ــا افزای ــی ب داروی

ــده اســت. ــد ش تاکی

ــمار  ــن روز ش ــریح عناوی ــه تش ــه ب وی در ادام

هفتــه پیشــگیری از مســمومیت هــا در ســال 

جــاری پرداخــت و افــزود: نخســتین روز از ایــن 

هفتــه، پنجشــنبه مــورخ یکــم آبــان مــاه ۹۹ " 

پیشــگیری از بــروز مســمومیت ناشــی داروهــا"   

نامگــذاری شــده اســت.

بــه گفتــه وی، روزهــای جمعــه و شــنبه دومیــن 

و ســومین روز از آبــان مــاه ۹۹ نیــز بــه ترتیــب 

روزهــای "پیشــگیری از مســمومیت هــا در 

کــودکان" و "پیشــگیری از مســمومیت ناشــی از 

گازهــا و منوکســید کربــن"  نامیده شــده اســت.

دکتــر محمــدی افــزود: یکشــنبه چهــارم آبــان 

مــاه ۹۹، روز "پیشــگیری از مســمومیت بــا مواد 

غذایــی، قــارچ هــا و گیاهان ســمی  " و دوشــنبه 

پنجــم آبــان روز "پیشــگیری از بروز مســمومیت 

بــا ســموم دفــع آفــات نباتــی، مــواد شــیمیایی 

(شــامل:  اســید، قلیــا و شــوینده هــای خانگــی، 

ــد  ــزات ســنگین مانن ــی، فل ــرآورده هــای نفت ف

ســرب، جیــوه و باتــری مینیاتــوری)"   نامگذاری 

شــده اســت.

علــوم  دانشــگاه  داروی  و  غــذا  معــاون 

ــگیری  ــت: "پیش ــار داش ــتان اظه ــکی اس پزش

از مســمومیت ناشــی از گزیدگــی جانــوران 

ســمی" و "پیشــگیری از مســمومیت ناشــی 

ــواد محــرک  ــواد مخــدر، م از ســوء مصــرف م

ــن روز از  ــمین و هفتمی ــن شش ــکل" عناوی و ال

آبــان مــاه و روزهــای پایانــی هفتــه پیشــگیری 

ــد. ــی باش ــا م ــمومیت ه از مس

گفتنــی اســت، یکــم لغایــت هفتــم آبــان مــاه 

ــه پیشــگیری از مســمومیت هــا  ــوان هفت بعن

ــی  ــاب عناوین ــا انتخ ــاله ب ــذاری و هرس نامگ

متناســب بــا ایــن موضــوع بــر لــزوم آگاهــی 

ــرات  ــش خط ــرای کاه ــردم ب ــه م ــی ب بخش

ــد  ــف تاکی ــای مختل ــمومیت ه ــی از مس ناش

ــی شــود. م

پ�یشگیری از مسمومیت در همه گیری کرونا
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سرانه مصرف ساالنه قند و نمک
 هر ایرانی بسیار باالتر از نرم جهانی است

ــوم  ــگاه عل ــذا و داروی دانش ــاون غ ــدا؛ مع وب

پزشــکی شــهرکرد بــا بیان اینکــه، ســرانه مصرف 

ســاالنه قنــد و نمــک هــر ایرانــی بســیار باالتر از 

نــرم جهانــی اســت، بــر ضــرورت توجــه بیشــتر 

ــای  ــانگر ه ــه نش ــت ب ــه دیاب ــال ب ــراد مبت اف

تغذیــه ای درج شــده روی بســته بنــدی مــواد 

غذایــی تاکیــد نمــود.

بــه گــزارش وبــدا؛ دکتــر رضــا محمــدی بــا بیان 

ی  اینکــه، دیابــت یکــی از شــایعترین بیماری

ــل  ــن عوام ــک و از مهمتری ــر متابولی ــر واگی غی

ــر  ــت خاط ــان اس ــطح جه ــر در س ــرگ و می م

ــال  ــگیری از ابت ــکار پیش ــا راه ــرد: تنه ــان ک نش

ــه  بــه انــواع بیمــاری هــای غیــر واگیــر از جمل

ــه  ــه ب ــی، توج ــبک زندگ ــالح س ــت، اص دیاب

تغذیــه صحیــح، افزایــش فعالیــت هــای 

جســمانی و دوری از ریســک فاکتورهایــی مانند 

ــات اســت. ــرف دخانی مص

وی تصریــح کــرد: بــا وجــود اینکــه نمــی تــوان 

ــبت  ــدرن را نس ــینی و م ــی ماش ــای زندگ مزای

بــه ســبک زندگــی ســنتی انــکار کــرد امــا آنچــه 

ــی،  ــبک زندگ ــن تغ�رس ــا ای ــت ب ــلم اس مس

ــر  ــای غی ــار بیماریه ــی در آم ــز بزرگ ــاهد خی ش

واگیــر بــوده ایــم. دکتــر محمــدی تصریــح کــرد، 

افزایــش بیماریهــای قلبــی و عروقــی، پرفشــاری 

ــر  ــالهای اخی ــرطانها در س ــت و س ــون، دیاب خ

زنــگ خطــر را در خصــوص لــزوم توجــه ویــژه 

ــردم و  ــه م ــی و تغذی ــبک زندگ ــه اصــالح س ب

همچنیــن کنتــرل ریســک فاکتورهــای موثــر بــر 

ابتــال بــه ایــن دســته از بیماریهــا بــه صــدا در 

ــت. آورده اس

ــات،  ــتعمال دخانی ــرد: اس ــان ک ــر نش وی خاط

تحــرک  عــدم  و  نامناســب  غذایــی  رژیــم 

ــاال و چاقــی  ــه فشــار خــون ب ــه ب جســمانی ک

ــران در  ــش از دیگ ــرد را بی ــود ف ــر می ش منج

ــرار  ــر ق ــه بیماری هــای غیرواگی معــرض ابتــال ب

می دهــد.

دکتــر محمــدی همچنیــن یــادآور شــد، دیابــت 

ــد  ــون از ح ــد خ ــه قن ــد ک ــی رخ می ده زمان

ــر  ــارت  دیگ ــه  عب ــا ب ــود ی ــتر ش ــی بیش طبیع

زمانــی کــه قنــد خون ناشــتا، مســاوی و بیشــتر 

از ۱۲۶ در دو نوبــت یــا بعــد از مصــرف ۷۵ گــرم 

گلوکــوز، ایــن میــزان بــاالی ۲۰۰ باشــد، فــرد بــه 

دیابــت مبتــال شــده اســت.

وی ادامــه داد، دیابــت نــوع دو شــایعترین نوع 

ــاالی  ــنین ب ــته س ــه در گذش ــت ک ــت اس دیاب

ــم  ــا ه ــرد، ام ــر می ک ــال را درگی ــا ۴۰ س ۳۵ ت

اکنــون بــا توجــه بــه شــیوع چاقــی در جوانــان 

و نوجوانــان ایــن نــوع دیابــت در ســنین 

پا�ن تــر نیــز مشــاهده می شــود.

معــاون غــذا و داروی دانشــگاه علــوم پزشــکی 

شــهرکرد بــا بیــان اینکــه در مــوارد زیــادی ابتــال 

بــه دیابــت هیــچ گونــه عالئــم واضحــی را بــه 

همــراه نــدارد گفــت: متاســفانه فــرد زمانــی بــه 

ابتــال بــه دیابــت پــی می بــرد کــه آســیب های 

بعضــا جبــران ناپذیــری بــه چشــم، کلیــه هــا و 

اعصــاب محیطــی وارد شــده اســت.

ــال  ــگیری از ابت ــکار پیش ــدی، راه ــر محم دکت

ــه  بــه انــواع بیمــاری هــای غیــر واگیــر از جمل

دیابــت را اصــالح ســبک زندگــی بــا توجــه بــه 

تغذیــه صحیــح، افزایــش فعالیــت هــای بدنــی 

ــد  ــوان و تاکی ــا عن ــک فاکتوره و دوری از ریس

ــی  ــک و چرب ــد، نم ــرف قن ــش مص ــرد: کاه ک

در ســبد غذایــی خانــوار هــا موضوعــی اســت 

کــه بایــد بــه کــرات بــر آن تاکیــد کــرد چراکــه 

ــه  ــه مــا ب ــن مــواد در جامع ســرانه مصــرف ای

ــی اســت. ــن جهان ــر از میانگی مراتــب باالت

وی تصریــح کــرد: بــر اســاس آمارهــای موجــود 

ســرانه مصــرف ســاالنه قنــد هــر ایرانــی بیــش 

از ۳۵ کیلوگــرم اســت و ســرانه مصــرف نمــک 

روزانــه بیــش از ۱۰ گــرم در روز اســت کــه بســیار 

باالتــر از نــرم جهانــی اســت.

دکتــر محمــدی در پایــان یــادآوری کــرد: یکــی 

دارو در  و  غــذا  مهــم ســازمان  اقدامــات  از 

ــش  ــا افزای ــه ب ــر در جهــت مقابل ســالهای اخی

ی غیــر واگیــر درج نشــانگرهای رنگی  بیماری

ــی  ــواد غذای ــدی م ــته بن ــر روی بس ــه ب تغذی

تولیــد شــده در کارخانجــات و کارگاههــای تولید 

مــواد غذایــی بــوده اســت کــه مصــرف کننــده 

بــا بررســی ایــن نشــانگرها مــی توانــد مطمئن 

تریــن مــاده غذایــی را بــا توجــه بــه وضعیــت 

ســالمتی خــود انتخــاب نمایــد.

وی در پایــان مجــددًا توصیــه کــرد: مــردم حتمًا 

در زمــان خریــد مــواد غذایــی بــه نشــانگرهای 

درج شــده روی بســته بنــدی آن توجــه داشــته 

. شند با



۴۹

وبینار تدابیر دندانپزشکی در شرایط 

پاندمی   برگزار شد

وبینار ارتقاء رفتارهای پ�یشگیری کننده از بیماری کووید -۱۹ برگزار شد

وبــدا؛ معــاون آموزشــی دانشــگاه علوم پزشــکی 

شــهرکرد گفــت: وبینــار تدابیــر دندانپزشــکی در 

شــرایط پاندمــی Covid-۱۹ برگــزار شــد.

بــه گــزارش وبــدا؛ دکتــر اکبــر ســلیمانی افــزود: 

وبینــار آموزشــی بــا عنــوان "تدابیر دندانپزشــکی 

ــنبه  ــه ش ــی Covid-۱۹" روز س ــرایط پاندم در ش

مــورخ ۱۵/ ۷/ ۹۹ از ســاعت ۸ تــا ۱۰ صبــح، 

ــگاه و  ــی دانش ــت آموزش ــت معاون ــا مدیری ب

ــدی از اســاتید دانشــکده فن آوری هــای  بهره من

نویــن برگــزار شــد.

معــاون آموزشــی دانشــگاه علــوم پزشــکی 

ــن  ــر در ای ــاتید حاض ــه داد: اس ــهرکرد ادام ش

وبینــار دکتــر المیــرا احمدپــور متخصــص درمان 

ریشــه، دکتــر مهــران دانشــمند متخصــص 

ــری  ــتار کبی ــر س ــورت، دکت ــک و ص جراحــی ف

متخصــص ارتودنســی و ناهنجاری هــای فکــی 

و دکتــر افســانه نکویی متخصص دندانپزشــکی 

ــد. اطفــال بودن

وی درخصــوص مطالــب مطــرح شــده در ایــن 

ــان  ــرل درد و درم ــت: کنت ــی گف ــار آموزش وبین

ریشــه در پاندمــی کرونــا، کنتــرل عفونــت، 

درمــان ارتودنســی در شــرایط پاندمــی کرونــا و 

دندانپزشــکی اطفــال در پاندمــی کرونــا ازجملــه 

ایــن مباحــث بــود.

وبــدا؛ معــاون آموزشــی دانشــگاه علوم پزشــکی 

ــای  ــاء رفتاره ــار ارتق ــزاری وبین ــهرکرد از برگ ش

ــر  ــد- ۱۹ خب ــاری کووی ــده از بیم ــگیری کنن پیش

داد.

بــه گــزارش وبــدا؛ دکتــر اکبــر ســلیمانی افــزود: 

بــا توجــه بــه اهمیــت بــه روزرســانی اطالعــات 

ــی  ــه پاندم ــی در زمین ــات علم ــال تجربی و انتق

 " عنــوان  بــا  آموزشــی  وبینــار  کوویــد-۱۹، 

ارتقــاء رفتارهــای پیشــگیری کننــده از بیمــاری 

ــاعت  ــاه ۹۹ از س ــنبه ۲۹ مهرم ــد-۱۹" سه ش کووی

۱۰ صبــح لغایــت ۱۲ ظهــر بــا همکاری دانشــکده 

بهداشــت و معاونــت آموزشــی دانشــگاه برگــزار 

شــد.

معــاون آموزشــی دانشــگاه علــوم پزشــکی 

ــن  ــر در ای ــاتید حاض ــه داد: اس ــهرکرد ادام ش

ــی زاده  ــعود لطف ــر مس ــی دکت ــار آموزش وبین

دکتــری بهداشــت جامعــه، دکتــر لیلــی ربیعــی 

دکتــری آمــوزش بهداشــت و ارتقــا ســالمت و 

دکتــر الهــه توســلی دکتــری آمــوزش بهداشــت 

ــد. ــالمت بودن ــا س و ارتق

وی عنــوان کــرد: تاریخچــه، آمــار و ارقــام 

بیمــاری- مشــکالت اجتماعــی و بهداشــتی 

ــاری،  ــا بیم ــازگاری ب ــوه س ــده و نح ــاد ش ایج

بررســی عواقــب بیمــاری از دیــدگاه فــردی 

ــون  ــای گوناگ ــا و روش ه ــی – راه ه و اجتماع

کنتــرل و پیشــگیری بیمــاری – معرفــی نظریــه 

و الگوهــای مؤثــر و بررســی تفصیلــی نظریــه و 

الگوهــای موثــر در پیشــگیری از بیمــاری ازجمله 

مباحثــی بــود کــه در ایــن وبینــار مطــرح شــد.



۵۰

وبــدا؛ عضــو هیــأت علمــی و مدیــر گــروه 

قلــب دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد گفــت: 

بیماری هــای قلبــی و عروقــی نســبت بــه 

ــع آن در  ــه تب ــته در کشــور و ب ســال های گذش

چهارمحــال و بختیــاری افزایــش داشــته اســت 

ــه دلیــل تغ�ــر در ســبک زندگــی مــردم  کــه ب

اســت.

ــا  ــدر ب ــروز پورحی ــر به ــدا؛ دکت ــزارش وب ــه گ ب

ــب  ــی قل ــال روز جهان ــعار امس ــه ش ــاره ب اش

ــب  ــا تمــام وجــود از ســالمت قل ــوان "ب ــا عن ب

مراقبــت کنیــد"، افــزود: پیــام اصلــی این شــعار 

ایــن اســت کــه "بااســتفاده ازتمامــی امکانــات 

جامعــه و تدبیــر و همدلــی ، بصــورت اثرگــذار 

ــه  ــواده و جامع ــود، خان ــب خ ــالمت قل از س

ــم"  ــت کنی مراقب

عضــو هیــأت علمــی و مدیــر گــروه قلــب 

ــه داد:  ــهرکرد ادام ــکی ش ــوم پزش ــگاه عل دانش

بیماری هــای قلبــی و عروقــی نســبت بــه 

ــع آن در  ــه تب ــته در کشــور و ب ســال های گذش

چهارمحــال و بختیــاری افزایــش داشــته اســت 

و ایــن بــه دلیــل تغ�ــر الگــوی زندگــی مــردم 

ــت. اس

ــوی  ــرات الگ ــه تغ� ــود: ازجمل ــوان نم وی عن

ــاده،  ــای آم ــتفاده از غذاه ــردم، اس ــی م زندگ

ــیگار و  ــتعمال س ــی و اس ــم تحرک ــترس ، ک اس

ــت. ــات اس دخانی

دکتــر پورحیدرخاطرنشــان کــرد: متاســفانه 

ــه  ــال ب ــن ابت ــط س ــر متوس ــال های اخی در س

ــدا  ــش پی ــی کاه ــی و عروق ــای قلب بیماری ه

کــرده اســت و شــاهد بــروز ایــن بیماری هــا در 

ــا ســنین پا�ــن هســتیم. ــراد ب اف

عضــو هیــأت علمــی و مدیــر گــروه قلــب 

دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد اضافــه کــرد: 

امــروزه بــا پیشــرفت علــم و اقدامــات درمانــی 

ــه  ــوزه صــورت گرفت ــن ح ــه در ای ــع ک ــه موق ب

ــی و  ــاران قلب ــر بیم ــرگ و می ــزان م اســت، می

عروقــی کاهــش یافتــه اســت و هــر فــردی کــه 

بــا عالئــم ایــن بیماری هــا مراجعــه کنــد ســریعا 

تحــت درمان هــای مربوطــه و مــورد نیــاز قــرار 

می گیــرد.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــا وجــود همــه 

و  قلبــی  بیماری هــای  همچنــان  این هــا 

عروقــی باالتریــن میــزان مــرگ و میــر افــراد را 

بــه خــود اختصــاص داده اســت، یــادآور شــد: 

در حــال حاضــر در میــزان شــیوع، الگــوی ابتــال 

ــط  ــاری از متوس ــال و بختی ــتان چهارمح در اس

ــی  ــالف چندان ــد و اخت کشــوری تبعیــت می کن

ــم. ــور نداری ــا کش ــه ب ــن زمین در ای

دکتــر پورحیــدر بــا بیــان اینکــه شــیوع بیمــاری 

ــی و  ــه بــر بیماری هــای قلب کرونــا از دو جنب

عروقــی اثرگــذار بــوده تصریــح کــرد: ایــن 

ــب  ــا قل ــاری کرون ــه بیم ــود دارد ک ــکان وج ام

را مســتقیما درگیــر کنــد وحتــی باعــث ســکته 

ــاری  ــر بیم ــر خط ــرف دیگ ــود، از ط ــی ش قلب

کرونــا در افــرادی کــه بیمــاری زمینــه ای قلبــی 

ــتر اســت. ــد بیش دارن

عضــو هیــأت علمــی و مدیــر گــروه قلــب 

دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد گفــت: برخی 

ــاری  ــه بیم ــال ب ــرس ابت ــی از ت ــاران قلب از بیم

ــی  ــد وحت ــه نمی کنن ــه پزشــک مراجع ــا ب کرون

مــواردی مشــاهده شــده اســت کــه فرد ســکته 

ــراوان  ــیب ف ــار آس ــش دچ ــت و قلب ــرده اس ک

شــده امــا مراجعــه نکــرده اســت و منجــر بــه 

ــات  ــرای نج ــی ب ــان طالی ــن زم ــت رفت از دس

ــب شــده اســت. ــه قل عضل

وی بــه بیمــاران قلبــی و عروقــی و دیگــر افــراد 

ــته  ــالم داش ــی س ــرد: زندگ ــه ک ــه توصی جامع

رژیــم غذایــی مناســبی در پیــش  باشــند، 

ــات را  ــرده و اســتعمال دخانی ــد، ورزش ک بگیرن

ــد. ــرک کنن ت

دکتــر پورحیــدر ادامــه داد: افــرادی کــه زمینــه 

ــی  ــی و عروق ــای قلب ــه بیماری ه ــال ب ــی ابت ارث

ــب ســبک  ــران مراق ــش از دیگ ــد بی ــد بای دارن

ــه خــود باشــند. زندگــی و تغذی

عضــو هیــأت علمــی و مدیــر گــروه قلــب 

دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد تاکیــد کــرد: 

ــار اهمیتــی کــه بــرای  در شــرایط کنونــی در کن

بیمــاری کرونــا قایــل هســتیم از خطــر بیمــاری 

ــل نشــویم. ــی غاف ــی عروق هــای قلب

رشد بیماری های قلبی و عروقی به دلیل 
تغی�یر سبک زندگی مردم



۵۱

هشدار متخصصین در خصوص زایمان های 
پ�یش از موعد و تحمیلی

وبــدا؛ فــوق تخصــص نــوزادان در چهارمحــال و 

بختیــاری، در خصــوص تقاضــای والدیــن بــرای 

زایمــان هــای پیــش از موعــد هشــدار داد.

بــه گــزارش وبــدا؛ دکتــر رویــا چوپانــی در گفت 

ــیمای  ــدا و س ــری ۲۰ ص و گــوی بخــش خب

ــا اشــاره  ــن روز از آذرمــاه ۹۹، ب اســتان در نهمی

ــا  ــواده ه ــوی خان ــرر از س ــای مک ــه تقاضاه ب

بــرای تع�ــن تاریــخ زایمــان و تولد نــوزادان در 

تاریــخ هــای رنــد بــا توجــه بــه ســپری شــدن 

نهمیــن روز از نهمیــن مــاه ســال ۹۹ اظهــار 

داشــت: تاریــخ تولــد دســت کاری شــده منجــر 

بــه زایمــان هــای غیــر طبیعــی اســت.

زمــان  اینکــه  بیــان  بــا  وی 

زایمــان طبیعــی بیــن 

ــه  ــا ۴۲ هفت ۳۸ ت

شــروع  از 

ــش  ــل پی ــر قاب ــان آن غی ــوده و زم ــارداری ب ب

ــر  ــت. متذک ــی اس ــت اله ــه خواس ــی و ب بین

شــد، زایمــان هــای اجبــاری عوارضــی را شــامل 

ــت. ــی نیس ــم پوش ــل چش ــه قاب د ک می

ــاص  ــای خ ــخ ه ــن تاری ــی، تع� ــر چوپان دکت

بــرای زایمــان را موجــب بــروز عــوارض متعــدد 

بــرای مــادر و نــوزاد از جملــه بســتری طوالنــی 

مــدت مــادر در بیمارســتان، عفونت هــای محل 

زایمــان، دســتگاه تناســلی دانســت و افــزود: در 

ــه یکســال اســت، بــا  شــرایطی کــه نزدیــک ب

بحــران شــیوع بیمــاری کرونــا مواجــه هســتیم 

ــادر  ــتری م ــا بس و ب

در مرکــز 

درمانــی خطــر ابتــالی بــه ایــن بیمــاری 

ــی  ــد و زایمــان هــای تحمیل افزایــش مــی یاب

ــت. ــیب زا اس آس

ایــن پزشــک متخصــص، مــادران بــاردار را 

از گــروه هــای در معــرض خطــر کوویــد ۱۹ 

برشــمرد کــه بســتری در بیمارســتان هــا بــرای 

زایمــان هــای اجبــاری خطــر ابتــال آنهــا بــه این 

ــد. ــی ده ــش م ــاری را افزای بیم

ــرای  ــی ب ــر تنفس ــندرم زج ــی، س ــر چوپان دکت

نــوزاد و نیــاز بــه بســتری ، تحمیل هزینــه های 

ــوارض  ــزی ، ع ــج مغ ــنگین بیمارســتانی، فل س

ــش  ــوزاد، بی ــوری ن ــد ک ــمی مانن ــدید چش ش

فعالــی ، اختــالالت یادگیــری را از جملــه عوارض 

ناخواســته تولــد هــای تحمیلــی برشــمرد.



۵۲

وبــدا؛ اســتادیار دانشــگاه در چهارمحــال و بختیــاری گفــت: کــودکان بــا بزرگســاالن تفاوتهایــی 

دارنــد کــه بــر لــزوم برخــورد صحیــح بــا آنهــا در شــرایط وقــوع بحــران مــی افزایــد.

بــه گــزارش وبــدا؛ متخصــص روانپزشــکی، فــوق تخصــص روانپزشــکی کــودک و نوجــوان افــزود: 

ــه نیــاز کــودکان  ــه فــرد کــودکان در حیــن و پــس از وقــوع فاجعــه از جمل نیازهــای منحصــر ب

در مواقــع اضطــراری بــه کمــک بزرگســاالن ، عــدم آگاهــی آنهــا از نحــوه محافظــت از خــود و 

از ســوی دیگــر اطالعــات محــدود در مــورد تأثیــر برخــی بیمــاری هــا و داروهــا بــر کــودکان و 

تصمیــم گیــری بزرگســاالن بــه ناچــار بــا اطالعــات محــدودی کــه در اختیــار دارنــد، در شــرایط 

دشــوارمی طلبــد تــا توجــه بیشــتری بــه کــودکان شــود.

ــی ناشــی از یــک فاجعــه مــی توانــد بــرای  دکتــر پرویــن صفــوی همچنیــن افــزود فشــار روان

ــد و شــرایط  ــر شــرایط دارن ــری ب ــرل کمت ــر باشــد و کــودکان احســاس کنت ــودکان ســخت ت ک

ــه روال عــادی زندگــی  پیچیــده را کمتــر درک مــی کننــد و تجربیــات کمتــری بــرای بازگشــت ب

ــد. ــاب آوری) دارن ــارت ت (مه

وی خاطــر نشــان کــرد: بــه دلیــل همــه گیــری کرونــا کــودکان بیشــتر وقــت شــان را در خانــه 

مــی گذراننــد، مهدکــودک یــا مدرســه نمــی رونــد و خیلــی از تفریــح هایشــان هــم کــم شــده 

اســت، حــال آنکــه یکــی از دالیــل اضطــراب بچــه هــا اضطــراب والدیــن اســت و ایــن اضطــراب 

و احســاس ناامنــی مــی توانــد خــودش را بــه شــکل هــای متفاوتــی نشــان دهــد.

وی ادامــه داد: بعضــی کــودکان پرخاشــگر و بهانــه گیــر مــی شــوند، بعضــی لجبــاز، بعضــی بــه 

رفتارهــای ســنین پا�ــن تــر خــود برمــی گردنــد، مثــًال شــب ادراری پیــدا مــی کننــد و بــه والدین 

مــی چســبند و...

وی بــا تاکیــد بــر اینکــه بایــد دیــد بــا احساســات و رفتارهــای کــودک مــان در ایــن روزهــای همه 

گیــری کوویــد ۱۹چــه کنیــم؟ اظهــار داشــت: از جملــه توصیــه هــای مطــرح شــده در ایــن شــرایط 

اجــازه دادن بــه بچــه هــا بــرای حــرف زدن اســت، بــا حوصلــه بــه حــرف هایشــان گــوش 

بدهیــم و از آنهــا بخواهیــم کــه احساســات شــان را بیــان کننــد. 

وی توصیــه کــرد: همدلــی کــردن بــا بچــه هــا یعنــی بــه آن هــا نگو�ــم چــه حســی 

بایــد داشــته باشــند یــا نباید داشــته باشــند. حــس هایشــان را همانطورکه هســتند، 

قبــول کنیــم و از بچــه هــا بپرســیم در مــورد کرونــا چــه مــی داننــد و بعــد از ایــن که 

خــوب بــه حــرف هایشــان گــوش کردیــم، بــا توجــه بــه ســن شــان اطالعات شــان 

را بــه صــورت خــوش بینانــه اصــالح کنیــم. آمــار مــرگ را بــه بچــه هــا ندهیــم، 

بچــه هــا نبایــد مکــررا بــا اخبــار بــد مواجهــه داشــته باشــند. 

دکتــر صفــوی ادامــه داد: مراقبــت هــای بهداشــتی را در قالــب بــازی بــه بچــه هــا 

آمــوزش دهیــم و بــه بچــه هــا احســاس امنیــت دهیــم کــه مراقبشــان هســتیم. 

وی گفــت: بــه بچــه هــا بگو�ــم کــه حتــی اگــر کســی بیمــار شــود، دکترهــا از او 

مراقبــت مــی کننــد و اگــر قرنطینــه رفتیــم یــا بیمــار شــدیم، حتمــا تمــاس تلفنــی 

روزانــه بــا کــودک داشــته باشــیم.

ایــن متخصــص روانپزشــکی بــا بیــان اینکــه بچــه هــا بایــد برنامــه روزانــه خــود 

را داشــته باشــند افــزود: اگــر فعالیــت هــای خــارج از خانــه کــم شــده، مــی تــوان 

ــه  ــیدن و... را در خان ــی کش ــردن، نقاش ــازی ک ــدن، ب ــد درس خوان ــی مانن کارهای

انجــام داد. درس خوانــدن در خانــه عــالوه بــر انجــام تکالیــف مدرســه، باعــث مــی 

شــود کــودک ســرگرم شــده، احســاس امنیــت کنــد و یــک فعالیــت روزانــه داشــته 

باشــد.

وی همچنیــن توصیــه کــرد: بــه بچــه هــا اجــازه دهیــم تــا حــدی کــه می 

در کارهــای خانــه بــه مــا کمــک کننــد. بــه بچــه هــا اجــازه تصمیــم گیــری 

در مــورد نــوع خــوردن و پوشــیدن بدهیــم. بــه بچــه هــا نشــان دهیــم 

کــه آنهــا هــم مــی تواننــد کاری بکننــد کــه اوضــاع بهتــر شــود.

دکتــر صفــوی متذکــر شــد، بایــد توجــه داشــته باشــیم بعضــی از بچه

بــه خصــوص آنهایــی کــه بیــش فعالــی، کمبــود توجــه و یــا اختــالالت 

اضطرابــی و خلقــی دارنــد، آســیب پذیرترنــد و اگــر کــودک مــا تحــت 

درمــان بــوده و دارو مصــرف مــی کــرده، نبایــد داروهایــش قطع شــود.

ــه رفتارهــای  ــق مــی شــوند و ب وی گفــت: بعضــی از بچــه هــا بدقل

دوره کوچکــی شــان برمــی گردنــد. صبــور باشــیم، دعوایشــان نکنیــم و 

حمایــت مــان را بیشــتر کنیــم. اگــر کــودک پرخاشــگری دارد، حواســش 

را پــرت کنیــم یــا رفتــار دیگــری بــه او پیشــنهاد دهیــم و اگــر کــودک 

اضطــراب زیــادی دارد، خــواب و خوراکــش تحــت تاثیــر قــرار گرفتــه و 

راهکارهــای مــا بــه نتیجــه نرســیده و بــا گذشــت زمــان بهتــر نشــده، 

موضــوع را بــا پزشــک، روانشــناس یــا روانپزشــک در میــان بگذاریــم.

نحوه برخورد با کودکان
 در منزل در شرایط

 همه گیری کووید ۱۹



۵۳

وبــدا؛ معــاون تحقیقــات و فنــاوری دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد 

در پیامــی فرارســیدن روز جهانــی بهداشــت محیــط را تبریــک گفــت.

به گزارش وبدا؛ در پیام دکتر مهربان صادقی آمده است: 

ــی  ــوان روز جهان ــا عن ــاه ب ــم مهرم ــا پنج ــادف ب ــپتامبر مص ۲۶ س

ــدی  ــرد کلی ــا شــعار" بهداشــت محیــط؛ راهب ــط و ب بهداشــت محی

نظــام ســالمت در مبــارزه بــا همــه گیــر شــدن بیماریهــا" نامگــذاری 

ــوان قــدردان زحمــات  شــده اســت، ایــن روز فرصتــی اســت تــا بت

ــود.  ــط ب تالشــگران حــوزه بهداشــت محی

امســال روز جهانــی بهداشــت محیــط بــا شــیوع همه گیــری 

کوویــد_۱۹ همزمــان شــده اســت، ایــن همزمانــی فرصــت مغتنمــی 

ــت  ــان بهداش ــدی کارشناس ــش کلی ــش نق ــش از پی ــا بی ــت ت اس

محیــط نمایــان و گوشــه چشــمی بــه تــالش دســت انــدرکاران ایــن 

ــرل و پیشــگیری از  ــارزه، کنت ــدم مب ــواره در خــط مق ــه هم حــوزه ک

ــود. ــد، ش ــروس بودن کروناوی

ــوزه  ــاالن ح ــژه فع ــگاه وی ــر جای ــار دیگ ــروس ب ــی کروناوی اپیدم

ــبانه روزی و ورود  ــالش ش ــا ت ــه ب ــان داد ک ــط را نش بهداشــت محی

بــه هنــگام در ایــن موضــوع توانســتند قدم هــای بزرگــی در تامیــن، 

ــد. ــه بردارن ــا ســالمت جامع ــظ و ارتق حف

ازجملــه اقدامــات شایســته فعــاالن بهداشــت محیــط در همه گیــری 

کرونــا، اجــرای صحیــح طرح هــای فاصلــه گــذاری اجتماعــی، 

ــای  ــت پروتکل ه ــر رعای ــارت ب ــف و نظ ــوف مختل ــایی صن بازگش

بهداشــتی در مشــاغل مختلــف و حســاس، بازرســی و نظــارت در ایام 

اداری و غیــر اداری در محیــط هــای کار، مراکــز درمانــی، مــدارس و... 

ــه جــای تقدیــر بســیار دارد. اســت، ک

ــر خــود الزم می دانــم ضمــن آرزوی توفیقــات روزافــزون  از ایــن رو ب

بــرای همــه فعــاالن در عرصــه بهداشــت محیــط، روز جهانــی 

بهداشــت محیــط را بــه تالشــگران ایــن حــوزه تبریــک گفتــه و تاکید 

کنــم کــه همگــی قــدردان خدمــات شایســته ایــن عزیــزان در مبــارزه 

بــا ویــروس منحــوس کرونــا هســتیم.

وبــدا؛ معــاون تحقیقــات و فنــاوری دانشــگاه علوم پزشــکی شــهرکرد از برگــزاری وبینارهــای کمیته 

مطالعــات و تحقیقــات ســالمت زنــان کــه همزمــان بــا هفتــه ســالمت بانــوان ایــران پیش بینــی 

شــده بودنــد، خبــر داد.

بــه گــزارش وبــدا؛ دکتــر مهربــان صادقــی افــزود: اولیــن ســری از وبینارهــای کمیتــه مطالعــات و 

تحقیقــات ســالمت زنــان، وبینــار تغذیــه و ورزش و مبــارزه بــا چاقــی در کوویــد_۱۹ بــود کــه دوشــنبه 

۲۸ مهرمــاه ۹۹، ســاعت ۱۰ تــا ۱۲ ظهــر برگــزار شــد.

ــر  ــه و دکت ــا جعفــری متخصــص تغذی ــر تین ــار دکت ــن وبین ــه داد: اســاتید حاضــر در ای وی ادام

مصطفــی رحیمــی متخصــص فیزیولــوژی ورزشــی بودنــد کــه درخصــوص مباحــث مربــوط بــه 

تغذیــه صحیــح، ورزش و مبــارزه بــا چاقــی و اثراتــی کــه ایــن فاکتورهــا بــر بیمــاری کوویــد_۱۹ 

دارنــد بــه بیــان مطلــب پرداختنــد.

دکتــر صادقــی بــه برگــزاری وبینــار زنــان، خانــواده و ســالمت روان در همه گیــری کوویــد_۱۹ 

از دیگــر وبینارهایــی بــود کــه در هفتــه ســالمت بانــوان ایــران اشــاره وعنــوان کــرد: ایــن 

وبینــار روز سه شــنبه ۲۹ مهرمــاه ۹۹، راس ســاعت ۱۰ تــا ۱۲ ظهــر بــا حضــور اســاتیدی ازجمله 

بهــاره توکلــی کارشــناس ارشــد روانشناســی و دکتــر الهــام زارعــان روانپزشــک برگــزار شــد.

ــارداری و شــیردهی در  ــن و ســالم، ب ــط زناشــویی ایم ــار رواب ــرد: وبین وی خاطرنشــان ک

ــی  ــرم کرم ــوزادان، اک ــوق تخصــص ن ــی ف ــا چوپان ــر روی ــور دکت ــا حض ــز ب ــد_۱۹ نی کووی

ــروز  ــان ام ــان و زایم ــص زن ــبانیان متخص ــیدا ش ــر ش ــی و دکت ــد مامای ــناس ارش کارش

ــد. ــزار گردی ــر برگ ــا ۱۲ ظه ــح ت ــاعت ۱۰ صب ــاه ۹۹، س ــنبه ۳۰ مهرم چهارش

پ�یام معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی 

شهرکرد به مناسبت روز جهانی بهداشت محیط

برگزاری وبینارهای کمیته مطالعات و 
تحقیقات سالمت زنان



۵۴

ــدا؛  وب

ن  و معــا

و  تحقیقــات 

ــوم  ــگاه عل ــاوری دانش فن

ــتی و  ــات بهداش ــکی، خدم پزش

درمانــی چهارمحــال و بختیــاری، از 

راه انــدازی دفتــر ارتبــاط بــا صنعــت ایــن 

داد. خبــر  دانشــگاه 

بــه گــزارش وبــدا؛ دکتــر مهربــان صادقــی افزود: 

ــا هــدف، فراهــم ســازی بســتری  ــر ب ایــن دفت

مناســب بــرای ارتبــاط بیــن دانشــگاه بــا 

صنعــت و جامعــه بــه تازگــی راه انــدازی شــده 

اســت.

ــه  ــن نام ــه تدویــن آئی ــاره ب وی، ضمــن اش

ــار  ــف اظه ــاد مختل ــر در ابع ــن دفت ــی ای اجرای

ــات  ــت: عمــده تمرکــز معاونــت تحقیق داش

ــائل  ــر روی مس ــن دفت ــق ای ــاوری از طری و فن

ی  ــه ــه گون ــاوری ب ــی و فن ــی، پژوهش آموزش

اســت کــه بتــوان در رفــع مشــکالت و نیازهــای 

و  آکادمیــک  طریــق  از  وجامعــه  صنعــت 

دانشــگاهی و اصــول علمــی نقــش موثــری ایفا 

ــود. نم

وی تصریــح کــرد: دانشــگاه در راســتای ایجــاد 

ارتبــاط بیشــتر علــوم و  دریچــه ای بــرای 

ــا  ــگام ب ــن، بــه روز و بــه هن ــای نوی فناوریه

بخــش هــای مختلــف صنعــت و جامعــه، اقدام 

بــه راه انــدازی دفتــر ارتبــاط بــا صنعــت نمــوده 

اســت.

مدیــر ارتبــاط بــا صنعــت دانشــگاه علــوم 

پزشــکی شــهرکرد نیــز بــا بیــان اینکــه، قریــب 

ــری  ــام معظــم رهب ــه مق ــه ۱۰ ســال اســت ک ب

بــر اینکــه علــم دانشــگاه بایــد علــم نافــع باشــد 

ــج آن  ــد از دســتاوردها و نتای ــه بتوان ــا جامع ت

بهــره منــد شــود، تاکیــد دارنــد افــزود: ایشــان 

معتقــد هســتند که 

بــا ارتبــاط و تعامــل دانشــگاه با 

ــوان بســیاری از مشــکالت  صنعــت مــی ت

صنعــت و جامعــه را از طریــق پتانســیل هــای 

داخلــی برطــرف نمــود و گامــی موثــر در جهــت 

خودکفایــی و مقابلــه بــا تحریــم هــای ظالمانــه 

برداشــت.

دکتــر حســن رجبــی افــزود: در این راســتا وزارت 

ــا  ــر را ب ــوم یکســری دفات بهداشــت و وزارت عل

ــن و اعضــای  ــاط بیشــتر متخصصی هــدف ارتب

هیــات علمــی دانشــگاه بــا جامعــه و صنعــت و 

همچنیــن فراهــم ســازی بســتری مناســب برای 

آمــوزش دانشــجویان بــه صــورت مهــارت محور 

ــورت  ــه ص ــگاهی ب ــات دانش ــرای تحقیق و اج

مســاله محــور راه انــدازی نمــوده انــد.

ــررات  ــن و مق ــی قوانی ــه برخ ــاره ب ــا اش وی ب

ــرای  ــت هایــی را ب ــی محدودی کــه بــه نوع

فعالیــت متخصصیــن و اعضــای هیــات علمــی 

ــر  ــدازی دفات ــزود: راه ان ــد اف ــی نماین ــاد م ایج

ــا را  ــت ه ــن محدودی ــت ای ــا صنع ــاط ب ارتب

ــور  ــت حض ــی را جه ــای قانون ــع و مجوزه رف

در  علمــی  هیــات  اعضــای  و  متخصصیــن 

ی صنعتــی و اجتماعــی فراهــم مــی  پــروژه

کنــد تــا از طریــق دانشــگاه و تحــت نظــارت و 

هدایــت معاونــت هــای تحقیقــات و فنــاوری و 

دفاتــر ارتبــاط بــا صنعــت، نیازهــای صنعــت و 

جامعــه احصــاء و بــا ارائــه راه کارهــای مناســب 

ــود. ــع ش مرتف

ــر  ــن دفت ــرد: همچین ــر رجبــی اضافــه ک دکت

ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــت دانش ــا صنع ــاط ب ارتب

شــهرکرد پتانســیل اینکــه در حــوزه هــای مرتبط 

بــا بهداشــت موادغذایــی، ایمنی و ســالمت کار، 

ارزیابــی و مدیریــت مواجهــه افــراد بــا عوامــل 

زیــان آور در محیــط هــای شــغلی و غیر شــغلی، 

بیوتکنولــوژی، گیاهــان دارویــی، اســترس هــای 

اجتماعــی، بیماریهــای شــغلی، لــوازم حفاظــت، 

ســرطانها، عوامــل موثــر بــر ســالمت اجتماعــی، 

بهداشــت 

ی  سیســتم و  محیــط 

تصفیــه اب و فاضــالب و ... در ســطح 

جامعــه و صنعــت ارائه خدمــت نمایــد را دارد.

وی بــا بیــان اینکــه ، دفاتــر ارتبــاط بــا صنعــت، 

ضمــن شناســایی نیازهــای جامعــه و صنعــت 

امــکان تعامــالت دوســویه شــرکت هــای دانش 

ــم  ــز فراه ــت را نی ــه و صنع ــا جامع ــان را ب بنی

مــی نماینــد.

ــرایط  ــه ش ــاره ب ــا اش ــه ب ــی در ادام ــر رجب دکت

ــد ۱۹ در  ــاری کووی ــی جامعــه و شــیوع بیم فعل

خصــوص نقــش دفتــر ارتباط بــا صنعــت اظهار 

داشــت: متخصصیــن ایــن دفتــر تــوان ارزیابــی 

ریســک مواجهــه افــراد در مشــاغل مختلــف را با 

ویــروس کرونــا دارند و بــرای تمامی مشــاغل در 

ســطح جامعــه و صنایــع مــی توانند بــه صورت 

اختصاصــی راه کارهــای مدیریــت ، کنتــرل 

مواجهــه و آمــوزش هــای مــورد نیــاز را طراحــی 

و ارائــه نماینــد.

ــته  ــش برجس ــه نق ــه ب ــن در ادام وی همچنی

متخصصیــن و اعضــای هیــات علمــی وابســته 

ــان  ــش بنی ــای دان ــرکت ه ــگاه و ش ــه دانش ب

در خودکفایــی کشــور بــرای مقابلــه بــا بیمــاری 

ی  کوویــد ۱۹ از نظــر ارزیابــی وکنتــرل سیســتم

ــواد گنــدزدا و  ــد م ــتانی، تولی تهویــه بیمارس

ــد وســایل  ــه و تولی ــده و تهی ــی کنن ضــد عفون

و لــوازم حافظــت فــردی اشــاره و تاکیــد نمــود 

ــرکتهای  ــازمانها و ش ــه ادرات، س ــی ک در صورت

خصوصــی و دولتــی، بانــک هــا ، صنایــع و .... 

متقاضــی خدمــات ارزیابــی سیســتمهای تهویــه 

خــود بــا هــدف کاهــش ســطح خطــر مواجهــه 

کارکنــان بــا ویــروس کرونــا باشــند، مــی تواننــد 

بــا دفتــر ارتبــاط بــا صنعــت دانشــگاه تمــاس 

حاصــل نماینــد.

دفتر ارتباط بین دانشگاه، 
صنعت و جامعه راه اندازی شد



۵۵

تصویب ۵۳ طرح تحقیقاتی در حیطه های مختلف 
اپ�یدمیولوژ�ک  ١٩-  در دانشگاه علوم پزشکی 

ــگاه  ــاوری دانش ــات و فن ــاون تحقیق ــدا؛ مع وب

ــی  ــوم پزشــکی، خدمــات بهداشــتی و درمان عل

چهارمحــال و بختیــاری از تصویــب و اختصاص 

کــد اخــالق بــه ۵۳ طــرح تحقیقاتــی در حیطــه 

بررســی اپیدمیولوژیــک کوویــد ۱۹ توســط کمیته 

ســازماندهی تحقیقــات ایــن دانشــگاه خبــر داد.

بــه گــزارش وبــدا؛ دکتــر مهربــان صادقــی 

افــزود: از ایــن تعــداد ۱۰ طــرح در حیطــه 

اپیدمیولوژیــک / ســرواپیدمیولوژیک، ۹ طــرح در 

حیطــه تشــخیص، ۳ طــرح در حیطــه فنــاوری، 

۱۶ طــرح در حیطــه ســالمت عمومــی (مــردم و 

کارکنــان)، ۶ طــرح در حیطــه درمــان، ۴ طــرح در 

حیطــه پیشــگیری و ۵ طــرح در حیطــه مراقبت 

ــه تصویــب رســید. و مدیریــت بیمــاری ب

وی اظهــار داشــت: از حــدود ۱۰ مــاه قبــل 

ــرعت  ــه س ــیوع و ب ــد ۱۹ ش ــاری کووی ــه بیم ک

در سراســر دنیــا گســترش پیــدا کــرد و تبدیــل 

ــه پاندمــی جهانــی شــد و کشــور نیــز درگیــر  ب

بیمــاری شــد، دانشــگاه بــه ســرعت اقــدام بــه 

ی بــرای ســازماندهی تحقیقات  تشــکیل کمیتــه

ــود. ــد ۱۹ نم ــک کووی ــی اپیدمیولوژی و بررس

وی اضافــه کــرد: معاونــت تحقیقــات و فنــاوری 

ــدت  ــهرکرد، در م ــکی ش ــوم پزش ــگاه عل دانش

شــیوع بیمــاری بــا همــکاری معاونت بهداشــتی 

اســتان دو آزمایشــگاه تخصصــی کرونــا راه 

انــدازی نمــود کــه در ایــن دو آزمایشــگاه از توان 

تحقیقاتــی و نیــروی تخصصــی ایــن معاونــت 

بصــورت شــبانه روزی بــرای ارائــه خدمــت بــه 

مــردم اســتان اســتفاده شــد.

ی  دکتــر صادقــی گفــت: خوشــبختانه شــرکت

دانــش بنیــان نیــز در ایــن زمینــه فعــال و موفق 

 VTM عمــل نمــوده و در تولیــد محیــط کشــت

و ســوآپ داکــرون جهــت نمونــه گیــری بیمــاران 

درگیــر کرونــا موفــق بــوده انــد.

وی، ســاخت و توزیــع مــواد ضدعفونــی کننــده 

بــرای پیشــگیری هــای فــردی و مقابلــه و حفــظ 

ــای  ــرکت ه ــی ش ــط برخ ــار توس ــی بیم ایمن

ــر در  ــات موث ــر اقدام ــان را از دیگ ــش بنی دان

ــه بــا  حــوزه تحقیقــات و پژوهــش بــرای مقابل

ــمرد. ــد ۱۹ برش کووی

ــوم  ــگاه عل ــاوری دانش ــات و فن ــاون تحقیق مع

پزشــکی شــهرکرد در ادامــه بــا اشــاره بــه 

ــگاه در  ــن دانش ــال ای ــش از ۳۰ س ــت بی فعالی

حــوزه هــای مختلــف، بهداشــتی، درمانــی، 

آموزشــی ، پژوهشــی و ... افــزود: ایــن مجموعــه 

ی  در ســالهای متمــادی موفــق بــه کســب رتبه

ــم  ــای ه ــگاه ه ــن دانش ــی در بی ــر پژوهش برت

ــت. ــده اس ــود ش ــپ ۳) خ ــراز (تی ت

دکتــر صادقــی تصریــح کــرد: همچنیــن در ایــن 

مــدت در جشــنواره هــای ملــی در ســطح کشــور 

همیشــه حائــز رتبــه هــای بــاال بــوده اســت کــه 

حاصــل ایــن فعالیــت هــای پژوهشــی،  ارتقــاء 

دانشــگاه از ســطح ۳ بــه ســطح ۲ پژوهشــی در 

ســال ۹۷ بــوده اســت.

ی  بــه گفتــه وی، از ســال ۹۷ تاکنــون فعالیت

ی  پژوهشــی دانشــگاه بــا فعالیــت دانشــگاه

ــه  ــه ب ــا توج ــود و ب ــی ش ــی م ــپ ۲ ارزیاب تی

توانمنــدی دانشــگاه هــای تیــپ ۲ ، ایــن 

ــاء  ــور ارتق ــزی الزم بمنظ ــه ری ــه برنام مجموع

ســطح فعالیــت هــای پژوهشــی را در اولویــت 

ــت. ــرار داده اس ــود ق کاری خ

بــه گفتــه وی، بــه لحــاظ کارهــای زیرســاختی و 

اقدامــات تکنیکــی و آزمایشــگاهی و نیروهــای 

تخصصــی نیــز دانشــگاه پیشــرفت هــای قابــل 

توجهــی داشــته اســت.

وی اظهــار داشــت: دریــک ســال گذشــته 

ریاســت  خــوب  هــای  حمایــت  بــا 

دانشــگاه،زیربناهای پژوهشــی دانشــگاه بصورت 

ســازمان یافتــه تــری برنامــه ریزی شــده اســت.

دکتــر صادقــی، بــه طــور نمونــه بــه ســفر کاری 

دکتــر ســتاری معــاون علمــی فنــاوری ریاســت 

جمهــوری در ابتــدای ســال تحقیقاتــی گذشــته 

ــگاه در  ــت دانش ــاره و از موفقی ــتان اش ــه اس ب

جــذب ۱۵ میلیــارد ریــال بودجــه بــرای توســعه 

مرکــز رشــد خبــر داد.

ــار  ــال از اعتب ــارد ری ــرد: ۵ میلی ــح ک وی تصری

ــد و ۱۰  ــز رش ــاخت مرک ــرای س ــده ب ــذب ش ج

ــا  ــز ی ــاق تمی ــاخت ات ــرای س ــال ب ــارد ری میلی

کلیــن روم در مرکــز آموزشــی درمانــی آیــت ا... 

ــت. ــه اس ــاص یافت ــهرکرد اختص ــانی ش کاش

بــه گفتــه وی، مرکــز رشــد دانشــگاه بــا زیربنــای 

حــدود ۷۵۰ متــر مربــع در حــال ســاخت اســت 

ــد  ــش از ۷۰ درص ــی بی ــرفت فیزیک ــا پیش و ب

ــا پیــش از اتمــام ســال جــاری  امیــد اســت، ت

بــه بهــره بــرداری برســد.

وی ادامــه داد: بــا راه انــدازی مرکــز رشــد فضای 

فیزیکــی الزم تامیــن و ضمــن تامیــن کارگاه 

بــرای فنــاوران مشــکل اســتقرار شــرکت هــا و 

هســته هــای فنــاور نیــز برطــرف مــی شــود.

ــوم  ــگاه عل ــاوری دانش ــات و فن ــاون تحقیق مع

پزشــکی شــهرکرد گفــت: قــرارداد ســاخت اتــاق 

ــع در  ــر مرب ــای حــدود ۱۰۷ مت ــر بن ــا زی ــز ب تمی

مرکــز آموزشــی درمانــی آیــت ا... کاشــانی 

ــاد اســت. ــرف انعق ــز در ش ــهرکرد نی ش

دکتــر صادقــی، اعتبــار تخصیــص یافتــه جهــت 

احــداث اتــاق تمیــز را ۲۵ میلیــارد ریــال اعــالم 

کــرد و افــزود: ۱۵ میلیــارد مابقــی ایــن اعتبــار از 

ســوی وزارت متبــوع تامیــن مــی شــود.

ــه وی، بــا ســاخت اتــاق تمیــز امــکان  ــه گفت ب

ــی  ــگاهی و پراکت ــرف آزمایش ــات از ص تحقیق

ســرچ بــه ســطح باالتــری از تحقیقــات فراهــم 

مــی شــود و کمــک در بالیــن بیمــاران ارائــه و 

ــه  ــوم جامع ــاه عم ــردم و رف ســطح ســالمت م

ــد. ارتقــاء مــی یاب

ــش  ــرد: در بخ ــی خاطــر نشــان ک ــر صادق دکت

مراکــز تحقیقاتــی و پژوهشــکده ســالمت نیــز 

دانشــگاه برنامــه ریــزی هــای خوبــی در زمینــه 

ایجــاد الیــن هــای تخصصــی بــرای تحقیقــات 

مبتنــی بــر تولیــد محصول در دســت اقــدام دارد 

و امیــد اســت؛ در ســال هــای آینده دانشــگاه در 

موضــوع هــای تخصصــی انتخاب شــده، حرفی 

ــات  ــد.معاون تحقیق ــته باش ــن داش ــرای گفت ب

ــهرکرد  ــکی ش ــوم پزش ــگاه عل ــاوری دانش و فن

گفــت: در حــوزه دانشــجویی نیــز این دانشــگاه 

نشســت  شــانزدهمین  میزبانــی  افتخــار 

ــای  سرپرســتان و ســردبیران کمیتــه ه

تحقیقــات دانشــجویی منطقــه 

جنــوب غــرب کشــور در ســال 

ــته را دارد. گذش
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ــگاه  ــاوری دانش ــات و فن ــاون تحقیق ــدا؛ مع وب

علــوم پزشــکی شــهرکرد از برگــزاری دوازدهمیــن 

ــالمت-  ــای س ــروژه ه ــرداری از پ ــره ب آ�ــن به

ــالمت) در  ــش ره س ــاوری (پوی ــی و فن پژوهش

ــر داد. ــاه ۹۹ خب ــن روز از آذرم ــت و پنجمی بیس

بــه گــزارش وبــدا؛ دکتــر مهربــان صادقــی افزود: 

ایــن آ�ــن از طریــق ویدئــو کنفرانــس بــا 

ــد. ــزار ش ــی وزارت برگ ــام عال ــور مق حض

ی  بــه گفتــه وی، در ایــن آ�ــن پــروژه ســوآپ

نمونــه بــرداری و انتقــال نمونــه شــرکت دانــش 

از دانشــگاه علــوم  بنیــان زیســت رویــش 

پزشــکی شــهرکرد همزمــان بــا ۱۳ پــروژه دیگر در 

ســایر دانشــگاه هــای علــوم پزشــکی کشــور بــه 

بهــره بــرداری رســید.

ــار  ــرح اظه ــن ط ــات ای ــوص جزئی وی در خص

داشــت: شــرکت دانــش بنیــان زیســت رویــش 

ســالمت  فنــاوری  رشــد  مرکــز  در  مســتقر 

دانشــگاه علــوم پزشــکی و پــارک علــم و فنــاوری 

شــهرکرد بــا توجــه بــه شــیوع ویــروس کرونــا و 

ــال فراخــوان وزارت بهداشــت درمــان و  ــه دنب ب

ی  آمــوزش پزشــکی در خصــوص ورود شــرکت

ســواپ  تولیــد  حــوزه  بــه  بنیــان  دانــش 

ــده  ــد کنن ــود تولی ــتیرن) و نب ــی اس داکرون(پل

ــی از ابزارهــای  ــه یک ــول ک ــن محص ــی ای داخل

ــاز جهــت تشــخیص ایــن  ــورد نی مهــم و م

ویــروس مــی باشــد، اقــدام بــه ســاخت مبنایی 

دســتگاه تولیــد ســوآپ داکــرون توســط بخــش 

ــی خــود نمــود. فن

ــا  ــواپ ب ــد س ــال تولی ــه دنب ــه داد: ب وی ادام

از نمونــه  حتــی باالتــر  کیفیــت معــادل و 

ــزار  ــل ۵۰ه ــت حداق ــا ظرفی ــی ب ــای خارج ه

عــدد در روز، هــم اکنــون 

مجــوز ایــن محصــول از 

وزارت  تجهیــزات  اداره 

ــت و  ــت را دریاف بهداش

ــدی  ــای تولی ــواپ ه س

ایــن شــرکت در اکثــر 

هــای  آزمایشــگاه 

در  کرونــا  تشــخیصی 

بــه  کشــور  سراســر 

صــورت روزانــه اســتفاده 

ــردد. ــی گ م

و  تحقیقــات  معــاون 

فنــاوری دانشــگاه علــوم 

پزشــکی شــهرکرد خاطــر 

کــرد: ســواپ  نشــان 

مذکــور تاکنــون از کشــورهایی ماننــد چیــن بــه 

کشــور وارد مــی گردیــد کــه در حــال حاضــر بــا 

ــش  ــت روی ــرکت زیس ــن ش ــک متخصصی کم

فنــاوری دســتگاه هــای تولیــد ســواپ از لحــاظ 

ــزار و زیرســاخت هــای  ــرم اف ــزار و ن ســخت اف

الزم کامــًال بومــی شــده و تمامــی مراحــل تولید 

بــا کیفیتــی معــادل و حتــی باالتــر و بــا قیمتــی 

ــه هــای خارجــی در شــرکت  ــر از نمون پا�ــن ت

زیســت رویــش صــورت مــی گیــرد و ایــن امــر 

بــا جلوگیــری از خــروج ارز از کشــور بــه صرفــه 

ــت. ــته اس ــی گش ــی ارزی منته جوی

دکتــر صادقــی بــا بیــان اینکــه میــزان ارز آوری 

ایــن محصــول مــی توانــد بطــوری باشــد کــه 

ــه واردات آن نباشــد اظهــار امیــدواری  ــازی ب نی

کــرد: بــا برداشــتن چنیــن گام هایــی بــار دیگــر 

ــم" در  ــی توانی ــق شــعار "مــا م ــر تحق نظــاره گ

ــاوری باشــیم. ــم و فن عرصــه عل

ــن محصــول  ــه ای ــن مصــرف ماهان وی، میانگی

در اســتان را ۲۰ هــزار و بــا توجــه بــه ظرفیــت 

تولیــد روزانــه ۵۰ هــزار آن در اســتان، از فراهــم 

ــر داد و  ــور خب ــاز کش ــن نی ــکان تامی ــدن ام ش

ــش از  ــرون پی ــرد: ســوآپ داک ــان ک خاطــر نش

ــرد دارد  ــز کارب ــس از آن نی ــاری و پ شــیوع بیم

ــران کشــور عــراق،  ــرای زائ ــن اســتفاده ب و ضم

بــرای نمونــه گیــری هایــی ماننــد: زخــم هــای 

دهــان و واژن ایــن کیــت ســوآپ کاربــرد دارد.

ــان  ــش بنی ــرکت دان ــت: ش ــی گف ــر صادق دکت

ــت  ــت حمای ــون تح ــم اکن ــش ه ــت روی زیس

معاونــت تحقیقــات و فنــاوری دانشــگاه علــوم 

ســالمت  مرکــز رشــد  و  شــهرکرد  پزشــکی 

ــالمت  ــای س ــد نیازه ــت تولی ــگاه در جه دانش

ــت دارد. ــور فعالی کش

وبــدا؛ معــاون تحقیقــات و فناوری دانشــگاه 

و  بهداشــتی  خدمــات  پزشــکی،  علــوم 

درمانــی چهارمحــال و بختیــاری، از برگــزاری 

ــن آوران  ــل از پژوهشــگران و ف ــن تجلی آئی

ــر داد. ــر ایــن دانشــگاه خب برت

بــه گــزارش وبــدا؛ دکتــر مهربــان افــزود: این 

ــاه  ــن روز از آذرم ــت و نهمی ــن در بیس آئی

ــن توســعه  ــا حضــور ریاســت، معاونی ۹۹ ب

ــئول  ــجویی، مس ــور دانش ــی و ام و فرهنگ

دفتــر نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبری 

در ایــن دانشــگاه در ســالن اجتماعــات 

ســردار شــهید حــاج قاســم مجتمــع رحمتیه 

دانشــگاه برگــزار شــد.

ــن جلســه  ــدای ای وی تصریــح کــرد: در ابت

حــوزه  عملکــرد  گــزارش  ارائــه  ضمــن 

تحقیقــات و فنــاوری دانشــگاه، حاضــران در 

ســالن و همــکاران و پژوهشــگرانی کــه بــه 

ــر  ــد ب ــا و تاکی ــاری کرون ــت شــیوع بیم عل

عــدم برگــزاری تجمعــات از طریــق اینترنتــی 

ــاط  ــدگان در جلســه در ارتب ــا شــرکت کنن ب

ــئول  ــت و مس ــخنرانی ریاس ــد، از س بودن

ــد شــدند. ــر نهــاد بهــره من دفت

ــال  ــز از یکس ــان نی بــه گفتــه وی، در پای

ــی  ــن قدردان تــالش پژوهشــگران و محققی

و از حــدود ۶ نفــر از برگزیــدگان گــروه پایــه 

و بالینــی، یــک پژوهشــگر جــوان ، دو 

ــجویان  ــر، دانش ــه برت ــان مقال ــراز صاحب نف

ــی  ــر و تعــدادی از داوران مجــالت داخل برت

و همکارانــی کــه در ثبــت بیمــاری هــا 

ــد. ــل آم ــل بعم ــتند تجلی ــکاری داش هم

دوازدهمین آی�ین بهره برداری از پروژه های 

سالمت- پژوهشی و فناوری (پویش ره سالمت) 

برگزار شد

آئین تجلیل از پژوهشگران و فن آوران برتر 

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد برگزار شد
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ــگاه  ــاوری دانش ــات و فن ــاون تحقیق ــدا؛ مع وب

ــی  ــوم پزشــکی، خدمــات بهداشــتی و درمان عل

چهارمحــال و بختیــاری از معرفــی پژوهشــگران 

برتــر ایــن دانشــگاه در ســال ۲۰۱۹ همزمــان بــا 

هفتــه پژوهــش خبــر داد.

بــه گــزارش وبــدا؛ دکتــر مهربــان صادقــی افزود: 

ــه دکتــر ســلیمان  ــر علــوم پای پژوهشــگران برت

خیری اســتاد آمــار زیســتی، گــروه اپیدمیولوژی 

ــوان  ــار زیســتی، دانشــکده بهداشــت بعن و آم

نفــر اول و دکتــر ابوالفضــل قلــی پــور دانشــیار 

ــری شناســی- گــروه میکــروب شناســی  باکت

و ایمونولــوژی، دانشــکده پزشــکی و دکتــر 

ــکی-  ــک پزش ــیار ژنتی ــوری دانش ــین تیم حس

گــروه ژنتیــک و بیولــوژی مولکولــی، دانشــکده 

پزشــکی بــه ترتیــب بعنوان نفــرات دوم و ســوم 

گــروه علــوم پایــه معرفــی شــدند.

صفــوی  پرویــن  کــرد: دکتــر  وی تصریــح 

اســتادیار روانپزشــکی کــودک و نوجــوان گــروه 

روانپزشــکی، دانشــکده پزشــکی، دکتــر مســعود 

نیــک فرجــام اســتادیار روانپزشــکی- گــروه 

روانپزشــکی، دانشــکده پزشــکی و دکتــر فرامــرز 

بیگــی دانشــیار جراحــی کلیــه و مجــاری ادراری 

ــکی   ــکده پزش ــوژی، دانش ــروه ارول ــلی ، گ تناس

بعنــوان نفــرات اول تــا ســوم پژوهشــگران برتــر 

ــی معرفــی شــدند. ــوم بالین عل

دکتــر صادقــی گفــت: دکتــر ســمیرا اصغــرزاده 

ــز  ــی، مرک ــی پزشــکی مولکول اســتادیار پژوهش

تحقیقــات ســلولی مولکولــی بعنوان پژوهشــگر 

برتــر جــوان معرفــی شــد.

ــتادیار ایمنــی  ــادر باقــری  اس ــر ن وی، از دکت

ــر  ــکی و دکت ــکده پزش ــکی دانش ــی پزش شناس

ســید عبــاس میرزایــی دانشــیار زیســت فناوری 

دانشــکده فناوری هــای نویــن و مرکــز تحقیقات 

ــه  ــان مقال ــوان صاحب ــی بعن ــلولی و مولکول س

ــرد. ــام ب برتــر دانشــگاه ن

ــه گفتــه وی، در حــوزه  فنــاور برتــر دانشــگاه  ب

نیــز دکتــر غالمرضــا مبینی  اســتادیار پژوهشــی 

پزشــکی مولکولــی، مرکــز تحقیقــات ســلولی و 

مولکولــی معرفــی شــد.

ــوم  ــگاه عل ــاوری دانش ــات و فن ــاون تحقیق مع

ــوزه  ــن در ح ــت: همچنی ــهرکرد گف ــکی ش پزش

ــه  ــجویی آمن ــوزه دانش ــر ح ــگران برت پژوهش

مهــری قهفرخــی،  پژوهشــگر برتــر مقطــع 

دکتــرای  دانشــجوی  تکمیلــی،  تحصیــالت 

شــکوهی،   فهیمــه  و  مولکولــی  پزشــکی 

پژوهشــگر برتــر مقطــع کارشناســی و پزشــکی، 

عمومــی  بهداشــت  کارشناســی  دانشــجوی 

ــدند. معرفــی ش

ــان  ــوزه کارشناس ــت: از ح ــر صادقــی گف دکت

ســیده آمنــه میرفروغــی کارشــناس مرکــز 

ــکی  ــای پزش ــت ه ــوادث و فوری ــت ح مدیری

ــوزه  ــن ح ــر ای ــگر برت ــوان پژوهش ــتان، بعن اس

ــد. ــی ش معرف

ــه  ــزاری هفت ــه برگ ــاره ب ــا اش ــه ب وی در ادام

ــگران  پژوهــش اســتانی و تجلیــل از پژوهش

برتــر اســتان اظهــار داشــت: دکتــر علــی 

حســن پــور دهکــردی و دکتــر رضــا مســعودی 

ــر  ــتانی و دکت ــر اس ــگران برت ــوان پژوهش بعن

ــر و  ــاور برت ــوان فن ــدی قطــره ســامانی بعن مه

دکتــر مهــدی بنــی طالبــی بعنــوان فنــاور برتــر 

ــوان  ــجاعیان بعن ــی ش ــا و عل ــه کرون در حیط

ــر  ــش و دکت ــه پژوه ــر در حیط ــجوی برت دانش

احمــد رئیســی نیــز شایســته تجلیــل در حیطــه 

طــرح هــای فناورانــه مرتبــط بــا کرونــا در ایــن 

ــد. ــرار گرفتن ــل ق ــورد تجلی ــن م آئی

معرفی پژوهشگران برتر 
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در سال ٢٠١٩
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 آئین تجلیل از پژوهشگران 
و فناوران برتر دانشگاه علوم 

پزشکی شهرکرد با حضور ریاست، 
معاون توسعه، معاون فرهنگی و 
مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام 

معظم رهبری در این دانشگاه
  به مناسبت گرامیداشت هفته 

پژوهش و فناوری

 افتتاح بیست و یکمین جشنواره 
هفته پژوهش و فناوری استان 
چهارمحال و بختیاری با حضور 

استاندار محترم و اعضای کارگروه 
آموزشی و پژوهشی استان از طریق 

ویدئو ک�نفرانس 

ویدئو ک�نفرانس با حضور 
سرپرست معاونت تحقیقات  

و فناوری وزارت بهداشت و 
معاونین تحقیقات و فناوری  

دانشگاه و دانشکده های علوم 
پزشکی سراسر کشور

 تجلیل از مهندس جزایری و 
دک�تر صادقی معاونین بهداشتی 

و تحقیقات و فناوری اطالعات 
دانشگاه به مناسبت روز 

بهداشت محیط
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ــی  ــت فرهنگ ــت معاون ــدا؛ سرپرس وب

و امــور دانشــجویی دانشــگاه علــوم 

ــورای  ــکیل ش ــهرکرد از تش ــکی ش پزش

فرهنگــی و اجتماعــی مرکــز آموزشــی _ 

درمانــی آیــت اهللا کاشــانی شــهرکرد خبر 

داد.

شــهرام  دکتــر  وبــدا؛  گــزارش  بــه 

افــزود: در ایــن شــورا  طهماســبیان 

مســئول نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم 

رهبــری در دانشــگاه علــوم پزشــکی 

شــهرکرد و جمعی از پرســنل بیمارســتان 

ــتند. ــور داش حض

ــور  ــی و ام ــت فرهنگ ــت معاون سرپرس

ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــجویی دانش دانش

شــهرکرد ادامــه داد: بحــث پوشــش 

مهم تریــن  از  دانشــجویان  حرفــه ای 

مســائل مطــرح شــده در ایــن شــورا بود 

کــه مقــرر شــد ایــن بحــث در شــورای 

فرهنگــی و کمیته هــای مربوطــه بــا 

حضــور معــاون آموزشــی دانشــگاه 

مطــرح و تصمیمــات الزم اتخــاذ شــود.

وی عنــوان کــرد: در ادامــه اقدامــات 

مرکــز  در  شــده  انجــام  فرهنگــی 

کاشــانی  آیــت اهللا  آموزشــی-درمانی 

آن  درخصــوص  و  مطــرح  شــهرکرد 

بحــث و تبــادل نظــر شــد.

ــز  ــرد: مرک ــان ک ــبیان خاطرنش طهماس

کاشــانی  آیــت اهللا  آموزشــی-درمانی 

ــز  ــن ۲۵ مرک ــت در بی ــهرکرد توانس ش

تابعــه دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد 

کــه دارای شــورای فرهنگــی هســتند، در 

ــد. ــب کن ــوم را کس ــه س ــال ۹۸ رتب س

ــور  ــی و ام ــت فرهنگ ــت معاون سرپرس

ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــجویی دانش دانش

ــن  ــای ای ــرد: در انته ــه ک شــهرکرد اضاف

شــورا بــا حضــور اعضــا از نمازخانــه مرکز 

کاشــانی  آیــت اهللا  آموزشــی-درمانی 

ــت. ــورت گرف ــد ص بازدی

وبــدا; سرپرســت معاونــت فرهنگــی و 

امــور دانشــجویی دانشــگاه علــوم پزشــکی 

شــهرکرد از تشــکیل شــورای تخصصــی 

فرهنگــی و اجتماعــی ایــن دانشــگاه خبــر 

داد.

به گــزارش وبــدا; دکتر شــهرام طهماســبیان 

افــزود: شــورای تخصصــی فرهنگــی و 

ــای  ــور اعض ــا حض ــگاه ب ــی دانش اجتماع

ــگاه و  ــس دانش ــه رئی ــورا ازجمل ایــن ش

ــم  ــام معظ ــی مق ــاد نمایندگ ــئول نه مس

ــد. ــکیل ش ــگاه تش ــری در دانش رهب

سرپرســت معاونــت فرهنگــی و امــور 

پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  دانشــجویی 

شــهرکرد ادامــه داد: در ایــن نشســت 

مباحــث مختلــف در حــوزه فرهنگــی و 

اعضــا  مطــرح،  دانشــگاه  دانشــجویی 

ایــن  در  خــود  پیشــنهادات  و  نظــرات 

خصــوص را مطــرح و در نهایــت مــوارد بــه 

تصویــب اعضــا رســید.

وی خاطرنشــان کــرد: برگــزاری 

جشــنواره فرهنگــی قلمســتان 

ــیس  ــازی و تاس ــورت مج بص

کانــون رادیویی دانشــجویی در 

ــن،  ــتاری بروج ــکده پرس دانش

کــه در  بودنــد  دو فعالیتــی 

ــی  ــی فرهنگ ــورای تخصص ش

بــه  دانشــگاه  اجتماعــی  و 

ــیدند. ــب رس تصوی

ــاره  ــا اش ــبیان ب ــر طهماس دکت

ــه موافقــت اعضــای شــورای  ب

و  فرهنگــی  تخصصــی 

اجتماعــی دانشــگاه علوم پزشــکی شــهرکرد 

ــه  ــارت کمیت ــا نظ ــیج ب ــت بس ــا فعالی ب

ــر نشــریات در حــوزه اطالع رســانی  ناظــر ب

ــات ادارات در  ــی خدم ــرد: بررس ــه ک اضاف

خصــوص تجلیــل از مدافعــان ســالمت نیز 

ــید. ــورا رس ــا ش ــب اعض ــه تصوی ب

سرپرســت معاونــت فرهنگــی و امــور 

پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  دانشــجویی 

شــهرکرد یــادآور شــد: برگــزاری کارگاه هــای 

و...  عکــس  کارگاه  زبــان،  بیــان،  فــن 

بصــورت مجــازی و تجلیــل از گــروه شــهید 

ــروس  ــا وی ــارزه ب ــه در بحــث مب ــی ک آوین

ــر  ــد، از دیگ ــال بودن ــیار فع ــد_۱۹ بس کووی

ــتند. ــورا هس ــن ش ــات ای مصوب

تشکیل شورای فرهنگی 

و اجتماعی بیمارستان 

آیت هللا کاشانی شهرکرد

تشکیل شورای تخصصی فرهنگی و 

اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
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توز��ع دهمین مرحله از پک های بهداشتی در خوابگاه های 

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

وبــدا; سرپرســت معاونــت فرهنگی 

و امــور دانشــجویی دانشــگاه علوم 

پزشــکی شــهرکرد از توزیــع دهمین 

ــتی در  ــای بهداش ــه از پک ه مرحل

ــر  ــن دانشــگاه خب ــای ای خوابگاه ه

داد. 

ــهرام  ــر ش ــدا; دکت ــزارش وب ــه گ ب

طهماســبیان افــزود: دهمین مرحله 

شــب  بهداشــتی  پک هــای  از 

خوابگاه هــای  کلیــه  در  گذشــته 

علــوم  دانشــگاه  بــه  وابســته 

پزشــکی شــهرکرد توزیــع شــد. 

سرپرســت معاونــت فرهنگــی و 

ــوم  امــور دانشــجویی دانشــگاه عل

داد:  ادامــه  شــهرکرد  پزشــکی 

تب ســنجی و پرســش درخصــوص 

عالئم بیمــاری کرونا از دانشــجویان 

مســتقر در خوابگاه هــای دانشــگاه 

از دیگــر اقداماتــی بــود کــه در 

در  بهداشــتی  پک هــای  توزیــع 

خوابگاه هــا انجــام شــد.

توجــه  بــا  کــرد:  عنــوان  وی 

بــه شــیوع بیمــاری کرونــا و از 

در  دانشــجویان  حضــور  زمــان 

علــوم  دانشــگاه  خوابگاه هــای 

جهــت  بــه  شــهرکرد  پزشــکی 

کارورزی،  و  کارآمــوزی  گذرانــدن 

کلیــه خوابگاه هــای دانشــجویی 

ــی و  ــب ضدعفون ــورت مرت ــه ص ب

نظــارت مســتمر بــر رعایــت کامــل 

پروتکل هــای بهداشــتی در ایــن 

انجــام می شــود. محیــط هــا 

ــرد:  ــه ک ــبیان اضاف ــر طهماس دکت

تاکنــون ۱۰ مرحلــه پــک بهداشــتی 

در بیــن دانشــجویان خوابگاه هــای 

علوم پزشــکی شــهرکرد توزیع شــده 

و ایــن اقــدام بــه صــورت مســتمر 

انجــام خواهــد شــد. 

سرپرســت معاونــت فرهنگــی و 

ــوم  امــور دانشــجویی دانشــگاه عل

خاطرنشــان  شــهرکرد  پزشــکی 

ــای  ــع پک ه ــر توزی ــالوه ب ــرد: ع ک

عالئــم  ســنجش  در  بهداشــتی 

دوره  چندیــن  دانشــجویان 

بــا  روانشناســی  وبینــار و کارگاه 

موضوعاتــی همچــون مدیریــت 

دوران  در  اســترس  کنتــرل  و 

ــوی  ــز از س ــد_۱۹ نی ــی کووی اپیدم

بــرای  دانشــگاه  مشــاوره  اداره 

ــت. ــده اس ــزار ش ــجویان برگ دانش

وی یــادآور شــد: همچنیــن بــه 

جهــت مدیریــت و کنتــرل بیمــاری 

و دانشــجویانی کــه عالئــم مثبــت 

دارنــد اتاق هــای زرد و قرمــز در 

ــر  ــی دخت ــای خوابگاه مجموعه ه

و پســر دانشــگاه پیش بینــی شــده 

اســت تــا بتــوان تــا زمــان تع�ــن 

ــت احتمالــی  ــف مــورد مثب تکلی

حاضــر در خوابــگاه ، وی در ایــن 

ــود. ــه داری ش ــکان نگ م
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ایثارگری کادر بهداشت و درمان
 از دفاع مقدس تا روزهای سخت کرونای�ی

ــانی  ــی و اطالع رس ــط عموم ــر رواب ــدا؛ مدی وب

دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد گفــت: 

ایثارگــری کادر بهداشــت و درمــان از دفــاع 

مقــدس تــا روزهــای ســخت کرونایــی همچنان 

پابرجــا اســت و ایــن راه تا همیشــه ادامــه دارد.

بــه گــزارش وبــدا؛ ســید علــی درخشــان افــزود: 

شــیوع کرونــا اگرچــه آســیب های فراوانــی بــر 

دوش بشــریت تحمیــل کــرد، امــا حســن های 

بســیاری نیــز داشــت.

مدیــر روابــط عمومــی و اطالع رســانی دانشــگاه 

ــه  ــه داد: ازجمل ــهرکرد ادام ــکی ش ــوم پزش عل

محاســن بیمــاری کرونــا نزدیکی دل هــای مردم 

بــه یکدیگــر بــود، تجلــی ایــن نزدیکــی دل هــا 

در ملــت شــریف و نوع دوســت ایــران اســالمی 

بیــش از ملــت و امــت دیگــری مشــهود بــود.

ــا  ــیوع کرون ــض ش ــه مح ــرد: ب ــوان ک وی عن

ــف  ــای مختل ــوس گروه ه ــروس منح ــن وی ای

مردمــی، جهــادی و مخلصانــه وارد میــدان 

ــان  ــه در توانش ــر آنچ ــدام ه ــر ک ــدند و ه ش

ــروس  ــک وی ــادا ی ــا مب ــد ت ــام دادن ــود انج ب

ــران  ــور ای ــت صب ــر اراده مل ــکوپی ب میکروس

غلبــه کنــد، عــده ای بــرای ضدعفونــی معابــر بــه 

ــت  ــای دوخ ــران کارگاه ه ــد، دیگ ــدان آمدن می

ــه  ــان ب ــد، تعــدادی داوطلب ماســک راه انداختن

ســمت بیمارســتان ها و مراکــز درمانــی شــتافته 

ــد دوشــادوش کادر بهداشــت و  ــالش کردن و ت

درمــان در برابــر بیمــاری خطرنــاک قــرن قد علم 

کننــد و دیگــر اقدامــات خیرخواهانــه کــه طــی 

ــد. ــم نبودن روزهــای گذشــته ک

درخشــان خاطرنشــان کــرد: چهارمحــال و 

بختیــاری نیــز از قافلــه ایثارگــری و نــوع 

ــه  ــد، از کمک هــای مؤمنان دوســتی عقــب نمان

ــالمت در  ــان س ــانی مدافع ــا جان فش ــه ت گرفت

ــی  ــی اســتان، یک ــز درمان بیمارســتان ها و مراک

ــارزه  ــه وارد گــود مب ــراد کــه داوطلبان ــن اف از ای

ــک  ــون ی ــد و همچ ــوس ش ــروس منح ــا وی ب

تخریبچــی و صف شــکن در جبهــه مقابلــه 

نقشــی بی بدیــل در شناســایی  کرونــا  بــا 

ســید  داشــت،  کرونایــی  بیمــاران  اولیــه 

مهــدی میراحمــدی فرزنــد شــهید ســید ناصــر 

ــر (س)  ــتان هاج ــتار بیمارس ــدی پرس میراحم

ــود. ــهرکرد ب ش

مدیــر روابــط عمومــی و اطالع رســانی دانشــگاه 

ــید  ــرد: س ــه ک ــهرکرد اضاف ــکی ش ــوم پزش عل

کارشــناس  همچنیــن  میراحمــدی  مهــدی 

ــال  ــوده و ۱۰ س ــوانح ب ــت س ــه ای مدیری حرف

ســابقه کار دارد.

وی بیــان کــرد: ایــن پرســتار ایثارگر بیمارســتان 

بیمــاران  از  نمونه گیــری  کار  (س)  هاجــر 

ــدای امــر  ــان ابت ــا را در هم ــه کرون مشــکوک ب

انجــام می دهــد و تاکنــون بیــش از ۹۰۰۰ نمونــه 

ــاران انجــام داده اســت. ــن بیم ــری از ای گی

درخشــان بــا بیــان اینکــه میراحمــدی از همــان 

ابتــدای شــیوع بیمــاری کرونــا اولیــن دواطلــب 

ــوده اســت، افــزود:  نمونــه گیــری از بیمــاران ب

وی هم اینــک نیــز بــه صــورت داوطلــب بــه کار 

ــد ۲۴ کار  ــورت ک ــر روز به ص ــه و ه ــود ادام خ

ــه  ــکوک ب ــاران مش ــری از بیم ســخت نمونه گی

ــد. ــام می ده ــا را انج کرون

مدیــر روابــط عمومــی و اطالع رســانی دانشــگاه 

ــید  ــرد: س ــد ک ــهرکرد تاکی ــکی ش ــوم پزش عل

مهــدی میراحمــدی هــر روز نــام و تصویــر 

یکــی از شــهدای گرانقــدر اســتان چهارمحــال و 

بختیــاری را بــر روی لبــاس محافــظ خــود حــک 

ــه شــهدای  و شــیفت روزهــای کاری خــود را ب

ــد. ــم می کن ــتان تقدی ــن اس ای

ایــن  اینکــه  دلیــل  کــرد:  وی خاطرنشــان 

ــر (س)  ــتان هاج ــب بیمارس ــر داوطل نمونه گی

اقــدام بــه ایــن کار می کنــد، اســتعانت از 

شــهدای واالمقــام و ایجــاد روحیــه در بیمارانــی 

اســت کــه مشــکوک بــه ابتــالی کرونا هســتند.



۶۲

وبــدا؛ مدیــر روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد، از برگــزاری آئین تجلیــل از رزمنــدگان، جانبــازان و 

ایثارگــران دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد بــه مناســبت هفتــه دفــاع مقــدس خبــر داد.

ــن آئیــن بــا حضــور مشــاور اســتاندار در امــور  ــه گــزارش وبــدا؛ ســید علــی درخشــان افــزود: ای ب

ایثارگــران، ریاســت و جمعــی از معاونیــن دانشــگاه علوم پزشــکی اســتان و تعــدادی از رزمندگان، 

جانبــازان و ایثارگــران و خانــواده معــزز شــهدا بــه نمایندگــی از تمامــی اعضــای خانــواده بزرگ 

ایــن دانشــگاه در هفتمیــن روز از مهــر مــاه ۹۹ در دفتــر جلســات حــوزه ریاســت دانشــگاه 

علــوم پزشــکی شــهرکرد برگــزار شــد.

بــه گفتــه وی، در ایــن جلســه مشــاور اســتاندار در امــور ایثارگــران گفــت: اگــر جامعــه 

ــار و  ــگ ایث ــد فرهن ــم بای ــی خواهی ــر م ــم ناپذی ــا نشــاط و ظل ــن، ســرزنده و ب ایم

مقاومــت را بعنــوان تنهــا اســتراتژی بپذیریــم و بــرای آن برنامــه ریــزی کنیــم.

ــری از  ــره گی ــا به ــالمت ب ــان س ــروز مدافع ــزود: ام ــی اف ــرد: حبیب ــح ک وی تصری

فرهنــگ ایثــار و درس آموختــگان مکتــب گذشــت و اســتقامت در مقابــل شــیوع 

ــد. ــه ایســتاده ان بیمــاری منحــوس کرونــا جانان

درخشــان گفــت: رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان نیــز در ایــن جلســه بــا 

ابــراز خرســندی از فرصــت پیــش آمــده بــرای حضــور در جمــع مدافعیــن وطــن در 

ــاع مقــدس اظهــار داشــت: جامعــه امــروز مرهــون گذشــت و  هشــت ســال دف

ایثــار رزمنــدگان، جانبــازان، آزادگان و خانــواده هــای شــهدا اســت.

بــه گفتــه وی، دکتــر مجیــد شــیرانی افــزود: هنــوز هــم هرکجــا پــای عمــل بــه میــان 

مــی آیــد رزمنــدگان هشــت ســال دفــاع مقــدس و یــا نزدیــکان، 

دوســتداران ایــن عزیــزان خالصانــه در میــدان حضــور پیــدا می 

. کنند

مدیــر روابــط عمومــی و اطــالع رســانی دانشــگاه علــوم پزشــکی 

ــر  ــات دکت ــن از بیان ــدی حاضری ــره من ــن به ــت: ضم ــهرکرد گف ش

د معــاون توســعه دانشــگاه و حجــت االســالم و المســلمین  صالی

دکتــر صغیــرا مســئول دفتــر نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری در 

دانشــگاه در پایــان بــا اهــدای لــوح ســپاس و شــاخه هــای گل از حاضریــن 

ــل بعمــل آورد. تجلی

وبــدا؛ مدیــر روابــط عمومــی و اطــالع رســانی 

ــل  ــهرکرد، از تجلی ــکی ش ــوم پزش ــگاه عل دانش

هیــات رئیســه دانشــگاه شــهرکرد از مدافعیــن 

ــر داد. ــالمت خب س

بــه گــزارش وبــدا؛ ســید علــی درخشــان افــزود: 

در بیســت و هشــتمین روز از مهرمــاه ۹۹ هیــات 

رئیســه دانشــگاه شــهرکرد در اقدامــی نمادیــن 

ــی هاجــر  ــی درمان ــز آموزش ــور در مرک ــا حض ب

(س) بــا اهــدای لــوح ســپاس از زحمــات 

ریاســت ایــن مرکــز درمانــی و بــا اهــدای 

و  درمانــی  کادر  از  گل  هــای  شــاخه 

ــد. ــل آوردن ــر بعم ــتاران تقدی پرس

وی تصریــح کــرد: ایــن عزیــزان بــه نمایندگی از 

مراکــز آموزشــی اســتان بــا قدردانــی از جامعــه 

ایثارگــر حــوزه ســالمت از زحمــات شــبانه روزی 

ایــن قشــر زحمــت کــش تقدیــر نمودنــد.

ــز  ــتان نی ــاط اس ــایر نق بــه گفتــه وی، در س

دانشــگاه فنــی و حرفــه ای بــا حضــور در 

بیمارســتان ســید الشــهداء فارســان، دانشــگاه 

علمــی کاربــردی بــا حضــور در بیمارســتان 

ــالمی  ــگاه آزاد اس ــا (ع) اردل و دانش ــام رض ام

ــی  ــی ول ــز آموزشــی و درمان ــا حضــور در مرک ب

عصــر (عــج) بروجــن، دانشــگاه فرهنگیــان بــا 

حضــور در بیمارســتان امــام علــی (ع) فرخشــهر 

ــد. ــل آوردن ــر بعم ــالمت تقدی ــن س از مدافعی

آئین تجلیل از رزمندگان، جانبازان و ایثارگران 
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد برگزار شد

تجلیل هیات رئیسه دانشگاه شهرکرد 

از  مدافعیـــن  سالمـــت



۶۳



۶۴

وبــدا؛ مدیــر روابــط عمومــی و اطــالع رســانی دانشــگاه علــوم 

پزشــکی شــهرکرد از اعــالم روز شــمار هفتــه پدافنــد غیــر 

عامــل خبــر داد.

ــان  ــی درخش ــید عل ــدا؛ س ــزارش وب ــه گ ب

افــزود: پنجــم لغایــت یازدهــم آبان مــاه ۹۹ 

بعنــوان هفتــه پدافنــد غیــر عامــل نامگــذاری 

شــده اســت.

وی در ادامــه بــه تشــریح عناویــن ایــن هفتــه 

پرداخــت و افــزود: "نهادینــه ســازی مصونیــت در 

زیرســاخت هــا بــا تفکــر بســیجی ، روحیــه جهــادی و عمــل 

ــل  ــر عام ــد غی ــه پدافن ــوان نخســتین روز از هفت ــی " عن انقالب

ــت. اس

ــم  ــم و هفت ــن شش ــرد: عناوی ــح ک وی تصری

آبــان مصــادف بــا دوم و ســومین روز از هفتــه 

پدافنــد غیــر عامــل نیــز بــه ترتیــب "پدافنــد 

زیســتی، مرزبانــی زیســتی و ارتقــای ســاختار 

ــاع بیولوژیــک " و "مقاومــت فعــال، تــاب  دف

آوری حیــرت انگیــز ، ایــران قــوی" مــی باشــد.

درخشــان عناویــن دیگــر ایــام هفتــه پدافند غیر 

عامــل را بــه ترتیــب هشــتم آبــان: "پدافند ســایبری، 

ملــی ســازی فضــای مجــازی در مســیر حکمرانــی 

ســایبری بومــی "، نهــم آبــان: "پدافنــد مــردم محــور، خانواده 

آمــاده ، جامعــه مســتحکم"، دهــم آبــان: "پدافنــد شــهری، زیــر 

ســاخت ایمــن، شــهرهای ایمــن" ، یازدهــم آبــان:  "پدافنــد شــیمیایی، 

آینــده ای قدرتمنــد در امتــداد گذشــته ای پــر افتخــار" و دوازدهــم آبــان: 

"اقتصــاد مقاومتــی، جهــش تولیــد و پیــروزی در جنــگ اقتصــادی " برشــمرد.

ــوم  ــی و اطــالع رســانی دانشــگاه عل ــط عموم ــر رواب ــدا؛ مدی وب

ــر داد. ــه دیابــت خب پزشــکی شــهرکرد، از اعــالم روز شــمار هفت

بــه گــزارش وبــدا؛ ســید علــی درخشــان بــا اشــاره بــه انتخــاب 

شــعار «پرســتاران در دنیــای دیابــت تغ�ــر ایجــاد مــی کننــد» 

بــرای روز جهانــی دیابــت، بــه تشــریح روزشــمار هفتــه دیابــت 

پرداخــت.

وی تصریــح کــرد: شــنبه ۲۴ آبــان مــاه بــا عنــوان " نقــش خــود 

ــاه  ــان م ــنبه ۲۵ آب ــت"، یکش ــاری دیاب ــرل بیم ــی در کنت مدیریت

ــت"  ــرل دیاب ــایی و کنت ــتاران در شناس ــش پرس ــوان "نق ــا عن ب

ــولین"  ــالگی انس ــد س ــوان "ص ــا عن ــاه ب ــان م ــنبه ۲۶ آب و دوش

ــذاری شــده اســت. نامگ

ــفیران  ــالمت و س ــب س ــورز، مراق ــش به ــزود: "نق ــان اف درخش

ــش  ــت" و "نق ــرل دیاب ــگیری و کنت ــوزش پیش ــالمت در آم س

تکنولــوژی در خــود مراقبتــی و کنتــرل دیابــت" را بــه ترتیــب از 

ــان مــاه  ــن روز هــای ســه شــنبه و چهارشــنبه ۲۷ و ۲۸ آب عناوی

ــمرد. ۹۹ برش

بــه گفتــه وی، بــرای پنجشــنبه ۲۹ آبــان مــاه ۹۹ نیــز "نقــش تغذیــه ســالم 

و فعالیــت بدنــی در پیشــگیری و کنتــرل دیابــت" انتخاب شــده اســت.

مدیــر روابــط عمومــی و اطــالع رســانی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد 

گفــت: "نقــش کنتــرل مطلــوب دیابــت در کاهــش خطــر عــوارض کوویــد 

ــا آخریــن روز از هفتــه  ــز عنــوان جمعــه ۳۰ آبــان مــاه مصــادف ب ۱۹" نی

دیابــت مــی باشــد.

روز شمار هفته پدافند غیر 
عامل اعالم شد

روز شمار هفته دیابت 
اعالم شد
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ــر روابــط عمومــی و اطــالع رســانی  ــدا؛ مدی وب

ــتی  ــات بهداش ــکی، خدم ــوم پزش ــگاه عل دانش

گفــت:  بختیــاری  و  چهارمحــال  درمانــی  و 

ــری  ــی ، هن ــی، فرهنگ ــوری علم ــنواره کش جش

ــاه ۹۹  ــا" ، ۳۰ آذرم ــا کرون ــه ب ــی و مقابل "زندگ

مصــادف بــا میــالد بــا ســعادت حضــرت زینــب 

ــود. ــی ش ــزار م ــتار برگ ــری (س) و روز پرس کب

بــه گــزارش وبــدا؛ ســید علــی درخشــان افــزود: 

ــن جشــنواره در ۱۴ محــور شــامل: مدافعــان  ای

ــوزش در  ــبک آم ــری- س ــالمت در کالم رهب س

دوران کرونــا- بیــان تجربیــات از ابتــال و درمــان- 

ــبک  ــر س ــا- تغ� ــواده در کرون ــاد و خان اقتص

زندگــی بــا کرونــا- ســالمت روان و کرونــا- کرونــا 

ــی  ــش رســانه هــای جمع ــان – نق ــذر زم در گ

ــش  ــا- نق ــا کرون در اطــالع رســانی و زندگــی ب

مســئولیت پذیــری و تعهــد اجتماعــی در مقابله 

بــا کرونــا- نقــش و امنیــت شــغلی و اجتماعــی 

در زندگــی بــا کرونــا- تعهــد و اخــالق حرفــه ای 

ــا- نقــش مدافعــان  مدافعــان ســالمت در کرون

ســالمت در مقابلــه بــا کرونا- ســالمت معنوی در 

د. دوران کرونــا و کــودکان و کرونــا برگزار می

ــد  ــی توانن ــدان م ــه من ــح کــرد: عالق وی تصری

ــاه  ــت ۲۰ آذرم ــان لغای ــود را از ۲۵ آب ــار خ آث

ــره،  ــتان، خاط ــعر، داس ــای ش ــب ه ۹۹ در قال

ــی،  ــس، نقاش ــپ، عک ــم، کلی ــته، فیل دل نوش

موشــن  کاریکاتــور،   پوســتر،  انیمیشــن،  

گرافــی، اینفوگرافــی، پادکســت، اپلیکیشــن 

ــنواره:  ــی بــه آدرس ایمیــل جش و خوشنویس

ارســال   festivalcoronavirus@skums.ac.ir

ــد. نماین

درخشــان در ادامــه بــا بیــان اینکــه کلیــه آثــار 

دریافتــی در قالــب یادمــان جشــنواره نگهــداری 

ــگاه  و نمایشــگاه مجــازی در وب ســایت دانش

علــوم پزشــکی شــهرکرد ارائــه مــی گــردد اظهــار 

داشــت: آثــار برتــر در ســطح وزارت بهداشــت، 

داده  انعــکاس  درمــان و آمــوزش پزشــکی 

خواهــد شــد.

مدیــر روابــط عمومــی و اطالع رســانی دانشــگاه 

علــوم پزشــکی شــهرکرد در ادامــه از عالقــه 

ــت  ــنواره خواس ــن جش ــرکت در ای ــدان ش من

پــس از تکمیــل فــرم ثبــت نــام، آثــار خــود را 

حداکثــر در ۳ قالــب و از هــر قالــب حداکثــر ۳ 

ــنواره  ــه جش ــه دبیرخان ــرر ب ــت مق ــر در مهل اث

ــد. ارســال نماین

وی همچنیــن آدرس وب ســایت جشــنواره 

https://www.skums.ac.ir/  : نشــانی  بــه 

دسترســی  جهــت  را   festivalcoronavirus

ــوه  ــات بیشــتر از نح ان بــه اطالع عالقه

ــالی  ــار ارس ــت آث ــنواره و فرم ــرکت در جش ش

ــود. ــالم نم اع

بــه گفتــه درخشــان، بــه نفــرات برتــر جشــنواره 

همزمــان بــا والدت بــا ســعادت حضــرت زینــب 

کبــری (س) جوایــز نفیســی از طــرف دانشــگاه 

علــوم پزشــکی شــهرکرد اهــدا مــی شــود.

ــر روابــط عمومــی و اطــالع رســانی  ــدا؛ مدی وب

ــتی  ــات بهداش ــکی، خدم ــوم پزش ــگاه عل دانش

ــکیل  ــاری از تش ــال و بختی ــی چهارمح و درمان

ششــمین جلســه هماهنگــی برگــزاری جشــنواره 

ــه و  ــری "مقابل ــی ، هن ــی، فرهنگ کشــوری علم

زندگــی بــا کرونــا" خبــر داد.

بــه گــزارش وبــدا؛ ســید علــی درخشــان افــزود: 

ــاه ۹۹  ــن روز از آذرم ــه در دوازدهمی ــن جلس ای

ــع  ــت مناب ــعه مدیری ــاون توس ــور مع ــا حض ب

ــه  ــای کمیت ــگاه و اعض ــزی دانش ــه ری و برنام

ــد. ــکیل ش ــزی جشــنواره تش مرک

ــن جلســه ضمــن بررســی  ــه وی، در ای ــه گفت ب

اقدامــات صــورت گرفتــه، تعــداد آثــار واصلــه به 

دبیرخانه جشــنواره، پیشــنهادات اعضــای کمیته 

ــه  ــنواره ارائ ــر جش ــه بهت ــزاری هرچ ــرای برگ ب

شــد.

وی تصریــح کــرد: دکتــر صالحــی فــرد در ابتدای 

ایــن جلســه بــر لــزوم ثبــت رشــادت هــای کادر 

بهداشــتی و درمانــی در جبهــه مقابلــه بــا کرونــا 

ــد  ــی تاکی ــه یادماندن ــار فاخــر و ب ــب آث در قال

. د نمو

درخشــان گفــت: وی همچنیــن بــر لــزوم اطالع 

ــب  ــرای جل ــر ب ــترده ت ــه گس ــر چ ــانی ه رس

ــرای شــرکت در  ــدان بیشــتر ب مشــارکت هنرمن

ایــن رویــداد علمــی، فرهنگــی و هنــری تاکیــد 

نمــود.

ــا  ــه ب ــرد در ادام ــی ف ــر صالح ــزود: دکت وی اف

بیــان اینکــه روابــط عمومی امــروزه بشــکل یک 

علــم برجســته و بــروز محســوب مــی شــود کــه 

موفقیــت در آن نیازمنــد ارتقــاء ســطح دانــش 

و مهــارت اســت، عملکــرد روابــط عمومــی 

ارتباطــات و  بحــث تعامــل و  دانشــگاه در 

ــی  ــوب ارزیاب ــوزش و اطــالع رســانی را مطل آم

کــرد و روابــط دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان 

را جــز روابــط عمومــی هــای موفــق در ســطح 

ــمرد. ــوری برش کش

ــگاه  ــعه دانش ــاون توس ــت: مع ــان گف درخش

ــم  ــان اینکــه عل ــا بی ــوم پزشــکی شــهرکرد ب عل

ــرف اول  ــروز ح ــای ام ــات در دنی ــر ارتباط و هن

را مــی زنــد از مســئولین و کارشناســان روابــط 

عمومــی هــای واحدهــای تابعــه دانشــگاه 

خواســت، همــواره بــا شناســایی نقــاط قــوت، 

ــه  ــد هــای حــوزه کاری خــود ب ــف و تهدی ضع

ارتقــاء و پیشــرفت ایــن حــوزه کمــک نماینــد.

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد برگزار می کند؛ 

جشنواره کشوری علمی، فرهنگی ، هنری «زندگی و مقابله با کرونا»

ششمین جلسه هماهنگی برگزاری جشنواره کشوری علمی، فرهنگی ، هنری "مقابله و زندگی با کرونا" برگزار شد
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وبــدا؛ مدیــر روابــط عمومــی و اطالع رســانی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد از اعــالم 

اســامی برگزیــدگان مســابقه کتابخوانــی آن ســوی مــرگ خبــر داد.

بــه گــزارش وبــدا؛ ســید علــی درخشــان افــزود: مســابقه کتابخوانی بــا محوریــت کتاب 

ــوم  ــر نهــاد مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاه عل "آن ســوی مــرگ" بــا همــکاری دفت

پزشــکی شــهرکرد و روابــط عمومــی و اطــالع رســانی دانشــگاه بــه مناســبت میــالد نبی 

مکــرم اســالم (ص)  و هفتــه کتابخوانــی در بیــن پرســنل ایــن دانشــگاه برگــزار شــد.

ــه داد:  ــوم پزشــکی شــهرکرد ادام ــی و اطالع رســانی دانشــگاه عل ــط عموم ــر رواب مدی

تعــداد شــرکت کننــدگان در مســابقه کتابخوانــی " آن ســوی مــرگ" ۲۵۳ 

ــره ۱۸و۱۹و۲۰)  ــاب نم ــر (حدنص ــداد ۱۶۲ نف ــن تع ــه از ای ــد ک ــر بودن نف

ــد. ــابقه راه یافتن ــن مس ــه قرعه کشــی ای ــه مرحل ــده و ب برگزی

وی عنــوان کــرد: بــا عنایــت بــه اینکــه جوایــز در فراخــوان مســابقه ۲۰ 

عــدد اعــالم شــد و بــا توجــه بــه اســتقبال خــوب کارکنــان، اســاتید 

ــی، از طــرف دفتــر  ــر در ایــن مســابقه کتابخوان و دانشــجویان عزی

نهــاد مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد ۱۰ 

جایــزه دیگــر بــرای نفــرات برتــر تخصیــص داده شــد کــه بعــد از 

قرعه کشــی  ۳۰ نفــر بــه عنــوان برگزیــده ایــن مســابقه انتخــاب 

ــه ۱۵۰  ــک کارت هدی ــدگان ی ــدام از برگزی ــر ک ــه ه ــدند و ب ش

ــی اهــدا می شــود. ــزار تومان ه

ــابقه  ــدگان مس ــامی برگزی ــرد: اس ــان ک ــان خاطرنش درخش

کتابخوانــی "آن ســوی مــرگ" عبــارت از زهــرا حیدرپــور نقنــه 

ــز شــماره ۳  ــه خدابخشــی ، مرک ، اســتاد دانشــگاه، فاطم

شــهرکرد، زهــرا صادقــی زاده ، مرکــز بهداشــت شهرســتان 

ــدر، روح اهللا  ــز باباحی ــمانه جلوانــی ، مرک ــهرکرد، س ش

رفیعــی وردنجانــی ، مرکز بهداشــت شهرســتان شــهرکرد، 

محبوبــه صادقــی ، شــبکه بهداشــت و درمان شهرســتان 

فارســان، مجیــد کالهــی دهکــردی ، مرکــز بهداشــت اســتان و 

فرامــرز صفــری دهکــردی ، مرکــز بهداشــت شــهرکرد هســتند.

ــا ریاحــی ،  ــوم پزشــکی شــهرکرد اضافــه کــرد: مین مدیــر روابــط عمومــی و اطالع رســانی دانشــگاه عل

شــبکه فارســان، نســیم ســلیمانی ، بیمارســتان امــام رضــا(ع) اردل، فاطمــه یوســفی ، رحمتیــه، ســمانه کریمــی 

دســتگردی ، مرکــز فوریــت هــای پزشــکی شــهرکرد، ابــوذر شــهبازی ، معاونــت غــذا و دارو، لیــال امانــی بنــی ، مرکــز بهداشــت 

شــهرکرد، شــهناز داودیــان ، مرکــز بهداشــت شهرســتان شــهرکرد، فــرزاد شــریف پــور الطانــی ، معاونــت غــذا ودارو، بدرالســادات آل رســول ، 

بیمارســتان کاشــانی و بنفشــه عباســی ، مرکــز بهداشــت شــهرکرد بعنــوان دیگــر برگزیــدگان ایــن مســابقه کتابخوانــی معرفــی شــدند.

وی بیــان کــرد: شــهرام رافعــی ، شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان فارســان، نجمــه صالحــی ، مرکــز تحقیقــات بیوشــیمی بالینــی، فاطمــه بنــی 

شــریف ، پژوهشــکده علــوم پایــه ســالمت، غالمرضــا کریمــزاده ، فارســان، مینــا اســکندری ، مرکزشــلیل، لیــال علــی محمــدی ، شــبکه بهداشــت بــن، 

آمنــه خالــدی ، شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان لــردگان، ملیحــه حیــدری ، شــبکه بــن، آمنــه میرفروغــی قهفرخــی ، اورژانــس ۱۱۵ ، زیــور رحیمی 

، مرکــز بهداشــت شهرســتان شــهرکرد، اعظــم چهــل گــردی ، شــبکه بهداشــت ســامان و ســهیال زمانــی سورشــجانی ، مرکــز جامــع ســالمت نافــچ نیــز 

برگزیــدگان دیگــر مســابقه کتابخوانــی "آن ســوی مــرگ" هســتند.

ــه  ــت: مرحل ــهرکرد گف ــکی ش ــوم پزش ــگاه عل ــانی دانش ــی و اطالع رس ــط عموم ــر رواب ــدا; مدی وب

کشــوری آزمــون بخــش معارفــی بیســت و پنجمیــن جشــنواره قرآنــی هدهــد یــادواره شــهید 

ــود. ــزار می ش ــلیمانی برگ ــم س ــاج قاس ح

ــرار اســت روزهــای  ــن آزمــون ق ــزود: ای ــی درخشــان اف ــدا; ســید عل ــزارش وب ــه گ ب

دوشــنبه و سه شــنبه ۱۰ و ۱۱ آذر مــاه جــاری بــه صــورت همزمــان در سراســر کشــور 

برگــزار شــود.

مدیــر روابــط عمومــی و اطالع رســانی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد ادامــه 

ــی  ــش معارف ــون بخ ــوری آزم ــه کش ــه مرحل ــگاه ب ــن دانش ــگان ای داد: راه یافت

ــوند. ــته بندی می ش ــاتید دس ــان و اس ــش کارکن ــد در دو بخ ــی هده ــنواره قرآن جش

ــی در رشــته احــکام، محمدحســین  ــا فتح اله ــرد: در بخــش اســاتید فریب ــوان ک وی عن

تاجــی اشــکفتکی در رشــته احادیــث، شــهاب الدیــن احمــدی در رشــته نهج البالغــه، فاطمــه 

مرکــی در رشــته ســیره معصومیــن و فــروزان گنجــی در رشــته نمــاز اســاتید راه یافتــه بــه 

بخــش کشــوری جشــنواره مذکــور هســتند.

وی خاطرنشــان کــرد: در بخــش کارکنــان نیــز مرضیــه نظــری چالشــتری در رشــته پرســمان 

ــه ظفــری در رشــته احــکام، آبــی جــان رحیمــی در  ــی، نجمــه باقــری در رشــته احادیــث، الل معارف

رشــته ترجمــه و تفســیر، علی اکبــر نــادری در رشــته حفــظ موضوعــی قــرآن، زهــره زیالبــی در رشــته ســبک زندگــی، الهــام بیاتــی، زینــب امیــری 

و زهــرا کریمــی در رشــته نمــاز، الهــام اســکندری در رشــته نهج البالغــه، علــی رجبــی در رشــته صحیفــه ســجادیه و ســحر کرمیــان در رشــته ســیره 

معصومیــن راه یافتــگان بــه مرحلــه کشــوری «آزمــون بخــش معارفــی» جشــنواره قرآنــی هدهــد هســتند.

برگزیدگان مسابقه کتابخوانی آن سوی مرگ اعالم شدند

اسامی راه یافتگان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد به مرحله کشوری «آزمون بخش معارفی» جشنواره قرآنی هدهد
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وبــدا؛ مدیــر روابــط عمومــی و اطــالع رســانی دانشــگاه علــوم پزشــکی 

شــهرکرد گفــت: قــرارگاه پشــتیبانی طــرح آمــوزش، بیماریابــی و 

جداســازی مدیریــت کرونــا در نظــر دارد بــا توجــه بــه اهــداف پیــش 

روی ایــن قــرارگاه در خدمــت بــه هموطنــان و بــا آمــوزش، غربالگــری، 

رهگیــری، حمایــت از بیمــاران کرونایــی و جلوگیــری از شــیوع بیشــتر 

ایــن ویــروس، در جهــت قطــع زنجیــره انتقــال، از ظرفیــت خیریــن و 

ــد. داوطلبیــن در ایــن طــرح اســتفاده کن

بــه گــزارش وبــدا؛ ســید علــی درخشــان افــزود: متــن فراخــوان بدیــن 

ــه  ــه ســالمتی ب ــز ســربازان خــط مقــدم جبه ــن بارنی شــرح اســت: ای

یــاری مــردم شــتافتند.

بــه همــت و یــاری شــما دراجــرای منویــات مقــام معظــم رهبری(مدظله 

ــالمت "  ــگاه س ــک پای ــه ی ــعار" هرخان ــق ش ــت تحق ــی) و در جه العال

وطــرح شــهید قاســم ســلیمانی اورژانــس کشــور ماموریــت دارد تــا بــا 

آمــوزش، غربالگــری، رهگیــری ، حمایت از بیمــاران کرونایــی و جلوگیری 

از شــیوع بیشــتر بیمــاری کرونــا در جهــت قطــع زنجیــره انتقــال ، گام 

موثــری در ریشــه کنــی ویــروس منحــوس کویــد ۱۹ بــردارد.

ــماره حســاب  ــه ش ــود را ب ــدی خ ــای نق ــک ه ــد کم ــی توانی ــما م ش

 IR۹۴۰۱۰۰۰۰۴۱۰۱۰۳۵۵۴۱۲۲۰۱۰۵ ۴۱۰۱۰۳۵۵۴۱۲۲۰۱۰۵ و شــماره شــبا

نــزد بانــک مرکــزی واریــز و جهــت کمک هــای غیرنقــدی خــود، اعم از 

معرفــی داوطلــب مردمــی، خریــد لــوازم و تجهیــزات مــورد نیــاز از قبیل 

دســتگاه اکســیژن ســاز ، دســتگاه شــوک الکتریکی، ماســک، دســتکش، 

لبــاس ایزولــه، مــواد ضدعفونــی کننــده، برانــکارد، تخــت و یــا اســتفاده 

از امکانــات و لــوازم و محــل اســکان (بــه صــورت امانــی و یــا اهدایــی) 

مــا را یــاری نما�ــد.

گفتنــی اســت، مــی توانیــد، جهــت هماهنگــی و تســهیل در ارتبــاط بــا 

واحــد خیریــن و داوطلبیــن ســازمان اورژانــس کشــور بــه شــماره هــای 

۰۲۱۴۹۲۳۱۸۸۱ و ۰۲۱۴۹۲۳۱۷۸۲ تمــاس حاصــل فرما�ــد.

ــوم  ــانی دانشــگاه عل ــی و اطــالع رس ــط عموم ــر رواب ــدا؛ مدی وب

پزشــکی، خدمــات بهداشــتی و درمانــی چهارمحــال و بختیــاری 

از تشــریح اهــداف و برنامــه عملیاتــی طــرح شــهید حــاج قاســم 

ه  ــا به ــاری کرون ــیوع بیم ــش ش ــدف کاه ــا ه ــلیمانی ب س

محلــه محــور و مبتنــی بــر شــعار "هرخانــه- یــک پایگاه ســالمت" 

ــر داد. ــگاران خبرگــزاری هــای ایــن اســتان خب در جمــع خبرن

ــت و  ــزود: در بیس ــان اف ــی درخش ــید عل ــدا؛ س ــزارش وب ــه گ ب

ــوم  ــگاه عل ــتی دانش ــاون بهداش ــاه ۹۹، مع ــومین روز از آذرم س

پزشــکی و رئیــس مرکــز بهداشــت اســتان ضمــن تشــریح اهداف 

ــات  ــتان و اقدام ــطح اس ــرای آن در س ــد اج ــرح از رون ــن ط ای

ــن طــرح ســخن گفــت. ــب ای ــه در قال صــورت گرفت

وی،تشــریح وضعیــت شــیوع بیمــاری کرونــا و اقدامــات مداخلــه 

ــان از  ــت و درم ــتم بهداش ــارات سیس ــه، انتظ ــورت گرفت ای ص

مــردم و مســئولین بــرای کنتــرل بیمــاری و بیــان فرصــت هــا و 

ــن  ــده در ای ــرح ش ــث مط ــر مباح ــش رو را از دیگ ــدات پی تهدی

ــری برشــمرد. ــت خب نشس

بــه گفتــه وی، در ادامــه مســئولین ۷ راهبــرد طــرح شــهید حــاج 

قاســم ســلیمانی به تشــریح راهبردهــای تدویــن شــده پرداختند.

ــا  ــانه ه ــت رس ــتفاده از ظرفی ــر اس ــد ب ــزود: تاکی ــان اف درخش

ــه  ــرای ارائ ــری ب ــه گ ــانی و مطالب ــوزش و اطــالع رس ــر آم در ام

گــزارش اقدامــات دســتگاه هــای متولــی بــرای مهــار کوویــد ۱۹ و 

تــالش ادارات بــرای فراهــم نمــودن زیــر ســاخت هــای خدمــات 

ــر  ــوس از دیگ ــاری منح ــن بیم ــیوع ای ــدای ش ــک از ابت الکترونی

مباحــث مطــرح شــده از ســوی معــاون بهداشــتی دانشــگاه در 

ایــن جلســه بــود.

فراخوان دعوت از خیر�ن و داوطلبین در 

همیاری با قرارگاه پشتیبانی طرح شهید سلیمانی

تشر�ح اهداف طرح

 شهید حاج قاسم سلیمانی 
در جمع خبرنگاران استان
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وبــدا؛ مدیــر روابــط عمومــی و اطــالع رســانی 

دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد، از موفقیــت 

ایــن دانشــگاه در کســب رتبــه ســوم دانشــگاه 

ــده  ــد ش ــنهادات تا� ــکی در پیش ــوم پزش عل

ــوم پزشــکی در دبیــر  در کل دانشــگاه هــای عل

ــان و  ــنهادات وزارت بهداشــت، درم ــه پیش خان

ــر داد. ــوزش پزشــکی خب آم

بــه گــزارش وبــدا؛ ســید علــی درخشــان افــزود: 

بــا اهــدای لــوح ســپاس از ســوی رئیــس 

ــتی  ــات بهداش ــوم پزشــکی، خدم ــگاه عل دانش

ــات  ــاری از زحم ــال و بختی ــی چهارمح و درمان

دکتــر زهــرا ایــازی در ایــن راســتا تقدیــر بعمــل 

آمــد.

وی تصریــح کــرد: در متــن ایــن لــوح ســپاس 

ــی  ــت، ب ــده اس ــازی آم ــر ای ــه دکت ــاب ب خط

ارتقــای ســطح علمــی و  تردیــد حفــظ و 

ــدن ســاز و  ــاد تم ــن نه ــی دانشــگاه، ای معرفت

ــز در  ــران ج ــده ای ــد آین ــان امی ــمه جوش چش

ــی میســر  ــالش و همدل ــان، اراده، ت ســایه ایم

ــود. ــد ب نخواه

ــی  ــرکار عال ــمند س ــکاری ارزش ــاس هم ــه پ ب

در اشــاعه فرهنــگ مشــارکت، ســاماندهی 

بررســی و تا�ــد پیشــنهادات کارکنان دانشــگاه، 

کارگشــایی، ثمــر بخــش در پیــش بــرد اهــداف 

ســازمانی در راســتای کســب رتبــه ســوم 

ــده در کل  ــد ش ــنهادات تا� ــگاه در پیش دانش

ــه  دانشــگاه هــای علــوم پزشــکی در دبیــر خان

پیشــنهادات وزارت بهداشــت، درمــان و آموزش 

ــه  ــی ک ــه گرام ــذا از شــما فرهیخت پزشــکی، فل

ــب  ــود را در کس ــش خ ــالش و کوش ــت ت نهای

ایــن مقــام بــه کار گرفتیــد، بــه مصــداق 

ــن  ــم م ــکر المنع ــم یش ــریف "مــن ل کالم ش

المخلوقیــن لــم یشــکر اهللا عزوجــل " بــا درج در 

ــوید. ــی ش ــر م ــنلی تقدی ــده پرس پرون

امیدواریــم بــا اســتعانت از الطــاف الهــی و 

ــم گام  ــرکار عالــی بتوانی ــده س همــکاری ارزن

ــن  ــاء نظــام ســالمت ای ــری در ارتق هــای موث

ــی در  ــا همدلــی و همزبان ــریف و ب ــه ش خط

ــم. ــه آن برداری ــداف عالی ــبرد اه پیش

وبــدا؛ مســئول روابــط عمومــی مرکــز اورژانــس اســتان 

ــد نماینــده مــردم شهرســتان  ــاری، از بازدی چهارمحــال و بختی

شــهرکرد، بــن و ســامان در مجلــس شــورای اســالمی از مرکــز 

ــر داد. ــتان خب ــس اس اورژان

بــه گــزارش وبــدا؛ محســن ابراهیمــی افــزود: ایــن بازدیــد ســه 

شــنبه مــورخ ۱۸آذر۹۹ انجــام و از نزدیــک رونــد ارایــه خدمــات 

اورژانــس پیــش بیمارســتانی اســتان مورد بررســی قــرار گرفت.

ــوس  ــان وی از اتوب ــتینه و همراه ــد راس ــه وی، احم ــه گفت ب

ــی،  ــی ۳۶ تختخواب ــتان صحرای ــس، بیمارس ــس اورژان آمبوالن

مرکــز ارتباطــات اورژانــس، واحــد هدایــت عملیــات و بحــران و 

مرکــز پایــش مراقبتهــای بیمارســتانی اورژانــس اســتان بازدیــد 

بعمــل آوردنــد.

ــهرکرد،  ــتان ش ــردم شهرس ــده م ــپس نماین ــه داد: س وی ادام

بــن و ســامان در مجلــس شــورای اســالمی ضمــن قدردانــی از 

تــالش هــای شــبانه روزی پرســنل اورژانــس ۱۱۵ گفــت: پرســنل 

ــاش کامــل  ــاده ب ــس ۱۱۵ در تمامــی ســاعات شــبانه روز در آم اورژان

بســر مــی برنــد تــا اگــر هموطنــی نیــاز بــه کمــک یــا خدمــات درمانــی 

اورژانســی داشــت در ســریعترین زمــان ممکــن بــه او کمــک نماینــد، کــه 

ایــن زحمــات آنــان بســیار ارزشــمند و غیــر قابــل جبــران اســت.

بــه گفتــه وی، همچنیــن طــی جلســه ای در خصــوص نیازمنــدی هــای 

مرکــز اورژانــس اســتان از جملــه، ســاختمان مرکــز اورژانــس، پــد بالگــرد، 

کمبــود نیــروی انســانی و تهیــه کانتینر جهت حمــل بیمارســتان صحرایی 

بــرای ارایــه خدمــات در زمــان بحــران بحــث و تبــادل نظــر شــد.

کسب رتبه سوم دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در 

پ�یشنهادات تای�ید شده دبیر خانه وزارت بهداشت

بازدید نماینده مردم شهرستان شهرکرد، بن و سامان در مجلس شورای اسالمی 

از مرکز اورژانس استان
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ــوم  ــگاه عل ــانی دانش ــالع رس ــی و اط ــط عموم ــر رواب ــدا؛ مدی وب

پزشــکی شــهرکرد، ضمــن گرامیداشــت والدت بــا ســعادت حضرت 

زینــب کبــری (ســالم اهللا علیهــا) و روز پرســتار، از اعــالم روز شــمار 

هفتــه پرســتار خبــر داد.

بــه گــزارش وبــدا؛ ســید علــی درخشــان افــزود: بیســت و ششــم 

لغایــت دوم دی مــاه۹۹ بــه عنــوان هفتــه پرســتار نامگــذاری و روز 

شــمار آن بدیــن شــرح مــی باشــد.

بــه گفتــه وی، چهارشــنبه ۲۶ آذرمــاه با عنــوان:" پرســتاری، بصیرت 

حرفــه ای (تجدیــد میثــاق بــا امــام و رهبــری)، پنــج شــنبه ۲۷ آذر 

مــاه ۹۹ بــا عنــوان: "پرســتاری، ایثــار و شــهدای خدمــت"، جمعــه 

۲۸ آذرمــاه ۹۹ بــا عنــوان: " پرســتاری، تندرســتی و معنویت"، شــنبه 

ــک  ــه ای"، ی ــم حرف ــتاری، تکری ــوان: "پرس ــا عن ــاه ۹۹ ب ۲۹ آذر م

شــنبه ۳۰ آذرمــاه ۹۹ بــا عنــوان: "پرســتاری، مســئولین و تجلیــل 

ــی"، دوشــنبه ۱۰ دی مــاه ۹۹ بــا  از صبــوری و فــداکاری هــای زینب

عنــوان: "پرســتاری حرفــه ای یــک قــرن خدمــت آکادمیــک"، ســه 

شــنبه ۲ دی مــاه ۹۹ بــا عنــوان: "پرســتاری جامعــه نگــر" نامگــذاری 

شــده اســت.

وبــدا؛ مدیــر روابــط عمومــی و اطالع رســانی دانشــگاه علوم پزشــکی، 

خدمــات بهداشــتی و درمانــی چهارمحــال و بختیــاری گفــت: از بیش 

از یکصــد نفــر از پرســتاران برگزیــده بــه مناســبت میــالد بــا ســعادت 

حضــرت زینــب کبــری (س) و روز پرســتار در ســال ۹۹ تجلیــل بعمــل 

مــی آیــد.

ــز آموزشــی  ــزود: از مرک ــی درخشــان اف ــدا؛ ســید عل ــزارش وب ــه گ ب

ــه  ــم هــا: محبوب ــی آیــت ا... کاشــانی شــهرکرد پرســتاران خان درمان

امینیــان، فرزانــه فاضــل، فاطمــه کریــم اهللا، صفــورا محمــودی، زهــرا 

هاشــمی، فهیمــه فروزنــده، ســمانه موســوی، گلتــاج حیدری، نوشــین 

ــه  ــی، الل ــی، زهــرا موســویان، اقــدس عالی ــری، ام لیــال آقابابای مخب

رحیــم زاده و از کاردان هــای اتــاق عمــل ســمیه جوانبخــت و الهــام 

ــزدی  ــرا ای ــدی و زه ــته محم ــبری فرش ــان هوش ــی، از کارشناس زارع

ــرادی و  ــرام م ــر، به ــی اســماعیلیان ، حســن بابامی ــان: مجتب و آقای

محمــد رضــا کیانــی از پرســتاران و حجــت اهللا احمــدی بهیــار ایــن 

مرکــز بعنــوان نفــرات برگزیــده معرفــی شــدند.

ــه  ــی، ســیده راهل ــری بن ــی ، ثریــا اکب ــه وی، طاهــره مهربان ــه گفت ب

موســوی وردنجانــی، زینــب صفــوی، نــدا حامــدی شــهرکی، فیــروزه 

ــه الســادات  ــدی، نجم ــه معتم ــی، فاطم ــی ارجنک ــم بخش کاوه، مری

ــری، ســمیه فتحــی، زهــرا  ــه صاب ــان، صدیق موســوی، زهــرا صادقی

طاهریــان، ســهیال کیهانــی، فاطمــه دانــی جــواد، فرحنــاز محمــدی 

ده چشــمه، ســیما احمــد زاده، منیــژه ترابــی، فیــروزه حبیبــی، ســمیه 

طالبــی، زینــب بهرامــی، طیبــه توکلی، مهنــاز صالحــی، الهــام اکبریان، 

شــهرزاده یاقوتــی، مهیــن اســکندری و تیمــور ســلیمانی از پرســتاران 

ــانی  ــروی فارس ــم خس ــر (س) و مری ــی هاج ــوزش درمان ــز آم مرک

ــی  ــده معرف ــرات برگزی ــوان نف ــز بعن ــن مرک کارشــناس هوشــبری ای

شــدند.

وی نفــرات برگزیــده مرکــز آموزشــی درمانــی ولــی عصر (عــج) بروجن 

شــامل خانــم هــا: شــهال صالحــی، منیــژه ربیعــی، رقیــه اســحاقی، 

ــان:  ــاران و آقای ــه شــعبان زاده از بهی ــیرین اســفندیارپور، معصوم ش

ــا  ــد رض ــرادی، محم ــی م ــاورز، عل ــا کش ــی، احمدرض ــود فرقان محم

راســتی، محســن غفرانــی زاده از کارشناســان هوشــبری مــی باشــند.

ــت:  ــهرکرد گف ــکی ش ــوم پزش ــگاه عل ــی دانش ــط عموم ــر رواب مدی

ــی،  ــا فتح ــد رض ــان محم ــز آقای ــردگان نی ــهداء ل ــتان ش از بیمارس

اســماعیل اردشــیری و رضــا محمــدی زاده بعنــوان نفــرات برگزیــده 

ــدند. ــی ش معرف

درخشــان افــزود: از مرکــز مدیریــت حــوادث و فوریــت هــای پزشــکی 

ــده  ــناس برگزی ــوان کارش ــدی بعن ــد احم ــلمان یدالهــی و مجی س

فوریــت هــای پزشــکی معرفــی شــدند.

وی اظهــار داشــت: از شــبکه هــای بهداشــت و درمــان لــردگان و اردل 

نیــز بــه ترتیــب بهیــاران علــی اســحاقی، اکــرم جهانــی و پــوران ولــی 

ــور، از  ــرک پ ــاز زی ــن پرســتار مهن ــدی ، از شــبکه ب زاده ، نصــرت امی

شــبکه بروجــن بهیــار مــژگان اســدی، از شــبکه کیــار پرســتار مهیــن 

بابــادی، از شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان کوهرنــگ کارشــناس 

ــبکه  ــی، از ش ــژه غالم ــتار منی ــگوا و پرس ــران خوش ــا چم ــت ه فوری

فارســان بهیــار مهــوش الفیــده، از شــبکه شــهرکرد بهیــار الهــه آرامــی 

قهفرخــی و پرســتار حمیــرا شمســی پــور، از شــبکه ســامان پرســتار 

ــد  ــتاران کاندی ــوروزی از پرس ــه ن ــی و فاطم ــدزاده معرف ــو احم مین

دریافــت نشــان ارتبــاط موثــر مــی باشــد.

روزشمار هفته پرستار 
اعالم شد

تجلیل بیش از یکصد پرستار برگز�ده به مناسبت روز پرستار 
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برپایی غرفه نمایشگاه دانشگاه 
علوم پزشکی شهرکرد با همکاری 

سازمان بسیج جامعه پزشکی 
استان بمناسبت هفته دفاع 

مقدس

مراسم تجلیل از خبرنگار 
شهرستان بن، با حضور معاون 

بهداشتی و رئیس مرکز بهداشت 
استان امام جمعه ، فرماندار 

شهرستان بن،مدیر روابط عمومی 
و اطالع  دانشگاه،ریاست شبکه 

بهداشت بن

 دیدار مدیر روابط عمومی و اطالع 
رسانی با مسئول محترم دفتر نهاد 

نمایندگی مقام معظم رهبری در 
دانشگاه بمنظور هم اندیشی در 

راستای اجرای برنامه های فرهنگی 

مراسم وداع  شهیده  دک�تر رضوان 
نورمند چالشتری شهید مدافع 

سالمت استان چهارمحال و 
بختیاری با حضور خانواده بزرگ 
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

دیدار معاون پرستاری وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

و مسوولین استانی با خانواده 
شهیده مدافع سالمت دک�تر 

رضوان نورمند
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ــوادث  ــر ح ــاری و مدی ــال و بختی ــس چهارمح ــس اورژان ــدا؛ رئی وب

دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد از انجــام ۱۱۰۰ ماموریــت بــرای ارائــه 

خدمــات بــه بیمــاران مبتــال و مشــکوک بــه بیمــاری کوویــد ۱۹ خبــر 

داد.

بــه گــزارش وبــدا؛ دکتــر محمــد حیــدری افــزود: از ایــن تعــداد ابتــالی 

۷۰۰ امدادخــواه منتقــل شــده بــه بیمارســتان بــه بیمــاری کرونــا تا�د 

ــده است. ش

بــه گفتــه وی، از ۱۰۰ هــزار تمــاس بــا اورژانــس ۱۱۵ اســتان، ۲۰ هــزار 

مــورد اعــزام آمبوالنــس بــه محــل امدادخــواه انجــام شــد.

وی تصریــح کــرد: تقریبــًا ۱۰ هــزار تمــاس نیــز منجــر بــه ارائــه خدمات 

ــاوره ای شد. مش

ــس  ــای اورژان ــاس ه ــورد از تم ــزار و ۲۵۰ م ــج ه ــه وی، پن ــه گفت ب

منجــر بــه انجــام اقدامــات متناســب بــا نــوع ماموریــت محولــه بــه 

ــد. ــس ۱۱۵ گردی ی اورژان ــین تکنس

دکتــر حیــدری، تعــداد تمــاس هــای مزاحمــت را ۱۶ هــزار مــورد اعــالم 

ــادآور شــد، هــر  ــودن تعــداد اپراتورهــا ی ــه محــدود ب ــا اشــاره ب و ب

تمــاس غیــر ضــروری بــا اورژانــس ۱۱۵ مــی توانــد منجــر بــه محــروم 

ــات اورژانســی و  ــد خدم ــک امــداد خــواه واقعــی و نیازمن ــدن ی مان

تهدیــدی جــدی بــرای جــان مصدومیــن حــوادث شــود.

مدیــر حــوادث دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد، در خصــوص مــوارد 

ــاران  ــوص بیم ــس ۱۱۵ در خص ــا اورژان ــاس ب ــرای تم ــاز ب ــورد نی م

مشــکوک بــه کرونــا اظهــار داشــت: در صــورت عالیــم خفیــف و شــبه 

ســرماخوردگی نیــازی بــه حضــور تکنســین هــای اورژانــس نیســت و 

فــرد مــی توانــد خــودش بــه مراکــز درمانــی مراجعــه نمایــد و تنهــا 

بــا بــروز عالیــم حــاد تنفســی و تنگــی نفــس شــدید تمــاس بــا 

اورژانــس ۱۱۵ توصیــه مــی شــود.

ــوم  ــر حــوادث دانشــگاه عل ــدا؛ رئیــس اورژانــس و مدی وب

پزشــکی اســتان چهارمحــال و بختیــاری گفــت: نخســتین 

اعــزام بالگــرد اورژانــس اســتان بــرای نجــات جــان مــادر و 

ــوزاد ســرآقا ســید، انجــام شــد. ن

ــتان  ــس اس ــط عمومــی اورژان ــل از رواب ــه نق ــدا ب ــزارش وب ــه گ ب

چهارمحــال و بختیــاری؛ دکتــر محمــد حیــدری در خصــوص جزئیــات 

ــه  ــوی خان ــان ۹۹ از س ــن روز از آب ــاعت ۱۳ هفدهمی ــزود: س ــر اف ــن خب ای

بهداشــت روســتای سرآقاســید بــرای نجــات مــادر بــاردار بــا مرکــز ارتباطات 

ــت  ــز هدای ــی مرک ــس از هماهنگ ــد و پ ــرار ش ــاس برق ــس ۱۱۵ تم اورژان

ــرای نجــات جــان  ــی ب عملیــات و بحــران دانشــگاه (EOC)اورژانــس هوای

ــه اعــزام شــد. ــه منطق ــوزادش ب ــاردار و ن ــادر ب م

وی تصریــح کــرد: پــس از اعــزام تکنســین های اورژانــس هوایــی بــه محــل 

مــادر بــاردار و انجــام اقدامــات درمانــی مناســب مــادر بــاردار بــه فــرودگاه 

شــهرکرد منتقــل و از آنجــا بــه مرکــز آموزشــی درمانــی هاجــر (س) شــهرکرد 

منتقل شــد.

 بــه گفتــه وی بــا انجــام عملیــات اورژانــس هوایــی: ایــن مــادر بــاردار ۴۰ 

ســاله زایمــان هفتــم خــود را بــه ســالمت انجــام داد.

ــه نخســت امســال ۲۳ مــورد زایمــان در  ــزود: در ۶ ماه ــدری اف ــر حی دکت

آمبوالنــس توســط تکنســین های اورژانــس انجــام شــد کــه ۱۴ زایمــان در 

ــورد در  ــک م ــان در شــهرکرد و ی ــگ و ۲ زایم ــان در کوهرن ــردگان، ۶ زایم ل

بــن بــود.

بــه گفتــه وی، آخریــن پــرواز بالگــرد اورژانــس ۱۱۵اســتان در ســال ۹۷ بــرای 

نجــات مــادر بــاردار بــه شهرســتان اردل انجــام شــد کــه بــر اثــر ســقوط 

ــن  ــی اســتان چهارمحــال وبختیــاری پنــج سرنشــین ای بالگــرد امدادهوای

بالگــرد شــامل ۲ خلبــان، یــک مهنــدس پــرواز و ۲ تکنســین اورژانــس جــان 

خــود را از دســت دادنــد.

رئیــس اورژانــس و مدیــر حــوادث دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان 

چهارمحــال و بختیــاری در پایــان خاطــر نشــان کــرد: در اســتان ۵۳ پایــگاه 

اورژانــس فعــال اســت کــه از ایــن تعــداد ۱۹پایــگاه شــهری و ۳۳ پایــگاه 

جــاده ای و یــک پایــگاه اورژانــس هوایــی فعــال اســت کــه ۳۵۰ تکنســین 

ــد. ــت دارن ــن پایگاه هافعالی ــس در ای اورژان

انجام ۱۱۰۰ ماموریت اورژانس ۱۱۵ چهارمحال و بختیاری برای ارائه خدمات 

به بیماران مبتال و مشکوک به کرونا

مرکز مدیر�ت حوادث و فور�ت های 
پزشکی استان چهارمحال و بختیاری

نخستین اعزام بالگرد 
اورژانس ۱۱۵ چهارمحال و بختیاری 

١١٥
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وبــدا؛ رئیــس اورژانــس و مدیــر حوادث دانشــگاه علوم پزشــکی شــهرکرد 

گفــت: حــال سرنشــین ســانحه ســقوط هواپیمــای آزمایشــی در شــهرکرد 

ــت. خوب اس

ــدا؛ دکتــر محمــد حیــدری افــزود: پیــش از ظهــر امــروز  ــه گــزارش وب ب

مــورخ ۲۰ مهرمــاه ۹۹ یــک فرونــد هواپیمــای آموزشــی در حوالی فــرودگاه 

شــهرکرد ســقوط کــرد.

رئیــس اورژانــس و مدیــر حــوادث دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد ادامــه داد: بالفاصلــه بعــد از اعــالم ایــن حادثــه 

نیروهــای اورژانــس بــه محــل حادثــه اعــزام شــدند.

وی عنــوان کــرد: مصــدوم حادثــه ســقوط هواپیمــا یــک خانــم بــود کــه بــه بیمارســتان آیــت اهللا کاشــانی شــهرکرد 

منتقــل شــد و در حــال حاضــر حــال عمومــی وی مطلــوب اســت.

وبــدا؛ رئیــس اورژانــس چهارمحــال و بختیــاری و مدیــر حــوادث دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد؛ از احیــای موفــق 

خانــم ۸۳ ســاله توســط تکنســین هــای اورژانــس۱۱۵ ایــن اســتان خبــر داد.

بــه گــزارش وبــدا؛ دکتــر محمــد حیــدری افــزود: ایــن خانــم ۸۳ ســاله شــهرکردی کــه دچــار ایســت قلبــی شــده بــود 

بــه دســت تکنســین هــای اورژانــس بــه زندگــی بازگشــت.

وی در خصــوص جزئیــات خبــر اظهــار داشــت: طــی تمــاس تلفنــی بیســتمین روز از مهرمــاه ۹۹ بــا مرکــز ارتباطــات 

اورژانــس و امــداد خواهــی بالفاصلــه یــک دســتگاه آمبوالنــس بــه همــراه کارشناســان آقایــان (امیرعبــاس امیــری و 

عبــداهللا آزاده دل) بــه محــل اعــزام شــدند. 

دکتــر حیــدری تصریــح کــرد: کارشناســان فوریتهــای پزشــکی پــس از معاینــه بیمــار، متوجــه ایســت قلبی و تنفســی 

وی شــدند و ســریعًا احیــای قلبــی و ریــوی پیشــرفته را آغــاز کردنــد کــه پــس از ۲۰ دقیقــه بــا تــالش کارشناســان 

اورژانــس بیمــار بــه زندگــی بازگشــت.

بــه گفتــه وی، بیمــار پــس از انجــام اقدامــات اولیــه، جهــت اقدامــات درمانــی تکمیلــی بــه مرکــز آموزشــی درمانــی 

هاجــر(س) شــهرکرد منتقــل شــد.

وبــدا؛ رئیــس اورژانــس و مدیــر حــوادث دانشــگاه علــوم 

پزشــکی اســتان چهارمحــال و بختیــاری گفــت: وبینــار 

آموزشــی ســکته حاد مغــزی کــد ســما (۷۲۴) در اورژانس 

پیــش بیمارســتانی مرکــز اورژانــس اســتان برگــزار مــی 

شــود.

ــن  ــزود: ای ــدری اف ــد حی ــر محم ــدا؛ دکت ــه گــزارش وب ب

وبینــار آموزشــی روز یکشــنبه نهــم آذرمــاه ۹۹ از ســاعت 

ــص  ــری متخص ــر جعف ــور دکت ــا حض ــی ۱۲ ب ۱۰:۳۰ ال

ــزار مــی شــود. ــوژی برگ نورول

ــاد  ــای ح ــکته ه ــار س ــش آم ــه افزای ــاره ب ــا اش وی، ب

مغــزی و بــروز عالیــم و عــوارض آن از جملــه فلــج یــک 

طــرف صــورت، ضعــف یــک طرفــه دســت، اختــالل در 

ــداد  ــرورت ام ــس از آن و ض ــای پ ــی ه ــم و ناتوان تکل

رســانی بــه بیمــار در دقایــق اولیــه بــر ضــرورت آگاهــی و 

اطــالع رســانی در خصــوص ایــن بیمــاری تاکیــد نمــود.

دکتــر حیــدری بــا اعــالم آدرس لینــک وبینــار به نشــانی: 

از   http://webinar.skums.ac.ir/b/mil-y۷a-m۳u

ــار، نــام  ــه لینــک وبین کاربــران خواســت پــس از ورود ب

ــت  ــت دریاف ــی خــود را جه ــد مل ــی، ک ــام خانوادگ و ن

ــد. ــی وارد نماین ــی آموزش گواه

احیای موفق خانم ۸۳ ساله توسط تکنسین های

 اورژانس۱۱۵ چهارمحال و بختیاری

برگزاری وبینار آموزشی سکته حاد مغزی 

سقوط هواپیمای آموزشی در شهرکرد 

حال سرنشین این هواپیما خوب است
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وبــدا؛ رئیــس مرکــز اورژانــس چهارمحــال و بختیــاری و مدیــر حــوادث دانشــگاه علــوم 

پزشــکی شــهرکرد، از برپایــی نمایشــگاه پدافنــد غیــر عامــل همزمــان بــا دومیــن روز از 

هفتــه پدافنــد غیــر عامــل خبــر داد.

ــزان  ــه افزایــش می ــا اشــاره ب ــدری ب ــد حی ــر محم ــدا؛ دکت ــزارش وب ــه گ ب

شــیوع بیمــاری کوویــد ۱۹ و محدودیــت هــای اعمــال شــده بــرای 

خــودداری از هرگونــه تجمعــات اظهــار داشــت: در همین راســتا، 

ایــن نمایشــگاه بــا رعایــت دقیــق پروتــکل هــای بهداشــتی 

در ســالن ورودی ســتاد دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان برپــا 

شــد.

ــای  ــت ه ــتر و لمین ــگاه پوس ــن نمایش ــه وی، در ای ــه گفت ب

ــر  ــد غی ــوع پدافن ــا موض ــط ب ــی مرتب ــکات آموزش حــاوی ن

ــت. ــرار گرف ــدان ق ــه من ــد عالق ــرض دی ــل در مع عام

دکتــر حیــدری گفــت: همچنیــن بــه منظــور جلوگیــری از 

ــی  ــدی تمام ــره من ــکان به ــدگان و ام ــد کنن ــع بازدی تجم

پرســنل از آثــار بــه نمایــش گذاشــته شــده، مشــابه ایــن 

ــان  ــه زم ــب برنام ــه ترتی ــی ب ــای آت ــگاه در روزه نمایش

ــزار مــی شــود. بنــدی شــده در ســایر معاونــت هــا برگ

وی تصریــح کــرد: همچنیــن کمیتــه پدافنــد غیــر عامل 

بــا دعــوت از ریاســت و معاونیــن دانشــگاه در هفته 

ــزار  ــتان برگ ــوادث اس ــت ح ــز مدیری ــی در مرک آت

مــی شــود. 

گفتنــی اســت، پنجــم لغایــت دوازدهــم 

آبــان مــاه بعنــوان هفتــه پدافنــد غیــر عامــل 

ــت. ــده اس ــذاری ش نامگ

ــوادث  ــر ح ــس و مدی ــس اورژان ــدا؛ رئی وب

دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان چهارمحــال 

ــداد  ــرح ام ــرای ط ــاز اج ــاری، از آغ و بختی

ــا  ــتانی ب ــس پیش بیمارس ــتانی اورژان زمس

تــوان ۵۳ پایــگاه و بیــش از ۳۵۰ نفر پرســنل 

ــر داد. ــتان خب در ســطح اس

روابــط  از  نقــل  وبــدا بــه  گــزارش  بــه 

عمومــی مرکــز اورژانــس اســتان چهارمحــال 

ــار  ــدری اظه ــد حی ــر محم ــاری؛ دکت و بختی

ــتان و  ــل زمس ــاز فص ــه آغ ــه ب ــرد: باتوج ک

ــاده ای  ــوادث ج ــروز ح ــال ب ــش احتم افزای

در گردنــه هــای اصلــی، بــرف گیــر و حادثــه 

خیــز اســتان و لــزوم اجــرای طــرح مشــترک 

ســالمت زمســتانی بین ارگان هــای دخیل در 

امــر امدادرســانی شــامل پلیــس راهنمایــی و 

رانندگــی ناجــا، ســازمان راهــداری، جمعیــت 

هــالل احمــر و اورژانــس بــه منظــور تســریع 

ــان و  ــه مصدوم ــانی ب ــت رس ــر خدم در ام

ــر  ــت خاط ــش امنی ــیب دیدگان و افزای آس

مســافران، طــرح امــداد زمســتانی از ۲۳ 

آذرمــاه آغــاز شــد و تــا اســفند مــاه امســال 

ــه دارد. ادام

و  چهارمحــال  اســتان  اورژانــس  رئیــس 

بختیــاری تصریــح کــرد: بــرای اجــرای ایــن 

طــرح، تمهیــدات الزم درخصــوص فراخــوان 

نیروهــای خــارج از شــیفت اورژانــس بــرای 

مقابلــه بــا شــرایط بحرانــی مرتبــط بــا بــرف 

ــت. ــده اس ــی ش ــرما پیش بین و س

مــدت  در  کــرد:  اظهــار  حیــدری  دکتــر 

اجــرای ایــن طــرح تمامــی پایگاه هــای 

ــگاه و  ــامل ۵۲ پای ــکی ش ــای پزش فوریت ه

یــک پایــگاه امــداد هوایــی و یــک دســتگاه 

اتوبــوس آمبوالنــس به همــراه بیــش از ۳۵۰ 

نیــروی عملیاتــی اورژانــس پیش بیمارســتانی 

بــه صــورت آمــاده بــاش کامــل قــرار دارنــد.

مدیــر روابــط عمومــی اســتان چهارمحــال و 

بختیــاری گفت:بــا توجــه بــه ســردی هــوا و 

اوج گیــری بیمــاری کرونــا و کاهــش میــزان 

اهــدا خــون این اقــدام خداپســندانه توســط 

ــه  رئیــس و پرســنل اورژانــس ۱۱۵ اســتان ک

همیشــه در تــالش بــرای نجــات جــان 

ــون و  ــک خ ــی باشــند در بان ــان هــا م انس

اهــدا خــون شــهرکرد صــورت پذیرفــت.

ــون  ــدای خ ــزود :اه ــی اف ــن ابراهیم محس

ــتقبال  ــورد اس ــس م ــنل اورژان ــی پرس گروه

پرســنل ســازمان انتقــال خــون اســتان قــرار 

گرفــت و ضمــن تشــکر از اقدام خداپســندانه 

ــان آرزوی  ــرای ایش ــس ۱۱۵ ب ــنل اورژان پرس

ــد. ــت نمودن موفقی

آغاز اجرای طرح امداد زمستانی در سطح استان چهارمحال و بختیاری

برپایی نمایشگاه پدافند غیر عامل همزمان با دومین روز از هفته پدافند غیر عامل

اهدا خون رئیس و پرسنل اورژانس ۱۱۵ 

چهارمحال و بختیاری
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 آئین کلنگ زنی پایگاه اورژانس 
بین جاده  ای چپد بخش بازفت 
شهرستان کوهرنگ با مشارکت 

خیرین و بانک رفاه کارگران استان 
همزمان با هفته دفاع مقدس

دیدار رئیس اورژانس و مدیر 
حوادث دانشگاه علوم پزشکی 
استان  با کاپ�یتان قیاسی مدیر 

عامل سازمان هلیکوپتری ایران 
پ�یگیری امورات اورژانس هوایی

حضور رئیس دانشگاه علوم 
پزشکی استان و رئیس اورژانس 
استان چهارمحال و بختیاری در 
محل استقرار پرسنل اورژانس 

هوایی و پرواز آزمایشی به منظور 
بازدید میدانی از مناطق استان 

  بازدید مسوولین دانشگاه علوم 
پزشکی از نمایشگاه پدافند

 غیر عامل 

حضور مجید احمدی کارشناس 
فوریت های پزشکی در برنامه زنده 
شب های بام ایران صدا و سیمای 

مرکز چهارمحال و بختیاری
با محوریت تشریح خدمات و 

ایثارگری های کادر فوریت های 
پزشکی در ایام شیوع کرونا
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وبــدا؛ مشــاور رئیــس دانشــگاه علوم پزشــکی شــهرکرد 

در امــور اقتصــادی و جلــب مشــارکت هــای مردمــی، 

از صــدور پروانــه فعالیــت موسســه خیریــه آینده 

بهتــر بیمارســتان لــردگان بعنــوان اولیــن 

اســتان  بیمارســتانی  خیریــه  موسســه 

ــر داد. ــاری خب ــال و بختی چهارمح

بــه گــزارش وبــدا؛ مجتبــی حیــدری بــا 

اعــالم ایــن خبــر افــزود: از مهمتریــن 

ــن  ــاد ای ــدازی و ایج ــداف راه ان اه

ی  موسســات در کنــار بیمارســتان

دولتــی، مشــارکت همگانــی در 

کاهــش  هــا،  بیمارســتان  اداره 

کمبــود و رفــع مشــکالت بیمــاران 

ــای  ــه ه ــن هزین ــد در تامی نیازمن

ــوان  ــری از ت ــره گی ــا به ــی ب درمان

ــالمت  ــوزه س نیــک اندیشــان ح

ــت. اس

ــه  ــه خیری ــرد: موسس ــح ک وی تصری

ــز  ــردگان نی ــتان ل ــر بیمارس ــده بهت آین

در راســتای سیاســت هــای کشــور بــرای 

ــای  ــک ه ــت کم ــامان دهــی و هدای س

ــد. ــاد ش ــالمت ایج ــوزه س ــران در ح خی

حیــدری گفــت: ایــن موسســه بــا کســب مجــوز 

فعالیــت خــود را در راســتای تامیــن تجهیــزات مــورد 

ــی و بیمارســتانی، فضــای فیزیکــی  ــاز مراکــز درمان نی

مــورد نیــاز و تامیــن نیازهــای بیمــاران داخــل و خــارج 

از شهرســتان کــه بــرای تامیــن مخــارج درمانــی دچــار 

مشــکل هســتند رســما آغــاز نمــود.

وی، در پایــان خاطــر نشــان کــرد: اخــذ مجوز موسســه 

ــا در  ــتان ه ــایر شهرس ــرای س ــتانی ب ــه بیمارس خیری

دســت اقــدام اســت.

وبــدا؛ مدیــر عامــل مجمع خیریــن ســالمت چهارمحال 

ــعادت  ــا س ــالد ب ــتانه می ــت: در آس ــاری گف و بختی

پیامبــر مهــر و رحمــت و همچنیــن بنیانگــذار مذهــب 

ــرکار  ــادق (ع ) س ــر ص ــام جعف ــرت ام ــری حض جعف

خانــم اقــدس رئیــس زاده بــه پــاس گرامیداشــت یــاد 

و خاطــره همســر گرامیشــان شــادروان مهنــدس فضل 

اهللا رئیســی دهکــردی مبلــغ ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریــال بابــت 

خریــد یــک دســتگاه بــای پــپ کمــک تنفســی و ۱۳ 

ــاری  ــس اکســیمتر انگشــتی را در راســتای ی عــدد پال

رســانی بــه مدافعیــن خــط مقــدم مقابلــه بــا بیمــاری 

کرونــا اهــداء نمــود .

ــت  ــزود: هیئ ــادری اف ــاس ق ــدا؛ عب ــزارش وب ــه گ ب

مدیــره مجمــع خیریــن ســالمت اســتان چهــار محــال 

و بختیــاری ضمــن عــرض تبریــک ایــن عیــد ســعید 

ــن  ــا ای ــه ب ــدم مقابل ــن خــط مق ــه محضــر مدافعی ب

ــین  ــت واال و تحس ــن هم ــاک، ای ــر ن ــاری خط بیم

ــران و  ــاده، غف ــه ارج نه ــز مشــارالیها را صمیمان برانگی

رحمــت واســعه الهــی بــرای همســر مرحومــه شــان و 

طــول عمــر باعزت بــرای ایشــان و ســایر بازمانــدگان را 

ــئلت دارد . ــان مس ــزد من از درگاه ای

وبــدا؛ مدیــر عامــل مجمــع خیریــن ســالمت چهارمحــال و بختیــاری از برگــزاری آئیــن 

کلنــگ زنــی پایــگاه اورژانــس شــهری و بین جاده ای شــهر گوجــان از توابع شهرســتان 

فارســان بــه مناســبت هفتــه دفاع مقــدس خبــر داد.

بــه گــزارش وبــدا؛ عبــاس قــادری افــزود: ایــن پایــگاه بــا مشــارکت خانــواده محمدی، 

ــن و  ــی از خیری ــی، جمع ــدی گوجان ــا محم ــده یادرض ــان زن ــوان ناکامش ــاد ج بی

معتمدیــن محــل و مجمــع خیریــن ســالمت اســتان در زمیــن درمانــگاه شــهر گوجان 

احــداث مــی شــود.

وی، اعتبــار مــورد نیــاز جهــت احــداث ایــن پــروژه را بالــغ بــر پنــج میلیــارد و هفتصد 

میلیــون ریــال اعــالم کــرد و افــزود: پایــگاه اورژانــس شــهری و بیــن جــاده ای شــهر 

گوجــان بــا زیربنــای ۱۵۰ متــر مربــع در صــورت تامیــن اعتبــارات مــورد نیــاز در ســه 

ماهــه ی اول ســال ۱۴۰۰ بــه بهــره بــرداری خواهــد رســید.

مدیــر عامــل مجمــع خیریــن ســالمت چهارمحــال و بختیــاری در ادامــه از برگــزاری 

آئیــن کلنــگ زنــی اولیــن پایــگاه اورژانــس و فوریتهــای پزشــکی بیــن جــاده ای چبــد 

از توابــع بخــش بازفــت شهرســتان کوهرنــگ همزمــان بــا آخریــن روز از هفتــه دفــاع 

مقــدس خبــر داد.

بــه گفتــه وی، ایــن پایــگاه بــا زیربنــای ۲۰۰ متــر مربــع در ۲ طبقــه احــداث و در صورت 

ــده بــه بهــره بــرداری خواهــد  تامیــن اعتبــارات مــورد نیــاز تــا نیمــه اول ســال آین

ــارد  ــروژه را هشــت میلی ــن پ ــرای احــداث ای ــرآورد شــده ب ــار ب ــادری اعتب رســید. ق

ریــال اعــالم کــرد.

اولین موسسه خیریه بیمارستانی استان

تداوم کمک های مومنانه خیرین حوزه سالمت در 

آستانه میالد پیامبر اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع)

آئین کلنگ زنی پایگاه اورژانس شهری و بین جاده ای شهر گوجان برگزار شد
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تجهیز و بهره برداری مرکز خدمات جامع سالمت شبانه 

روزی حضرت خاتم االنبیا(ص) 

وبــدا؛ مدیــر عامــل مجمــع خیریــن ســالمت 

چهارمحــال و بختیــاری گفــت: مرکــز خدمــات 

جامــع ســالمت شــبانه روزی حضــرت خاتــم 

االنبیــا (ص) تلــورد از توابــع بخش بازفت 

ــز و  شهرســتان کوهرنــگ جهــت تجهی

بهــره بــرداری تحویــل دانشــگاه علوم 

پزشــکی ایــن اســتان شــد.

ــادری  ــاس ق ــدا؛ عب ــزارش وب ــه گ ب

ــای  ــا زیربن ــز ب ــزود: ایــن مرک اف

ــع در  ــر مرب ــزار و ۶۵۰ مت ــک ه ی

ــه مســاحت یــک هــزار  زمینــی ب

و ۲۰۰ متــر مربــع اهدائــی اهالــی 

ــغ  ــا صــرف اعتبــاری بال محتــرم ب

بــر ۲۰ میلیــارد ریــال آمــاده و 

ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــل دانش تحوی

ــد. ــتان ش اس

اخــذ  و  از جانمایــی  ادامــه  در  وی 

مربــع  متــر  موافقــت واگــذاری ۴۰۰ 

زمیــن از دهیــاری روســتای چلــوان از 

ــداث  ــت اح ــامان جه ــتان س ــع شهرس تواب

پایــگاه اورژانــس و فوریــت هــای پزشــکی بیــن 

ــاده ای ایــن منطقــه خبــر داد. ج

ــن ســالمت چهارمحــال  ــع خیری ــر عامــل مجم مدی

ــر  ــت س ــه پش ــاره ب ــا اش ــن ب ــاری همچنی و بختی

ــات  ــاع مقــدس از شــروع عملی ــه دف گذاشــتن هفت

احداثــی پــد، ایجــاد تغ�ــرات در ســوله اختصاصــی 

آشــیانه اورژانــس هوایــی اســتان از محــل مشــارکت 

ــی  ــات احداث ــروع عملی ــران و ش ــاه کارگ ــک رف بان

مســجد دانشــکده دندانپزشــکی از محــل مشــارکت 

بنیــاد برکــت، خریــد ۵ دســتگاه کمــک تنفســی ویژه 

بخــش کرونــای مرکــز آموزشــی درمانــی هاجــر (س) 

ــه ارزش یــک میلیــارد و یکصــد میلیــون  شــهرکرد ب

ــال ، یــک دســتگاه مانیتورینــگ ، یــک دســتگاه  ری

الکتــرو کاردیــو گرافــی بــه ارزش ۶۵۰ میلیــون 

ریــال، یــک دســتگاه محــرک عضالنــی بــه ارزش ۵۰

میلیــون ریــال ویــژه جراحــی نــوزادان از محــل وجوه 

اهدائــی خیریــن همزمــان بــا هفتــه دفــاع مقــدس 

ســال جــاری خبــر داد.

وبــدا؛ مدیــر عامــل مجمــع خیریــن ســالمت 

ــارد و ۶۲۸ ــک ۱۶ میلی ــاری از کم ــال و بختی چهارمح

ــن  ــال از ســوی خیری ــون و ۲۶۹ هــزار و ۳۹۰ ری میلی

ــه بــا  ــه مدافعــان خــط مقــدم مقابل ایــن اســتان ب

ــر داد. ــا خب ــاری کرون بیم

بــه گــزارش وبــدا؛ عبــاس قــادری افــزود: کمک هــای 

ــه مدافعــان خــط  ــه کمک رســانی ب ــن در زمین خیری

مقــدم مقابلــه بــا بیمــاری کرونــا شــامل ۱۳ دســتگاه 

ــل، ۱۵ دســتگاه کمــک تنفســی  اکســیژن ســاز پرتاب

بــای پــپ، یــک دســتگاه الرنگوســکوپ و ۲ هــزار و 

۵۰۰ عــدد ماســک n۹۵ هســتند.

ــن ســالمت چهارمحــال و بختیــاری، از مشــارکت  ــدا؛ مدیــر عامــل مجمــع خیری وب

ــور  ــالمت کش ــع خیریــن س ــکی، مجم ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم وزارت بهداش

ــگاه  ــرداری از ۵ پای ــره ب ــداث و به ــرای اح ــری ب ــن وزارت راه و تراب ــن خیری و انجم

ــر داد. ــاری خب ــال و بختی ــاده ای در چهارمح ــس ج اورژان

ــر بهداشــت  ــه منظــور اســتعانت در ام ــزود: ب ــادری اف ــاس ق ــدا؛ عب ــزارش وب ــه گ ب

ــتانی و  ــش بیمارس ــس پی ــای اورژان ــاخت ه ــر س ــاء زی ــعه و ارتق ــان، توس و درم

ی پزشــکی، توافــق نامــه ای فی مابیــن وزارتین بهداشــت، راه و شهرســازی  فوریت

و مجمــع خیریــن ســالمت و ســازمان اورژانــس کشــور جهــت ســاخت ۳۰۰ پایــگاه 

اورژانــس بیــن جــاده ای در سراســر کشــور منعقــد کــه در مرحلــه اول یکصــد پایــگاه 

احــداث مــی گــردد.

بــه گفتــه وی، بــر اســاس ایــن توافــق نامــه معــاون توســعه وزارت بهداشــت، درمــان 

و آمــوزش پزشــکی متعهــد بــه تامیــن ۲۵ درصــد از هزینــه هــای مربــوط بــه ســاخت 

پایــگاه هــای اورژانــس طبــق پیشــرفت پــروژه بــه مجمــع خیریــن ســالمت کشــور از 

طریــق دانشــگاه هــای محــل اجــرای پــروژه شــده اســت.

مدیــر عامــل مجمــع خیریــن ســالمت چهارمحــال و بختیــاری افــزود: از ۳۰۰ واحــد 

مــورد توافــق در ایــن توافــق نامــه، ۳ پایــگاه در چهارمحــال و بختیــاری اختصــاص 

یافتــه اســت کــه بــا توجــه بــه کوهســتانی وصعــب العبــور بــودن جــاده هــای ایــن 

اســتان ایــن تعــداد بایــد حداقــل بــه ۱۰ پایــگاه افزایــش یابــد.

ــع  ــت از تواب ــد در بخــش بازف ــن جــاده ای چب ــس بی ــگاه اورژان ــه وی، پای ــه گفت ب

شهرســتان کوهرنــگ از جملــه یکصــد پایــگاه در اولویــت احــداث مــی باشــد کــه در 

هفتمیــن روز از مهرمــاه ۹۹ کلنــگ زنــی شــد.

وی تصریــح کــرد: عملیــات احــداث ایــن پایــگاه با زیربنــای ۲۰۰ متــر مربــع در ۲ طبقه 

از محــل مشــارکت بانــک رفــاه اســتان آغــاز و در صــورت تامیــن بــه موقــع اعتبــارات 

بــا صــرف اعتبــاری بالــغ بــر هشــت میلیــارد ریــال در شــش ماهــه اول ســال ۱۴۰۰ بــه 

بهــره بــرداری خواهــد رســید.

احداث ۵ پایگاه اورژانس و پد اورژانس هوایی در دستور کار 

مجمع خیرین سالمت چهارمحال و بختیاری قرار گرفت

کمک بیش از یک میلیارد تومانی خیرین در کمک رسانی 

به مدافعان خط مقدم مقابله با بیماری کرونا
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وبــدا؛ سرپرســت مدیریــت آمــار و فنــاوری اطالعــات دانشــگاه علــوم پزشــکی، 

ــزی ، آمــار و اطالعــات  ــی آمــار و برنامــه ری ــرا رســیدن روز مل ضمــن تبریــک ف

علمــی و بــروز را الزمــه برنامــه ریــزی و مدیریــت صحیــح در هــر مجموعــه دانســت.

ــه انتخــاب شــعار"به هــم پیوســتن گیتــی بــا  بــه گــزارش وبــدا؛ عیســی محمــودی بــا اشــاره ب

ــزی یکــی از ارکان اساســی  ــرای روز جهانــی آمــار ســال ۲۰۲۰ افــزود: بــی تردیــد برنامــه ری ــاد کنیــم" ب ــه آن هــا اعتم ــه می توانیــم ب ــی ک داده های

مدیریــت ســازمانها بــرای رســیدن بــه اهــداف، تع�ــن شــده مــی باشــد و همــکاری و همفکــری همــکاران عالقمنــد و آگاه از جملــه کارشناســان آمــار 

و برنامــه ریــزی در کســب موفقیــت هــای ســازمانی دارای ارزش و اهمیــت وافــر اســت.

وی تصریــح کــرد: امــروزه برنامهریــزی و مدیریــت در دانشــگاه بــا وجــود تخصصــی بــودن شــاخصها و گســتردگی متغیرهــای آن، بــدون ارائــه آمار 

ثبتــی و اطالعــات علمــی و بــهروز امکانپذیــر نیســت.

ــب گزارشــات، جــداول و  ــری از دادههــا در قال ــا خالصهســازی و نتیجهگی ــر کشــیدن واقعیتهــای موجــود و ب ــه تصوی ــا ب ــه وی، آمــار ب ــه گفت ب

نمودارهــای تحلیلــی و توصیفــی متنــوع، نقــاط قــوت و ضعــف را بــه ســرعت شناســایی کــرده و بــا نگاهــی کّمــی و عــددی واقعیــات را منتقدانــه 

بیــان میکنــد.

محمــودی ادامــه داد: همچنیــن آمــار، افــق دیــد مدیــران و برنامهریــزان نکتهســنج را معطــوف بــه تغ�ــرات شــاخصها و اقــالم آمــاری میکنــد 

و بــا دانــش بــه دســت آمــده از اطالعــات کمــی و آمــاری، راه توســعه و پیشــرفت و اســتفاده بهینــه از منابــع را فراهــم مــیآورد و از اتــالف وقــت 

و ســرمایه و دوبــاره کاریهــا و تصمیمهــای مبتنــی بــر ســعی و 

خطــا جلوگیــری میکنــد.

ــزی  ــه ری ــار و برنام ــدد روز آم ــک مج ــن تبری ــان ضم وی در پای

ــن آمــاری  ــه همــکاران حــوزه آمــار و رابطی ــان مــاه) ب (ســوم آب

شــاغل در دانشــگاه اظهــار داشــت: امیــد اســت، ایــن عزیــزان در 

ســایه ایــزد منــان، همــواره هــدف عالــی شفابخشــی را کــه فطرت 

خــود  آشــنای تمامــی انســان هاســت، ســرلوحه تــالش بی

قــرار دهنــد.

آمار و اطالعات علمی و بروز، الزمه 
برنامه ر�زی و مدیر�ت صحیح در هر 

مجموعه محسوب می شود

١ آبان ماه �وز ملی آمار گرامی باد

به هم پ�یوستن گیتی با داده های�ی که 
می توانیم به آن ها اعتماد کنیم
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آئین تکر�م ومعارفه 
سر�رست مرکز بهداشت شهرستان شهرکرد برگزار شد

مردم در صورت ابتال به کرونا 
بیماری خود را کتمان نکنند

وبــدا؛ مدیــر روابــط عمومــی و اطــالع رســانی دانشــگاه علــوم پزشــکی 

شــهرکرد از برگــزاری آئیــن تکریــم ومعارفــه سرپرســت مرکــز بهداشــت 

شهرســتان شــهرکرد بــا حضور تعــداد محدودی از مســئولین دانشــگاهی 

و بــا رعایــت دقیــق پروتــکل هــای بهداشــتی خبــر داد.

ــم و  ــه تکری ــزود: جلس ــان اف ــی درخش ــید عل ــدا؛ س ــزارش وب ــه گ ب

معارفــه سرپرســت مرکــز بهداشــت شهرســتان شــهرکرد ، روز ســه شــنبه 

۲۵ آذرمــاه ۹۹ بــا حضــور معــاون بهداشــتی دانشــگاه و رئیــس مرکــز 

بهداشــت اســتان، معــاون اجرایــی و مســئول حراســت مرکــز بهداشــت 

اســتان و مســئولین واحدهــای ســتادی شهرســتان در ســالن جلســات 

مرکــز بهداشــت شهرســتان شــهرکرد بــا رعایــت کلیــه دســتورالعمل ها و 

پروتــکل هــای بهداشــتی برگــزار گردیــد.

وی تصریــح کــرد: در ایــن جلســه از زحمــات چندیــن ســاله دکتــر نرگس 

عســگری بعنــوان معــاون بهداشــتی و رئیــس مرکز بهداشــت شهرســتان 

بــا اهــدای لــوح ســپاس از طرف ریاســت دانشــگاه و معاونت بهداشــتی 

دانشــگاه تقدیــر بعمــل آمد.

بــه گفتــه وی، مهنــدس جزایــری ضمــن تشــکر از زحمــات دکترعســگری 

در زمــان مسئولیتشــان، بــرای وی در ســمت جدیــد مدیــرکل بهزیســتی 

ــن  ــک انتصــاب دکترحس ــا تبری ــرد و ب ــت ک ــز آرزوی موفقی ــتان نی اس

رجبــی وردنجانــی بعنــوان سرپرســت جدیــد بــرای ایشــان نیــز آرزوی 

موفقیــت و ســالمتی نمــود.

درخشــان گفــت: مهنــدس جزایــری از دکتــر رجبــی خواســت بــا توجــه 

بــه پتانســیل خــوب و بــاالی پرســنل مرکــز بهداشــت شهرســتان بتوانند 

ــبرد  ــردم و پیش ــه م ــانی ب ــت رس ــل در راه خدم ــتر از قب ــر و بیش بهت

اهــداف عالیــه نظــام مقــدس اســالمی گام بردارنــد.

وبــدا; کارشــناس پرســتاری بخــش 

ــهدا  ــتان سیدالش ــو بیمارس ــی ی ای س

فارســان بــه مــردم توصیــه کــرد در صورتــی کــه بــه بیمــاری کرونــا مبتال 

ــرد. ــرا ک ــان را اج ــوان مراحــل درم ــا بت ــد ت ــان نکنن ــرا کتم ــدند، آن ش

بــه گــزارش وبــدا; زینــب خســروی فارســانی در برنامــه زنــده شــب های 

بــام ایــران صــدا و ســیمای مرکــز چهارمحــال و بختیــاری، گفــت: وقتــی 

ــت و  ــتند هم صحب ــا هس ــاری کرون ــه بیم ــال ب ــه مبت ــی ک ــا بیماران ب

ــه  ــد ک ــوان می کنن ــرا عن ــویم، اکث ــا می ش ــا را جوی ــالی آن ه ــل ابت دلی

ــال  ــا عــزاداری شــرکت کــرده و مبت در مراســمات و تجمعــات جشــن ی

شــده اند.

کارشــناس پرســتاری بخــش ای ســی یــو بیمارســتان 

برخــی  در  داد:  ادامــه  فارســان  سیدالشــهدا 

فرهنگــی  بختیــاری  و  شهرســتان های چهارمحــال 

ــر افــراد  ــه یکدیگ ــرام ب ــه بــرای احت ــود دارد ک وج

زیــادی در مراســماتی مثــل ترحیــم یــا جشــن شــرکت 

. می کننــد

ــی  ــرایط بحران ــگ در ش ــن فرهن ــرد: ای ــوان ک وی عن

ــی  ــم به نوع ــر می بری ــه س ــه در آن ب ــر ک ــال حاض ح

امکان پذیــر نیســت، اکنــون کــه در اپیدمــی کرونــا بــه 

ــوارد  ــا م ــر شــود ت ــد تجمعــات کمت ــم بای ســر می بری

ــد. ــال کاهــش یاب ابت

ــر ویروســی  خســروی خاطرنشــان کــرد: مــردم در براب

ــر و  ــا دقیق ت ــار آن ه ــا رفت ــد ام ــرار دارن ــمند ق هوش

ــای بهداشــتی را  هوشــمندتر شــده اســت و پروتکل ه

ــد. ــت می کنن ــدی رعای ــورت ج ــه ص ب

کارشــناس پرســتاری بخش ای ســی یو بیمارســتان سیدالشــهدا فارسان 

بــه مــردم توصیــه کــرد: چنانچــه بــه بیمــاری کرونا مبتال شــدند نترســند 

و ســعی نکننــد بیمــاری خــود را کتمــان کننــد، افــراد بیمــار حتمــا بایــد 

ــی و بیمارســتان ها  ــز درمان ــه مراک ــرای ســیر مراحــل درمــان خــود ب ب

ــه کنند. مراجع
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وبــدا; در آ�نــی بــه مناســبت هفتــه ناجــا بــا حضــور فرمانده 

نیــروی انتظامــی چهارمحــال و بختیــاری و هیــأت همــراه از 

تالش هــای ریاســت دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد، 

مســؤوالن مرکــز آموزشــی_درمانی آیــت اهللا کاشــانی شــهرکرد 

و مدافعــان ســالمت ایــن مرکــز تقدیــر شــد.

ــرای  ــم ب ــا ه ــعار "ب ــا ش ــا ب ــه ناج ــدا; هفت ــزارش وب ــه گ ب

ســالمت و امنیــت" از امــروز آغــاز شــد و در اولیــن روز از ایــن 

ــه در رأس  ــی ک ــروی انتظام ــی از نی ــا حضــور هیأت ــه ب هفت

آن هــا فرمانــده انتظامــی اســتان چهارمحــال و بختیــاری قرار 

داشــت از زحمــات مدافعان ســالمت مرکــز آموزشــی_درمانی 

ــا اهــدای گل تقدیــر شــد. آیــت اهللا کاشــانی شــهرکرد ب

منوچهــر امان الهــی در ایــن آ�ــن گفــت: در بحــث شــیوع 

ــان  ــکان، پرســتاران و کلیــه کادر درم ــا پزش ــاری کرون بیم

ســخت ترین شــرایط را دارنــد.

فرمانــده انتظامــی چهارمحــال و بختیــاری افــزود: بــه دلیــل 

شــرایط حســاس و ســختی کــه پرســنل بهداشــت و درمــان 

ــی  ــه انتظام ــده مجموع ــوان نماین ــه عن ــد، ب ــا آن مواجه ان ب

ایــن اســتان بــر خــود الزم دانســتیم تــا در اولیــن روز هفتــه 

ــز  ــید در مرک ــته نباش ــوت و خس ــرض خداق ــت ع ــا جه ناج

آموزشــی_درمانی آیــت اهللا کاشــانی حضــور بــه هم برســانیم.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه شــعار امســال هفتــه ناجــا" بــا هــم 

ــه  ــت، ادام ــده اس ــذاری ش ــالمت" نامگ ــت و س ــرای امنی ب

داد: واقعیــت ایــن اســت کــه بیمــاری کرونــا امنیــت روحــی، 

روانــی، فکــری و... جامعــه را تحــت تاثیــر قــرار داده اســت، 

ایــن مســئله بــا شــرح وظایــف پلیــس اشــتراکاتی دارد.

ــی  ــرای وظایف ــی اج ــروی انتظام ــرد: نی ــوان ک ــی عن امان اله

ازجملــه کنتــرل، پیشــگیری از تجمعــات، نظــارت بــر صنوف و 

ــذاری  ــتی و فاصله گ ــای بهداش ــر حســن اجــرای پروتکل ه ب

ــی و اســتانی کرونــا تع�ــن  اجتماعــی و... کــه در ســتاد مل

ــد. ــال می کن ــا جدیــت دنب شــده اســت را ب

وبــدا؛ رئیس بیمارســتان آیــت ا... کاشــانی شــهرکرد از افتتاح 

دومیــن دســتگاه ســی تــی اســکن ایــن مرکز خبــر داد

بــه گــزارش وبــدا؛ دکتــر محمــود اخالقــی افــزود: همزمــان با 

افتتــاح دومیــن دســتگاه ســی تــی اســکن، اولیــن دســتگاه 

اکســیژن ســاز مرکــز نیــز راه انــدازی شــد.

بــه گفتــه وی، ایــن افتتاحیــه در پانزدهمیــن روز از آذرمــاه ۹۹ 

بــا حضورریاســت محتــرم، معاونیــن توســعه مدیریــت منابع 

ــگاه  ــران دانش ــی از مدی ــان و جمع ــزی و درم ــه ری و برنام

برگــزار شــد.

وی بــا اشــاره بــه انجــام روزانــه حــدود ۵۰ ســی تــی اســکن 

بــرای بیمــاران در مرکــز آموزشــی درمانــی آیــت ا... کاشــانی 

شــهرکرد اظهــار داشــت: بــا افتتــاح دســتگاه جدیــد روزانــه 

ظرفیــت انجــام ســی تــی اســکن در ایــن مرکــز بــه ۱۰۰ مــورد 

افزایــش پیــدا کــرد.

رئیــس مرکــز آموزشــی و درمانــی آیت ا... کاشــانی شــهرکرد، 

ــتگاه را ۱۶  ــن دس ــداری ای ــت خری ــده جه ــه ش ــار هزین اعتب

میلیــارد تومــان اعــالم کــرد.

ــه اکســیژن  ــه روزان ــان اینک ــا بی ــن ب ــر اخالقــی همچنی دکت

مرکــز آموزشــی و درمانــی بــا تانکــر اکســیژن مایــع و حــدود 

۸۵۰ لیتــر در دقیقــه تامیــن مــی شــد افــزود: بــا راه انــدازی 

دســتگاه اکســیژن ســاز ظرفیــت مصــرف روزانــه اکســیژن در 

ایــن مرکــز بــه ۱۴۰۰ لیتــر در دقیقــه افزایــش یافــت.

وی، فراهــم شــدن امــکان تامیــن ۲۴ ســاعته اکســیژن طبــی 

ــتگاه اکســیژن  ــدازی دس ــای راه ان ــورت گازی را از مزای و بص

ســاز در مرکــز آموزشــی درمانــی آیــت ا... کاشــانی شــهرکرد 

برشــمرد.

تجلیل فرمانده نیروی انتظامی چهارمحال و بختیاری 
از مدافعان سالمت در مرکز آموزشی_درمانی آیت هللا کاشانی شهرکرد

افتتاح دومین دستگاه سی تی اسکن 
در مرکز آموزشی درمانی آیت ا... کاشانی شهرکرد
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پروتکل های بهداشتی را رعایت کنیم
 تا یاری گر کادر درمان باشیم

کاهش حجم بیماران کرونای�ی در بخش کرونا
مرکز آموزشی_درمانی هاجر (س) شهرکرد

وبــدا; پرســتار بیمارســتان امــام علــی (ع) از مــردم تقاضــا کــرد، بــا 

ــان  ــت و درم ــر کادر بهداش ــتی یاری گ ــای بهداش ــت پروتکل ه رعای

باشــیم.

ــدا; فرنگیــس آقایــی در برنامــه زنــده شــب های بــام  ــه گــزارش وب ب

ایــران صــدا و ســیمای مرکــز چهارمحــال و بختیــاری گفــت: در حــال 

حاضــر بیمــاران مبتــال بــه کرونــا اندکــی در بیمارســتان امــام علــی(ع) 

ــتری هستند. بس

پرســتار بیمارســتان امــام علــی (ع) افــزود: بــا اجــرای محدودیت های 

ــاران  ــرپایی، بیم ــدگان س ــار مراجعه کنن ــبختانه آم ــی، خوش کرونای

بســتری و مــوارد مــرگ و میــر کاهــش بســیاری داشــته اســت.

وی عنــوان کــرد: کتمــان بیمــاری از ســوی مبتالیــان یکــی از مهم ترین 

زمانــی  حتــی  مراجعه کننــدگان  از  بســیاری  اســت،  چالش هــا 

ــد و  ــکار می کنن ــرا ان ــم آن ــود ه ــت می ش ــا مثب ــش آن ه ــه آزمای ک

ــال  ــاده مبت ــرماخوردگی س ــک س ــه ی ــه ب ــت ک ــن اس ــان ای تصورش

هســتند.

و  خانوادگــی  جمع هــای  همچنــان  کــرد:  خاطرنشــان  آقایــی 

مهمانی هــا، مراســمات جشــن و عــزاداری عمده تریــن عامــل در 

ــم از  ــا داری ــردم تقاض ــذا از م ــتند، ل ــا هس ــه کرون ــراد ب ــری اف درگی

ــم. ــودداری کنی ــدا خ ــمات ج ــن مراس ــور در ای حض

از  نگرانــی  کــرد:  علــی (ع) اضافــه  بیمارســتان امــام  پرســتار 

ــب  ــد ش ــد بدانن ــردم بای ــود دارد، م ــدا وج ــب یل ــای ش دورهمی ه

یلــدای امســال بــا ســال های گذشــته بســیار متفــاوت اســت و بایــد 

ــیم. ــود باش ــالمت خ ــب س ــش مراق ــش از پی بی

ــا و  ــتی، قرنطینه ه ــای بهداش ــرد: پروتکل ه ــا ک ــردم تقاض وی از م

محدودیت هــا را جــدی بگیریــم و بــه فکــر کادر بهداشــت و درمــان 

باشــیم، چــون ایشــان بشــدت خســته هســتند.

وبــدا; کارشــناس پرســتاری و مســؤول بخــش کرونــا مرکــز آموزشــی_

درمانــی هاجــر(س) شــهرکرد از کاهــش حجــم بیمــاران کرونایــی در 

بخــش کرونــا ایــن مرکــز درمانــی خبــر داد.

بــه گــزارش وبــدا; ســهیال کرمــی در برنامــه زنــده شــب های بــام ایران 

صــدا و ســیمای مرکــز چهارمحــال و بختیــاری گفــت: دغدغــه ایــن 

روزهــای پزشــکان و پرســتاران رعایــت دســتورالعمل های بهداشــتی، 

ــا  ــم ب ــه می کن ــا توصی ــه آن ه ــت، ب ــه اس ــا و قرنطین محدودیت ه

ایــن کار بــه فکــر ســالمت خــود و کادر درمــان باشــند.

کارشــناس پرســتاری و مســؤول بخــش کرونــا مرکــز آموزشــی_درمانی 

ــا  ــه واقع ــای ایزول ــیدن لباس ه ــزود: پوش ــهرکرد اف ــر (س) ش هاج

ســخت و طاقت فرســا اســت، ایــن لباس هــا بســیار ســنگین و گــرم 

ــند و  ــا را بپوش ــن لباس ه ــد ای ــرادی می توانن ــر اف ــتند و کمت هس

تحمــل کننــد، امــا پرســتاران بــه عشــق مــردم و بــرای ســالمت آن هــا 

ــا پوشــیدن ایــن  ایــن ســختی را بــه جــان می خرنــد و ســاعت ها ب

ــد. ــت می کنن ــردم خدم ــه م ــا ب لباس ه

وی ادامــه داد: حجــم بیمــاران طــی روزهــای گذشــته به دلیــل رعایت 

ــه  پروتکل هــای بهداشــتی و محدودیت هــای کرونایــی کاهــش یافت

ست. ا

کرمــی اضافــه کــرد: از اینکــه گاهــی هیــچ کاری از دســتمان برنمی آید 

کــه بــرای بیمــاران کرونایــی انجــام دهیــم، ناراحت می شــویم.

کارشــناس پرســتاری و مســؤول بخــش کرونــا مرکــز آموزشــی_درمانی 

هاجــر (س) شــهرکرد بــه مــردم توصیــه کــرد: از حضــور در مهمانی هــا 

و دورهمی هــای خانوادگــی بشــدت پرهیــز کننــد و بــه فکــر ســالمت 

افــراد مســن خانــواده کــه بعضــا بــه خاطــر اطرافیانشــان بــه کرونــا 

مبتــال می شــوند باشــند.

وی تاکیــد کــرد: بســیاری از افــراد مســن مبتــال بــه کرونا که جانشــان 

را از دســت دادنــد، اصــال از خانــه بیــرون نمی آمدنــد امــا بیمــاری را 

ــد. از اطرافیــان گرفته ان
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وبــدا; مدیــر مرکــز آموزشــی_درمانی ولیعصر(عــج) بروجــن از تامیــن 

ــز و  ــل، همــراه یــک دســتگاه ماشــین دیالی یــک دســتگاه RO پرتاب

تجهیــزات مربوطــه بــرای بیمارســتان بروجــن خبــر داد.

بــه گــزارش وبــدا; مهنــدس علیرضــا قربانــی افــزود: بــا حمایت هــای 

ــر  ــهرکرد، دکت ــکی ش ــوم پزش ــگاه عل ــت دانش ــیرانی ریاس ــر ش دکت

صالحی فــرد معــاون توســعه و دکتــر رحمانــی معــاون درمــان 

دانشــگاه، یــک دســتگاه RO پرتابــل، همــراه یــک دســتگاه ماشــین 

دیالیــز و تجهیــزات مربوطــه خریــداری و در بخــش مراقبت هــای ویژه 

مرکــز آموزشــی_درمانی ولی عصــر (عــج) بروجــن نصــب و راه انــدازی 

شــد. 

مدیــر مرکــز آموزشــی_درمانی ولیعصر(عــج) بروجــن ادامــه داد: 

ــن  ــتان بروج ــور در بیمارس ــزات مذک ــن تجهی ــا تامی ــبختانه ب خوش

ــز  ــت دیالی ــش ICU جه ــاران بخ ــت بیم ــازی نیس ــس نی ــن پ از ای

ــم  ــن در فراه ــوند و ای ــا ش ــارج و جابه ج ــش خ ــتان و بخ از بیمارس

نمــودن شــرایط آســایش بــرای بیمــاران بســیار مؤثــر خواهــد بــود.

 RO وی عنــوان کــرد: اعتبــار هزینــه شــده بــرای خریــداری دســتگاه

ــون  ــزات مربوطــه حــدود ۱۵۰ میلی ــز و تجهی ــین دیالی ــل، ماش پرتاب

ــوم  ــگاه عل ــد دانش ــات ارش ــا مســاعدات مقام ــه ب ــان اســت ک توم

ــن شــد. پزشــکی شــهرکرد تامی

قربانــی خاطرنشــان کــرد: مرکــز آموزشــی_درمانی ولی عصــر بروجــن 

ــهرکرد در  ــکی ش ــوم پزش ــگاه عل ــؤوالن دانش ــای مس ــا پیگیری ه ب

زمســتان ۹۸ بــا تجهیــزات پیشــرفته به بهره بــرداری رســید و در ادامــه 

بــا خریــد دیگــر تجهیزات در مســیر توســعه هــر چه بیشــتر قــرار دارد 

تــا بــا بهره گیــری از کادر مجــرب خدمــات مطلــوب و شایســته ای بــه 

شــهروندان بروجــن و دیگــر شــهرها و روســتاهای مجــاور ارائــه شــود.

ــی عصــر (عــج) بروجــن از  ــی ول ــز آموزشــی درمان ــر مرک ــدا؛ مدی وب

ــر داد. ــز خب ــن مرک ــن اکســیژن ای مرتفــع شــدن مشــکل تامی

ــن  ــیژن ای ــک اکس ــزود: تان ــی اف ــا قربان ــدا؛ علیرض ــزارش وب ــه گ ب

مرکــز بــا اعتبــاری بالــغ بــر شــش میلیــارد ریــال از چهاردهمیــن روز 

از مهرمــاه ۹۹ بــا سیســتم لولــه کشــی اســتیل بــه سیســتم مرکــزی 

اکســیژن بیمارســتان متصــل و بــه تــک تــک تخت هــای بیمارســتان 

نصــب گردیــد.

وی تصریــح کــرد: بــا ایــن اقــدام مشــکل تامیــن اکســیژن بصــورت 

ســنتی و بــا کپســول اکســیژن بــر طرف شــد و ضمــن تامین اکســیژن 

ــی،  ــاران کرونای ــژه بیم ــاران بوی ــرای بیم ــم ب ــی و دائ ــار کاف ــا فش ب

ماهانــه حــدود ۸۰۰ میلیــون ریــال صرفــه جویــی مالــی شــد.

ــک  ــرای ی ــک اکســیژن، ب ــردن تان ــر ک ــار پ ــا هــر ب ــه وی، ب ــه گفت ب

مــاه نیاز مرکـــز آموزشــی درمانــی ولی عصر (عج) بروجـــن بــــرطرف   

مــی شــود.

مشکل تامین اکسیژن مرکز آموزشی درمانی
 ولی عصر (عج) بروجن مرتفع شد

تامین یک دستگاه   پرتابل، یک دستگاه ماشین
 دیالیز و تجهیزات مر�وطه در بیمارستان بروجن
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بازگشت سالمت بیماران بهتر�ن و به یادماندنی تر�ن 
خاطر پرسنل پرستاری است

بخــش ICU مرکــز آموزشــی درمانــی  وبــدا؛ کارشــناس پرســتاری 

ــن، بازگشــت ســالمت بیمــاران را بهتریــن و بــه  ــج) بروج ولیعصر(ع

یادماندنــی تریــن خاطــر پرســنل پرســتاری دانســت.

بــه گــزارش وبــدا؛ رقیــه خدیــوی در گفــت و گــوی برنامــه زنــده شــب های 

بــام ایــران صــدا و ســیمای مرکــز چهارمحــال و بختیــاری در دوازدهمیــن 

روز از آذرمــاه ۹۹ ، بــا اشــاره بــه ســابقه ۱۳ ســاله کار بالینــی پرســتاری اظهار 

ی  داشــت: کار پرســتاری حســاس و پــر مســئولیت و علــی رغــم ســختی

زیــاد آن، زیبایــی هــای خــاص خــودش را دارد.

وی تصریــح کــرد: بهبــود حــال بیمــاری کــه بــا وخامــت حــال در بخــش 

بســتری و پــس از مــدت طوالنــی بــا زحمــت و تالش بــی وقفه پرســتاران 

و پزشــکان ســالمت خــود را بــه دســت مــی آورد و ترخیــص مــی شــود 

موجــب انگیــزه بیشــتر کادر درمــان مــی شــود.

وی در توصیــف بخــش ای ســی یــو مرکــز آموزشــی درمانــی ولیعصر(عــج) 

بروجــن گفــت: ایــن بخــش مجهــز بــه ۱۲ تخــت ای ســی یــو و دارای ۲ 

اتــاق ایزولــه ویــژه بیمــاران خــاص مــی باشــد که بــه گفتــه معــاون درمان 

شــد. وزارت بهداشــت بهتریــن بخــش ای ســی یــو کرونایی کشــور می

خدیــوی اضافــه کــرد: دکتــر جــان بابایــی در بازدیــد از ایــن مرکــز درمانــی 

ــوب  ــه خدمــات را مطل ــزات و نحــوه ارائ ــم ، آگاهــی ، تجهی ــارت، عل مه

ارزیابــی نمــود.

ــی  ــال ط ــد ح ــاران ب ــداد بیم ــش تع ــه کاه ــاره ب ــا اش ــتار ب ــن پرس ای

روزهــای اخیــر در بخــش هــای ویــژه مراکــز درمانــی، از مــردم خواســت 

بــرای تــداوم ایــن رونــد همچنــان پروتــکل هــای بهداشــتی را رعایــت و از 

برگــزاری دورهمــی هــای خانوادگــی و فامیلــی بعنــوان شــایع تریــن علــت 

شــیوع کوویــد ۱۹ خــودداری نماینــد.

ــر و دو  ــوب همس ــی خ ــکاری و همراه ــه هم ــاره ب ــا اش ــه ب وی در ادام

ــه  ــتغال ب ــدت اش ــی م ــود و همســرش ط ــای خ ــواده ه ــدش، خان فرزن

ــود. ــر نم ــزان تقدی ــن عزی ــتاری از ای ــه پرس حرف

ــت،  ــتان، ریاس ــی بیمارس ــتم مدیریت ــت سیس ــان از درای ــوی در پای خدی

ــر  ــئول دفت ــکان، مس ــتاری، پزش ــوب کادر پرس ــکاری خ ــت، هم مدیری

پرســتاری، مســئولین بخــش هــا، حراســت، امــور اداری ، خدمــات تقدیــر 

و افــزود: خدمــات صادقانــه، خالصانــه و زحمــات ایــن عزیزان و تالششــان 

بــرای تامیــن تجهیــزات و امکانــات موجــب گردیــد تــا بــه گفتــه معــاون 

درمــان وزارت بهداشــت، بخــش ای ســی یــو مرکــز آموزشــی درمانــی ولی 

عصــر (عــج) بروجــن جــز بهتریــن بخــش هــای درمــان بیمــاران کرونایــی 

معرفــی شــود.

وبــدا رئیــس مرکــز آموزشــی_درمانی ولیعصــر (عــج) بروجــن گفــت: ابتــال 

بــه کرونــا در کــودکان معمــوال بی عالمــت اســت بنابرایــن بایــد مراقــب 

آن هــا بــود تــا دیگــران را آلــوده نکننــد.

ــدا; دکتــر امیــن احمــدی در برنامــه زنــده شــب های بــام  بــه گــزارش وب

ایــران صــدا و ســیمای مرکــز چهارمحــال و بختیــاری افــزود: در روزهــای 

گذشــته وضعیــت بیمــاری در شهرســتان بروجــن بســیار بحرانــی بــود امــا 

خوشــبختانه ایــن روزهــا وضعیــت بهتــر شــده تــا جایــی کــه هم اینــک 

تنهــا ۱۰ بیمــار کرونایــی در بخــش عــادی و ۱۰ بیمــار نیــز در بخــش ویــژه 

بیمارســتان بروجــن بســتری هســتند.

رئیــس مرکــز آموزشــی_درمانی ولیعصــر (عــج) بروجن درخصــوص بیماری 

کرونــا در اطفــال، ادامــه داد: مهم تریــن مســئله بیمــاری کرونــا در اطفــال 

تــب و ارتبــاط وی بــا اطرافیــان مبتــال اســت، در ایــن شــرایط شــرط بــر 

کوویــد_۱۹ گذاشــته می شــود، مگــر اینکــه خــالف آن ثابــت شــود.

وی عنــوان کــرد: در مــوارد ابتــال در کــودکان، ابتــدا تســت های الزم انجــام 

و ســپس در ادامــه درمــان مشــخص می شــود کــودک بایــد بســتری یــا 

در خانــه درمــان شــود.

احمــدی خاطرنشــان کــرد: ابتــال بــه کرونــا در کــودکان معمــوال بی عالمــت 

اســت، وقتــی والدیــن آن هــا به نوعــی درگیــر بیمــاری می شــوند، اطفــال 

ــزل  ــه من ــر ب ــتند اگ ــت هس ــون بی عالم ــا چ ــد ام ــال می گردن ــز مبت نی

فامیــل فرســتاده شــوند می تواننــد آن هــا را نیــز آلــوده کننــد.

احمــدی اضافــه کــرد: ابتــال بــه کرونــا در کــودکان و بزرگســاالن یکســان 

اســت امــا درمــان و جــواب بــه آن در آن هــا متفــاوت اســت.

ــد:  ــادآور ش ــن ی ــج) بروج ــر (ع ــی_درمانی ولیعص ــز آموزش ــس مرک رئی

گرفتــاری  عامــل  اصلی تریــن  خانوادگــی  دورهمی هــای  همچنــان 

بخــش اعظــم بیمــاران اســت لــذا توصیــه می شــود از برگــزاری اینگونــه 

ــته شــود. ــبت ها کاس مناس

ابتال به کرونا در کودکان معموال بی عالمت است



۸۷

استفاده از ظرفیت بزرگان برای مقابله با
 کرونا ویروس در شهرستان کوهرنگ

مرکز مشاوره شهرستان لردگان بعنوان 
بهتر�ن مرکز مشاوره بیماری های

 رفتاری در کشور شناخته شد

وبــدا؛ رئیــس شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان کوهرنــگ 

گفــت: جلســه ای بــا حضــور بــزرگان شهرســتان تشــکیل و در 

ایــن جلســه بــر اســتفاده از ظرفیــت بــزرگان، معتمدیــن، ریش 

ســفیدان و ســران طوایــف بــرای مقابلــه بــا کرونــا ویــروس در 

شهرســتان کوهرنــگ تاکیــد شــد. 

بــه گــزارش وبــدا؛ حشــمت اهللا منصــوری افــزود: ایــن جلســه 

بــا حضــور امــام جمعــه، فرمانــدار، فرمانده ســپاه، معتمــدان و 

بــزرگان شهرســتان کوهرنــگ برگــزار شــد.

رئیــس شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان کوهرنــگ ادامــه 

داد: در ایــن جلســه بــه طــور کامــل در مورد شــرایط شهرســتان 

ــا بررســی های  ــه ب ــا و اینک ــاری کرون ــگ در بحــث بیم کوهرن

اپیدمیولــوژی مشــخص شــده اســت مراســمات ترحیــم یکــی 

از اصلی تریــن کانون هــای خطــر شــروع ویــروس کرونــا 

هســتند، توضیحاتــی بیــان شــد.

وی عنــوان کــرد: همچنیــن بــر نقــش مؤثــر ریش ســفیدان، بــزرگان 

ــه مــردم در راســتای  ــه ب ــذان در آگاه ســازی و توصی ــف و متنف طوای

رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی و مصوبــات ســتاد کرونــا شهرســتان 

تاکیــد شــد.

منصــوری خاطرنشــان کــرد: از بــزرگان و ریــش ســفیدان شهرســتان 

کوهرنــگ خواســته شــد تــا مــردم را آگاه کننــد کــه مراســمات ترحیم 

را تنهــا محــدود بــه خاکســپاری بــا تعــداد محــدود کــرده و از برگزاری 

هرگونــه مراســم و طبــخ و ســرو غــذا خــودداری کننــد.

ــه  ــگ اضاف ــتان کوهرن ــان شهرس ــت و درم ــبکه بهداش ــس ش رئی

ــد،  ــه آن اشــاره ش ــور ب ــه در جلســه مذک ــواردی ک ــر م ــرد: از دیگ ک

ــم،  ــمات ترحی ــی مراس ــردم از برپای ــز م ــزوم پرهی ــاماندهی و ل س

عروســی و دورهمی هــای خانوادگــی و دوری از انجــام دیــد و بازدیــد 

ــود. ــا ب در دوران کرون

ــردن  ــاد ک ــه ی ــر ب ــه منج ــن جلس ــًا ای ــت: نهایت ــار داش وی اظه

ــز شهرســتان  ــادی در مرک ــه باب ــن طایف ســوگندنامه و قســم نامه بی

مراســمات به صــورت محــدود و صرفــا  تــا  کوهرنــگ شــد 

ــد. ــدود باش ــداد مح ــا تع ــپاری ب خاکس

ــاتی از  ــد جلس ــرر ش ــز مق ــه نی ــرد: در ادام ــان ک ــوری بی منص

ایــن دســت بــا حضــور امام جمعــه، فرمانــدار، فرمانــده ســپاه 

و رئیــس شــبکه بهداشــت درمــان شهرســتان کوهرنــگ در 

منطقــه میهــه، صمصامــی و چمنگلــی برگــزار شــود.

وبــدا؛ بــا ارســال نامــه ای رســمی از ســوی معــاون بهداشــتی 

ــت  ــه ریاس ــکی ب ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم وزارت بهداش

دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد، مرکــز مشــاوره شهرســتان 

لــردگان بعنــوان بهتریــن مرکــز مشــاوره بیمــاری هــای رفتاری 

در کشــور معرفــی شــد.

بــه گــزارش وبــدا؛ در متــن نامــه دکتــر علیرضا رئیســی خطاب 

ــز مشــاوره شهرســتان  ــده اســت، مرک ــیرانی آم ــر ش ــه دکت ب

لــردگان بــا توجــه بــه فعالیــت هــا و پیگیــری هــای مناســب 

در خصــوص ارائــه خدمــات مراقبــت و درمــان بیمــاران مبتــال 

ی  بــه اچ ای وی تحــت پوشــش، علیرغم وجــود محدودیت

خــاص منطقــه و همچنیــن بحــران ناشــی از اپیدمــی کوویــد 

ــاری هــای  ــاوره بیم ــز مش ــن مرک ــوان بهتری ــور بعن ۱۹ در کش

رفتــاری در کشــور شــناخته شــده اســت.

دکتــر رئیســی، حصــول نتایــج چشــمگیر از جملــه دســتیابی 

ــه پوشــش درمــان ضــد رتروویروســی صــد درصــدی و ۹۹  ب

درصــد موفقیــت درمــان و کنتــرل بــار ویروســی بیمــاران را از 

دیگــر موفقیــت هــای مرکــز مشــاوره بیمــاری هــای رفتــاری 

ــوان  ــز بعن ــن مرک ــی ای ــب معرف ــه موج ــمرد ک ــردگان برش ل

بهتریــن مرکــز در ســطح کشــور گردیــده اســت.
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انتصاب

ــان  ــالغ سرپرســت شــبکه بهداشــت و درم اب

شهرســتان کیــار صــادر شــد

ــاون  ــوی مع ــالغ حکمــی از س ــا اب ــدا؛ ب وب

بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد و 

رئیــس مرکــز بهداشــت چهارمحــال و بختیاری 

ــلمزاری  ــی ش ــدا صیف ــر ن ــم دکت ــرکار خان س

و  بهداشــت  شــبکه  سرپرســت  به عنــوان 

ــد.  ــاب ش ــار انتخ ــتان کی ــان شهرس درم

سرپرســت مرکز بهداشــت شهرســتان شــهرکرد 

منصوب شــد

ــاون  ــوی مع ــالغ حکمــی از س ــا اب ــدا؛ ب وب

بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد و 

رئیــس مرکــز بهداشــت چهارمحــال و بختیاری 

دکتــر حســن رجبــی وردنجانــی به عنــوان 

سرپرســت مرکز بهداشــت شهرســتان شــهرکرد 

انتخــاب شــد. 

ــکی  مدیرگــروه قلــب دانشــگاه علــوم پزش

ــد ــاب ش ــهرکرد انتخ ش

ــت  ــوی ریاس ــی از س ــالغ حکم ــا اب ــدا؛ ب وب

دانشــگاه علــوم پزشــکی، خدمــات بهداشــتی 

و درمانــی چهارمحــال و بختیــاری دکتــر بهنــام 

ــن  ــب ای ــروه قل ــر گ ــوان مدی ــاکریان به عن ش

دانشــگاه انتخــاب شــد
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