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سخنسردبر

فصلنامه

واک
١٣٩٩زمستان

ضمــن تبریــک فــرا رســیدن ســال ۱۴۰۰ جــا دارد از همراهــی یکایک 

شــما مخاطبــان عزیــز در ســال ۱۳۹۹ تقدیــر نمایم.

شــیوع گســترده کرونا در جهان و کشــورمان بســیاری از ساختارهای 

ــا مشــکل مواجــه  اقتصــادی ، اجتماعــی ، فرهنگــی و ورزشــی را ب

کــرد و از آغــاز شــیوع ایــن ویــروس از اواخــر ســال ۹۸ مشــکالت 

ــردم  ــح م ــد و بتدری ــاد ش ــف ایج ــای مختل ــش ه ــراوان در بخ ف

پذیرفتنــد کــه راه مقابلــه بــا ایــن ویــروس منحــوس تغ�ــر ســبک 

ــش  ــانی نق ــوزش و اطــالع رس ــتا آم ــن راس ــی اســت. در ای زندگ

موثــر ایفــا مــی کنــد کــه بــه واســطه حمایــت مســئولین، همراهی 

خــوب پزشــکان، متخصصــان، کارشناســان و تــالش مســئولین و 

رابطیــن روابــط عمومــی هــای واحدهــای تابعــه دانشــگاه در مــدت 

یکســال بــه نحــو شایســته انجــام شــد.

ــق  ــا هــر روز شــاهد خل ــاری منحــوس کرون ــیوع بیم در مــدت ش

ــالمت  ــان س ــردم و مدافع ــوی م ــل از س ــی بدی ــای ب ــه ه حماس

هســتیم کــه عــدم ثبــت و روایــت مســتند بســیاری از خاطــرات و 

حماســه های کادر درمانــی خســران بــزرگ و محــروم مانــدن جامعــه 

از درس آموختــه هــای فرهنــگ غنــی ایثــار و گذشــت خواهــد بــود.

مدیریــت روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد مفتخــر 

اســت کــه در دوران شــیوع کرونــا عــالوه بــر وظایــف ذاتی خــود، در 

راســتای آمــوزش و اطــالع رســانی، فرهنــگ ســازی و ترویــج ســبک 

زندگــی ســازگار بــا شــرایط کرونایــی گام بــردارد .

ــف  ــن انجــام وظای ــت، ضم ــن مدیری ــای ای ــت ه ــوع فعالی مجم

ــاد فداکاری هــا و  ــام ابع ــط تم ــرای ثبــت و ضب ــه، تالشــی ب محول

تالش هــای جامعــه در صحنه هــای مختلــف مواجهــه و مقابلــه بــا 

شــیوع کوویــد ۱۹ و خلــق آثــار مانــدگار هنــری بــرای بــکار گیــری در 

آینــده اســت.

ــغ  ــی دری ــای ب ــالش ه ــاس ت ــه پ ــال ۱۴۰۰  ب ــت، در س ــد اس امی

کادر بهداشــت و درمــان  و گرامیداشــت یــاد و خاطــره همــه 

عزیزانــی کــه بــرای مقابلــه بــا ویــروس منحــوس کرونــا تــا پــای 

جــان ایســتادند و در راه خدمــت جــان خــود را تقدیــم کردنــد، بــا 

ی بهداشــتی، پرهیــز از برگــزاری دورهمــی هــا  رعایــت پروتکل

و دیــد و بازدیدهــا و موکــول نمــودن مســافرت هــای نــوروزی بــه 

زمــان مناســب تــر، ضمــن حفــظ ســالمت و جــان خــود و خانــواده 

هایمــان، قــدردان همــه مدافعــان ســالمت باشــیم.



۳

نــوروز، صحیفــه ای ملــون از ســرزندگی و طــراوت و روایتگــر فرهنــگ غنــی ســرزمین عزیزمــان، ایــران اســت که از نیــاکان پاک 

ضمیرمــان بــه یــادگار مانــده و همــه را بــه نــو شــدن و نــو اندیشــیدن و تفکــر در قــدرت الیــزال پــروردگار از بــرای تجدیــد 

حیــات دعــوت می کنــد و بــه عنــوان کهن تریــن سلســله پیونــد آ�ــن و ســنن گذشــته بــا حــال اســت.

ســالی کــه گذشــت، نظــام ســالمت بــا همراهــی ملــت و تــالش و تدبیــر مســئولین و از خودگذشــتگی کادر بهداشــت و 

درمــان حماســه ای بــزرگ در دفــاع از ســالمت و جــان انســان هــا در برابــر ویروســی ناشــناخته، افســار گســیخته و مرگبــار را 

رقــم زد و علــی رغــم همــه تنگناهــای اقتصــادی، تحریــم هــای شــدید و معذوریــت هــا، گام هــای بزرگــی بــه ســوی توســعه 

زیرســاخت هــا، تجهیــز مراکــز و ارتقــاء خدمــات  برداشــت کــه نقــش دانشــگاه ها در ایــن میــان، بــه عنــوان مغــز متفّکــر و 

چشــم بینــای جامعــه بســیار حیاتــی بــود؛ در ایــن میــان دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد در کنــار تمامــی وظایــف، ضمــن 

تــالش بــرای مدیریــت اپیدمــی کوویــد ۱۹ و پیشــگیری از همــه گیــری ایــن بیمــاری منحــوس در صــدد رفــع محدودیــت ها 

و تبدیــل آن بــه فرصــت بــوده و در ایــن راســتا موفقیــت هــای چشــمگیری کســب نمــوده اســت.

بهــار ۱۴۰۰ از راه رســید در حالــی کــه در چهــار فصــل هــزار رنــگ ســال ۹۹ شــاهد خــزان بهــار عمــر بســیاری از هموطنــان 

عزیزمــان بودیــم. در حالــی بــه اســتقبال ســال جدیــد می رویــم کــه بــار دیگــر مــردم فهیــم در جــای جــای کشــور و اســتان 

عزیزمــان بــا درک صحیــح از شــرایط و خطــر همــه گیــری بیمــاری منحــوس کرونــا بــا دقــت و توجــه ویــژه بــه رعایــت 

پروتــکل هــای بهداشــتی و پرهیــز از دیــد و بازدیــد و مســافرت هــای نــوروزی بــه حفظ جــان خود و اطرافیانشــان و کاســتن 

از فشــار کاری کادر درمــان و کوتــاه کــردن عمــر ویــروس کرونــا کمــک مــی نماینــد.

اینجانــب ضمــن تقدیــر از خدمــات یکســاله معاونیــن گرانقــدر، مدیــران، روســای محتــرم بیمارســتان هــا و مراکــز بهداشــتی 

و درمانــی، پزشــکان، پرســتاران، کادر بهداشــتی و درمانــی ، کارکنــان ســتادی، اســاتید و تقدیــر از ســعه صــدر دانشــجویان و 

تحمــل ســختی هــا و مشــکالت بــه واســطه عــدم امــکان آمــوزش حضــوری، ســالی پرخیــر و برکــت همــراه بــا ســالمت و 

موفقیــت را بــرای یکایــک شــما عزیــزان از درگاه خداونــد متعــال مســئلت مــی نمایــم.  

دکتر مجید شیرانی 

رئیس دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی

 و درمانی چهارمحال و بختیاری

عیدنووزوآغازفصلبهار؛انعیدباستانیرابهارانیان،جامعهزشیودانشاهی

بهوژهخانوادهبرگدانشاهعلومزشیاستانوهمههماستانیانتبیمیگویم
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در نخســتین ســالگرد شــهادت ســردار 
ســپهبد حــاج قاســم ســلیمانی، مدافعــان 
ســالمت و �یمــاران، ماننــد تمامــی اقشــار 
گرامــی  جامعــه یــاد ســردار دل هــا را 

داشــتند ...

 هرگز نرود نقش تو 
از لــوح دل و جـان

قابارادت؛
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ــت در همایــش تب�ــن  ــر بهداش وبــدا؛ وزی

برنامــه نــوروزی و تشــدید گام چهــارم بســیج 

ــن  ــلیمانی در نوزدهمی ــهید س ــرح ش ــی ط مل

اینکــه،  بیــا ن  بــا   ۹۹ مــاه  اســفند  از  روز 

ــش ویــروس  ــل در چرخ ــن عام خطرناک تری

ــی  ــزود: حت ــه ســفر اســت اف موتاســیون یافت

ــم برایتــان  ــل مجانــی ه اگــر بلیــت و هت

فرســتادند، ایــن را بدانیــد کــه دارنــد برایتــان 

ویــزای بیمــاری و مــرگ می فرســتند. 

ــا  ــی ب ــعید نمک ــر س ــدا؛ دکت ــزارش وب ــه گ ب

ــه کشــتار ویــروس جهــش  هشــدار نســبت ب

یافتــه در جوانترهــا یــادآور شــد، اگرچــه 

ــه جوان ترهــا  امــروز ویــروس موتاســیون یافت

و بچه را هــم گرفتــار می کنــد و تابلــو 

ــه مــا نشــان داد کــه کوچکترهــا  خوزســتان ب

ــن عارضــه جــان  و جوانترهــا متاســفانه در ای

باختنــد، بــا ایــن حــال وقتــی در همیــن 

ــم،  ــار را مقایســه می کنی مهلکــه خوزســتان آم

ــراد  ــد اف ــروس می توان ــن وی ــه ای ــم ک می بینی

را بــا بیمــاری زمینــه ای و ســن باالتــر بیشــتر 

ــود. ــر ش ــرگ و می ــل م ــرده و عام ــار ک گرفت

ــهید ســردار  ــه، در طــرح ش ــان اینک ــا بی وی ب

حــاج قاســم ســلیمانی اولیــن گام، مراقبــت از 

۲۰ تــا ۲۵ درصــد از جمعیتــی اســت کــه بیــن 

ــد؛  ۸۰ تــا ۸۵ درصــد از مرگ هــا را رقــم می زنن

(جمعیــت ســالمند و جمعیــت مبتــال بــه 

بیماری هــای زمینــه ای) افــزود: ایــن کار بســیار 

خردمندانــه ای اســت کــه بــه هیــچ وجــه آن را 

نبایــد فرامــوش کــرد.

ــه  ــه انجــام روزان ــا اشــاره ب ــر بهداشــت ب وزی

بیــش از ۱۱۰هــزار تســت کرونــا در کشــورافزود: 

در کل کشــور حــدود ۲۰ هــزار تســت داشــتیم 

کــه امــروز بــه بــاالی ۱۱۰ هــزار تســت رســیده و 

طــی دو روز گذشــته در خوزســتان حــدود روزی 

۲۰ هــزار تســت انجــام دادیــم کــه کار بزرگــی 

بــرای کشــور اســت. 

وی تاکیــد کــرد: مــا چــاره ای نداریــم کــه تعداد 

تســت ها را بــاال بــرده، خانــه بــه خانــه تســت 

کنیــم و نمی توانیــم همــه را منتظــر PCR نگــه 

داریــم، بلکــه مجبوریــم مــوارد مشــکوک بــرای 

ــا رپیــد تکــرار  راســتی آزمایــی مجــدد را یــا ب

کنیــم یــا بــا PCR دوبــاره چــک کنیــم. 

ــام  ــش انج ــر افزای ــد ب ــت، تاکی ــی اس گفتن

فعالیــت  افزایــش  لــزوم  تســت ها، 

ــی و  ــه خانگ ــای ۱۶ ســاعته، قرنطین درمانگاه ه

ــای ایجــاد  ــه قرنطینه ه ــان ب ــردن مبتالی ــا ب ی

شــده از دیگــر مــوارد مــورد تاکیــد وزیــر 

بهداشــت در ایــن همایــش بــود.

وقتــی  ویــروس  افــزود:  نمکــی  دکتــر 

ــا  ــه ی ــر س ــد، در ه ــدا می کن ــیون پی موتاس

چهــار چرخــش همــه قدرت هایــش تصاعــدی 

بــاال مــی رود. بنابرایــن ویــروس در هــر فضــا و 

ژنتیکــی کــه می چرخــد یــک قابلیــت جدیــد 

کســب می کنــد و در هــر چرخشــی یــک 

چموشــی تــازه یــاد می گیــرد. بــر ایــن اســاس 

ویروســی کــه امــروز در ایــران بــه نــام ویــروس 

انگلیســی می بینیــد بــا ویروســی کــه در 

ــد.  انگلیــس بــوده اســت، بســیار فــرق می کن

ــور  ــن کش ــه در ای ــم ک ــار داری ــا انتظ ــذا م ل

توجه مــان بــه موتاســیون بــه مراتــب بیشــتر 

از یــک کشــور اروپایــی شــود. بــه همیــن دلیل 

ــه شــدت  ــد ب بحــث چرخــش ویــروس را بای

ــم. ــف کنی ــت و متوق مراقب

وی گفــت: آمــوزش هــم در ایــن طــرح بســیار 

مهــم اســت. بایــد بــه مــردم آمــوزش دهیم که 

ســفر نرونــد، اما مــردم را هــم نترســانید و باید 

مــردم را نســبت بــه ایــن عواقــب رفتارهایــی 

کــه در بازارهــا و خریدهــا دارنــد آگاه کنیــم.

وزیــر بهداشــت در ادامــه در خصــوص اقــدام 

ــروز  ــار داشــت: ام ــن واکســن اظه ــرای تامی ب

واکســن اولیــن هدفــی اســت کــه شــخصًا آن 

ــا  ــروز در دنی ــن ام ــم. از واکس ــال می کن را دنب

ــه عنــوان متحــد  ــن ب خبــری نیســت. ژاپ

ــل  ــت روز قب ــت هش ــکا از هف ــی آمری قدیم

تعــداد محــدودی واکســن گرفتــه اســت. 

کانــادا بــه عنــوان همســایه متعهــد و قدیمــی 

آمریکایی هــا هنــوز دســتش بــه واکســن 

نرســیده، البتــه ممکــن اســت گروه هــای 

اندکــی را شــروع کــرده باشــد. اینطــور نیســت 

کــه فکــر کنیــد واکســن در همــه بازارها ســرریز 

شــده و مــا نمی زنیــم، بلکــه واکســن در دنیــا 

تعــدادی آدم خــاص می ســازند و اول هــم 

ــون  ــن قان ــد و ای ــان برمی دارن ــرای خودش ب

ــت. ــی اس ــه جهان ــت خودخواهان حاکمی

وی بــا بیــان اینکــه، ایــران در بهــار از 

تولیدکننــدگان بــزرگ واکســن دنیــا 

ــازمان  ــم س ــزود: ه ــود اف ــد ب خواه

پــای کار آوردم و  غــذا و دارو را 

ــت  ــرای رقاب ــی را ب ــم میدان ه

بــاز کــردم. امــروز بــا اطــالع 

کــه  می گویــم  دقیــق 

ان شــاءاهللا ایــران در 

ــی  ــال یک ــار امس به

تولیدکننــدگان  از 

بــزرگ واکســن دنیــا 

می شــود و تردیــد 

بعــد  کــه  نکنیــد 

از مــدت کوتاهــی 

صادرکننــده مــی شــود. همانطــور کــه در بحث 

ماســک و شــوینده و ونتیالتــور در عــرض 

ــاره  ــم. درب ــام دادی ــدام را انج ــن اق ۵۰ روز ای

ــیار  ــای بس ــی از تکنولوژی ه ــه یک ــن ک واکس

ســخت دنیاســت مــی گویــم کــه ایــن اتفــاق 

در ایــران رقــم خواهــد خــورد و دیگــر روی ریل 

ــت. ــاده اس افت

ــتور  ــدوارم پاس ــه داد: امی ــی ادام ــر نمک دکت

ــد  ــن بتوان ــن هایش را در فروردی ــن واکس اولی

تزریــق کنــد، برکــت حداکثــر تــا خــرداد 

واکســنش روی خــط تولیــد اســت، مجموعــه 

ــت  ــت و پش ــد پیوس ــتان خواه رازی در تابس

ســر آن مجموعــه ســپند می آیــد. پنــج – 

ــی  ــان را رونمای ــد جه ــرم قدرتمن ــش پلتف ش

مــی کنیــم و اولیــن کارمــان تکیــه بــر دانــش 

داخلــی اســت تــا التمــاس نکنیــم. زیــرا 

ــه  ــا دانشــمندانی ک ــن ملــت ب شــان مــا و ای

ــمت بیــرون  ــه س ــردن ب دارد دســت دراز ک

ــرای واکســینه  ــم ب ــل از آن ه ــا قب نیســت. ت

ــا  ــه دنی ــم ب ــت پرخطــر مجبوری ــردن جمعی ک

التمــاس کنیــم. دکتــر نمکــی گفــت: قــرار شــد 

اســپوتنیک هــم در ایــران تولیــد کند. واکســنی 

کــه از اســپوتنیک مــی آوریــم را داریــم روز بــه 

روز بیشــتر مــی کنیــم. امــروز حــدود ۴۰۰ هــزار 

ــد و  ــد بیای ــه از هن ــد ک ــی ش ــان قطع دوزم

ــود. ــزار دوز ش ــم ۵۰۰ ه ــاید ه ش

خطرناک تر�ن عامل در چرخش
 ویروس موتاسیون یافته سفر است
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ترعاوناکبا مقابلهراهنموثرتنانهم
وتکلهایبهداشتیاست

اه هایدانشیدانشجواهخواب۶۷ط
علومزشیدردستاجراست

ــان و آمــوزش پزشــکی گفــت:  ــدا؛ ســخنگوی وزارت بهداشــت، درم وب

ــای  ــکل ه ــت پروت ــا رعای ــا کرون ــه ب ــن راه مقابل ــان موثرتری همچن

بهداشــتی اســت لــذا مــردم بایــد بــا پرهیــز از ســاده انــگاری از شــیوع 

ــد. ــا پیشــگیری نماین ــاری کرون ــارم بیم مــوج چه

بــه گــزارش وبــدا؛ دکتــر ســیما ســادات الری در 

ادامــه در پاســخ بــه خبرنــگار ایســنا در شــهرکرد 

در خصــوص سیاســت کشــور در تامیــن واکســن 

ــداد  ــر تع ــال حاض ــار داشــت: در ح ــا اظه کرون

محــدودی دوز واکســن کوویــد ۱۹ وارد کشــور شــده و هــر دو هفتــه یکبار 

محمولــه جدیــدی از ایــن واکســن وارد کشــور می شــود.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــرای توزیــع واکســن روســی کوویــد ۱۹ کمیته ای 

در معاونــت بهداشــتی وزارت بهداشــت و درمــان تشــکیل شــده اســت، 

گفــت: اولویــت تزریــق واکســن در وهلــه اول کادر بهداشــت و درمــان و 

در گام بعــدی افــراد دارای بیمــاری زمینــه ای اســت.

ــف  ــو تعری ــتان ها الگ ــن در اس ــع واکس ــرای توزی ــزود: ب ــر الری اف دکت

ــت و  ــخص نیس ــی مش ــن روس ــع واکس ــات توزی ــا جزئی ــود، ام می ش

پــس از تدویــن پروتــکل نحــوه توزیــع در سراســر کشــور اعالم می شــود.

ــد  ــه در ســبد خری ــان اینک ــا بی ــان ب ســخنگوی وزارت بهداشــت و درم

واکســن کوویــد ۱۹ چنــد گزینــه وجــود دارد، خاطرنشــان کــرد: درصــدد 

هســتیم تــا قبــل از رســیدن واکســن ایرانــی بــه مرحلــه تولیــد هماننــد 

ســایر کشــورها از منابــع مطمئــن و مــورد تا�ــد واکســن تهیــه کنیــم.

ــه  ــی ک ــن کوبای ــده واکس ــه آین ــد: در دو هفت ــادآور ش ــان ی وی در پای

بحــث انتقــال دانــش آن مطــرح اســت در ایــران وارد مرحلــه کارآزمایــی 

مــی شــود.

ــی  ــرم فرهنگ ــاون محت ــادات الری مع ــیما س ــر س ــت، دکت ــی اس گفتن

ــورخ ۱۸ بهمــن  دانشــجویی و ســخنگوی وزارت بهداشــت، روز شــنبه م

ــاح  ــرای افتت ــاه ۹۹ ب ــن م ــن روز از بهم ــا هفتمی ــان ب ــاه ۹۹، همزم م

پــروژه ســلف ســرویس و فضاهــای فیزیکــی نهــاد هــای دانشــجویی، 

مرکــز نیکــوکاری و مــکان اســتخر دانشــگاه و بازدیــد از پــروژه هــای در 

حــال ســاخت خوابــگاه ۴۰۰ نفــری دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد بــه 

چهارمحــال و بختیــاری ســفر کــرده اســت.

ــون  ــت: هم اکن ــکی گف ــوزش پزش ــان و آم ــت درم ــجویی وزارت بهداش ــی و دانش ــاون فرهنگ ــدا؛ مع وب

۶۷طــرح نیمه تمــام خوابگاهــی در دســت اجراســت کــه ۱۰ طــرح آن تاکنــون بهره بــرداری شــده اســت.

بــه گــزارش وبــدا؛ دکتــر ســیما ســادات الری روز شــنبه در ســفر بــه شــهرکرد در گفــت و گو بــا خبرنــگار ایرنا 

افــزود: براســاس برنامــه ریــزی انجــام شــده بــا دریافــت تســهیالت و کمــک دانشــگاه ها ایــن طرح هــای 

ــا حمایــت  ــت ب ــان دول ــا پای ــب ورزشــی، خوابگاهــی و ســلف ســرویس اســت ت ــه در قال نیمه تمــام ک

ر�ــس جمهــوری و وزیــر بهداشــت و درمــان بــه اتمــام خواهــد رســید.

بــه گفتــه وی، از ایــن تعــداد ۳۴طــرح بــرای دریافــت تســهیالت بــه بانــک معرفــی شــده کــه از تســهیالت 

تبصــره ۹ بودجــه بهره منــد شــوند.

دکتــر الری از تامیــن ردیــف بودجــه ملــی بــرای ۱۳طــرح خوابگاهــی در ســال آینــده اشــاره کــرد و گفــت: 

تاکنــون ردیفــی در بودجــه بــرای احــداث خوابــگاه وجــود نداشــت و اولویــت تامیــن ردیــف بودجــه بــرای 

مناطــق محــروم اســت. 

ــع ودیعــه  ــزود: مناب ــر داد و اف ــن دانشــگاه خب ــی در ای وی، از افزایــش ۲۰ درصــدی خوابگاه هــای متاهل

مســکن در صنــدوق رفــاه افزایــش داده شــده اســت، تــا بتــوان بــا اعطــای تســهیالت ودیعــه مســکن 

مشــکل متاهــالن را رفــع کنیــم.

معــاون صنــدوق رفــاه دانشــجویان وزارت بهداشــت نیــز بــا اشــاره بــه اینکــه یــک هــزار میلیــارد تومــان 

ــن  ــل ای ــور تکمی ــه منظ ــت: ب ــت، گف ــاز اس ــام نی ــای نیمه تم ــل طرح ه ــرای تکمی ــهیالتی ب ــع تس مناب

ــن خواهــد شــد. ــاه تامی ــدوق رف ــزد تســهیالت از صن طرح هــا، بخشــی از ســود و کارم

بهــزاد تدیــن نیــز در گفــت و گــو بــا تاکیــد بــر اینکــه بخشــی از خوابگاه هــای دانشــجویی نیــاز بــه تعمیــر 

و بازســازی دارنــد، افــزود: در حــال حاضــر کــه بــار خوابگاهــی کمتــر اســت فرصــت تعمیــر و بازســازی 

باالســت. وی افــزود: هم اکنــون اجــرای طرح هــای خوابگاهــی ایــن دانشــگاه ۱۵تــا ۹۵ درصــد پیشــرفت 

فیزیکــی دارد.

ــروژه در حــوزه  ــد پ ــاح چن ــاه ۹۹ بمنظــور افتت ــن روز از بهمــن م ــر الری در هجدهمی ــی اســت، دکت گفتن

معاونــت فرهنگــی و امــور دانشــجویی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد بــه چهارمحــال و بختیــاری ســفر 

کــرد.
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وبــدا؛ معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد، 

از برگــزاری همایــش تب�ــن برنامــه نــوروزی و تشــدید گام 

ــا حضــور  ــی طــرح شــهید ســلیمانی ب چهــارم بســیج مل

وزیــر بهداشــت و فرمانــده ســازمان بســیج مســتضعفین، 

رئیــس ســازمان بســیج جامعــه پزشــکی کشــور، معاونیــن 

ــوم پزشــکی  ــای عل ــگاه ه ــن دانش وزارت،  روســا و معاونی

سراســر کشــور بــه صــورت ویدئــو کنفرانــس خبــر داد.

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

همایــش کــه در نوزدهمیــن روز از اســفندماه ۹۹ برگزارشــد، 

وزیــر بهداشــت ضمــن تاکیــد چنــد بــاره بــر خطــر ویروس 

موتاســیون یافتــه انگلیســی، قــدرت ســرایت بــاال و شــدت 

مــرگ آفرینــی آن، از مــردم خواســت حتــی اگــر دروازه هــا 

هــم بــاز بودنــد بــه ســفر نرونــد. 

وی تصریــح کــرد: دکتــر نمکــی از بســیج بــه عنوان شــجره 

طیبــه ای یــاد کــرد کــه علی رغــم همــه نامهربانــی و 

کاســتی هایی کــه بــر اثــر تحریم هــای ظالمانــه بــر ملــت 

شــریف ایــران تحمیــل شــد، خداونــد ایــن گنجینــه را بــه 

مــا عطــا فرمــود. 

جزایــری افــزود: وی بــا اشــاره بــه همراهــی خــوب مــردم 

علــی رغــم مشــکالت معیشــتی و خلــق حماســه ای کــه بــا 

هیــچ قلمــی نمی تــوان آن را نوشــت و بــا هیــچ دوربینــی 

نمی تــوان آن را بــه تصویــر کشــید افــزود: ایــن دســتاورد 

ــی از  ــه یک ــم ک ــا می دان ــیاری از همدلی ه ــون بس را مدی

آن هــا اجــرای طرحــی بــود کــه بــه نــام شــهید حاج قاســم 

ســلیمانی مزیــن اســت. 

ــه طــرح بســیج  ــا اشــاره ب ــه وی، دکتــر نمکــی ب ــه گفت ب

ملــی فشــار خــون کــه پیــش از شــیوع کرونــا در کشــور انجــام شــده 

بــود، گفــت: بســیج ملــی کنتــرل فشــار خــون را کــه شــروع کردیــم، 

ــرار  ــرل ق ــت کنت ــدودی را تح ــت مح ــال ۱۳۹۸ جمعی ــود س ــرار ب ق

ــر رســید  ــه ۳۰ میلیــون و ۷۰۰ هــزار نف ــت ب ــن جمعی ــم، امــا ای دهی

و توانســتیم ۲ میلیــون و ۶۰۰ هــزار بیمــار مبتــال بــه پرفشــاری خــون 

را پیــدا کنیــم کــه خبــر نداشــتند و کاندیــد آی ســی یــو و ســی ســی 

یــو در آینــده بودنــد. همچنیــن بیــش از ۱۰ میلیــون نفــر را یافتیــم کــه 

در مــرز فشــار خــون بــاال بودنــد و ایــن حرکتــی بــود کــه بــا کمــک 

بســیج در ســال ۱۳۹۸ قبــل از هجمــه کرونــا داشــتیم. بعــد از هجمــه 

ــار هــم  ــن در کن ــفند و فروردی ــه در اس ــد ک ــن آرایــش جدی ــا ای کرون

تــدارک دیدیــم و بعــد فــاز بعــدی کــه در قالــب طرح شــهید ســلیمانی 

داشــتیم کــه مرگ هــای دو رقمــی را بــه دنبــال داشــت. در حالــی کــه 

کرونــا طوفــان ســهمگینی را در اروپــا و آمریــکا بــه پــا کــرد و دیدیــد که 

متاســفانه چــه قتــل عامــی را بــه پــا کــرد، امــا دیدیــد کــه جمهــوری 

ــه  ــرد ک ــور ک ــان عب ــن طوف ــت آرام از ای ــک حال ــران در ی ــالمی ای اس

تشدیدویونوبرنامهنیتهمایش
شهیدطملیجبسچهارمگام
سلیمانیباحضوروربهداشت

ــم. ــاز هــم شــکر می کنی ــد را ب خداون

معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد گفــت: وزیــر بهداشــت بــا بیــان اینکــه راه ســختی بــرای مدیریــت کرونــا در پیــش داریــم افــزود: 

آنچــه بــه علــم و دانایــی و تجربــه مرتبــط بــود، ایــن اســت کــه وقتــی دولتــی ماننــد انگلیــس و نظامــی ماننــد نظــام بهداشــت و درمانــی محکــم 

انگلیــس بــه زانــو در می آیــد یعنــی ویــروس چموش تــر اســت و بایــد خودمــان را آمــاده کنیــم. 

ــو را در  ــًا ایــن تابل ــا دقیق ــا ۷۲ ســاعت وقــت می دهــد و م ــًا ۴۸ ت ــروس انگلیســی نهایت ــان اینکــه، وی ــا بی ــر نمکــی ب ــزود: همچنیــن دکت وی اف

ــود، یکــی از  ــن آمادگــی و جــان فشــانی نب ــر ای ــه اگ ــم ک ــان ســهمگینی گرفتاری ــون در خوزســتان در طوف ــزود: اکن خوزســتان شــاهد هســتیم اف

ــم.  ــتان می دیدی ــاری را در خوزس ــت بیم ــایند مدیری ــای ناخوش چهره ه

جزایــری گفــت: وزیــر بهداشــت، تشــدید بیماریابــی را بــه عنــوان یــک کار خردمندانــه دانســت کــه بــا همــکاری ســازمان بســیج انجــام و بایــد بیــش 

از مرحلــه قبــل و بــا دقــت و وســواس بــه آن پرداختــه شــود. 

وی افــزود: دکتــر نمکــی اظهــار کــرد: همــه هنــر مــا در نظــام ســالمت بایــد ایــن باشــد کــه زمــان جایگزینــی ویــروس موتاســیون یافتــه را بــا ویروس 

قبلــی ووهــان طوالنی تــر کنیــم. 
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جامعهرستایجامعهییاست

ــام جمعــه  ــه و ام ــی فقی ــده ول ــدا؛ نماین وب

ی  ــه ــتاری جامع ــه پرس ــت: جامع ــهرکرد گف ش

اســت کــه درس آموختــه حضــرت زینــب 

کبــری (س) هســتند و امــروز بــه زیبایــی از این 

ــد. ــه ان ــو گرفت ــرت الگ حض

بــه گــزارش وبــدا؛ حجت االســالم و المســلمین 

نکونــام در دیــدار بــا ریاســت دانشــگاه و 

جمعــی از پرســتاران بــه مناســبت روز پرســتار 

ضمــن تبریــک فــرا رســیدن میــالد بــا ســعادت 

حضــرت زینــب (س) اظهــار داشــت: پرســتاران 

ــدان  ــاد در می ــه جه ــگران عرص ــه حــق تالش ب

نبــرد بــا امــراض و ارمغــان آوران ســالمت برای 

بیمــاران هســتند.

از مطالبــات و وضعیــت  وی، درک درســت 

امــروز پرســتاران و مشــکالت ایــن قشــر را 

وظیفــه همگانــی دانســت و افــزود: پرســتاران 

ــه زیبایــی  ــا ب در روزهــای ســخت شــیوع کرون

ــد. ــان دادن ــود را نش خ

ــرت  ــذاری والدت حض ــرد: نامگ ــح ک وی تصری

زینــب (س) بعنــوان روز پرســتار صرفــًا بعنــوان 

ــوی نیســت بلکــه الگــو  ــم ایمانــی و معن تکری

ــوار  ــوی بزرگ ــن بان ــوزی از ای ــری و درس آم گی

نیــز مهــم اســت کــه بــه لطــف خداونــد ایــن 

ــق شــده اســت. ــز محق امــر نی

وی ادامــه داد: شــاید اگــر شــیوع کرونــا نبــود 

ــات و ارزش کار  ــکل خدم ــن ش ــه ای ــه ب جامع

ــد. پرســتاری را نمــی توانســت بفهم

حجــت االســالم و المســلمین نکونــام بــا 

اشــاره بــه ســخنرانی مقــام معظــم رهبــری در 

خصــوص خدمــات پرســتاران بــا شــیوع کرونــا 

را نشــان از توجــه ویــژه و حمایــت و پشــتیبانی 

ایشــان از ایــن قشــر دانســت.

وی گفــت: قطعــًا شــجاعت، مهربانــی و عملکرد 

قشــر پرســتاری در مواقــع بــروز بحــران پررنگ 

و بــرای جامعــه نمایــان تــر خواهــد بــود حــال 

آنکــه ایــن عزیــزان در شــیوع بیمــاری کرونــا بــا 

وجــود خطــر جــدی و واگیــر دار بــودن بیمــاری 

ــتاران  ــط پرس ــاری توس ــال بیم ــکان انتق و ام

ــم  ــی رغ ــا، عل ــواده هــای آنه ــه اعضــای خان ب

ســختی هــای روحــی و جســمی ایثارگرانــه در 

میــدان ایســتادند و عــده ای از ایــن عزیــزان در 

ایــن راه جــان خــود را فــدا کردنــد.

ــه ذات  ــه شــغل پرســتاری ب ــا بیــان اینک وی ب

امــا شــرایط  دارد  فــراوان  اســترس  خــود 

کرونایــی بــه ســختی هــای ایــن شــغل دامــن 

ــی  ــع زمان ــن مقط ــتاران در ای ــزود: پرس زد اف

بــه خوبــی خــود را نشــان دادنــد لــذا امیــدوار 

ــل  ــه ای عم ــه گون ــز ب ــئولین نی ــتیم مس هس

ــن  ــای ای ــختی ه ــترس و س ــه اس ــد ک نماین

ــود. ــن نش ــر از ای ــغل فرات ش

ــی از  ــت و جمع ــدار ریاس ــت، دی ــی اس گفتن

ــز  ــران مراک ــا و مدی ــگاه و روس ــن دانش معاونی

ــاه  ــن روز از آذرم ــی اســتان در ســی  امی درمان

۹۹ در دفتــر نماینــده ولــی فقیــه برگــزار و ضمــن 

ــخنان  ــه س ــت ب ــن نشس ــودن ای ــن نم مزی

ارزشــمند مقــام معظــم رهبــری به مناســبت روز 

ــی  ــز درمان ــده مراک پرســتار، از پرســتاران برگزی

اســتان تجلیــل بعمــل آمــد.



۹

ــئوالن و  ــگاه و مس ــه "دانش ــان اینک ــا بی ــاری ب ــال و بختی ــتاندار چهارمح ــدا؛ اس وب

متولیــان بهداشــت و درمــان" ، " مدیــران و برنامــه ریــزان و حاکمیــت" و "مجریــان و 

عامــه مــردم" ســه رکــن مهــم در چالــش مقابلــه بــا کوویــد ۱۹ بشــمار مــی روند افــزود: 

مــردم از ارکان اصلــی و اساســی در مدیریــت اپیدمــی کوویــد ۱۹ هســتند.

بــه گــزارش وبــدا؛ اقبــال عباســی بــا حضــور در برنامــه زنــده ”چشــم انــداز“ صــدا و 

ســیمای مرکــز چهارمحــال و بختیــاری در دهمیــن روز از اســفندماه ۹۹ ضمــن تشــریح 

محدودیت هــای کرونایــی در ایــام پیــش رو افــزود: تنهــا در صــورت همراهــی و توجــه 

مــردم بــه تصمیمــات و دســتورالعمل هــای حاکمیــت مــی تــوان انتظــار موفقیــت در 

اجــرای برنامــه هــای تدویــن شــده را داشــت.

ــه بــی  ــه ویــروس کرونــا ، هرگون ــه خطــر شــیوع نــوع جهــش یافت ــا اشــاره ب وی ب

ــاری  ــکل هــای بهداشــتی را موجــب گرفت ــت پروت ــگاری در رعای توجهــی و ســاده ان

ــد جــدی ســالمت مــردم دانســت. شــدید و تهدی

عباســی بــا اشــاره بــه همراهــی خــوب مــردم در رعایــت دســتورالعمل هــای بهداشــتی 

بــرای کنتــرل شــیوع بیمــاری کرونــا در یکســال اخیــر و تقدیــر از تــالش هــای بــی 

وقفــه کادر بهداشــتی و درمانــی و پزشــکان و متولیــان امــر ســالمت در اســتان خاطــر 

ــه ویــروس کرونــا خطــر  نشــان کــرد: در صــورت افزایــش شــیوع نــوع جهــش یافت

خــارج شــدن شــرایط از کنتــرل و ســخت شــدن مهــار بیمــاری بــرای سیســتم درمــان 

اســتان وجــود دارد.

اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری گفــت: علــی رغــم مهمــان نــوازی مردمــان ایــن خطه 

از کشــور، در حــال حاضــر هیــچ یــک از هــم اســتانیان امــکان پذیرایــی از مهمانــان 

خــارج از اســتان را ندارنــد.

وی، در ادامــه بــه نقــش نظــارت عمومــی در اجــرای دقیــق دســتورالعمل هــای بهداشــتی از ســوی صنــوف، ادارات تاکیــد و از همراهــی رســانه هــای 

اســتان صــدا و ســیما و فعالیــن فضــای مجــازی در امــر آمــوزش و آگاهــی بخشــی تقدیــر کــرد.

مدافعــان ســالمت بــه خوبــی مشــاهده کرد 

ــان بــا  ــیاری از کادر بهداشــت و درم و بس

ــتند. ــود گذش ــان خ ــه از ج ــن روحی همی

وجــود  بــا  بی شــک  داد:  ادامــه  وی 

مجاهدانــی چــون مدافعان ســالمت و ســایر 

ــف از  ــه در حوزه هــای مختل ــی ک خدمتگزاران

ــد  ــت می کنن ــردم حراس ــت م ــان و امنی ج

تــداوم  ســلیمانی  شــهید  راه  و  مکتــب 

می یابــد و موجــب عــزت و اقتــدار بیــش از 

پیــش ایــران اســالمی می شــود.

عباســی اخــالص را از دیگــر ویژگی هــای 

ــی  ــت: یک ــت و گف ــلیمانی دانس ــردار س س

از رمزهــای محبوبیــت ســردار ســلیمانی 

ــدر  ــود و هرچق ــزرگ ب ــرد ب ــن م اخــالص ای

بتــوان ایــن ویژگــی را در خــود تقویــت کنیــم 

خــود را بــه ســردار ســرافراز اســالم نزدیک تــر 

کرده ایــم.

ــا اشــاره  اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری ب

بــه طــرح ســردار شــهید حــاج قاســم 

ســلیمانی در مبــارزه بــا ویــروس کرونــا، 

ــدن  ــن ش ــک مزی ــرد: بی ش ــان ک خاطرنش

ایــن طــرح بــا نــام شــهید ســلیمانی روحیــه 

رزمنــدگان در جبهــه مقابلــه بــا ویــروس کرونا 

را تقویــت می کنــد و بــه برکــت روحیــه 

جهــادی برگرفتــه از مکتــب شــهید ســلیمانی 

ــا  ــروس کرون ــرل وی ــار و کنت ــوان در مه می ت

ــان داد. ــود نش ــی از خ ــرد موفق عملک

بــر اســاس ایــن گــزارش؛ چهارمحــال و 

ــار شــهید مدافــع ســالمت در  ــاری چه بختی

ــم کــرده  ــا تقدی ــا ویــروس کرون ــارزه ب راه مب

ــت. اس

ــت:  ــاری گف ــال و بختی ــتاندار چهارمح ــدا؛ اس وب

بــه مــردم از مهمتریــن  خدمــت مجاهدانــه 

ویژگی هــای راه و مکتــب ســردار قاســم ســلیمانی 

اســت کــه در ایــن مســیر شــهدای مدافع ســالمت 

از برجســته ترین رهــروان ایــن مکتــب بــه شــمار 

می رونــد.

ــا؛  ــزاری ایرن ــل از خبرگ ــه نق ــدا ب ــزارش وب ــه گ ب

ــهیده  ــواده ش ــا خان ــدار ب ــی در دی ــال عباس اقب

مدافــع ســالمت دکتــر رضــوان نورمنــد چالشــتری 

ــه مناســبت چهلمیــن روز شــهادت ایــن بانــو و  ب

ــا ســالگرد شــهادت ســردار ســلیمانی،  همزمــان ب

ــهید  ــهادت ش ــن روز ش ــه و چهلمی ــام فاطمی ای

از  یکــی  بــودن  مردمــی  افــزود:  فخــری زاده 

مهمتریــن ویژگی هــای ســردار ســلیمانی بــه شــمار 

ــه در راســتای  ــه مجاهدان ــه ایــن روحی مــی رود ک

عملکــرد  در  می تــوان  را  مــردم  بــه  خدمــت 

در اساسیو اصلیارکان ازمردم
مدتاپیدمیکووید۱۹هسند

تبموانرهسالمتمدافعشهدای
شهیدسلیمانیهسند
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علــوم  دانشــگاه  رئیــس  وبــدا; 

ــار  ــت: انتش ــهرکرد گف ــکی ش پزش

ــار  ــه رفت ــته ب ــا وابس ــروس کرون وی

ــن  ــت، بنابرای ــان ها اس ــی انس اجتماع

بایــد در مــراودات خــود بــا دیگــران احتیاط  

ــم. ــام دهی ــت الزم را انج و دق

بــه گــزارش وبــدا; دکتــر مجیــد شــیرانی در برنامــه زنــده شــب های بــام ایــران در صــدا 

و ســیمای مرکــز چهارمحــال و بختیــاری، افــزود: امســال تبریــک بــه قشــر بــا لیاقــت پرســتار 

طعــم و مــزه دیگــری دارد.

رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی 

شــهرکرد بــا اشــاره بــه اینکــه در یــک قــرن معاصــر ســخت ترین دوران 

ــده ای  ــروه عم ــتاران گ ــه داد: پرس ــورد، ادام ــم خ ــتاران رق ــرای پرس ب

هســتند کــه در کنــار کادر پزشــکی جان هــای بســیاری را نجــات دادنــد.

وی بــا تبریــک میــالد حضــرت زینــب کبــری (س) و روز پرســتار بــه همه 

پرســتاران در سراســر کشــور و به ویــژه اســتان چهارمحــال و بختیــاری، 

خاطرنشــان کــرد: تبریــک روز پرســتار دو جنبــه دارد، ایــن تبریــک از یــک 

ســو بــه مناســبت ایامــی اســت کــه در آن قــرار داریــم و از ســوی دیگــر 

بــه دلیــل روســفیدی در جنــگ بــا ویــروس منحــوس کرونــا اســت.

دکتــر شــیرانی اضافــه کــرد: آدم هــای بعــد از کرونــا انســان های دیگــری 

هســتند، کرونــا همچــون آتــش بــود و ققنوس هایــی کــه از ایــن آتــش 

ــری  ــر و بهت ــان های مؤث ــواده انس ــود و خان ــرای خ ــد ب ــرون می آین بی

خواهنــد بــود.

وناکوسوانتشار
رفتاربهوابسته

انسان هااجتماعی
است

هزاردوازبیشفعالیت
مراکزدریرستاکادر

الچهارمدرمانی
وبخیای

دغدغه،شغلییتام
اصلیرستاران

علــوم  دانشــگاه  رئیــس  وبــدا؛ 

و  بهداشــتی  خدمــات  پزشــکی، 

ــاری از  ــال و بختی ــی چهارمح درمان

اشــتغال دو هــزار و ۶۶ کادر پرســتاری 

ایــن  تابعــه  درمانــی  مراکــز  در 

دانشــگاه خبــر داد.

بــه گــزارش وبــدا؛ دکتــر مجیــد شــیرانی 

افــزود: از این تعــداد ۲۱۴ کادر پرســتاری در 

بیمارستان تامین اجتماعی استان مشغول

 به خدمت هستند.

وی تصریــح کــرد: یکهــزار و ۸۵۲ کادر پرســتاری دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان شــامل: یکهــزار و 

۴۴۵ پرســتار، ۱۶۲ اتــاق عمــل ، ۱۲۶ هوشــبری و ۸۲ بهیــار مــی باشــد.

دکتــر شــیرانی خاطــر نشــان کــرد: حــدود ۳۲۰ نیــروی شــرکتی و تقریبــًا همیــن تعــداد نیــروی 

طرحــی در دانشــگاه مشــغول بــه فعالیــت هســتند.

به گفته وی، طی دو سال اخیر ۳۷ کمک پرستار جذب مراکز درمانی استان شده اند.

وی، تعــداد تخــت مصــوب و فعــال مراکــز درمانــی اســتان را بــه ترتیــب دوهــزار و ۱۱۷ و یکهــزار و 

۶۷۳ تخــت اعــالم کــرد.

رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی چهارمحــال و بختیــاری بــا اشــاره بــه کمبــود نیــروی پرســتاری 

مراکــز درمانــی اســتان اظهــار امیــدواری کــرد: بخشــی از این کمبود بــا اســتخدامی کــه وزارت دارد 

جبــران شــود و بــه زودی شــاهد تبدیــل وضعیــت نیــروی هــای شــرکتی باشــیم.

وی در ادامــه بــه آمــار دانشــجویان شــاغل بــه تحصیل در رشــته پرســتاری دانشــگاه علوم پزشــکی 

اســتان اشــاره داشــت و افــزود: هم اکنــون در دانشــکده پرســتاری و مامایی شــهرکرد

در مقطــع کارشناســی پرســتاری ۳۱۲ نفــر، در مقطــع کارشناســی ارشــد مراقبــت ویــژه ۲۷ نفــر، در 

مقطــع کارشناســی ارشــد داخلــی جراحــی ۳۷ نفــر، در مقطــع کارشناســی ارشــد کــودکان ۱۳ نفــر و 

در دانشــکده پرســتاری بروجــن نیــز ۱۶۵ نفــر مشــغول بــه تحصیــل هســتند.

ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش ــدا؛ رئی وب

ــه  ــود امنیــت شــغلی را ازجمل شــهرکرد نب

دغدغه هــای مهــم پرســتاران عنــوان کــرد.

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

دوم دی مــاه در نشســت صمیمی اســتاندار 

ــه  ــاری بــا اعضــای خان چهارمحــال و بختی

پرســتاری و حــزب خانــه پرســتاران اســتان 

افــزود: یکــی از مشــکالت پرســتاران در حــال 

ــه  ــغلی اســت ک ــت ش حاضــر نداشــتن امنی

ــوص  ــن خص ــی در ای ــود نگران ــم وج علی رغ

بــه انجــام وظایــف خــود اهتمــام دارنــد. 

رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد بــا 

اشــاره بــه اینکــه پرســتاری یکــی از مشــاغل 

پــر از نگرانــی و ســخت اســت و معمــوًال 

پرســتاران در معــرض بیماری هــای زیــادی 

ــاری  ــیوع بیم ــا ش ــه داد: ب ــد، ادام ــرار دارن ق

ــه  ــتاران ب ــختی کار پرس ــف و س ــا وظای کرون

ــر  ــد براب ــش چن ــر زحمت ک ــک قش ــوان ی عن

شــد.

ــان اینکــه ۳۰ درصــد پرســتاران  وی بــا بی

شــاغل در بیمارســتان ها و مراکــز درمانــی 

ــدند  ــال ش ــا مبت ــاری کرون ــه بیم ــور ب در کش

ــن  ــده ای از ای ــی ع ــه حت ــم ک ــاهد بودی و ش

عزیــزان جــان خــود را نیــز در ایــن راه از 

ــد، عنــوان کــرد: ابتــال پرســتاران  دســت دادن

بــه بیمــاری کرونــا و خــروج اجبــاری ایشــان 

از رونــد مراقبــت از بیمــاران فشــار کاری دیگــر 

ــرد. ــدان ک ــتاران را دوچن پرس
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برای بازگشت کامل به زندگی قبل 
از شیوع کرونا حداقل باید دوسوم 

جمعیت کشور واکسینه شوند

کمبود فضای آموزشی از مهمتر�ن مشکالت دانشکده دندانپزشکی شهرکرد

پزشــکی،  علــوم  دانشــگاه  رئیــس  وبــدا؛ 

ــال و  ــی چهارمح ــتی و درمان ــات بهداش خدم

بختیــاری بــا بیــان اینکــه شــاید موثرتریــن راه 

بــرای غلبــه بــر بیمــاری کرونــا واکسیناســیون 

ــی  ــاد ایمن ــرای ایج ــزود: ب ــد اف ــی باش همگان

دســته جمعــی بایــد حداقــل بیــش از ۶۰ 

ــد. ــت کنن ــن را دریاف ــت واکس ــد جمعی درص

بــه گــزارش وبــدا؛ دکتــر مجیــد شــیرانی بــرای 

بازگشــت بــه زندگــی قبــل از شــیوع بیمــاری 

ــت  ــیع را الزم دانس ــیون وس ــا واکسیناس کرون

ــی۳  ــه نظــر نمــی رســد طــی ۲ ال ــزود: ب و اف

ــیون  ــام واکسیناس ــکان انج ــده ام ــه آین هفت

وســیع در کشــور وجــود داشــته باشــد و 

ممکــن اســت ایــن اقــدام بــه بهــار ســال آینده 

ــول شــود. موک

ــی  ــادی زندگ ــه روال ع ــت ب ــرای بازگش وی، ب

تزریــق واکســن برای درصــد باالیــی از جمعیت 

و گــروه هــای پرخطــر را الزم دانســت.

ــان طــور  ــه هم ــان اینک ــا بی ــر شــیرانی ب دکت

کــه رعایــت دســتورالعمل و موازیــن بهداشــتی 

موجــب کاهــش بــار بیمــاری کرونــا شــد، بــر 

عکــس آن نیــز صــدق مــی کنــد گفــت: هرگونه 

ــت  ــگاری در رعای ــادی ان ــگاری و ع ــهل ان س

پروتــکل هــای بهداشــتی شــعله ور شــدن 

دوبــاره بیمــاری را در 

پــی خواهــد داشــت.

بــه  داد:  ادامــه  وی 

کامــال  علمــی  لحــاظ 

مشــخص اســت کــه چیــزی 

بیمــاری  شــیوع  موجــب 

مــی شــود، بیمــاری ویروســی 

مــراودات  و  اســت  بیولوژیــک 

انســانی عامــل انتقــال آن از فــردی 

ــذا مهمتریــن راه  بــه فــرد دیگــر اســت، ل

ــع  ــرل بیمــاری محدودیــت تــردد هــا، من کنت

ی خانوادگــی، دوســتانه و  برگــزاری دورهمی

اســت. تجمعــات 

رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد 

گفــت: از آنجایــی کــه اعمــال محدودیــت هــا 

انــد عمــری و نامحــدود باشــد، بایــد بــه  نمی

طــور تدریجــی و پلکانــی ایــن محدودیــت هــا 

برداشــته شــود.

ــد  ــدا بای ــرد: در ابت ــه ک ــیرانی اضاف ــر ش دکت

محدودیــت هایــی کــه کمترین اثر و بیشــترین 

ــه  ــد از جمل ــر معیشــت مــردم دارن ــر را ب تاثی

اصنــاف و مشــاغل بازگشــایی شــود و همــان 

گونــه کــه نهضــت همگانی مــردم بــرای پرهیز 

از دورهمــی هــا، جشــن هــای عروســی و کمتر 

از 

مراســم  آن 

هــای عــزاداری در کاهــش بــار بیمــاری موثــر 

ــه  ــن مرحل ــز آخری ــا نی ــایی ه ــود در بازگش ب

محدودیت  رفــع  نقطــه  و  بازگشــایی 

برداشــته شــدن منــع برگــزاری تجمعــات 

و دورهمــی هــای خانوادگــی و فامیلــی و 

باشــد. دوســتانه 

دکتــر شــیرانی گفــت: پــس از اصنــاف نیــز می 

تــوان برخــی تجمعــات اجتماعی مثــل مدارس 

ــت  ــا رعای ــدود و ب ــدار مع ــه مق و جلســات ب

دســتورالعمل هــای بهداشــتی بازگشــایی و در 

ــای  ــی ه ــایی دورهم ــاهد بازگش ــت ش نهای

ــی باشــیم. خانوادگ

پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  رئیــس  وبــدا؛ 

ــب و  ــی مناس ــای فیزیک ــود فض ــهرکرد نب ش

فاقــد اســتانداردهای آموزشــی را از مهمتریــن 

مشــکالت دانشــکده دندانپزشــکی این اســتان 

ــرد. ــان ک بی

بــه گــزارش وبــدا؛ دکتــر مجیــد شــیرانی 

ــزاد  ــر به ــا دکت ــی ب ــم اندیش ــت ه در نشس

هوشــمند دبیــر شــورای آمــوزش دندانپزشــکی 

ــت؛  ــار داش ــت اظه و تخصصــی وزارت بهداش

در جهــت رفــع مســایل و مشــکالت و ارتقــای 

ــدود ۵  ــهرکرد، ح ــکی ش ــکده دندانپزش دانش

هــزار مترمربــع فضــای اســتاندار آموزشــی نیــاز 

اســت کــه مقــرر شــد جهــت ترمیم و گســترش 

ــن  ــزات دانشــکده ای فضــای فیزیکــی و تجهی

ــوی وزارت  ــای الزم از س ــت ه ــتان، حمای اس

ــرد. ــورت پذی ــت ص بهداش

ــن  ــل موقــت ای وی افــزود: بــه منظــور ح

مشــکل و در جهــت رفــع نیازهــای آموزشــی، 

ســوله ای بــه مســاحت یــک هــزار متــر مربــع 

بــا ظرفیــت ۵۰ یونیــت در دو بخــش در حــال 

ــی باشــد. احــداث م

رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد 

اضافــه کــرد: تأمین نیــروی انســانی متخصص 

ــه صــورت هیئــت علمــی، از طریــق اصــالح  ب

ــود  چــارت تشــکیالتی دانشــکده از مــواردی ب

ــرار  ــی ق ــن نشســت مــورد بررس کــه در ای

ــت. گرف

وی همچنیــن اســتفاده از فرصــت هــای آزمون 

هــای اســتخدامی جهــت جــذب نیــروی 

انســانی غیــر از هیئــت علمــی را از دیگــر 

ــرد. ــوان ک ــت عن ــن نشس ــات ای مصوب

ــش کمــی  ــه افزای ــا اشــاره ب ــر شــیرانی ب دکت

ــکده  ــی دانش ــای تحصیل ــته ه ــی رش و کیف

دندانپزشــکی شــهرکرد اظهــار داشــت: راه 

انــدازی رشــته کارشناســی پروتــز از ســال 

ــی در  ــز آموزش ــن مرک ــده در ای ــی آین تحصیل

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــتور کار ق دس
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وبــدا؛ رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد 

ــه  ــان پرهیــز از برگــزاری هــر گون گفــت: همچن

تجمعــات، جلســات، دورهمــی هــای خانوادگی، 

ــات  ــزا و تجمع ــمات ع ــی، مراس ــن عروس جش

سیاســی در اســتان چهارمحــال و بختیــاری 

الزامــی اســت.

بــه گــزارش وبــدا؛ دکتر مجید شــیرانی در ســی و 

دومیــن نشســت ســتاد اســتانی مقابله بــا کرونا 

بــا بیــان اینکــه از ابتــدای شــیوع ویــروس کرونا، 

ایــران ســه مــوج بیمــاری را پشــت سرگذاشــت 

گفــت: خوشــبختانه در حــال حاضــر بــا اعمــال 

ــی  مدیریت هــای هوشــمند و اجــرای طــرح مل

شــهید ســپهبد حــاج قاســم ســلیمانی، وضعیت 

ــه  ــاری ب ــال و بختی ــا در چهارمح ــاری کرون بیم

ــان  ــا همچن ــت ام ــیده اس ــبی رس ــات نس ثب

مراجعــه  افزایــش  خصــوص  در  نگرانی هــا 

کننــدگان بیمــاران ســرپایی وجــود دارد.

ــه  ــاه ۹۹ ب ــان م ــه آب ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب

ــز  ــه انگی ــا فاجع ــاری کرون ــیوع بیم ــاظ ش لح

ــک  ــش ازی ــت بی ــه ظرفی ــد چراک ــزارش ش گ

ســوم تخت هــای بیمارســتانی اســتان مملــو از 

بیمــاران کرونایــی بــود گفــت: از اول آذرمــاه بــا 

تمهیــدات اندیشــیده شــده ســیل نزولــی آمــار 

کرونــا آغــاز شــد و خوشــبختانه بــا کــم شــدن 

تعــداد بیمــاران بســتری و کاهــش مــرگ و میــر 

ــت  ــه وضعی ــون ب ــد ۱۹ ، هم اکن ــی از کووی ناش

ــم. ــبی دســت یافتی ــات نس ثب

رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد اظهــار 

ــوس  ــاری منح ــیوع بیم ــدای ش ــت: از ابت داش

کرونــا در چهارمحــال و بختیــاری تعــداد نمونــه 

گیری هــای انجــام شــده از افــراد مشــکوک 

بــه ایــن بیمــاری، ۶۳ هــزار و ۵۴۶ مــورد بــوده 

اســت.

ــداد  ــن تع ــرد: از ای ــه ک ــر شــیرانی اضاف دکت

ــد و  ــزارش ش ــت گ ــورد مثب ــزار و ۹۷۵ م ۲۲ ه

۷۳۵ نفــر نیــز بــر اثــر ابتــال بــه ایــن بیمــاری در 

اســتان چهارمحــال و بختیــاری جــان خــود را از 

ــد. ــت دادن دس

وی ادامــه داد: در مجمــوع ۲۲ هــزار و ۹۷۵ نفــر 

در اســتان در دام کرونــا گرفتــار شــدند.

وی افــزود: هــم اکنــون حفــظ فاصلــه فیزیکــی و 

رعایــت فاصلــه گــذاری اجتماعــی از مهــم تریــن 

پروتکل هایــی اســت کــه بایــد از ســوی مــردم و 

مســئولین رعایــت گردد.

اســتان  کــرد:  خاطرنشــان  شــیرانی  دکتــر 

ــت  ــوص رعای ــاری در خص ــال و بختی چهارمح

همچــون  فــردی  بهداشــت  پروتکل هــای 

ــده  ــی کنن اســتفاده از ماســک و مــواد ضدعفون

ــه  ــرار گرفت ــور ق ــر در کش ــتان های برت ــزو اس ج

ــت . اس

وی بــا اشــاره بــه اجــرای طــرح شــهید ســپهبد 

حــاج قاســم ســلیمانی مبتنــی بــر محلــه 

و خانــواده محــور گفــت: ایــن طــرح بــا 

راهبردهــای ۷ گانــه از اول آذرمــاه ۹۹ آغــاز شــد 

و بــا هــدف کاهــش مــوارد بســتری و مــرگ و 

ــدگان  ــیب دی ــت از آس ــن حمای ــر و همچنی می

ناشــی از کرونــا بــا موفقیــت در اســتان در حــال 

ــت. اجراس

دکتــر شــیرانی یــادآور شــد: ایــن طــرح در قالب 

ی  تیــم هــای ســه گانــه عملیاتــی شــامل تیم

مراقبتــی، نظارتــی و حمایتــی در ســطح اســتان 

اجــرا مــی شــود.

دکتــر شــیرانی تاکیــد کــرد: بهتــر شــدن شــرایط 

ــا  ــت ه ــدن محدودی ــته ش ــه برداش ــه منزل ب

ــورت  ــه ص ــد ب ــا بای ــایی ه ــت و بازگش نیس

پلکانــی و بــا اولویــت مشــاغل کــم تاثیــر و کــم 

ــود. ــام ش ــه انج هزین

وبــدا؛ رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی، خدمــات بهداشــتی و درمانــی بــا اشــاره 

بــه افزایــش شــیوع بیمــاری کرونــا در اســتان خوزســتان و برخــی نقــاط کشــور، از 

مــردم خواســت از تــردد و مســافرت هــای غیــر ضــروری خــودداری کننــد.

بــه گــزارش وبــدا؛ دکتــر مجیــد شــیرانی بــا اشــاره بــه ابــالغ نامــه وزیــر بهداشــت، 

ــای  ــردد از مرزه ــت در ت ــال محدودی ــر اعم ــی ب ــکی مبن ــوزش پزش ــان و آم درم

اســتان خوزســتان بــه اســتان هــای همجــوار آن و حتــی منــع تــردد بیــن شــمال 

و جنــوب ایــن اســتان ابــراز امیــدواری کــرد: مــردم نیــز بــا توجــه بــه دســتورالعمل 

هــای ابالغــی بــه کنتــرل شــیوع بیمــاری کرونــا کمــک کننــد.

پرهیز از تجمعات
 همچنان الزامی است

اجتناب از تردد و مسافرت های غیر ضروری
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استان چهارمحال و بختیاری پ�یشتاز در
 امر کنترل و مدیر�ت اپ�یدمی کووید ۱۹

ــکی،  ــوم پزش ــگاه عل  وبــدا؛ رئیــس دانش

ــال  ــی چهارمح ــتی و درمان ــات بهداش خدم

ــئولین،  ــت مس ــه هم ــت: ب ــاری گف و بختی

صحیــح  مدیریــت  و  مــردم  همراهــی 

مســئولین حــوزه ســالمت، ایــن اســتان در 

ــد ۱۹  ــرل و مدیریــت اپیدمــی کووی امــر کنت

ــمار  ــور بش ــق کش ــای موف ــتان ه ــزو اس ج

ــی رود. م

بــه گــزارش وبــدا؛ دکتــر مجیــد شــیرانی در 

ــال  ــگاه، در ح ــای دانش ــات امن ــه هی جلس

حاضــر از مســائل مهــم حــوزه ســالمت بــه 

بحــران شــیوع بیمــاری کرونــا اشــاره داشــت 

و افــزود: بــا توجــه بــه فراهــم نبــودن 

بــرای  اســتان  در  زیرســاخت هــای الزم 

مقابلــه بــا بحــران هــا و ضعــف در امکانــات 

بخــش هــای ویــژه و تجهیــزات تشــخیصی، 

مســئولین امــر بــا لحاظ اســتراتژی و شــرایط 

ــزی و  ــه ری ــه برنام ــدام ب ــاص اســتان اق خ

ــه ای  ــًا نوآوران ــه ای و بعض ــات مداخل اقدام

ــبی  ــت نس ــل آن موفقی ــه حاص ــد ک نمودن

در امــر کنتــرل اپیدمــی کوویــد ۱۹ از ابتــدای 

ــاری در کشــور اســت. ــن بیم شــیوع ای

وی بــا بیــان اینکــه چهارمحــال و بختیــاری 

تنهــا بــا یــک پیــک شــدید بیمــاری کرونــا 

مواجــه شــد افــزود: بیشــترین میزان شــیوع 

بیماری در اســتان دراواخر تابســتان و ناشــی 

از افزایــش مســافرت هــا ، مســائل فرهنگــی 

ــی  ــد و عروس ــای عق ــم ه ــزاری مراس و برگ

پیــش از شــروع مــاه هــای محــرم و صفــر 

و تمایــل هــم اســتانیانی کــه ســاکن مناطــق 

ــه حضــور در آئیــن  دیگــر کشــور هســتند ب

ــرم در زادگاهشــان،  ــه اول مح ــزاداری ده ع

موجــب اوجگیــری بیمــاری و طوالنی شــدن 

آن بــه مــدت ۱۲ هفتــه در اســتان شــد.

ــی  ــه شــیب تنــد نزول ــان اینک ــا بی وی ب

ــتان  ــاه در اس ــل آذرم ــا از اوای ــی کرون منحن

ــل  ــه قب ــدود ۳ هفت ــزود: از ح ــد اف ــاز ش آغ

رونــد نزولــی بیمــاری متوقــف شــده اســت 

ــا خوشــبختانه افزایــش هــم نداشــته  ام

ــت. اس

ــداد مراجعــات  ــت: در تع ــر شــیرانی گف دکت

ســرپایی نیــز بــا نوســان هایــی مواجــه و در 

شــرایط بیــم و امیــد هســتیم.

بــه گفتــه وی، در مجمــوع از ابتــدای شــیوع 

ــاران  ــری از بیم ــه گی ــزار نمون ــاری ۶۴ ه بیم

مشــکوک بــه کرونــا انجــام کــه از ایــن تعداد 

تســت ۲۳ هــزار نفــر مثبــت گــزارش شــده 

اســت.

ــهرکرد  ــکی ش ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش رئی

تعــداد مراجعــات ســرپایی و بیماران بســتری 

را بــه ترتیــب ۱۹ هــزار و ۴ هــزار نفــر اعــالم 

کــرد و افــزود: مجمــوع فوتــی هــای ناشــی 

از کرونــا نیــز بــه ۷۴۴ مــورد رســیده اســت. 

ــز  ــه ج ــه ب ــان اینک ــا بی ــیرانی ب ــر ش دکت

ــایر  ــال در س ــاران بدح ــرگ بیم ــاخص م ش

شــاخص هــا وضعیــت اســتان از نــرم 

کشــوری بهتــر بــوده اســت اظهــار داشــت: 

درصــد فــوت مبتالیــان بــه کرونــا در اســتان 

کمتــر از میانگیــن کشــوری و درصــد بهبــود 

ــد. ــی باش ــش از آن م ــگان بی یافت

وی، کاهــش بــار مراجعــات بیمارســتانی 

بخــش  در  بســتری  بیمــاران  تعــداد  و 

ــدک  ــداد بســیار ان ــژه و تع ی وی مراقبت

فوتــی در اورژانــس را از دیگــر توفیقــات 

دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد در کنتــرل 

ــی کوویــد ۱۹ برشــمرد. اپیدم

ــال و بختیــاری را علــی رغــم  وی چهارمح

ــز تخصصــی  ــود مراک ــا، کمب ــت ه محدودی

امــکان تفکیــک  و عــدم  و بیمارســتانی 

بیمارســتان هــای ارائــه دهنــده خدمــت بــه 

بیمــاران کرونایــی، از اســتان هــای پیشــگام 

در امــر مقابلــه بــا کرونا برشــمرد و افــزود: راه 

ــدازی کلینیــک هــای تخصصــی تنفســی  ان

ــی  ــی تنفس ــای حمایت ــم ه ــکیل تی و تش

ــه  ــرای ارائ ــب ب ــز منتخ ــی ۳۸ مرک و معرف

خدمــات بــه بیمــاران مشــکوک بــه کرونــا از 

دیگــر اقداماتــی اســت کــه منجــر بــه ارائــه 

ــی  ــطح مل ــگاه در س ــق دانش ــرد موف عملک

شــد.

بــه گفتــه وی، در حــال حاضــر بطور متوســط 

روزانــه ۵۰ بیمــار بســتری و حــدود ۱۳ بیمــار 

ــا در بخــش مراقبــت هــای  ــه کرون مبتــال ب

ویــژه مراکــز درمانــی اســتان تحــت مراقبــت 

و درمــان هســتند.

رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد در 

ــه خاطــر نشــان کــرد: در حــال حاضــر  ادام

دو هــزار و ۷۰۰ دانشــجو و حــدود ۲۴۰ عضــو 

ــن  ــت دانشــکده ای ــی در هف ــات علم هی

ــه تحصیــل و خدمــت  دانشــگاه مشــغول ب

هســتند.

وی، تعــداد کارکنــان این دانشــگاه را هشــت 

هــزار و ۳۰۰ نفراعــالم و افزود: دانشــگاه علوم 

پزشــکی شــهرکرد بــا ۹ بیمارســتان و بیــش از 

۱۲۰ مرکــز جامــع خدمات ســالمت روســتایی 

و شــهری و قریــب بــه ۴۰۰ خانــه بهداشــت 

یند. بــه مــردم خدمــات ارائــه می

گفتنــی اســت، جلســه هیــات امناء دانشــگاه 

ــن روز از  ــهرکرد در هفتمی ــکی ش ــوم پزش عل

ــس  ــالن کنفران ــل س ــاه ۹۹ در مح ــن م بهم

ســردار ســپهبد حــاج قاســم ســلیمانی 

دانشــگاه و همزمــان  رحمتیــه  مجتمــع 

ــر  ــل دفت ــس در مح ــو کنفران ــورت ویدئ بص

نماینــده وزیــر و دبیــر هیــات امنــای مجامــع 

و  بهداشــت، درمــان  وزارت  و شــوراهای 

ــد. ــزار ش ــکی برگ ــوزش پزش آم
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توسعه همه جانبه کشور ماحصل حماسه شکوهمند انقالب 
اسالمی خواهد بود

آغاز واکسیناسیون کرونا در 
چهارمحال و بختیاری همزمان با سراسر کشور

وبــدا؛ رئیــس دانشــگاه علــوم 

پزشــکی شــهرکرد با گرامیداشــت 

پیــروزی  و دومیــن ســالگرد  چهــل 

شــکوهمند انقــالب اســالمی گفــت: چلــه دوم 

انقــالب اســالمی بــا پیشــرفت و توســعه همــه 

ــه کشــور تــداوم خواهــد یافــت. جانب

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

ــالب  ــکوهمند انق ــروزی ش ــالگرد پی جشــن س

ــر  ــی نظی ــه ب ــار داشــت: حماس اســالمی اظه

پیــروزی شــکوهمند انقــالب اســالمی بــر 

ــم  ــه ظل ــی در زمین ــاد مل ــزم و اتح ــاس ع اس

ســتیزی صــورت گرفــت و منجــر بــه یکــی از 

ــد. ــا ش ــی در دنی ــزرگ تاریخ ــع ب وقای

وی افــزود: در جریــان انقــالب اســالمی هــدف 

ــردم، دســتیابی  ــه از ســوی م از ایجــاد حماس

بــه کشــوری ســرآمد و توســعه همــه جانبــه و 

پیشــرفت در حــوزه های سیاســی، کشــورداری، 

ســالمت،فرهنگی،  صنعــت،  اقتصــادی، 

ــوده اســت.  اجتماعــی و اقتصــادی ب

وی یــادآور شــد: امــروزه کل کشــور بــه لحــاظ 

تئــوری،  

ــردم  ــه م هم

ــه  ــعه هم ــر توس ب

تفاهــم  کشــور  جانبــه 

ــد. دارن

دکتــر شــیرانی تصریــح کــرد: هــم اکنــون 

ــه  ــی ب ــدت مل ــم، وح ــن مه ــق ای ــرای تحق ب

ــته  ــون گذش ــور همچ ــن فاکت ــوان مهمتری عن

ــد در  ــوردار اســت و بای ــژه برخ ــت وی از اهمی

ــا از ســوی  ــکنی ه ــدت ش ــی وح ــل برخ مقاب

ــرد. ــیاری ایســتادگی ک ــا هوش ــمن، ب دش

ــهرکرد در  ــکی ش ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش رئی

ادامــه اضافــه کــرد: عــزم همگانــی و امیــد بــه 

آینــده از دیگــر مــوارد مهمــی اســت کــه بایــد 

بــرای تحقق اهداف کشــور در چلــه دوم انقالب 

اســالمی 

ــه  ــورد توج م

قــرار گیــرد.

دکتــر شــیرانی در پایــان گفــت: نعمــت انقالب 

و نظــام اســالمی، نعمــت بســیار بزرگی ســت 

کــه بایــد شــکر گــزار و قــدردان آن بــود و ایــن 

امیــد را زنــده نگهداشــت.

وبــدا؛ رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی، 

ــی چهارمحــال و  ــات بهداشــتی و درمان خدم

ــا در  ــق واکســن کرون ــاز تزری ــاری، از آغ بختی

ــا سراســر کشــور در  ــان ب ــن اســتان همزم ای

بیســت و یکمیــن روز از بهمــن مــاه ۹۹ خبــر 

داد.

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

افــزود: محمولــه اولیه شــامل ۱۵۰ دوز واکســن 

مــی باشــد کــه بــه اولیــن گــروه در اولویــت 

یعنــی کادر درمانــی شــاغل در ای ســی یوهای 

مراکــز درمانــی اســتان ترزیــق خواهــد شــد.

ــروه کادر  ــه گ ــیرانی، س ــر ش ــه دکت ــه گفت ب

درمانــی، کهــن ســاالن و بیمــاران زمینــه ای در 

اولویــت دریافــت واکســن کرونــا هســتند کــه 

توزیــع واکســن در بیــن همیــن گــروه هــا نیز 

اولویــت بنــدی مــی شــود.

ورود  بــا  تدریــج  بــه  داد:  ادامــه  وی 

ی جدیــد بــه کشــور ســایر گروه  محموله

. و عمــوم مــردم واکســن را دریافــت می

دکتــر شــیرانی تعــداد واجدیــن شــرایط 

ــر  ــه اول را ۲۶۰ نف ــن در مرحل ــت واکس دریاف

ی  اعــالم کــرد و افــزود: ایــن افــراد در بخش

ای ســی یــو و ویــژه کرونایــی مراکــز درمانــی 

اســتان مشــغول بــه خدمــت هســتند.

رئیــس دانشــگاه علوم پزشــکی اســتان گفت: 

پــس از کارکنــان بخــش هــای ای ســی یــو به 

ترتیــب ســایر بخــش هــا از جملــه اورژانــس 

ــت  ــا در اولوی ــی کرون ــای عموم ــش ه و بخ

دریافــت واکســن قــرار خواهنــد گرفــت.

ــی  ــی م ــش بین ــزود: پی ــیرانی اف ــر ش دکت

شــود، پیــش از عیــد اولیــن گــروه هــدف، در 

بهــار تمرکــز بــر روی کهــن ســاالن بویــژه کهــن 

ســاالنی کــه در مراکــز اقامتی مســتقر هســتند 

و یــا در مراکــز نگهــداری معلولیــن نگهــداری 

ــت بعــدی ســالمندان  مــی شــوند و در اولوی

بــا رعایــت ترتیــب ســنی و در مرحلــه هــای 

بعــدی بیمــاران زمینــه ای در اولویــت دریافت 

واکســن قــرار خواهنــد گرفــت.



۱۵

تقدیر دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد از عملکرد موفق و 
درخشان رسانه ها در اطالع رسانی بیماری کرونا

ــا،  ــانه ه ــرد رس ــهرکرد عملک ــکی ش ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش ــدا، رئی وب

مطبوعــات و فضــای مجــازی در اطالع رســانی بیمــاری کرونــا را موفــق و 

درخشــان ارزیابــی کــرد.

بــه گــزارش وبــدا؛ دکتــر مجیــد شــیرانی در نوزدهمیــن روز از بهمــن مــاه 

۹۹ در نشســت خبــری بــا اصحــاب رســانه ضمــن گرامیداشــت چهــل و 

دومیــن ســالگرد پیــروزی شــکوهمند انقــالب اســالمی و ایــام اهللا دهــه 

ــالب و نظــام اســالمی  ــان اصلــی انق ــارک فجــر گفــت: مــردم صاحب مب

هســتند کــه در ایــن راه از جــان و مــال خــود گذشــتند.

ــالمی را  ــالب اس ــدف انق ــهرکرد ه ــکی ش ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش رئی

ــه لحــاظ اجتماعــی، فرهنگــی، مذهبــی،  توســعه همــه جانبــه کشــور ب

اقتصــادی، صنعــت و ... تــا دســتیابی بــه کشــوری ســرآمد 

در همــه ابعــاد عنــوان کــرد و اظهــار داشــت: در این مســیر 

علــی رغــم اختــالف نظرهــا و نوســانات، وحــدت و عــزم 

ملــی بســیارحائز اهمیــت اســت چراکــه مقصد دســتیابی 

بــه توســعه همه جانبــه کشــور بیــن مــردم و مســئوالن 

واحــد اســت. 

وی افــزود: رســانه هــا یکــی از ارکان مهــم دموکراســی 

هســتند کــه بایــد اهــل فکــر و جریــان ســاز باشــند، و 

بــا روشــنگری و تخصصــی عمــل کننــد.

ــراغ راه  ــانه ها چ ــرد: رس ــه ک ــیرانی اضاف ــر ش دکت

ــد  ــتند و بای ــه اهــداف هس ــرای رســیدن ب ب

ــازه داده  ــه اج ــد ک ــل کنن ــوری عم ط

ــوزه  ــی در ح ــور سیاس ــود ام نش

ــردم  ــان م ــا ج ــه ب ــالمت ک س

ــود. ــل ش ــروکار دارد دخی س

وی یــادآورر شــد: در بحــث 

ــا  ــا کرون ــارزه ب پیشــگیری و مب

رســانه ها در کنــار دانشــگاه 

وزارت  و  پزشــکی  علــوم 

بهداشــت بســیار مطلــوب 

عمــل کردنــد و در تشــویق و 

ترغیــب مــردم بــرای رعایــت بهداشــت فــردی و اجتماعــی، ایــران جــزو 

ــت. ــوده اس ــه ب ــن زمین ــا در ای ــق دنی ــورهای موف کش

ــانه ها و  ــوب رس ــرد مطل ــطه عملک ــه واس ــه داد: ب ــیرانی ادام ــر ش دکت

مطبوعــات، حجــم زیــادی از اطالعــات در بحــث بیمــاری کرونــا بــه مــردم 

انتقــال یافــت.

ــا اشــاره بــه اینکــه در حــوزه بهداشــت و درمــان، دانشــگاه علــوم  وی ب

پزشــکی متولــی ســالمت مــردم اســت گفــت: در جریــان کنتــرل بیمــاری 

کرونــا، بــر اســاس برخــی مصلحــت اندیشــی هــا بــرای حفــظ ســالمت 

جســمی مــردم، معیشــت و ســالمت روان جامعــه، برخــی محدودیــت 

هــا و ممنوعیــت هــا در بــازه هــای زمانــی مشــخص کــم و زیــاد شــد.

ــوم پزشــکی شــهرکرد اضافــه کــرد: پیــش از  رئیــس دانشــگاه عل

انقــالب اســالمی تنهــا ســازمان بهــداری در چهارمحــال و بختیاری 

ــا  ــالب و ب ــس از انق ــت و پ ــردم می پرداخ ــی م ــور درمان ــه ام ب

تأســیس دانشــگاه علــوم پزشــکی تحــول چشــمگیری در حــوزه 

ســالمت و بهداشــت و درمــان اســتان رخ داد.

وی بــا اشــاره بــه ارائــه خدمــات بســیار گســترده از دانشــگاه علوم 

پزشــکی شــهرکرد تصریــح کــرد: ایــن دانشــگاه عــالوه بــر وظیفــه 

ــی آمــوزش و پژوهــش، در حوزه هــای درمــان، تحقیقــات و  اصل

فنــاوری هــای نویــن، بهداشــتی، ارائــه خدمــات ســطح یــک در 

ــاط در شــبکه هــای بهداشــت و درمــان،  ــن نق ــاده تری دور افت

نظــارت بــر غــذا و دارو و... را عهــده دار اســت.

ــوم  ــگاه عل ــن دانش ــزود: همچنی ــیرانی اف ــر ش دکت

ــران  ــا، بح ــه ه ــا فاجع ــورد ب ــکی در برخ پزش

ــه و ...  ــیل، زلزل ــل س ــه مث ــر مترقب ــای غی ه

یــی همچــون کرونــا و بیمــاری های  اپیدمی

دســته جمعــی نقــش خطیــر ایفــا مــی کنــد.

در پایــان ایــن نشســت از خبرنــگاران، 

رســانه هــا و فعــاالن فضــای مجــازی کــه 

ــا همــراه مــردم و  ــدای شــیوع کرون از ابت

مســئولین بودنــد تقدیــر بــه عمــل آمــد.



۱۶

حوزه بهداشت و درمان کشور 

در سطح دنیا سرآمد است

برنامهتلوونی

چشمانداز

وبــدا؛ رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی، خدمــات بهداشــتی 

ــاری در گفــت و گــوی برنامــه  ــی چهارمحــال و بختی و درمان

زنــده تلویزیونــی چشــم انــداز همزمــان بــا نهمیــن روز از ایــام 

اهللا دهــه فجــر بــه تشــریح وضعیــت بهداشــت و درمــان و 

دســتاورد هــای پیــروزی شــکوهمند انقــالب اســالمی در حوزه 

ســالمت پرداخــت.

بــه گــزارش وبــدا؛ دکتــر مجیــد شــیرانی ضمــن تبریــک فــرا 

ــه تحــول عظیــم در خدمــات  ــارک فجــر ب رســیدن دهــه مب

ــکوهمند  ــروزی ش ــایه پی ــان در س ــت و درم ــش بهداش بخ

ــه  ــور بلک ــا کش ــه تنه ــزود: ن ــاره و اف ــالمی اش ــالب اس انق

ــای  ــرز ه ــش در م ــاظ دان ــه لح ــاری ب ــال و بختی چهارمح

دانــش دنیــا حرکــت مــی کنــد و بــه لحــاظ دانــش، مهــارت 

ــا ســرآمد اســت. ــی در دنی ــی و فن علم

ــه  ــی، کشــور ب ــم تصــورات ذهن ــی رغ ــرد: عل ــح ک وی تصری

ــی باشــد  ــوب م ــز دارای وضعیــت مطل ــزات نی لحــاظ تجهی

ــروی  ــدد نی ــاختمانی و تع ــی و س ــاظ فیزیک ــه لح ــا ب و تنه

انســانی ضعــف هایــی وجــود دارد کــه ایــن قضیــه نســبت 

ــد. ــه اســتان نیــز صــدق مــی کن ب

وی در ادامــه بــه تشــریح دســتاوردهای حــوزه هــای 

آموزشــی، پژوهشــی، بهداشــتی و درمانــی پرداخــت و افــزود: برخــی از 

ی بهداشــتی و درمانــی نــه تنهــا بــه لحــاظ تامیــن نیازهــا  شــاخص

ــنجش  ــار س ــوان معی ــه بعن ــالمت، بلک ــوزه س ــات ح ــه خدم ــردم ب م

توســعه یافتگــی کشــورها مطــرح هســتند، کــه کشــور و اســتان در ارتقاء 

ــه دســت آورده اســت. ــادی ب ــات زی ــز توفیق ــن شــاخص هــا نی ای

ندازی  دکتــر شــیرانی بــا اشــاره بــه تقاضــای مــردم برخــی مناطــق بــه راه

بیمارســتان یــادآور شــد، تاســیس بیمارســتان در مناطــق کمتــر برخــوردار 

و کــم جمعیــت اقدامــی عــوام فریبانه اســت.

رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان افــزود: ایجــاد بیمارســتان جنرال 

بــا تخصــص هــای کــم و بکارگیــری متخصصیــن کــم تجربــه در مراکــز 

ــه تنهــا خدمــت نیســت بلکــه ظلــم مضاعــف بــه  کوچــک و محلــی ن

مــردم ایــن مناطــق محســوب مــی شــود.

ــک در  ــتقرار دندانپزش ــه اس ــت ب ــردم بازف وی در خصــوص تقاضــای م

ایــن منطقــه اظهــار داشــت: ضمــن اســتقرار دندانپزشــک در مــورز، مرکــز 

خدمــات جامــع ســالمت بازفــت بــه همــت خیریــن نیــک اندیــش و 

همــکاری دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان ســاخته و تجهیز شــده اســت 

کــه طــی یــک مــاه آینــده بــا امکانــات و تجهیــزات پیشــرفته از جملــه 

یونیــت دندانپزشــکی راه انــدازی مــی شــود.

وبــدا؛ رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی، خدمات 

ــاری  ــال و بختی ــی چهارمح ــتی و درمان بهداش

ــرا رســیدن بیســت و هفتــم رجــب ســالروز  ف

برانگیخته شــدن گل سرســبد بوســتان هستى، 

فخــر کائنــات، آخریــن پیــام آور الهــی و پیغمبر 

عظیم الشــان اســالم حضــرت محمــد(ص) 

ــوت؛  ــتین نب ــروان راس ــلمانان و پی ــه مس را ب

ــواده  ــتان و خان ــریف اس ــردم ش ــًا م خصوص

ــک گفــت. ــزرگ دانشــگاه تبری ب

بــه گــزارش وبــدا؛ دکتــر مجید شــیرانی افــزود: 

۲۷ رجــب المرجــب، روزی اســت کــه پــروردگار 

ــتاده  ــن فرس ــر آخری ــت را ب ــت بعث ــا نعم یکت

خویــش، فخــر کائنــات و گنجینــه اســرار الهــی 

ارزانــی داشــت و آن را وســیله ای بــرای هدایت 

انســان از ظلمــات و تاریکــی بــه ســوی نــور و 

روشــنایی قــرار داد.

ــرم (ص) ــر اک ــت پیامب ــرد: بعث ــح ک وی تصری

ســرآغاز راهــی شــد تــا انســان از شــرک، 

ــرون  ــاد بی ــل و فس ــض، جه ــی، تبعی الت بی

آمــده و بــه ســوی توحیــد، معنویــت، عدالت و 

کرامــت حرکــت کنــد. مبعــث نبــوی بــا نهضت 

معنــوی شــروع شــد و انقالبــی در عالــم بشــری 

ایجــاد کــرد کــه هنــوز دامنــه آن ادامــه دارد .

دکتــر شــیرانی در پایــان مجــددًا مبعــث رســول 

مهربانــی، عیــد رهایــی از جهــل و سرگشــتگی، 

شــکوفا شــدن و بیــداری انســان و آغاز رســالت 

حضــرت ختمــی مرتبــت حضــرت محمــد(ص) 

ــام آور  ــت و پی ــر رحم ــروان آن پیامب ــه پی را ب

حقیقــت و عدالــت، تبریــک و تهنیــت گفــت و 

در ادامــه بــرای مــردم عزیــز ایــن دیــار و بویــژه 

ــد  ــزاران نظــام ســالمت از درگاه خداون خدمتگ

هرچــه  رهایــی  و  ســالمتی  آرزوی  متعــال 

ســریعتر از بیمــاری و ویــروس منحــوس کرونــا 

را مســئلت نمــود.

تبر�ک ر�است دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد به مناسبت مبعث رسول اکرم (ص)



۱۷

وبــدا؛ رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی، خدمات 

بهداشــتی و درمانــی چهارمحــال و بختیــاری، از 

اثبــات ۳ مــورد ابتــال بــه نــوع جهــش یافتــه 

ویــروس کرونــا، مشــهور بــه کرونــای انگلیســی 

در ایــن اســتان خبــر داد.

بــه گــزارش وبــدا؛ دکتــر مجید شــیرانی افــزود: 

ــه از  ــش ۳ نمون ــج آزمای ــروز نتای ــروز و ام دی

ــخیص  ــرای تش ــده ب ــال ش ــای ارس ــه ه نمون

ویــروس نــوع جهــش یافتــه کرونــا بــه 

ــی  ــت قطع ــران مثب ــع در ته ــگاه مرج آزمایش

ــد. ــالم ش اع

ــاری  ــدرت ســرایت و بیم ــه ق ــا اشــاره ب وی، ب

ــه، نســبت  ــی بــاالی ویــروس جهــش یافت زای

ــر در  ــران ناپذی ــارات جب ــدن خس ــه وارد ش ب

ــای  ــکل ه ــت پروت ــی در رعای ــورت کوتاه ص

ــدار داد. ــتی هش بهداش

دکتــر شــیرانی تصریــح کــرد: ۲ مــورد از مــوارد 

ــه  ــرًا از اســتان خوزســتان ب ــات شــده، اخی اثب

ــوده و از  اســتان وارد و یــک مــورد در عــراق آل

مــرز ایــالم وارد کشــور و در نهایــت در اســتان 

تحــت درمــان و مراقبــت قــرار گرفتــه اســت.

وی بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر بررســی

نشــان مــی دهــد شــیوع بیمــاری بــه صــورت 

عمــودی بــوده و هنــوز ســرایت بیمــاری 

ــه  ــاران ب ــان بیم ــه اطرافی ــی و ب ــورت افق بص

ــه خطــرات  ــبت ب ــیده اســت، نس ــات نرس اثب

ــی در  ــورت افق ــه ص ــاری ب ــال بیم ــدی انتق ج

ــرد. ــی ک ــار نگران ــتان اظه اس

اســتان  از  بعــد  کــرد:  نشــان  خاطــر  وی 

خوزســتان چهارمحــال و بختیــاری در معــرض 

بیشــترین آســیب و خطــر شــیوع نــوع جهــش 

ــرار دارد. ــا ق ــروس کرون ــه وی یافت

رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد، خطر 

مــرگ و میــر ناشــی از ابتــال بــه نــوع جهــش 

ــوع  ــتر از ن ــد بیش ــروس را ۳۰ درص ــه وی یافت

قبلــی آن عنــوان کــرد و و نســبت بــه کاهــش 

ســن مبتالیــان بــه بیمــاری هشــدار داد.

وبــدا؛ رئیــس دانشــگاه علوم پزشــکی شــهرکرد 

ــش  ــای جه ــاری کرون ــه شــیوع بیم ــبت ب نس

ــودکان،  ــن ک ــه انگلیســی بی ــوم ب ــه موس یافت

ــتان  ــاالن در اس ــان و میانس ــان، جوان نوجوان

ــدار داد. ــاری هش ــال و بختی چهارمح

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

ــا  ــار داشــت: ب ــی اظه ــا رســانه مل ــه ب مصاحب

توجــه بــه بــروز عالئــم کرونــای جهــش یافتــه 

موســوم بــه انگلیســی در افــراد مشــکوک بــه 

ایــن بیمــاری، وجــود ایــن ویــروس و چرخــش 

داخلــی آن از فــردی بــه فــرد دیگــر در اســتان 

ــه اثبــات و قطعیــت رســیده اســت. ب

مــوارد جدیــد  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 

مشــکوک ابتــال بــه کرونــای جهــش یافتــه در 

ــون  ــرد: هــم اکن ــه ک اســتان وجــود دارد اضاف

ــای انگلیســی بیشــتر  ــروس منحــوس کرون وی

کــودکان، نوجوانــان، جوانــان و میانســاالن 

ــن  ــت ای ــروری س ــه ض ــرار داده ک ــدف ق را ه

گروهــا نســبت بــه رعایــت 

پروتکل هــای بهداشــتی از 

ــک  ــتفاده از ماس ــه اس جمل

ــداوم  ــوی م ــت و ش و شس

دســت هــا، بیــش از پیــش 

ــد. دقــت کنن

دکتــر شــیرانی خاطرنشــان 

حاضــر  حــال  در  کــرد: 

بســیاری از بیماران بســتری 

در مراکــز درمانــی اســتان را 

ــان  ــال و جوان ــراد میانس اف

ــد. ــکیل داده ان تش

وی ادامــه داد: طــی هفتــه اخیــر بــا اســتراتژی 

ــرادی  ــی ســریع و رصــد و رهگیــری اف بیماریاب

ــتند، از  ــاران داش ــا بیم ــک ب ــاس نزدی ــه تم ک

شــیب رونــد افزایشــی شــیوع بیمــاری کرونــا 

جلوگیــری بــه عمــل آمــد.

دکتــر شــیرانی افــزود: بــا توجه بــه فرا رســیدن 

ایــام پایانــی ســال و شــلوغی بــازار، امید اســت 

بــا همراهــی مــردم فهیــم و همدلی مســئولین 

ــا  ــتی ب ــول بهداش ــت اص ــن رعای ــتان ضم اس

ــا  ــار بیمــاری کرون ــت، در مه ــواس و دق وس

موفــق عمــل کنیــم.

پای کرونا انگلیسی به 
چهارمحال و بختیاری باز شد

ویروس تاجدار در کمین 
کودکان، جوانان و میانساالن



۱۸

وبــدا؛ رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی، خدمــات بهداشــتی و درمانی 

چهارمحــال و بختیــاری گفــت: علــی رغــم همــه خطــرات و تهدیــد 

ــه  هــای ویــروس جهــش یافتــه کرونــا، شــرایط کنونــی نســبت ب

ابتــدای شــیوع کوویــد ۱۹ از محاســن متعــددی برخــوردار اســت.

بــه گــزارش وبــدا؛ دکتــر مجیــد شــیرانی در گفــت و گــوی برنامــه 

ــزود: در  ــفندماه ۹۹ اف ــن روز از اس ــده "چشــم انــداز " در دهمی زن

ــودن  ــناخته ب ــه ناش ــه ب ــا توج ــا ب ــروس کرون ــیوع وی ــدای ش ابت

ویــروس، صحبــت از زمــان نامحــدود بــرای رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی 

ــود. مطــرح ب

وی ادامــه داد، در خصــوص نــوع جهــش یافتــه ویــروس بــا توجــه بــه انتشــار عمومــی ویــروس و انتقال 

آن از خــارج اســتان بــه داخــل بــا تشــدید نظــارت هــا و رعایــت وســواس گونــه پروتــکل هــای بهداشــتی مــی تــوان به ســادگی از انتشــار 

افقــی ویــروس و ســخت تــر شــدن شــرایط مهــار آن جلوگیــری کرد.

وی بــا بیــان اینکــه بــرای پیشــگیری از شــیوع ویــروس جهــش یافتــه نیــاز بــه زمــان طوالنــی نیســت افــزود: بــا رعایــت ۲ تــا ۳ هفتــه ای 

پروتــکل هــای بهداشــتی و اعمــال محدودیــت هــای تــردد مــی تــوان به روال ســابق برگشــت.

رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد توصیــه اســتفاده از دو ماســک در صــورت لــزوم حضــور افــراد در تجمعــات ومحیط هــای عمومی 

اشــاره داشــت و افــزود: یــک عــدد ماســک ســه الیــه و یــک ماســک پارچــه ای یــا از نــوع دیگــر بــرای جلوگیــری از حرکــت دو ماســک 

روی یکدیگــر و کاهــش اثرگــذاری زدن ماســک توصیــه مــی شــود.

دکتــر شــیرانی، رعایــت فاصلــه اجتماعــی بــه طــول دو متــر، خــودداری از تشــکیل و شــرکت در دورهمی هــا، خــودداری از پذیــرش مهمان، 

کاهــش تــردد هــای غیــر ضــروری و مســافرت هــا را از دیگــر نــکات حائــز اهمیــت در پیشــگیری از همــه گیــری بیمــاری کرونای انگلیســی 

برشمرد.

وی بــا بیــان اینکــه همــه قوانیــن لحــاظ شــده در بســتر تعهــد اجتماعــی محقــق مــی شــود افــزود: غلبــه بــر ویــروس کرونــا مســئولیت و 

تعهــد اجتماعــی را مــی طلبد.

رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان گفــت: اگــر افــراد خــود را متعهــد بــه اجــرای آنچــه از آن آگاهــی دارنــد بداننــد مــی تواننــد بــا 

رعایــت اصــول خودمراقبتــی، از ســالمت خــود واطرافیانشــان مراقبــت نماینــد.

ــای  ــی روزه ــد ۱۹ ط ــاری کووی ــه بیم ــال ب ــه ابت ــایی ۴ خوش وی، از شناس

اخیــر در اســتان خبــر داد و افــزود: ســه مــورد آن مربــوط بــه 

ــه  ــوده اســت کــه منجــر ب مراســم هــای عــزا و عروســی ب

گرفتــار شــدن تعــداد قابــل توجهــی از حاضــران در ایــن 

مجالــس و دامــن زدن بــه شــیوع بیمــاری کرونــا در 

اســتان شــده اســت.

ــر و  ــرای درک بهت ــه ب ــیرانی، در ادام ــر ش دکت

ــاده  ــه و س ــدم توج ــوص ع ــدار در خص هش

انــگاری در رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی 

ــای  ــوش ه ــم و گ ــا چش ــرد ب ــذر ف ــال گ مث

بســته از عــرض خیابــان را مطــرح و افــزود: 

اگــر چــه ایــن فــرد ممکــن اســت چنــد بــار 

بــدون وقــوع حادثــه از عــرض خیابــان عبور 

کنــد امــا بــدون شــک وقوع یــک حادثــه در 

ــک را رقــم خواهــد زد. ــده نزدی آین

وی بــا اشــاره بــه قــدرت ســرایت و بیمــاری 

ــه  ــش یافت ــوع جه ــروس ن ــتر وی ــی بیش زای

ــد پیــش از شــیوع  ــار داشــت: تصــور کنی اظه

نــوع جهــش یافتــه ویــروس فــرد در هــر دقیقــه 

در معــرض تعــداد محدودتــری ویروس قــرار می 

ــرد در صــورت  ــی ف ــرایط کنون ــا در ش ــت ام گرف

عــدم توجــه بــه رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی 

هــر ثانیــه در معــرض حجــم زیــادی از ویــروس قــرار 

مــی گیــرد کــه خطــر ابتــال و بــروز عــوارض ناگــوار را بــرای 

وی بــه چندیــن برابــر افزایــش مــی دهــد.

روش های پ�یشگیری از شیوع نوع جهش یافته 
ویروس کرونا مشابه روش های ویروس قبلی است



۱۹

ونوروز١٤٠٠

کرونا

وبــدا؛ رئیــس دانشــگاه علوم پزشــکی، خدمــات بهداشــتی و درمانــی چهارمحال 

و بختیــاری بــا بیــان اینکــه در هفتــه پایانی ســال با شــلوغی و ازدحــام جمعیت 

در بــازار هــا مواجــه هســتیم افــزود: عــدم توجــه بــه رعایــت پروتــکل هــای 

بهداشــتی و برخــی بــی احتیاطــی هــا در رفــت و آمدهــای مربــوط بــه نظافــت 

منــازل بــه نگرانــی هــا از افزایــش شــیوع بیمــاری کرونــا دامــن مــی زنــد. 

بــه گــزارش وبــدا؛ دکتــر مجیــد شــیرانی افــزود: در صــورت ســپری شــدن هفتــه 

پایانــی ســال بــا همیــن رونــد رو بــه ثبــات، بــا توجــه بــه خلوتــی دو هفتــه 

ای تعطیــالت نــوروز انتظــار داریــم، شــیوع بیمــاری در اســتان کاهــش داشــته 

باشــد. 

ــوع  ــای ن ــه کرون ــه بیمــاران مشــکوک ب ــزوم ارســال نمون ــه ل ــا اشــاره ب وی، ب

انگلیســی در ابتــدای شــیوع ایــن بیمــاری افــزود: در مجمــوع نتایــج آزمایــش 

۶ نمونــه مثبــت اعــالم شــد و بــا اثبــات وجــود و چرخــش بیمــاری در اســتان 

بــا بــروز عالیــم بالینــی و نشــانه هــای پاراکلینیکــی و انجــام ســی تــی اســکن از 

قفســه ســینه صــدری در درمانــگاه و مراکــز درمانــی نمونــه هــا دیگــر بــه تهــران 

ارســال نمــی شــود. 

وی ادامــه داد: حســاس تریــن هفتــه و شــیوع دور دوم بیمــاری را هفته گذشــته 

ی را  ــده ــد کنن ــه گذشــته شــرایط ناامی ــته و حــدود ۳ هفت پشــت ســر گذاش

ســپری کردیــم کــه بــا همراهــی مــردم و تــالش هــای کادر بهداشــتی و درمانــی 

ــه  ــاری در اســتان ب ــی از شــعله ور شــدن بیم ــی، نشــانه های ــار یاب ــرای بیم ب

موقــع شناســایی و از شــیوع بیمــاری جلوگیــری بــه عمــل آمــد. 

وبــدا؛ رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی، خدمــات 

ــان  ــا بی ــاری ب ــی چهارمحــال و بختی بهداشــتی و درمان

اینکــه طــی هفتــه گذشــته رونــد شــیوع بیمــاری 

کرونــا نســبتا رو بــه ثبــات و حتــی کاهشــی بــود ولــی 

متاســفانه طــی دو ســه روز گذشــته شــاهد رونــد رو بــه 

افزایــش شــیوع بیمــاری و نوســانات کوچــک هســتیم 

افــزود: بایــد تــالش کــرد دامنــه نوســانات بلنــد، پردامنــه 

ــد. ــه دار نباش و ادام

ــد  ــد شــیرانی افــزود: امی ــر مجی ــدا؛ دکت ــه گــزارش وب ب

ــوی  ــتی از س ــای بهداش ــکل ه ــت پروت ــا رعای ــت ب اس

مــردم، بویــژه در ایــام شــلوغ پیــش از عیــد از افزایــش 

ــد. شــیوع بیمــاری جلوگیــری بعمــل آی

وی، از دیــد و بازدیــد هــا بعنــوان مهمتریــن تهدیــد برای 

افزایــش شــیوع بیمــاری کرونــا در ایــام نــوروز یــاد کــرد 

و افــزود: اگــر چــه ســخت اســت ولــی مــردم بایــد ایــن 

ــای  ــع در محــل ه ــد و از تجم ــل کنن ــم تحم ــد را ه عی

ــی و  ــدت طوالن ــرای م ــاد ب ــت زی ــا جمعی ــته ب سربس

ــد. همــراه بــا پذیرایــی خــودداری نماین

ــا  ــواده ه ــور خان ــرد: حض ــح ک ــیرانی تصری ــر ش دکت

بصــورت منحصــر بــه فــرد و تکــی در محیــط هــای بــاز 

ــدارد. ــی ن ــای بهداشــتی مانع ــکل ه ــت پروت ــا رعای ب

شلوغی بازار شب عید بر نگرانی ها از اوج گیری 
شیوع کرونا دامن می زند

دید و بازدیدها مهمتر�ن تهدید
 شیوع بیماری کرونا در نوروز



۲۰

ســتاد  جلســه  پنجمیــن  و  ســی 
مقابلــه بــا کرونــا در اســتان بــا حضــور 
ســرکار خانــم دک�تــر حضرتــی معــاون 
بهداشــت  وزارت  پرســتاری 

دک�تــر  و  حضرتــی  دک�تــر  تجلیــل 
اقبــال  جنــاب مهنــدس  از  شــیرانی 
ســتاد  رئیــس  و  اســتاندار  عباســی 
اســتان در  کرونــا  بــا  مبــارزه 

اســتاندار  عباســی  مهنــدس  دیــدار 
درمــان   معــاون  و  رئیــس  اســتان، 
شــهرکرد  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه 
بــا خانــواده شــهید مدافــع ســالمت  
نورمنــد رضــوان  دک�تــر  شــهیده 

هشــتمین جلســه قــرارگاه عملیاتــی 
پانزدهمیــن  و  کرونــا  بــا  مقابلــه 
جلســه کمیتــه ارزیابــی و نظــارت بــر 
در  بهداشــتی  پروتکل هــای  اجــرای 
اســتان

بــا  مقابلــه  اســتانی  ســتاد  نشســت 
کرونــا بــا حضــور مســئوالن اســتانی 
ــکی شــهرکرد  ــوم پزش و دانشــگاه عل



۲۱

بازدیــد ریاســت، معاونین بهداشــت 
درمانگــــاه  از  دانشگــــاه  درمـــان  و 
زنــدان

علــوم  دانشــگاه  ریاســت  حضــور 
زنــده  برنامــه  در  شــهرکرد  پزشــکی 
انــداز شــبکه  گفتگــو محــور چشــم 
اســتان مرکــز  ســیمای  جهانبیــن 

حضــوری  غیــر  اجــالس  دهمیــن 
و  هـــــــا  دانشگـــــــاه  روســـــای 
پزشــکی  علــوم  ی  دانشکده
سراســر کشــور بــا حضــور مقــام عالــی 
ویدئــو  طریــق  از  معاونیــن  و  وزارت 
نــس ا ک�نفر

ــه  ــی هیــات رئیس ــم اندیش ــه ه جلس
شــهرکرد  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه 
در  اســتان  نماینــدگان  مجمــع  بــا 
اســالمی شــورای  مجلــس 

علــوم  دانشــگاه  ریاســت  حضــور 
گفتگــوی  در  شــهرکرد  پزشــکی 
صداوســیمای   ۲۰ خبــری  بخــش 
آغــاز  محوریــت  بــا  اســتان  مرکــز 
اســتان در  کرونــا  واکسیناســیون 



۲۲

نمایندگــی  نهــاد  دفتــر  مســئول  وبــدا؛ 

ــوم  ــگاه عل ــری در دانش ــم رهب ــام معظ مق

پزشــکی شــهرکرد از برگــزاری آئیــن تجلیــل از 

ریاســت، معاونیــن و مدیــر روابــط عمومــی 

ایــن دانشــگاه بــه نمایندگــی از جمــع کثیــر 

ــر داد. ــتان خب ــالمت در اس ــان س مدافع

و  االســالم  حجــت  وبــدا؛  گــزارش  بــه 

ــرا  ــین صغی ــد حس ــر محم ــلمین دکت المس

افــزود: در هفتمیــن روز از دی مــاه ۹۹ در 

جلســه ای بــا حضــور رئیــس نهــاد نمایندگی 

ــای  ــگاه ه ــری در دانش ــام معظــم رهب مق

اســتان بــا اهــدای لــوح ســپاس و هدایــای 

معنــوی از تــالش هــای بــی وقفــه مســئولین 

ــرل و  ــتان در کنت ــالمت اس ــوزه س ــد ح ارش

مقابلــه بــا ویــروس منحــوس کرونــا تقدیــر 

ــد. ــل آم بعم

وی تصریــح کرد: حجت االســالم و الســلمین 

دکتــر ســعید صفــی در ایــن جلســه با اشــاره 

ــادی از  ــای جه ــروه ه ــی گ ــالم آمادگ ــه اع ب

ابتــدای شــیوع بیمــاری کرونــا بــرای حضــور 

ــار  ــاری اظه ــن بیم ــا ای ــارزه ب ــدان مب در می

داشــت: پزشــکان، کادر درمان و پرســتاران در 

روزهــای شــیوع کوویــد ۱۹، ایثارگرانــه در خط 

ــا ایســتادگی  ــا کرون ــه ب ــه مقابل ــدم جبه مق

کردنــد.

حجــت االســالم و المســلمین دکتــر صغیــرا 

افــزود: وی در ادامــه بــرای هرگونــه همــکاری 

ــام  ــی مق ــاد نمایندگ ــوی نه ــت معن و حمای

معظــم رهبــری از دانشــگاه بــرای ریشــه کنی 

ــا اعــالم آمادگــی نمــود. بیمــاری کرون

وی افــزود: همچنیــن رئیــس نهــاد نمایندگی 

ــای  ــگاه ه ــری در دانش ــام معظــم رهب مق

اســتان از تعامــل و همــکاری خــوب دانشــگاه 

ــر  ــاد تقدی ــا نه ــهرکرد ب ــکی ش ــوم پزش عل

نمــود.

مســئول دفتــر نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم 

رهبــری در دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد 

ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــت دانش ــت: ریاس گف

شــهرکرد نیــز بــا اشــاره بــه فراهــم شــدن زیــر 

ســاخت هــای فرهنگــی در ســطح دانشــگاه 

ــت  ــتان از حمای ــی اس ــوزش عال ــز آم و مراک

هــای دفترنهــاد تقدیــر و حضــور ایــن عزیزان 

در میــدان و اعــالم آمادگیشــان بــرای هرگونه 

ــالمت را موجــب  ــان س ــا مدافع ــکاری ب هم

ــت  ــان دانس ــت و درم ــی کادر بهداش دلگرم

ــی  ــدون شــک همراهــی و همدل ــزود: ب و اف

نهــاد از ســختی کار کادر درمــان و پرســتاران 

کاســته و ورود نماینــده ولــی فقیــه در اســتان 

ــوع در  ــا موض ــاری ب ــیوع بیم ــدای ش از ابت

ترغیــب نهــاد هــا و ســازمان هــای فرهنگــی 

ــا  ــا کرون ــارزه ب ــدان مب ــور درمی ــرای حض ب

ثیــر نبــوده اســت. بی

ــی و  ــت فرهنگ ــکاری معاون ــان از هم در پای

ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــجویی دانش ــور دانش ام

ــط عمومــی  ــاد و مدیریــت رواب ــر نه ــا دفت ب

در انعــکاس اخبــار، آمــوزش و اطــالع رســانی 

تقدیــر بعمــل آمــد.

ــام  ــی مق ــاد نمایندگ ــر نه ــئول دفت ــدا؛ مس وب

ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــری در دانش ــم رهب معظ

شــهرکرد از حضــور گــروه هــای جهــادی بصورت 

داوطلبانــه در مراکــز درمانــی و کمــک بــه کادر 

ــر داد. درمانــی ایــن مراکــز خب

بــه گــزارش وبــدا؛ حجت االســالم و المســلمین 

دکتــر محمــد حســین صغیــرا افــزود: بــا توجــه 

بــه طوالنــی شــدن مــدت شــیوع بیمــاری کرونا 

و افزایــش حجــم مراجعــات بــه مراکــز درمانــی 

و بــه تبــع آن افزایــش بیمــاران بســتری و بــد 

ــادی  ــروه هــای جه ــا، گ ــه کرون ــال ب حــال مبت

بــرای حضــور در مراکــز درمانــی اعــالم آمادگــی 

نمودند.

ــرر  ــت مک ــال درخواس ــه دنب ــه داد: ب وی ادام

ــرای خدمــت در بخــش هــای  ــزان ب ایــن عزی

ــت  ــا معاون ــای الزم ب ــی ه ــی هماهنگ کرونای

درمــان و مســئولین بیمارســتان هــای اســتان 

بــه عمــل آمــد و بــا همــکاری خــوب مســئولین 

ــه  ــادی ب ــای جه ــروه ه ــات ورود گ ــر مقدم ام

مراکــز درمانــی فراهــم شــد.

ــفیر  ــدت ۲۵ س ــن م ــی ای ــه وی، ط ــه گفت ب

ســالمت، ۵۶ مدافــع ســالمت از اقشــار مختلف 

از جملــه فرهنگیــان، روحانیــون و دانشــجویان 

و ... بــرای حضــور در بیمارســتان هــای اســتان 

اعــالم آمادگــی و آمــوزش هــای الزم را دریافــت 

نمودنــد.

حجــت االســالم و المســلمین دکتــر صغیــرا بــا 

ــای الزم در  ــوزش ه ــه آم ــزوم ارائ ــه ل ــاره ب اش

خصــوص خــود مراقبتی و نحــوه ارائــه خدمت 

گــروه هــای جهــادی در مراکــز درمانــی افــزود: 

ضمــن ارائــه آمــوزش هــا، مشــاوره و جلســات 

ــاتید،  ــط اس ــران توس ــرای جهادگ ــی ب توجیه

ــاوران برجســته  پزشــکان و پرســتاران و مش

برگــزار و ایــن گــروه هــا بعنــوان همــراه بیماران 

ــی وارد  ــاوران مذهب ــا و مش مبتــال بــه کرون

بیمارســتان هــا شــدند.

وی بــا توجــه بــه حساســیت موضــوع، از 

ــر  ــا دفت ــای الزم ب ــی ه ــام هماهنگ ــزوم انج ل

نهــاد بــرای حضــور و انجــام هرگونــه خدمــت 

داوطلبانــه در مراکــز درمانــی اســتان خبــر داد.

بــه گفتــه وی، گــروه هــای جهــادی متناســب 

ــه  ــاده ب ــی آم ــز درمان ــاز مراک ــا شــرایط و نی ب

خدمــت هســتند و در حــال حاضــر بــا توجــه 

بــه کاهــش بــار مراجعــات بیمــاران، از تعــداد 

عزیــزان جهادگــر در مراکــز درمانــی نیــز کاســته 

شــده اســت.

مســئول دفتــر نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم 

ــهرکرد  ــکی ش ــوم پزش ــگاه عل ــری در دانش رهب

همچنیــن بــا اشــاره بــه آســیب هــای مختلــف 

کرونــا از جملــه مشــکالت اقتصادی و معیشــتی 

بــرای برخــی خانــواده هــای کــم درآمــد و بــی 

بضاعــت، از اخــذ مجوز هــای الزم از مســئولین 

امــر بــرای کمــک بــه ایــن خانــواده هــا از محل 

صنــدوق خیریــه و نیکــوکاری دانشــگاهیان خبر 

داد.

تقدیر نهاد رهبری دانشگاه علوم پزشکی 
شهرکرد از سکان داران کشتی سالمت استان

حضور گروه های جهادی در مراکز درمانی 
استان برای کمک به کادر درمان



۲۳

راه اندازی مرکز نیک�کاری نهال انقالب(منا) در دانشگاه عل�م پزشک� شهرکرد

مســئول  وبــدا؛ 

نهــاد  دفتــر 

نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاه 

ــز  ــدازی مرک ــوم پزشــکی شــهرکرد از راه ان عل

نیکــوکاری نهــال انقــالب (منــا) در ایــن 

داد. خبــر  دانشــگاه 

به گــزارش وبدا؛ حجت االســالم و المســلمین 

دکتــر محمــد حســین صغیــرا بــا اشــاره بــه 

ســخن گوهــر بــار امــام علــی (ع): «خوشــا به 

حــال آن کــه بــه بنــدگان خــدا نیکــی کنــد و 

ــرد». ــرای آخــرت خــود زاد و توشــه برگی ب

ــار  ــم ح ۵۹۵۵)اظه ــم و دررالحک (غررالحک

ــاد،  ــا همــت و تــالش نه ــت: ب داش

معاونــت فرهنگــی و امور دانشــجویی 

ــی (ره)  ــام خمین ــداد ام ــه ام و کمیت

مرکــز نیکــوکاری منــا جهــت کمــک 

ــجویان و  ــد (دانش ــراد نیازمن ــه اف ب

ــده  ــدازی ش ــگاه راه ان ...) در دانش

اســت.

ــه  ــه وی، عالقــه منــدان ب ــه گفت ب

ــه  ــد کمــک هــای مومنان ــر مــی توانن کار خی

نقــدی و غیــر نقــدی خــود را بــه این مرکــز در 

دانشــگاه علــوم پزشــکی اهــدا نماینــد.

وی، در ادامه شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۲۱۳۶۲۰ 

بــه نــام مرکــز نیکــو کاری نهــال انقــالب (منــا) 

ــدی و آدرس:  ــز کمــک هــای نق ــرای واری را ب

دفتــر نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری 

ــوکاری  ــز نیک واقــع در ســتاد دانشــگاه و مرک

منــا واقــع در رحمتیــه مســجد مجتمــع 

ــوم پزشــکی شــهرکرد  ــگاه عل آموزشــی دانش

ــدی  ــر نق ــل کمــک هــای غی را جهــت تحوی

اعــالم نمــود.

حجــت االســالم و المســلمین دکتر صغیــرا در 

پایــان اظهــار داشــت: عالقــه منــدان جهــت 

شــرکت در ایــن کار خیــر مــی تواننــد هرگونــه 

ســوال، انتقــاد یا پیشــنهاد ســازنده خــود را از 

طریــق شــماره تمــاس ۰۹۱۲۷۵۹۷۵۱۶ بــا مدیر 

اجرایــی مرکــز نیکــوکاری مطــرح نمایند.

مســئول  وبــدا؛ 

دفتــر نهــاد نمایندگــی 

معظــم رهبــری  مقــام 

ــوم پزشــکی  ــگاه عل در دانش

و  اســتقامت  شــهرکرد، 

ایســتادگی را رمــز پیــروزی در 

هــر شــرایط، از پیــروزی شــکوهمند 

انقالب اســالمی در ســالهای گذشــته 

تــا مبــارزه بــا کرونــا در ســال جــاری 

ــرد.  ــوان ک عن

ــت  ــر حج ــدا؛ دکت ــزارش وب ــه گ ب

االســالم و المســلمین صغیــرا در 

شــکوهمند  پیــروزی  جشــن 

اظهــار  اســالمی  انقــالب 

 ۴۲ در  داشــت: 

ل  سا

ــدیدترین  ــالمی، ش ــالب اس ــروزی انق پی

ــا  ــد ام ــال ش ــور اعم ــر کش ــا ب تحریم ه

ملــت ایــران در مقابــل همــه کمبودهــا، 

و  مقاومــت  نقایــص  و  تحریم هــا 

ایســتادگی نمــود و هــم اکنــون جامعــه 

ــا  ــام دنی ــان تم ــران در می ــالمی ای اس

ــت. ــربلند اس س

پیــروزی در  امــروزه رمــز  افــزود:  وی 

مقابلــه بــا بیمــاری منحــوس کرونــا نیــز 

ــوری  ــه ط ــتقامت اســت ب ــالش و اس ت

شــاهد هســتیم ملــت ایــران جهادگرانــه 

در ایــن عرصــه حاضــر شــده اند و از 

ــد. ــی دریــغ نکرده ان ــچ تالش هی

ــام  ــی مق ــاد نمایندگ ــر نه ــئول دفت مس

معظــم رهبری در دانشــگاه علوم پزشــکی 

شــهرکرد تاکیــد کــرد: در ســالگرد چهــل و 

دومیــن پیــروزی انقــالب اســالمی بایــد 

همــت همچــون گذشــته ادامــه یابــد و 

ــد ضعفــی ایجــاد شــود. نبای

وی افــزود: ارتباطــات بــا همــه 

ــا  ــود ام ــی ش ــظ م ــا حف دنی

مالحظــات همچــون  برخــی 

و  کرونــا  واکســن  واردات 

ورود  ممنوعیــت 

واکســن از کشورهای 

آمریــکا و انگلســتان بــه 

ــه  نفــع کشــور و اعتمــاد ب

ــر  ــه ب ــش و تکی ــم و دان عل

ــت.  ــی اس ــوان داخل ت

و  االســالم  حجــت  دکتــر 

المســلمین صغیــرا بــا اشــاره بــه 

اینکــه، امیدواریــم دولتــی جــوان 

ــردازی،  ــده پ و انقالبــی از نظــر ای

حرکــت رو بــه جلــو و فعــال، 

مســیر انقــالب را در ایــام پیش رو 

بــه دســت بگیــرد و حرکــت رو به 

جلــو داشــته باشــد خاطر نشــان 

ــت و  ــون حمای ــم اکن ــرد: ه ک

جمهــوری  نظــام  حفاظــت 

اســالمی مهمتریــن وظیفه در 

هــر پســت و مقــام اســت، 

بایــد از هــر طریقــی این 

مهــم را محقــق کــرد و 

بــه آن جامــه عمــل 

پوشــانده شــود.

استقامت رمز موفقیت از��یروزی 
انقالب اسالمی تا مبارزه با کرونا
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حماسه ۹ دی بصیرت مردم را در حمایت از نظام 
اسالمی و والیت فقیه به جهانیان اعالم کرد

وبــدا؛ معــاون توســعه مدیریــت، منابــع و برنامــه ریــزی دانشــگاه 

ــت  ــبت گرامیداش ــه مناس ــی ب ــهرکرد در پیام ــکی ش ــوم پزش عل

ــت  ــا والی ــت ب ــاق ام ــرت و میث ــه ۹ دی، روز بصی ــالروز حماس س

اظهــار داشــت: امــت مســلمان ایــران در ایــن حماســه بــار دیگــر 

همراهــی خــود بــا نظــام جمهــوری اســالمی و والیــت فقیــه را بــه 

جهانیــان اعــالم کردنــد.

بــه گــزارش وبــدا؛ دکتــر علــی ضامــن صالحــی فــرد در ایــن پیــام 

ــی از  ــاز و یک ــت س ــه سرنوش ــاه ۸۸، نقط ــت: دی م ــار داش اظه

ــا  ــه ب ــود ک ــان ب ــن مقاطــع تاریخــی کشــور عزیزم حســاس تری

حضــور آگاهانــه و برخاســته از بصیــرت و متکــی بــر ایمــان و اراده 

الهــی ملــت ایــران، حماســه ای مانــدگار و الهــام بخــش را ثبــت 

نمــود.

معــاون توســعه مدیریــت، منابــع و برنامــه ریــزی دانشــگاه علــوم 

پزشــکی شــهرکرد در ادامــه اضافــه کرد:امت مســلمان ایــران در نهم 

دی مــاه و در تجمــع بــزرگ عاشــورایی یــک بــار دیگــر قهــر انقالبی 

خــود را در برابــر توطئــه هــای جبهــه باطــل بــه نمایــش گذاشــتند 

و همراهــی خــود بــا نظــام جمهــوری اســالمی و والیــت فقیــه را 

بــه جهانیــان اعــالم کردنــد.

دکتــر صالحــی فــرد افــزود: حماســه نهــم دی مــاه، یکــی از ارزنــده 

ــه بایســتی  ــالب اســالمی اســت ک ــخ انق ــن رویدادهــای تاری تری

بــرای همیشــه در مصحــف خاطــرات انقــالب باقــی بماند تــا درس 

بصیــرت و دشــمن شناســی و والیتمــداری بــرای نســل هــای آتــی 

. شد با

ــه  ــای خفت ــه ه ــه و کین ــه حق ــال ۸۸ ک ــرد: در س ــح ک وی تصری

معاندیــن و دشــمنان قســم خــورده نظــام اســالمی دوبــاره ســرباز 

کــرد و همچــون جنــگ احــزاب، گــروه هــا و فرقــه هــای مختلــف 

ــا اراده امــت اســالمی را درهــم  ــد ت ــه هــم دادن دســت بیعــت ب

شکســته و اهــداف شــوم خــود را در ایــران اســالمی پیــش ببرنــد، 

ــری ، سیاســی و  ــوغ فک ــر بل ــار دیگ ــر، یکب ــی و بصی ــردم انقالب م

انقالبــی خــود را بــه رخ دنیــا کشــیدند و بــا موضــع گیــری قاطعانه 

خــود، باردیگــر ازایــن آزمــون الهــی ســربلند بیــرون آمدنــد.

دکتــر صالحــی فرد خاطرنشــان کــرد: اینجانــب ضمن گرامیداشــت 

ــت والیــت  حماســه ۹ دی؛ ســالروز تجلــی بصیــرت و آگاهــی مل

ــه  ــژه مجموع ــه وی ــردم ب ــوم م ــه عم ــالمی را ب ــران اس ــدار ای م

دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد، تبریــک عــرض مــی نمایــم.

معــاون توســعه مدیریــت، منابــع و برنامــه ریــزی دانشــگاه علــوم 

ــیدن  ــه فرارس ــا اشــاره ب ــان ب ــن در پای ــهرکرد همچنی ــکی ش پزش

ســالگرد شــهادت شــهید حــاج قاســم ســلیمانی، اســوه بصیــرت 

انقالبــی و والیتمــداری اظهــار داشــت: برخــود فــرض مــی دانیــم 

ــراط  ــوان ص ــه عن ــام را ب ــهید واالمق ــن ش ــرام ای ــام و راه و م ن

المســتقیم زندگــی انقالبــی، نصــب العیــن قــرار داده و بــرای تحقق 

آرمــان هایــی کــه خــون ایــن شــهید بــه پــای آن ریختــه شــده 

ــم. اســت از هیــچ تــالش و مجاهدتــی دریــغ نکنی
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پروتکل شکنی با شعله ور کردن آتش ز�ر 
خاکستر کرونا خیانت ملی است

جذب بیش از ۷۲۰ نیرو در دانشگاه 
علوم پزشکی شهرکرد

کرونا  بزرگتر�ن چالش پزشکی قرن

وبــدا؛ معــاون توســعه مدیریــت، منابــع و برنامــه ریــزی دانشــگاه علــوم 

پزشــکی شــهرکرد گفــت: بــا توجــه بــه خطــر افزایــش شــیوع بیمــاری 

ــا، هرگونــه پروتــکل شــکنی و ســهل انــگاری نســبت بــه رعایــت  کرون

دســتورالعمل هــای بهداشــتی بــا کنــار زدن خاکســتر از روی شــعله هــای 

زیــر خاکســتر کرونــا خیانــت ملــی اســت. 

بــه گــزارش وبــدا؛ دکتــر علــی ضامــن صالحــی فــرد در گفــت و گــوی 

بخــش خبــری ۲۰ مرکــز چهارمحــال و بختیــاری، در پنجمیــن روز از بهمن 

ــه  ــا را ب ــی کرون ــم بالین ــه عالی ــش بیمــاران مشــکوک ب ــاه ۹۹ ، افزای م

ــوان و  عنــوان زنــگ هشــداری بــرای شــروع مــوج چهــارم بیمــاری عن

ــای  ــت پروتکل ه ــردم در رعای ــگاری م ــاده ان ــت و س ــز از غفل ــر پرهی ب

بهداشــتی بــه منظــور جلوگیــری از شــکل گیــری مــوج جدیــد شــیوع 

کوویــد_۱۹ تاکیــد نمــود.

ــه یــک  ــا بیــان اینکــه، در حــال حاضــر تعــداد مــوارد بســتری ب وی ب

ســوم کاهــش و فوتــی هــای ناشــی از کرونــا در ســطح کشــور و اســتان 

کاهــش داشــته اســت افــزود: حفــظ وضعیــت موجــود نیازمنــد توجــه 

مــردم بــه رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی و رعایــت فاصلــه اجتماعــی 

اســت.

ــه  ــان ب ــه داد: آمارهــا نشــان مــی دهــد، تغ�ــر ســن مبتالی وی ادام

کرونــا رخ داده اســت و افــراد زیــر ۲۰ ســال، کــودکان و نوجوانــان نیــز از 

ابتــال بــه کرونــا در امــان نیســتند. 

دکتــر صالحــی فــرد گفــت: دانشــگاه علــوم پزشــکی بــا اجــرای طــرح 

ــواده محــور، ســردار  ــه و خان ــد ۱۹ بصــورت محل ــرل اپیدمــی کووی کنت

ــی در  ــت های ــلیمانی در ســطح کشــور موفقی ــم س ــاج قاس ــهید ح ش

زمینــه مراقبــت، حمایــت و نظــارت در امــر کنتــرل این بیمــاری منحوس 

کســب نمــوده اســت.

معــاون توســعه دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان گفــت: پیــش از ایــن 

نیــز کارنامــه درخشــانی از همــکاری ســپاه و بســیج در امــر ریشــه کنــی 

فلــج اطفــال حاصــل شــده اســت.

ــا  ــرد: ضمــن موفقیــت ایــن طــرح، ب ــدواری ک ــراز امی ــان اب وی در پای

رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی از ســوی مــردم از بــروز مــوج چهــارم 

بیمــاری کرونــا پیشــگیری و بــه زودی، شــاهد ریشــه کنــی ایــن بیمــاری 

منحــوس باشــیم.

وبــدا؛ معــاون توســعه مدیریــت منابــع و برنامــه ریــزی دانشــگاه 

علــوم پزشــکی شــهرکرد، از جــذب ۷۲۲ نیــرو در ایــن مجموعــه بــا 

برگــزاری آزمــون اســتخدامی وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش 

پزشــکی در بهمــن مــاه ۹۹ خبــر داد.

ــه گــزارش وبــدا؛ دکتــر علــی ضامــن صالحــی فــرد بــا بیــان  ب

اینکــه ایــن آزمــون اســتخدامی شــامل نیروهــای اداری، مالــی، 

ــاص  ــت، از اختص ــی اس ــتی و درمان ــی، بهداش ــی و مهندس فن

ــوم  ــگاه عل ــتخدامی دانش ــوز اس ــن مج ــد ای ــش از ۸۰ درص بی

ــاز در  ــروی مــورد نی ــه جــذب نی پزشــکی شــهرکرد درســال ۹۹ ب

ــر داد. ــی اســتان خب ــز بهداشــتی و درمان مراک

وی اظهــار امیــدواری کــرد: بــا طــی فراینــد جــذب ایــن نیروهــا 

بخــش قابــل توجهــی از کمبــود نیــروی انســانی در گــروه هــای 

پزشــکی، پیراپزشــکی، پرســتاری بــر طــرف شــود.

ــن  ــهرکرد همچنی ــکی ش ــوم پزش ــگاه عل ــعه دانش ــاون توس مع

بــه اختصــاص امتیــاز ویــژه بــرای کســانی کــه در مــدت شــیوع 

بیمــاری کوویــد ۱۹ بــا دانشــگاه هــای علــوم پزشــکی همــکاری 

داشــته انــد اشــاره داشــت.

ــزی دانشــگاه  ــه ری ــع و برنام ــاون توســعه مدیریــت، مناب وبدا؛مع

ــد ۱۹  ــاری کووی ــون بیم ــم اکن ــت: ه ــهرکرد گف ــکی ش ــوم پزش عل

ــود. ــوب می ش ــرن محس ــکی ق ــش پزش ــن چال ــا بزرگتری کرون

بــه گــزارش وبــدا؛ دکتــر علــی ضامــن صالحــی فــرد در گفتگــو بــا 

ــر  ــالوه ب ــوم پزشــکی ع رســانه ملــی اظهــار داشــت: دانشــگاه عل

ــرات  ــا، تاثی ــاری کرون ــان بیم ــی در پیشــگیری و درم رســالت اصل

ایــن بیمــاری بــر ابعــاد مختلــف زندگــی و کاری را بررســی می کنــد.

وی افــزود: بــه همیــن منظــور بــرای اولیــن بار در کشــور، جشــنواره 

علمــی، فرهنگــی و هنــری بــا عنــوان ”زندگــی و مقابلــه با کرونــا” از 

ســوی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد برگــزار گردید.

معــاون توســعه مدیریــت، منابــع و برنامــه ریــزی دانشــگاه علــوم 

پزشــکی شــهرکرد اضافــه کــرد: ایــن جشــنواره از ۲۵ آبــان تــا ۲۰ آذر 

مــاه ۹۹ بــه صــورت مجــازی در ۱۴ محــور و در قالــب ۱۶ اثــر برگــزار 

. شد

ــن  ــزاری ای ــدت برگ ــار داشــت: در م ــرد اظه ــی ف ــر صالح دکت

جشــنواره، بیــش از ۶۰۰ اثــر بــه کمیتــه داوری ارســال شــد کــه از 

ــد. ــب گردی ــده و منتخ ــر برگزی ــداد، ۴۵ اث ــن تع ای

ــا، اقتصــاد  ــالمت روان و کرون ــرد: س ــه ک ــر صالحــی فرداضاف دکت

ــودکان و  ــا و ک ــا، کرون ــد اجتماعــی و کرون ــا، تعه ــواده و کرون خان

ــاد  ــر ابع ــا ب ــرات کرون ــا، تاثی ــوی و کرون ســالمندان، ســالمت معن

ــن  ــف ای ــه محورهــای مختل ــف زندگــی و کاری و .... از جمل مختل

ــود. جشــنواره کشــوری ب



۲۶

لیست پروژه های قابل افتتاح در دهه مبارک 
فجر انقالب اسالمی اعالم شد

ساختمان ستاد شبکه بهداشت و درمان شهرستان بن 
همزمان با سومین روز از ایام هللا دهه فجر افتتاح شد

منابــع  مدیریــت  توســعه  معــاون  وبــدا؛ 

ــهرکرد  ــکی ش ــوم پزش ــگاه عل ــزی دانش ی وبرنامه

ــی  ــتی و درمان ــروژه بهداش ــن پ ــاح چندی از افتت

همزمــان بــا ایــام اهللا دهــه فجــر در اســتان خبــر 

داد.

ــن صالحــی  ــی ضام ــر عل ــدا؛ دکت ــزارش وب ــه گ ب

فــرد افــزود: همزمــان بــا چهــل و دومیــن ســالگرد 

ــگاه  ــالمی ۲ پای ــالب اس ــکوهمند انق ــروزی ش پی

ســالمت شــهری پردنجــان و ابــوذر ســامان افتتاح 

مــی شــود.

وی افــزود: ۴ مرکــز بهداشــتی درمانــی لپــد، 

شــهدای صنعــت هفشــجان، شــبانه روزی بازفــت 

ــی  ــروژه های ــر پ ــاد از دیگ و عیســی آب

اســت کــه در دهــه مبــارک فجــر امســال در ایــن 

ــاح مــی شــود. دانشــگاه افتت

وی در ادامــه از افتتــاح ســاختمان دانشــکده 

پرســتاری و تکمیــل ، توســعه و تجهیــز ســاختمان 

دانشــکده پیراپزشــکی و ســلف ســرویس رحمتیــه 

ــر داد. خب

دکتــر صالحــی فــرد ســتاد شــبکه هــای بهداشــت 

ــای  ــروژه ه ــر پ ــامان را از دیگ ــن و س ــان ب و درم

افتتاحــی دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان در دهــه 

فجــر ۹۹ برشــمرد.

ــزی  ــه ری ــع و برنام ــت مناب ــعه مدیری ــاون توس ــدا؛ مع وب

ــاختمان  ــاح س ــهرکرد از افتت ــکی ش ــوم پزش ــگاه عل دانش

ســتاد شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان بــن همزمــان 

ــر داد. ــام اهللا دهــه فجــر خب ــا ســومین روز از ای ب

بــه گــزارش وبــدا؛ دکتــر علــی ضامــن صالحــی فــرد افــزود: 

ــتاد  ــاختمان س ــر س ــارک فج ــه مب ــومین روز از ده در س

ــا حضــور  ــن ، ب ــتان ب ــان شهرس ــبکه بهداشــت و درم ش

خانــم محمدیــان معــاون توســعه اســتانداری، امــام جمعه، 

ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــتی دانش ــاون بهداش ــدار، مع فرمان

اســتان و جمعــی از مســئولین اســتانی و شهرســتانی 

ــاح شــد. افتت

ــن  ــرداری از ای ــره ب ــه شــده جهــت به ــاری هزین وی، اعتب

ــان اعــالم و  ــارد توم ــه ۵ میلی ــب ب ــی را قری ــروژه عمران پ

ــروژه  ــن پ ــل ای ــت تکمی ــه شــده جه ــار هزین ــزود: اعتب اف

ــگاه  ــتانی، وزارت بهداشــت و دانش ــارات اس از محــل اعتب

ــوم پزشــکی اســتان تامیــن شــد. عل

معــاون توســعه دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد گفــت: 

عملیــات احــداث ســتاد شــبکه بهداشــت و درمــان 

شهرســتان بــن از ســال ۹۵ در زمینــی بــه مســاحت ۲۰۰۰ 

متــر مربــع و بــا ســطح زیربنــاء ۲۲۰۰ متــر مربــع آغــاز شــد.

وی تصریــح کــرد: ایــن ســاختمان دارای واحدهــای 

مختلــف از جملــه: ســالمت محیــط وکار، جمعیــت خانواده 

و مــدارس ، آمــوزش ســالمت، ســتاد گســترش، ســالمت 

روانــی اجتماعــی اعتیــاد، ســالمت دهــان و دنــدان، روابط 

عمومــی، پیشــگیری و مبــارزه بــا بیماریهــا مــی باشــد.

ــت تحــت پوشــش  ــه جمعی ــرد در ادام ــر صالحــی ف دکت

ــن را  ــتان ب ــان شهرس ــت و درم ــبکه بهداش ــات ش خدم

۲۸۰۰۰ نفــر اعــالم کــرد و افــزود: امیــد اســت بــا اســتقرار 

کارکنــان در ایــن ســاختمان، ضمــن ارائــه خدمــات جامــع 

ــه  ــی ب ــش و ارزیاب ــارت، پای ــالمت، شــاهد اجــرای نظ س

نحــو احســنت در ایــن شــبکه بهداشــتی و درمانــی باشــیم.



۲۷

افتتاح ساختمان جدید شبکه بهداشت و 
درمان و پایگاه سالمت شهری سامان

چهل و دومین جلسه ستاد اجرای�ی تحول نظام سالمت 
در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد برگزار شد

وبــدا، همزمــان بــا ایــام اهللا دهــه مبــارک فجــر، ســاختمان جدید شــبکه 

ــوذر شــهر  ــگاه ســالمت اب بهداشــت و درمــان شهرســتان ســامان و پای

ســامان افتتــاح گردیــد.

بــه گــزارش وبــدا؛ آ�ــن افتتــاح ســاختمان جدیــد شــبکه بهداشــت و 

ــا  ــوذر شــهر ســامان ب ــگاه ســالمت اب درمــان شهرســتان ســامان و پای

حضــور معــاون امــور اقتصــادی اســتانداری ، معاونــت توســعه مدیریــت 

ــاون  ــهرکرد، مع ــکی ش ــوم پزش ــگاه عل ــزی دانش ــه ری ــع و برنام و مناب

بهداشــتی و رئیــس مرکــز بهداشــت اســتان، خانــواده معظــم شــهدای 

ــد. مدافــع ســالمت و جمعــی از مســئوالن شهرســتانی برگــزار گردی

دکترعلــی ضامــن صالحی فــرد معاون توســعه مدیریــت، منابــع و برنامه 

ریــزی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد در ایــن آ�ــن گفــت: عملیــات 

احــداث ســاختمان ســتاد شــبکه بهداشــت و درمــان ســامان بــا زیربنــای 

دو هــزار و ۵۰ مترمربــع در بخــش مرکــزی ایــن شهرســتان از ســال ۹۵ 

آغــاز شــد.

بــرای  افــزود:  وی 

ایــن  احــداث 

ســاختمان بیــش 

میلیــارد   ۳۴ از 

ریــال هزینــه شــده 

اســت.

صالحــی  دکتــر 

فــرد اضافــه کــرد: همچنیــن پایــگاه ســالمت شــهری ابــوذر ســامان بــا 

ــتان  ــزی شهرس ــش مرک ــع در بخ ــاحت ۲۷۳ مترمرب ــه مس ــی ب زیربنای

ســامان احــداث شــده اســت.

وی ادامــه داد: ایــن پــروژه بهداشــتی از ســال ۹۶ آغــاز شــد و بــا صــرف 

اعتبــاری بالــغ بــر ۵ میلیــارد ریــال در ایــام ااهللا دهــه مبــارک فجر امســال 

بــه بهــره بــرداری رســید.

وبــدا؛ معــاون توســعه مدیریــت منابــع و برنامــه ریــزی دانشــگاه علــوم 

پزشــکی، خدمــات بهداشــتی و درمانــی چهارمحــال و بختیــاری از 

تشــکیل چهــل و دومیــن جلســه ســتاد اجرایــی تحــول نظــام ســالمت 

بــا محوریــت بررســی وضعیــت پیشــرفت پــروژه هــای عمرانــی، ارائــه 

گــزارش کمیتــه هــای برگــزار شــده ســتاد اجرایی تحــول ســالمت و طرح 

ــر داد. ــه در ســیزدهمین روز از بهمــن مــاه ۹۹ خب نامــه هــای واصل

بــه گــزارش وبــدا؛ دکتــر علــی ضامــن صالحی فــرد افــزود: در این جلســه 

در خصــوص اجــرای برنامــه نســخه نویســی و نســخه پیچــی الکترونیک 

ســازمان بیمــه ســالمت اســتان در بخــش دولتــی و درخواســت همکاری 

ــه  ــده و ارائ ــکیل ش ــه کارشناســی تش ــه کمیت ــه ب ــا توج ــازمان ب آن س

گــزارش کار مقــرر شــد، بــا توجــه بــه عــدم ابــالغ برنامــه هــای وزارت 

ــالغ  ــان اب ــا زم ــکاری ت ــف و نحــوه هم بهداشــت جهــت تع�ــن تکلی

برنامــه کشــوری صرفــًا در ســطح خدمــات پاراکلینیــک MRI وCT اســکن 

و آزمایشــگاه و همچنیــن خدمــات مــورد ارائــه در کلینیــک بــا اولویــت 

کلینیــک تخصصــی حضــرت رســول(ص) اقــدام گــردد. 

وی تصریــح کــرد: جهــت تقویــت برنامــه و جلــب همــکاری پزشــکان نیز 

مشــابه اجــرای برنامــه در بخــش خصوصــی مقــرر شــد، ســازمان بیمــه 

ســالمت نســبت بــه پیگیــری مشــوق هــای پرداختــی اقــدام الزم را بــه 

عمــل آورد و حســب تکلیــف محــول شــده بــه ســازمان بیمــه ســالمت، 

حتــی االمــکان جلســات مشــترک بــه صــورت هفتگــی در قالــب کمیتــه 

کارشناســی تشــکیل شــود.

بــه گفتــه وی، در ادامــه ایــن جلســه، گــزارش راه انــدازی برنامــه پزشــکی 

ــرارداد مربوطــه جهــت فعــال ســازی  ــد، ق ــه و مقــرر گردی از راه دور ارائ

فرآینــد مالــی نیــز نهایــی شــود.

دکتــر صالحــی فــرد ادامــه داد: همچنیــن بــا توجــه بــه پا�ــن بــودن 

تعرفــه در نظــر گرفتــه شــده جهــت ارائــه خدمــات از راه دور مقــرر گردید، 

ضمــن اخــذ تجربــه ســایر دانشــگاه هــا در ایــن خصــوص پیگیــری و 

اقــدام الزم توســط معاونــت درمــان بــه عمــل آیــد.

ــت: در خصــوص  ــوم پزشــکی اســتان گف ــاون توســعه دانشــگاه عل مع

وضعیــت پــروژه هــای عمرانــی نیــز، بــا توجــه بــه گــزارش هــای ارائــه 

شــده از وضعیــت پــروژه هــای مختلــف از جمله اکســیژن ســازها،پدهای 

هلــی کوپتــر، اتــاق عمــل، پانســیون هــای پزشــکی و... مقرر شــد، گزارش 

ــی از  ــدی نهای ــع بن جم

ســوی معاونــت درمــان 

توســعه  معاونــت  و 

ــه شــود. ارائ

دکتــر صالحــی فــرد 

ادامــه  در  افــزود: 

ایــن جلســه ضمــن 

ــه  ــزارش کمیت ــه گ ارائ

مصــارف  و  منابــع 

و  درمــان  معاونــت 

مشــکالت تولیــد درآمد 

ــرر  ــا مق ــتان ه بیمارس

شــد، گــزارش کســورات 

ــه  ــده در کمیت ــه ش ارائ

دانشــگاه  درآمدهــای 

ســیر  همچنیــن  و 

تغ�ــرات کســورات بیمارســتان هــا توســط معاونــت توســعه و معاونــت 

گــردد. ارائــه  درمــان 

معــاون توســعه دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد گفــت: همچنیــن مقرر 

شــد، بیمارســتان هــا ملــزم بــه فعالســازی کمیتــه هــای اقتصــاد درمــان 

یــا منابــع و مصــارف شــوند و برنامــه عملیاتــی ســال آتــی بیمارســتان 

جهــت مدیریــت و ارتقــاء درآمدهــا تدویــن شــود.

ــای  ــتگاه ه ــود دس ــه س ــایی نقط ــر شناس ــن ب ــه داد: همچنی وی ادام

ــوب  ــد مطل ــه ح ــتگاه ب ــات دس ــش خدم ــخیصی و افزای ــکی تش پزش

ــی از  ــوان یک ــه عن ــن ب ــان و همچنی ــل زی ــری از تحمی ــت جلوگی جه

ــد. ــد ش ــدی تاکی ــای درآم اولویته

بــه گفتــه وی، بــه منظــور حســاس ســازی نســبت بــه اهمیــت احصــاء 

درآمدهــا و صیانــت از آن در بیمارســتان هــا مقــرر شــد، ضمن شناســایی 

ــه ریــزش درآمــد سیاســت هــای تنبیهــی جهــت  فرآیندهــای منجــر ب

افــراد خاطــی در بیمارســتان هــا در نظــر گرفتــه شــود و بــا هــر گونــه 

کســورات ناشــی از بــی مباالتــی و عــدم رعایــت ضوابــط توســط کارکنان 

برخــورد شــود.



۲۸

شــبکه  ســتاد  ســاختمان  افتتــاح 
شهرســتان  درمــان  و  بهداشــت 
بــن ، بــا اعتبــاری معــادل ۵ میلیــارد 
تومــان بــه مســاحت ۲۲۰۰ متــر مربــع 
بــا حضــور دک�تــر صالحــی فــرد معــاون 
دانشــگاه توســعه 

 افتتــاح ســاختمان و دســتگاه ســی 
ــی درمانــی تــی اســکن مرکــز آموزش

بــا اعتبــاری بالــغ بــر ۱۶ میلیــارد و ۵۰۰ 
میلیــون تومــان

ی  فتتــاح چندیــن دســتگاه ســرمایه
دســتگاه  پالســمافریزیس،  (دســتگاه 
دســتگاه  پرتــال  رادیولــوژی  اکوســونو، 

درمانــی  آموزشــی  مرکــز   (
 ۷ بــر  بالــغ  اعتبــاری  بــا  هاجــر(س) 
تومــان میلیــون   ۲۰۰ و  میلیــارد 

ســاز  اکســیژن  ســاختمان  افتتــاح 
مرکــز آموزشــی درمانــی هاجــر(س) 
 ۶ بــر  بالــغ  اعتبــاری  بــا  شــهرکرد 
تومــان میلیــون   ۳۳۵ و  میلیــارد 

ــت و معــاون توســعه  نشســت ریاس
توســعه  معاونــت  بــا  دانشــگاه 
ریــزی  برنامــه  و  منابــع  مدیریــت، 
ــوزش  وزارت بهداشــت، درمــان و آم
شــکی پز



۲۹

وبــدا؛ معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم 

ــت  ــز بهداش ــس مرک ــهرکرد و رئی ــکی ش پزش

تســت  گســترش  بختیــاری  و  چهارمحــال 

ــا بمنظــور شناســایی ســریع و  تشــخیص کرون

رعایــت قرنطینگــی مبتالیــان را از اهــداف طرح 

شــهید حــاج قاســم ســلیمانی برشــمرد و افزود: 

در ایــن راســتا بــا شناســایی هــر بیمــار کرونایی 

بــرای ۱۰ نفــر از اطرافیــان بیمــار تســت کرونــا 

انجــام مــی شــود.

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

گفــت و گــوی بخــش خبــری ۲۰ صــدا و 

ــات  ــریح مصوب ــتان در تش ــز اس ــیمای مرک س

ســی و یکمیــن جلســه ســتاد اســتانی مقابلــه 

بــا کرونــا و تشــریح رونــد اجــرای طــرح ســردار 

شــهید حــاج قاســم ســلیمانی در هفتمیــن روز 

ــن جلســه  ــار داشــت: در ای ــاه ۹۹ اظه از دی م

ــواده  ــه و خان ــرح محل ــرای ط ــداوم اج ــر ت ب

محــور کنتــرل اپیدمــی کوویــد ۱۹ تحــت عنوان 

ــد و  طــرح شــهید حــاج قاســم ســلیمانی تاکی

ــد اجــرای ایــن طــرح  رون

ــد. ــی ش ــوب ارزیاب مطل

بــه گفتــه وی، ایــن طــرح 

ــد در  ــزان ۷۰ درص ــه می ب

ــرپایی،  ــوارد س ــش م کاه

بســتری و مــرگ ناشــی از 

کرونــا موفــق بوده اســت.

وی تصریــح کــرد: ایجــاد محدودیــت در مناطق 

نارنجــی و زرد و تــداوم تعطیلی مشــاغل ســطح 

۳و ۴در مناطــق نارنجــی و اعمــال محدودیــت 

تــردد از ســاعت ۲۱شــب الــی ۴ بامــداد روز بعــد 

در مناطــق زرد از دیگــر مصوبــات جلســه ســتاد 

اســتانی مقابلــه بــا کرونا اســت.

جزایــری، ممنوعیــت برگــزاری هرگونــه تجمعات 

بــا توجــه بــه در پیــش بــودن ســالروز شــهادت 

ســردار حــاج قاســم ســلیمانی را از دیگــر 

مصوبــات ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونا برشــمرد 

و افــزود: مراســم بایــد از طریــق رســانه و فضای 

مجــازی برگــزار شــود.

ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــتی دانش ــاون بهداش مع

ــز  ــه نی ــه فاطمی ــم ده ــت: مراس ــهرکرد گف ش

تنهــا در مناطــق زرد بــا رعایــت پروتــکل هــای 

بهداشــتی، در فضــای بــاز ، بــدون دســته روی و 

حداکثــر بــرای دو ســاعت و در مناطــق نارنجــی 

ــوع اســت. برگــزاری مراســم ممن

ــتی  ــای بهداش ــکل ه ــت پروت ــری، رعای جزای

ــه  ــزاری آزمــون اســتخدامی اواخــر هفت در برگ

جــاری و نصــب اپلیکیشــن ماســک و آمــوزش 

ــات ادارات  ــرای انتظام ــتفاده از آن ب ــوه اس نح

بــرای رعایــت قرنطینگــی را از دیگــر مصوبــات 

ســی و یکمیــن جلســه ســتاد اســتانی مقابلــه 

بــا کرونــا برشــمرد.

وبــدا؛ معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد و رئیــس مرکــز 

بهداشــت چهارمحــال و بختیــاری، از فرارســیدن یازدهمیــن بســیج اطــالع 

رســانی تغذیــه از تاریــخ ۱۵ لغایــت ۳۰ دی مــاه ۱۳۹۹ بــا تاکیــد بــر شــعار 

"پیشــگیری از کرونــا بــا تغذیــه ســالم "خبــر داد.

ــزود:  ــر اف ــن خب ــالم ای ــا اع ــری ب ــد جزای ــید راش ــدا؛ س ــزارش وب ــه گ ب

ــد ایجــاد مــی گــردد کــه دارای  ــای جدی ــر ویــروس کرون ــد-۱۹ در اث کووی

ــد  ــی مانن ــانه های ــد نش ــی توان ــوده و م ــدید ب ــا ش ــف ت ــف خفی طی

ــی و  ــزش بین ــی نفــس، آبری ــو درد، تنگ ــب، ســرفه، گل ســرماخوردگی، ت

ســایر مشــکالت تنفســی و گاهــی عالئــم گوارشــی مثل تهــوع، اســتفراغ و 

ــراه داشــته باشــد.  ــه هم ــا اســهال را ب ی

وی بــا بیــان اینکــه، کلیــه گــروه هــای ســنی مــی تواننــد تحــت تاثیــر 

ویــروس کرونــا قــرار گیرنــد افــزود: در ایــن میــان، ســالمندان، مبتالیــان 

بــه بیمارهــای قلبی-عروقــی، پرفشــاری خــون، دیابــت، آســم و مشــکالت 

تنفســی و کبــدی، مبتالیــان بــه نقــص سیســتم ایمنــی بیشــتر در معــرض 

خطــر ابتــال بــه کووید-۱۹هســتند. بنابرایــن مراقبــت از آنهــا و پیشــگیری از 

ابتــال درایــن افــراد کامــًال ضــروری اســت.

وی بــا بیــان اینکــه، کوویــد-۱۹ یــک بیمــاری واگیــر مــی باشــد کــه افــراد 

مبتــال بــه بیمــاری هــای غیرواگیــر مثــل دیابــت، پرفشــاری خون، ســرطان 

و.... بیشــتر در معــرض خطــر هســتند یــادآور شــد، تغذیــه ســالم یــک 

فاکتــور مهــم کنتــرل بیمــاری هــای غیرواگیــر و تقویــت سیســتم ایمنــی 

مــی باشــد کــه در شــرایط همــه گیــری کوویــد ۱۹ نیــاز بــه توجــه بیشــتر 

دارد. 

ــه  ــزود: تغذی ــری اف جزای

حفــظ  در  مناســب 

و  افــراد  ســالمتی 

تقویــت سیســتم ایمنــی 

ــا  ــه ب ــرای مقابل ــدن ب ب

ــژه  ــه وی ــا ب ــاری ه بیم

 ۱۹  – کوویــد  بیمــاری 

و  دارد  موثــری  نقــش 

خانگــی  قرنطینــه  در 

دسترســی  احتمــال  و 

بــه برخــی از  ناکافــی 

مــواد غذایــی از یــک 

ســو و احتمــال افزایــش 

غذایــی حــاوی  مــواد 

چربــی، قنــد و نمــک 

ــاد  ــه دلیــل مصــرف زی ب

از  نامناســب  تنقــالت 

ســوی دیگــر، مــی طلبــد 

ــی  ــم غذای ــک رژی ــه از ی ــوب تغذی ــت مطل ــک مدیری ــا ی ــواده هــا ب خان

باشــند. متعــادل و ســالم برخــوردار 

باشناسای�ی هر بیمار کرونای�ی برای ۱۰ نفر از 
اطرافیان بیمار تست کرونا انجام می شود

۱۳۹۹دی۳۰تلغا ۱۵تغذیهرسانیاطالعملیجبسنیازدهم



۳۰

آغاز فاز دوم طرح شهید سلیمانی در 
مبارزه با کووید۱۹

وبــدا؛ رئیــس مرکــز بهداشــت چهارمحــال و بختیــای از آغــاز اجــرای فــاز دوم طــرح شــهید 

ســپهبد حــاج قاســم ســلیمانی در مبــارزه بــا بیمــاری کوویــد۱۹ همزمــان بــا سراســر کشــور در 

ایــن اســتان خبــر داد.

ــرارگاه اســتانی طــرح  ــری در نشســت ق ــدا؛ مهنــدس ســید راشــد جزای ــه گــزارش وب ب

تکمیلــی مقابلــه بــا ویــروس کرونــا طــرح ســپهبد شــهید حــاج قاســم ســلیمانی بــا 

حضــور ناظــران کشــوری ایــن طــرح از ســازمان بســیج مســتضعفین بــا اعــالم ایــن 

خبــر گفــت: بــا توجــه بــه موفقیــت ایــن طــرح کــه بــدون شــک بــا همراهــی مــردم 

و مســئولین صــورت گرفــت اجــرای فــاز دوم نیــز ابــالغ شــده اســت.

وی افــزود: فــاز دوم طــرح شــهید ســپهبد حــاج قاســم ســلیمانی در مبــارزه بــا بیمــاری 

کوویــد۱۹ و بــا هــدف صفــر شــدن میــزان مــرگ ناشــی از کرونــا، همزمــان بــا سراســر 

کشــور در اســتان چهارمحــال و بختیــاری آغــاز شــد و بــه مــدت یــک مــاه تــا فروردین 

۱۴۰۰ ادامــه دارد.

معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد بــا بیــان اینکــه فــاز دوم طــرح 

شــهید ســلیمانی بــا توافــق وزارت بهداشــت و ســازمان بســیج مســتضعفین بــه مرحله 

ــداوم شناســایی  ــت هــا و ت ــه مراقب ــه ارائ ــن مرحل ــده اســت افــزود: در ای اجــرا درآم

زودهنــگام بیمــاران بــه ویــژه در بیمــاران زمینــه ای و گــروه آســیب پذیــر انجــام خواهــد 

شــد.

ــار داشــت: در  ــاز دوم طــرح شــهید ســلیمانی اظه ــا تشــریح اصــل ۴۸، ۲۴، ۴۸ در ف وی ب

ایــن مرحلــه شناســایی بیمــاران بایــد کمتــر از ۴۸ ســاعت انجــام شــود کــه نیــاز اســت بــا 

ایجــاد حساســیت و اطــالع رســانی، مــردم در صــورت بــروز عالیــم ســریعا بــه مراکــز درمانی 

مراجعــه کننــد.

وی افــزود: همچنیــن در ایــن طــرح بایــد کمتــر از ۲۴ ســاعت قطعیــت ابتــال بــه بیمــاری 

کوویــد ۱۹ در افــراد شناســایی شــده بــا انجــام آزمایشــات و نمونــه گیــری نتیجــه CPR محرز 

و تع�ن تکلیف شود.

مهنــدس جزایــری ادامــه داد: رصــد و پیگیــری بیمــاران شناســایی شــده 

گام ســوم ایــن طــرح اســت کــه بایــد کمتــر از ۴۸ ســاعت افــراد نزدیــک 

ــا تســت گیــری و  ــواده و محیــط کار مشــخص و ب بیمــار همچــون خان

مراقبــت پایــش و غربالگــری شــوند.

وی ادامــه داد: بــا اجــرای اصــل ۴۸، ۲۴، ۴۸ در ایــن مرحلــه، هیــچ بیمــار 

رهــا شــده مبتــال بــه کرونــا در اســتان نخواهیــم داشــت.

ــرد:  ــی ک ــش بین ــکی شــهرکرد پی ــاون بهداشــتی دانشــگاه علوم پزش مع

طــی دو هفتــه اول اجــرای ایــن مرحلــه ۸۰ درصــد و در دو هفتــه دوم ۹۰ 

درصــد بــه اهــداف تع�ــن شــده دســت یابیــم.

وی بــا بیــان اینکــه در فــاز دوم اجــرای طــرح ملــی شــهید ســپهبد حــاج 

قاســم ســلیمانی مشــابه فــاز اول، ۷ راهبــرد تع�ــن شــده اســت تصریــح 

ــدید  ــازی، تش ــگ س ــانی و فرهن ــالع رس ــی، اط ــوزش عموم ــرد: آم ک

بیماریابــی همــراه بــا رصــد، پیگیــری و قرنطینــه بیمــاران در نقاهتــگاه ها 

و مدیریــت هوشــمند و گســترده ســه راهبــرد اول ایــن مرحلــه هســتند.

ــا در اســتان  ــت تشــخیص کرون ــی در کی ــان اینکــه محدودیت ــا بی وی ب

ــش خصوصــی و  ــت بخ ــری از ظرفی ــره گی ــا به ــت: ب ــدارد گف وجــود ن

مطــب هــا بــه ویــژه در شهرســتان هــای شــهرکرد، لــردگان و بروجــن و 

تخصیــص محــل نمونــه گیــری رپیــد تســت، تعــداد واحــد هــای نمونــه 

ــد. ــش می یاب ــتان افزای ــری در اس گی

از گروه هــای  و حمایــت  داد: حفاظــت  ادامــه  جزایــری  مهنــدس 

کاهــش  ســالمندان،  همچــون  زمینه ایــی  بیمــاران  و  آســیب پذیر 

مــوارد بســتری و تهیــه ســبدهای دارویــی، تشــدید نظــارت بــر رعایــت 

پروتــکل هــای بهداشــتی و اعمــال قانــون، همچنیــن اعمــال هوشــمند و 

ــا توجــه بــه رنــگ بنــدی وضعیــت کرونــا در  هدفمنــد محدودیت هــا ب

ــلیمانی در  ــهید س ــرح ش ــاز دوم ط ــای ف ــر راهبرده ــتان ها از دیگ شهرس

ــاری کروناســت. ــا بیم ــارزه ب مب

ــه در اســتان  ــورت گرفت ــی ص ــر اســاس بازدیدهــای میدان ــزود: ب وی اف

ــکل هــای بهداشــتی در ادارات ۹۱  ــت پروت ــاری، رعای چهارمحــال و بختی

ــزارش شــده اســت. ــد گ ــن عمومــی ۷۰ درص درصــد و در اماک

بــه گفتــه وی، روزانــه ۵۰۰ تــا ۷۰۰ مورد تســت کوویــد ۱۹ از افراد مشــکوک 

بــه بیمــاری کرونــا در اســتان چهارمحال و بختیــاری انجام می شــود.

وی خاطرنشــان کــرد: هــم اکنــون چهارمحــال و بختیــاری جــزو ۱۴ اســتان 

پرخطــر کرونایــی کشــور اعــالم شــده و پــس از خوزســتان در رده دوم قــرار 

ــت. گرفته اس



۳۱

وبــدا؛ رئیــس مرکــز بهداشــت چهارمحال و بختیــاری و معاون بهداشــتی دانشــگاه 

علــوم پزشــکی شــهرکرد در مقایســه میــزان دسترســی اســتان نســبت بــه اهــداف 

مــورد انتظــار طــرح ســردار شــهید حــاج قاســم ســلیمانی، از موفقیــت چشــمگیر 

ایــن دانشــگاه در تحقــق اهــداف طــرح خبــر داد.

بــه گــزارش وبــدا؛ ســید راشــد جزایــری کاهــش مــوارد بســتری حداقــل بــه میزان 

ــزان در  ــن می ــزود: ای ــمرد و اف ــرح برش ــداف ط ــاه را از اه ــک م ــد در ی ۳۰ درص

چهارمحــال و بختیــاری بــه ۵۱.۵ درصــد رســیده اســت.

وی تصریــح کــرد: کاهــش مــوارد بســتری حداقــل بــه میــزان ۵۰ درصــد در ســه 

مــاه را از دیگــر اهــداف اجــرای طــرح ســردار شــهید حاج قاســم ســلیمانی برشــمرد 

کــه ایــن شــاخص نیــز در اســتان بــه میــزان ۸۵ درصــد کاهــش داشــته اســت.

وی افــزود: کاهــش مــوارد فوتــی حداقــل بــه میــزان ۲۰ درصــد در یــک مــاه و 

کاهــش مــوارد فوتــی حداقــل بــه میــزان ۴۰ درصــد در ســه مــاه را از دیگــر اهداف 

طــرح برشــمرد کــه ایــن دو شــاخص نیــز در اســتان ۲۸.۷ و ۸۴.۲ درصــد گــزارش 

شــده اســت.

جزایــری در ادامــه بــه عملکــرد تیــم هــای رهگیــری، حمایتــی و نظارتــی اشــاره 

و افــزود: بــا تشــکیل ۴۵۴ تیــم رهگیــری متشــکل از یــک هــزار و ۷۳۹ عضــو، ۱۳ 

هــزار و ۷۹۳ فــرد در معــرض تمــاس نزدیــک بــا بیمــار مبتــال بــه کرونــا رهگیــری 

شــدند.

وی، تعــداد تســت هــای Pcr انجــام شــده بــرای ایــن افــراد را ۷۲۳ مــورد اعــالم و 

از ارجــاع ۴۹۲ نفــر بــه مراکــز منتخــب اســتان خبــر داد.

بــه گفتــه وی، همچنیــن تیــم هــای رهگیــری بــرای ۱۳ هــزار و ۵۹۰ نفــر تســت 

ســریع کوویــد ۱۹ انجــام دادنــد کــه نتیجــه تســت یــک هــزار و ۳۱۰ نفــر مثبــت 

اعــالم شــد.

معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد گفــت: ۱۲۸ تیم هــای مراقبت 

ــار هــزار و  ــا دومیــن روز از اســفندماه ۹۹ از چه ــزل متشــکل از ۲۹۱ عضــو ت در من

۵۴۷ نفــر در منــزل مراقبــت و نســبت بــه ارجــاع ۹۱ بیمــار بــه بیمارســتان اقــدام 

نمــوده انــد.

 Pcr بــه گفتــه وی، ایــن تیــم هــا نیــز بــرای ۷۶ نفــر از افــراد معرفــی شــده تســت

ــام دادند. انج

جزایــری گفــت: همچنیــن بــا انجــام تســت ســریع کوویــد ۱۹ بــرای یــک هــزار و 

۵۷۴ نفــر نتایــج تســت ۲۹۸ نفــر مثبــت اعــالم شــد.

رئیــس مرکــز بهداشــت چهارمحــال و بختیــاری گفــت: همچنیــن طــی ایــن مدت، 

۱۴۱ تیــم نظارتــی شــامل ۴۴۷ عضــو ، پنــج هــزار و ۳۶۲ بازدیــد مشــترک بعمــل 

آورده انــد کــه در نتیجــه آن ضمــن صــدور چهــار هــزار و ۶۴ اخطــار ، ۴۶۷ مــورد 

پلمــپ مراکــز متخلــف صــورت گرفــت.

ــی متشــکل از یــک هــزار و ۵۴۴ عضــو در  ــم حمایت ــه ۴۵۶ تی ــان اینک ــا بی وی ب

ســطح اســتان تشــکیل شــده اســت افــزود: در مجمــوع هشــت هــزار و ۸۰۶ فــرد 

آســیب پذیــر توســط ایــن تیــم هــا مــورد حمایــت قــرار گرفتنــد.

جزایــری در ادامــه از شناســایی ۱۰۰ درصــدی ســالمندان اســتان خبــر داد و افــزود: 

طــی ایــن مــدت ۹۵ درصــد ســالمندان اســتان مــورد ارزیابــی قــرار گرفتــه انــد.

وبــدا، رئیــس مرکــز بهداشــت چهارمحــال و بختیــاری 

ــزا در  ــن آنفوالن ــزار دوز واکس ــگان ۱۰ ه ــع رای از توزی

ــر داد. اســتان خب

بــه گــزارش وبــدا؛ مهنــدس راشــد جزایری در نشســت 

شــورای اطــالع رســانی چهارمحــال و بختیــاری گفــت: 

امســال ۱۸ هــزار دوز واکســن آنفوالنــزا بــه گــروه هــای 

هــدف در اســتان تزریــق گردیــد و هــم اکنــون زمینــه 

توزیــع رایــگان ۱۰ هــزار دوز واکســن آنفوالنــزا فراهــم 

شــده اســت.

وی افــزود: کارمنــدان ادارات، بیمــاران زمینــه ای، 

ســالمندان و اقشــار مختلــف مــردم مشــمول دریافــت 

ــتند. ــزا هس ــق واکســن آنفوالن و تزری

بــه گفتــه رئیــس مرکــز بهداشــت چهارمحــال و 

بختیــاری؛ در ســال گذشــته، دو هــزار و ۵۰۰ دوز 

واکســن بــه چهارمحــال بختیــاری تخصیص داده شــد 

ــده  کــه تنهــا ۲ هــزار دوز تزریــق و ۵۰۰ دوز باقــی مان

ــود. ــاز اســتان ب ــازاد نی م

رئیــس مرکــز بهداشــت چهارمحــال و بختیــاری 

همچنیــن درخصــوص تشــریح توزیــع و تزریــق 

واکســن کرونــا گفــت: از ابتــدای واکسیناســیون علیــه 

بیمــاری کوویــد ۱۹ در اســتان تاکنون، ۲۸۰ دوز واکســن 

 ICU بــا اولویــت کادر درمــان شــاغل در بخــش هــای

ــق شــد. بیمارســتان هــا تزری

وی افــزود: هــم اکنــون عملیــات اجــرای مرحلــه دوم 

ــه صــورت محــدود  ــد ۱۹ ب واکسیناســیون علیــه کووی

ــام  ــال انج ــئوالن شهرســتانی در ح ــور مس ــا حض و ب

اســت.

مهنــدس جزایــری اضافــه کــرد: ۹۵ دوز واکســن 

کرونــای دیگــر بیــن جانبــازان شــیمیایی بــا اولویــت 

ــود. ــی ش ــق م ــد تزری ــاالی ۵۰ درص ــراد ب اف

وی ادامــه داد: همچنیــن بــرای گــروه هدف ســالمندان 

در آسایشــگاه هــا ۱۴۰ دوز واکســن کوویــد ۱۹ در نظــر 

گرفتــه شــده اســت.

ــده  ــی ش ــش بین ــه داد: پی ــری ادام ــدس جزای مهن

تعــداد ۵۵۰ دوز واکســن کرونــا ویــژه افــراد مشــمول، 

ــرد. ــق گی ــاری تعل ــتان چهارمحــال و بختی ــه اس ب

رئیــس مرکــز بهداشــت چهارمحــال و بختیــاری اضافه 

ــن، از  ــترده واکس ــد گس ــا تولی ــت ب ــد اس ــرد: امی ک

بهــار ســال ۱۴۰۰ بــا حداقــل تزریــق روزانــه ۳ هــزار دوز 

واکســن در اســتان بــه ایمنــی در مقابلــه بــا ویــروس 

کرونــا برســیم.

تحقق اهداف اجرای طرح
 سردار شهید حاج قاسم سلیمانی

۱۰ هزار دوز واکسن آنفوالنزا 
به صورت رایگان در چهارمحال و 

بختیاری توز��ع می شود



۳۲
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ــوم  ــگاه عل ــتی دانش ــاون بهداش ــدا؛ مع وب

پزشــکی شــهرکرد در گفــت و گــوی بخــش 

ــاری  ــال و بختی ــز چهارمح ــری ۲۰ مرک خب

در چهارمیــن روز از بهمــن مــاه ۹۹ بــر 

ــت  ــگاری در رعای ــادی ان ــز از ع ــزوم پرهی ل

ی بهداشــتی و بازگشــایی شــتاب  پروتکل

ــبت  ــد و نس ــدارس تاکی ــاغل و م زده مش

ــاری  ــد بیم ــوج جدی ــیوع م ــر ش ــه خط ب

ــکات  ــه ن ــا در صــورت بــی توجهــی ب کرون

ــدار داد. ــتی هش بهداش

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

ــردن  ــش ک ــار و فروک ــش آم ــت: کاه گف

شــدت بیمــاری، بــه معنــای ضعیــف شــدن 

ویــروس کرونــا نیســت و بــه بــاور صاحــب 

ــه جهــش  نظــران و کارشناســان امــر نمون

یافتــه ویــروس کرونــا قــدرت ســرایت بــاال 

و حتــی تــا ۷۰ درصــد بیشــتر از 

ــل دارد. قب

وی بــا بیــان اینکــه، کاهــش 

ــا  ــه کرون ــان ب ــار مبتالی آم

ــور  ــا تص ــردم ب ــب شــود م ــد موج نبای

عــادی شــدن شــرایط نســبت بــه رعایــت 

کننــد  غفلــت  بهداشــتی  ی  پروتکل

ــا  ــروس کرون ــار وی ــد رفت ــا رص ــزود: ب اف

واضــح اســت کــه رفتــار ویــروس بــا تغ�ــر 

رویکــرد افــراد وحشــیانه تــر و میــزان 

ــری آن بیشــتر شــده اســت. ســرایت پذی

جزایــری افزایــش تعــداد مــوارد ابتــال بــه 

ــه  ــا در روســتایی ۷۰۰ نفــره اســتان ک کرون

ــن  ــش زمی ــی ران ــداد طبیع ــت رخ ــه عل ب

ــزار  ــی برگ ــاره اندیش ــدد چ ــات متع جلس

مــی شــد را نمونــه بــارزی از خطــر شــیوع 

بیمــاری در تجمعــات برشــمرد و اظهــار 

داشــت: در ایــن روســتا بــا انجــام تســت 

ــر  ــالی ۳۹ نف ــی، ابت ــر از اهال ــرای ۱۱۰ نف ب

بــه کرونــا قطعــی شــد کــه خوشــبختانه بــا 

اجــرای طــرح محلــه و خانــواده محــور 

کنتــرل اپیدمــی کوویــد ۱۹ ،تحــت 

عنــوان طــرح شــهید ســردار حــاج 

ــه موقــع  قاســم ســلیمانی ، بیمــاران ب

ــرای  ــه ای ب ــات مداخل ــایی و اقدام شناس

ــره  ــرل بیمــاری صــورت گرفــت و زنجی کنت

ــه ســرعت قطــع شــد. ــال ب انتق

معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی 

شــهرکرد و رئیــس مرکــز بهداشــت اســتان 

ــت  ــا وزارت بهداش ــرد: باره ــان ک خاطرنش

و ســتاد اســتانی مقابلــه بــا کرونــا نســبت 

بــه خطــر بــر گــزاری تجمعــات، بازگشــایی 

ــدار و  ــاغل هش ــدارس و مش ــگام م زودهن

عواقــب بــی توجهــی بــه رعایــت پروتــکل 

هــای بهداشــتی را گوشــزد نمــوده اســت. 

ــردم و عــادی  ــورت غفلــت م لــذا در ص

ــا  ــده ب ــه آین ــا ۴ هفت ــرایط، ۲ت ــگاری ش ان

ــم  ــه خواهی ــاری مواج ــدد بیم ــیوع مج ش

شــد.

ی  وی، قــدرت ســرایت بــاال، ابتــالی گروه

ــی  ــه عوامل ــال را از جمل ــر ۶۰ س ــنی زی س

برشــمرد، کــه لــزوم توجــه مــردم بــه 

مســئولیت اجتماعیشــان و رعایــت پروتکل 

ــد. ــی افزای ــتی م ــای بهداش ه

ــوم  ــگاه عل ــتی دانش ــاون بهداش ــدا؛ مع وب

پزشــکی شــهرکرد گفــت: گام چهــارم بســیج 

ملــی مدیریــت و کنتــرل اپیدمــی کوویــد ۱۹ 

بــه شــیوه محلــی و خانــواده محــور بــا عنوان 

"طــرح شــهید ســپهبد حاج قاســم ســلیمانی" 

ــاری  ــاه ۹۹ در چهارمحــال و بختی از اول آذرم

ــه  ــت ادام ــا موفقی ــان ب ــد و همچن ــاز ش آغ

دارد.

ــدا؛ مهنــدس راشــد جزایــری  ــه گــزارش وب ب

بــا بیــان اینکــه ایــن طــرح بــه شــیوه 

محلــی و خانــواده محــور مبتنــی بــر برنامــه 

ــگاه ســالمت" در حــال  ــک پای ــه ی ــر خان "ه

ــرح  ــب ط ــت: در قال ــار داش ــت اظه اجراس

ملــی مبــارزه بــا کرونــا شــهید ســپهبد 

ــری  ــم رهگی ــلیمانی،۴۵۴ تی ــم س ــاج قاس ح

(contact tracing) بــا یــک هــزار و ۱۹۶ عضــو 

ــکیل  ــاری تش ــال و بختی ــتان چهارمح در اس

ــت. ــده اس گردی

وی افــزود: بــا فعالیــت ایــن تیــم هــا تعــداد 

۳۲۳۵ مــورد تســت ســریع کوویــد ۱۹ در 

ســطح اســتان انجــام شــد.

ــوم پزشــکی  ــاون بهداشــتی دانشــگاه عل مع

شــهرکرد همچنیــن از تشــکیل ۱۲۸ تیــم 

مراقبــت در منــزل (home care) شــامل ۲۹۴ 

عضــو در قالــب ایــن طــرح در اســتان خبــر 

داد و عملکــرد ایــن تیــم هــا را یــک هــزار و 

ــرد. ــالم ک ۵۹۷ مــورد اع

ــا  ــی ب ــم نظارت ــان تشــکیل ۱۴۱ تی ــا بی وی ب

ــا  ــارزه ب ــی مب ــرح مل ــو در ط ــر عض ۴۱۸ نف

کرونــا شــهید ســپهبد حــاج قاســم ســلیمانی 

ــن تیم هــا  ــت ای ــا فعالی ــت: ب در اســتان گف

۲۶۲۳ مــورد اخطاریــه صــادر، ۳۷۸ مــورد 

واحــد متخلــف در رعایــت اصــول بهداشــتی 

پلمــپ و ۵۷۶ منــزل گندزدایــی و ضدعفونــی 

شــده اســت.

ی حمایتــی  مهنــدس جزایــری تعــداد تیم

را ۴۵۶ مــورد بــا یــک هــزار و ۵۴۴ نفــر عضــو 

اعــالم کــرد، کــه در مجمــوع از ۴۴۸۴ نفــر فرد 

آســیب پذیــر در اســتان حمایــت کردنــد.

وی در تشــریح میــزان دسترســی بــه اهــداف 

طــرح گفــت: در تحقــق اهــداف ایــن طــرح، 

قطــع زنجیــره انتقــال ویــروس بــا افزایــش 

رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی، رهگیــری 

ــال ۸۰ درصــد، کاهــش بســتری  و رصــد فع

۳۰ درصــد و کاهــش مــرگ و میــر ۱۰ درصــد 

و پوشــش حمایتــی از گروه هــای در معــرض 

خطــر را ۵۰ درصــد در مــاه میســر شــده 

اســت.



۳۳

ــه اچ ای وی /  ــناس برنام ــدا؛ کارش وب

ایــدز دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد 

ــن آمارهــای  ــر اســاس آخری ــت: ب گف

جهانــی در ســال ۲۰۱۹ تعداد بــروز موارد 

جدیــد مبتــال بــه اچ ای وی نســبت به 

ســال ۲۰۱۰ حــدود ۲۳ درصــد و میــزان 

فــوت ایــن بیمــاران ۳۹ درصــد کاهش 

ــی از  ــر ناش ــن ام داشــته اســت. ای

اقدامــات پیشــگیری ،کنتــرل و مراقبت 

ــز  ــق مراک ــگام از طری ــه هن ــر و ب موث

تخصصــی تع�ــن شــده مــی باشــد

دکترعباســعلی  وبــدا؛  گــزارش  بــه 

از  ناشــی  مــوارد  عســگری،کاهش 

ی پیشــگیری و  اجــرای سیاســت

ــان  ــت و درم ــات مراقب ــعه خدم توس

بیمــاران را از علــل کاهــش نــرخ ابتال و 

فــوت مبتالیان بــه اچ ای وی برشــمرد.

ــای  ــه راه ه ــا اشــاره ب ــه ب وی در ادام

ــی  ــه جنس ــه اچ ای وی، رابط ــال ب ابت

ــن راه  ــایع تری ــی را ش ــاد تزریق و اعتی

ــن بیمــاری برشــمرد و  ابتــال بــه ای

افــزود: طــی ســال هــای اخیــر، رونــد 

ابتــال بــه عفونــت اچ ای وی از طریــق 

اعتیــاد تزریقــی رونــد نزولــی و ابتــال از 

ــق رفتارهــای جنســی محافظــت  طری

ــی دارد. ــد افزایش ــده رون نش

ی  بــه گفتــه وی، بــر اســاس تخمین

ــدود ۶۰  ــی رود، ح ــار م ــود انتظ موج

هــزار نفــر مبتــال بــه عفونــت اچ ای وی 

/ ایــدز در کشــور وجــود داشــته باشــند 

ــر ۲۲ هــزار  ــغ ب ــداد بال ــن تع کــه از ای

شناســایی شــده انــد.

ــه  ــا توجــه ب ــر عســگری گفــت: ب دکت

سیاســت ۹۰ ۹۰ ۹۰ در حــال حاضــر 

بالــغ بــر ۷۰٪ بیمــاران شناســایی شــده 

تحــت مراقبــت و از ایــن تعــداد ٪۹۷ 

ــرار  ــر ق ــی موث ــان داروی ــت درم تح

ــد.  دارن

ــاره بــه نقــش  ــا اش وی در ادامــه ب

آمــوزش و اطــالع رســانی، حــذف انگ 

و تبعیــض، ایجــاد بســتر اقدامــات 

کنتــرل  بــرای  مشــترک  عملیاتــی 

عفونــت اچ ای وی، در ایــن راســتا 

همبســتگی جهــت اقدامــات اجرایــی 

موثــر، افزایــش تــاب آوری هــای اداری 

ــی  ــازمان هــای همــکار، طراح در س

ــف  ــترهای اداری منعط ــعه بس و توس

ــی  جهــت خدمــات حمایتــی و مراقبت

ــا و  ــمن ه ــت س ــتفاده از ظرفی و اس

ســازمان هــای همــکار را مــورد تاکیــد 

ــرار داد. ق

وی در ادامــه بــا بیــان اینکــه، کنتــرل 

ــی دارد  ــی همگان ــد عزم ــدز نیازمن ای

ــک  ــرای ت ــد ب ــد بای ــن تعه ــزود: ای اف

تــک افــراد جامعه وجود داشــته باشــد 

ــت اچ  ی پیشــگیری از عفون ــا راه ت

آی وی را بداننــد و بــه دیگــر همنوعــان 

خــود نیــز آمــوزش دهنــد تــا بتوانیــم 

جامعــه ای ســالم از نظــر انتقــال ایــن 

ــراد  ــیم.اگر اف ــته باش ــت را داش عفون

جامعــه در زمینــه ایــن بیمــاری آگاهی 

داشــته باشــند، پیشــگیری از آن بســیار 

ــد آگاهــی  ســاده اســت. بنابرایــن بای

ــرای از بیــن رفتــن  مناســب و موثــر ب

ــه مصــرف مــواد مخــدر، محــرک  زمین

و برقــراری روابــط جنســی محافظــت 

نشــده، پرخطــر و ناشــناخته در ســطح 

عمــوم جامعــه توســعه یابــد. 

کارشــناس برنامــه اچ ای وی / ایــدز 

دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد، 

ــای  ــه ه ــی برنام ــی و کیف ــاء کم ارتق

ــن  ــرد نوی ــاس رویک ــر اس ــی ب آموزش

هــای  برنامــه  کنــار  در  آموزشــی 

آموزشــی مراقبــت و کنتــرل اچ ای وی 

جهــت اطــالع رســانی جامــع ، فراگیر و 

مســتمر از طریــق برنامــه هــای صــدا و 

ســیما را از جملــه انتظــارات در راســتای 

ــمرد. ــاری اچ ای وی برش ــرل بیم کنت

دنبالبهویایاچبهتالیانمرمومرگکاهش
توسعهخدماتمراقبتودرمانبیماران

HIV



بهداشــتی دانشــگاه علــوم  وبــدا، معــاون 

ــرح  ــرای ط ــا اج ــت: ب ــهرکرد گف ــکی ش پزش

شــهید ســپهبد حــاج قاســم ســلیمانی در مقابله 

بــا ویــروس کرونــا از اول آذرمــاه ۹۹ تــا کنــون، 

در مجمــوع ۶۴ هــزار و ۶۵۳ مــورد نمونــه گیری 

در چهارمحــال و بختیــاری انجــام شــده اســت.

بــه گــزارش وبــدا، مهنــدس ســید راشــد 

ــوم  ــگاه عل ــتی دانش ــاون بهداش ــری مع جزای

پزشــکی شــهرکرد در هشــتمین نشســت قرارگاه 

عملیاتــی مقابلــه بــا کرونــا و پانزدهمیــن 

نشســت کمیتــه ارزیابــی و نظــارت بــر اجــرای 

ــال و  ــتی در چهارمح ــتورالعمل های بهداش دس

ــارم  ــرای گام چه ــت: اج ــار داش ــاری اظه بختی

بســیج ملــی مدیریــت و کنتــرل اپیدمــی 

کوویــد ۱۹ بــه شــیوه محلــی و خانــواده محــور 

بــا عنــوان "طــرح شــهید ســپهبد حــاج قاســم 

ســلیمانی"، کاهــش ۷۰ درصــدی آمــار در مــوارد 

ــتری  ــوارد بس ــرپایی، م ــدگان س ــه کنن مراجع

ــه  ــا را ب ــاری کرون ــی از بیم ــای ناش و فوتی ه

ــت. ــال داش دنب

وی افــزود: بــا اجــرای ایــن طــرح از اول آذرمــاه 

۹۹ تــا کنــون، در مجمــوع ۶۴ هــزار و ۶۵۳ مــورد 

نمونــه گیــری انجــام شــد کــه از ایــن تعــداد ۲۳

هــزار و ۱۸۸ مــورد مثبــت قطعــی اعــالم گردیــد 

و ۷۴۴ نفــر جــان خــود را از دســت دادنــد.

رئیــس مرکــز بهداشــت اســتان بــا بیــان اینکــه 

هــم اکنــون ناقلیــن ســالم بــه عنــوان تهدیــدی 

ــرح  ــه مط ــاری در جامع ــار بیم ــدی در انتش ج

هســتند افــزود: ۲۰ تــا ۲۵ درصــد مــوارد مثبــت 

را ناقلینــی کــه بــدون عالئــم بیمــاری هســتند 

ــد. ــکیل می دهن تش

مهنــدس جزایــری اضافــه کــرد: در همین راســتا 

ــد  ــت، چن ــر بهداش ــتور وزی ــال دس ــه دنب و ب

ــه  ــرادی ک ــا از اف ــام تســت کرون کیوســک انج

بــه ظاهــر ســالم انــد و بــه صــورت داوطلبانــه 

تمایــل بــه انجــام تســت دارنــد در ســطح شــهر 

مســتقر شــده اســت.

دبیــر قــرارگاه عملیاتــی مقابلــه بــا کرونــا هــدف 

ــکوک و  ــراد مش ــایی اف ــدام را شناس ــن اق از ای

ــره  ــع زنجی ــریع در قط ــن تس ــل و همچنی ناق

ــال بیمــاری اعــالم کــرد. انتق

ــن ۷۷ ــادآور شــد: همچنی ــری ی ــدس جزای مهن

ــا در  ــت کرون ــام تس ــرای انج ــت ب ــز ثاب مرک

ــرای  ــیار ب ــپ س ــا ۳ اکی ــتان و ۱ ت ــطح اس س

نمونــه گیــری از افــراد ناتــوان در هــر شهرســتان 

ــال اســت. فع

ــور  ــار کش ــی در آم ــز جزئ ــرد: خی ــد ک وی تاکی

از روز گذشــته آغــاز شــده کــه امیــد اســت بــا 

هوشــیاری مــردم در رعایــت اصــول بهداشــتی 

بایــد شــیب صعــودی کنتــرل و مدیریت شــود.

وبــدا؛ رئیــس مرکــز بهداشــت اســتان چهارمحــال و بختیــاری گفــت: طبــق بررســی هــای میدانــی، رعایت 

پروتــکل   هــای بهداشــتی در اســتان طــی هفتــه هــای گذشــته ۱۵ تــا ۱۸ درصــد کاهــش یافتــه اســت.

ــه گــزارش وبــدا؛ مهنــدس راشــد جزایــری در ســتاد اســتانی مبــارزه بــا کرونــا اظهارداشــت: وضعیــت  ب

رعایــت پروتــکل   هــای بهداشــتی همچــون اســتفاده از ماســک و فاصلــه گــذاری اجتماعــی، بــه ویــژه در 

مناطــق روســتایی اســتان چهارمحــال و بختیــاری کاهــش ۱۵ تــا ۱۸ درصــدی را نشــان مــی دهــد کــه در 

فرهنــگ ســازی ایــن امــر فعالیــت رســانه ها، صداوســیما، فضــای مجــازی و مطبوعــات و... حائــز اهمیــت 

اســت.

وی اســتفاده از دو ماســک ســه الیــه و پارچــه ای را بــرای جلوگیــری از ابتــال بــه ویــروس جهــش یافتــه 

کرونــا تا�ــد کــرد.

جزایــری بــا انتقــاد از عــدم رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی از ســوی بانــک هــا طــی هفتــه های گذشــته 

و شــلوغی زیــاد ادامــه داد: بــر اســاس گزارشــات مرکــز بهداشــت شهرســتان شــهرکرد، از ۱۲۵ بانــک بازدیــد 

شــده ۱۰۵ بانــک از وســایل مشــترک اســتفاده می کننــد و در رعایــت مــوارد بهداشــتی دقــت الزم را ندارنــد.

جزایــری گفــت: براســاس اصالحیــه مدیریــت طــرح هوشــمند کنتــرل بیمــاری کرونــا، مراکــز آموزشــی در 

شهرســتان هــا بــا وضعیــت زرد و آبــی بــا حداکثــر ۱۰ نفــر و بــا نظــارت فعالیــت خــود را آغــاز می کننــد.

انجام ۶۴ هزار و ۶۵۳ مورد نمونه گیری 
کرونا در قالب طرح شهید سلیمانی

کاهش ۱۵ تا ۱۸ درصدی رعایت پروتکل های 
بهداشتی در چهارمحال و بختیاری



۳۵

ــتی  ــت بهداش ــدارس معاون ــت و م ــواده، جمعی ــالمت خان ــر س ــدا؛ مدی وب

ــردان  ــالمت م ــه ی س ــیدن هفت ــهرکرد، از فرارس ــکی ش ــوم پزش ــگاه عل دانش

ــر داد. ــاری خب ــال ج ــاه س ــفند م ــما ) در اس ــی ( س ایران

بــه گــزارش وبــدا؛ دکتــر خلفیــان افــزود: هفتــه ملــی ســالمت مــردان ایــران 

(ســما) همــه ســاله در اولیــن هفتــه اســفند مــاه برگــزار مــی گــردد. 

وی تصریــح کــرد: ایــن هفتــه در ســال جــاری در شــرایطی برگــزار مــی شــود 

کــه بــا همــه گیــری کوویــد ۱۹ مواجــه هســتیم و شــواهد ملــی و بیــن المللــی 

حاکــی از آن اســت کــه در همــه گیــری کوویــد ۱۹، خطــر مســتقیم بیشــتری، 

ســالمتی و حیــات مــردان را تهدیــد مــی کنــد، کــه ایــن پدیــده آســیب هــای 

جــدی بــه ســالمت و اقتصــاد خانــواده و جامعــه وارد مــی نمایــد.

وی گفــت: در چنیــن شــرایطی انتظــار مــی رود در هفتــه مذکــور بــه ایــن وجه 

مهــم همــه گیــری کوویــد ۱۹ توجــه ویــژه ای معطــوف و در شــرایط موجــود که 

مــی توانــد تهدیــدی بــرای ســالمتی مــردان باشــد فرصتــی جهــت حمایــت از 

آنــان پیــدا نما�م .

دکتــر خلفیــان از انتخــاب شــعار" همــه گیــری کرونــا؛ توجه بیشــتر به ســالمت 

مــردان " بــه عنــوان شــعار هفتــه ی مــردان امســال خبــر داد و بــه تشــریح روز 

شــمار هفتــه مذکــور و محــور هــای آن پرداخت.

بــه گفتــه وی، جمعــه یکــم اســفندماه با عنــوان: " حفاظــت از ســالمت خانواده 

و پیشــگیری از نابــاروری مــردان" ، شــنبه دوم اســفندماه بــا عنــوان: "بهبــود و 

حفــظ ســالمت روان مــردان در دوره کرونــا" و یــک شــنبه ســوم اســفندماه بــا 

عنــوان : "شــیوه زندگــی ســالم مــردان در بحــران کرونــا بــا تاکیــد بــر چاقــی" 

نامگــذاری شــده اســت.

مدیــر ســالمت خانــواده، جمعیــت و مــدارس معاونــت بهداشــتی دانشــگاه 

ــوان:  ــا عن ــوم پزشــکی شــهرکرد افــزود: دوشــنبه چهــارم اســفندماه نیــز ب عل

"ســرطان هــای شــایع مــردان و مراقبــت هــای پیشــگیرانه در دوره کرونــا" و 

ســه شــنبه پنجــم اســفندماه بــا عنــوان: "کنتــرل عوامــل خطــر کرونــا در محیط 

کار" نامگــذاری شــده اســت.

وی، عناویــن ششــمین و هفتمیــن روز از هفتــه ســالمت مــردان ایرانی (ششــم 

و هفتــم اســفندماه ) را بــه ترتیــب "نقــش باورهــای فرهنگــی مــردان در حفظ 

و ارتقــای ســالمتی خــود در دوره کرونــا" و " گرامیداشــت مقــام پــدران و توجــه 

بیشــتر بــه ســالمت آنــان در دوره کرونــا" عنــوان کرد.

وبــدا؛ رئیــس مرکــز بهداشــت چهارمحــال و بختیــاری و معاون 

بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد، از برگــزاری آئیــن 

ــتانی در  ــوری و اس ــه کش ــان نمون ــورزان و مربی ــل از به تجلی

حاشــیه برگــزاری وبینــار وزارتــی بــا محوریــت بزرگداشــت روز 

بهــورز خبــر داد.

بــه گــزارش وبــدا؛ ســید راشــد جزایــری افــزود: ایــن آئیــن در 

دهمیــن روز از اســفندماه ۹۹ بــا حضــور ریاســت دانشــگاه علوم 

پزشــکی شــهرکرد و جمعــی از بهــورزان و مراقبیــن ســالمت در 

ســالن اجتماعــات مرکــز بهداشــت اســتان برگــزار شــد.

بــه گفتــه وی، در ایــن جلســه رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی 

اســتان از بهــورزان بعنــوان ســربازان خــط مقدم جبهه ســالمت 

ــن ســالمت در  ــورزان و مراقبی ــرد به ــزود: عملک ــرد و اف ــاد ک ی

کنتــرل اپیدمــی کوویــد ۱۹ بســیار مثبــت و قابــل تقدیر اســت.

جزایــری گفــت: دکتــر مجیــد شــیرانی بــا اشــاره بــه موفقیــت 

هــای کشــور در توســعه زیــر ســاخت هــا و ارتقــاء شــاخص 

هــای بهداشــت و درمــان در ســطح جهانــی، حوزه بهداشــت را 

جــز حــوزه هــای ســرآمد برشــمرد.

رئیــس مرکــز بهداشــت چهارمحــال و بختیــاری در ادامــه تعداد 

بهــورزان شــاغل در دانشــگاه را ۶۰۰ نفــر اعــالم و افــزود: ایــن 

عزیــزان در ۳۱۳ خانــه بهداشــت اســتان مشــغول بــه خدمــت 

. هستند

گفتنــی اســت، در ایــن آئیــن از مهنــاز کریــم زاده، محمــد نصیر 

کهبانــی و کبــری رحیمــی بعنــوان بهــورزان نمونــه کشــوری، گل 

شــکر خالــدی، ســکینه رضایــی، ام البنیــن پناهی بعنــوان بهورز 

نمونــه اســتانی و ابراهیــم آقایــی، مریــم زاهدی بعنــوان مربیان 

نمونــه، بهمــن دادور، ســهیال نکویــی بعنــوان مراقــب ســالمت 

ــالمت  ــب س ــوان مراق ــگری بعن ــوری و داود عس ــه کش نمون

نمونــه اســتانی تجلیــل بعمــل آمــد.

روز شمار هفته ی سالمت مردان ایرانی

آئین تجلیل از بهورزان و مر�یان نمونه 
کشوری و استانی برگزار شد



۳۶

شــهید  طــرح  نشســت  هفتمیــن 
حــاج قاســم ســلیمانی بــا محوریــت 
طــرح  وضعیــت  آخریــن  گــزارش 
ــاری  ــرل اپ�یدمــی بیم مدیریــت و ک�نت
۱۹ کوویــد 

افتتاحیــه برنامــه موبایــل ســنت بــا 
حضــور معــاون بهداشــتی دانشــگاه 
و مقامــات اســتانی

آی�یــن آغــاز واکسیناســیون بیمــاری 
سراســر  بــا  همزمــان   ۱۹ کوویــد 
حضــور  بــا  اســتان  در  کشــور 
و  دانشــگاهی  اســتانی،  مســئوالن 
رســانه اصحــاب 

معــاون  حضرتــی  دک�تــر  حضــور 
پرســتاری وزارت بهداشــت و دک�تــر 
بهداشــت  وزارت  نماینــده  رضایــی 
درمــان  و  بهداشــت  شــبکه  در 
ســامان شهرســتان 

معــاون  رادیویــی  گفت وگــوی 
بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی 
شــهرکرد و رئیــس مرکــز بهداشــت 
بــا  آبــادی  بنــگ  برنامــه  در  اســتان 
محوریــت تشــریح آخریــن وضعیــت 
اســتان در  کرونــا  بیمــاری 



۳۷

توصیه های معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی 
شهرکرد برای تداوم سیر نزولی شیوع کرونا دراستان

مراکز درمانی چهارمحال و بختیاری در شرایطی ایمن 
آماده ارائه هرگونه خدمت درمانی به بیماران هستند

ــوم پزشــکی، خدمــات بهداشــتی و  ــان دانشــگاه عل ــاون درم ــدا؛ مع وب

درمانــی چهارمحــال و بختیــاری بــا اشــاره بــه بهبــود شــرایط و تــداوم 

ســیر نزولــی شــیوع بیمــاری کرونــا در ایــن اســتان متذکــر شــد، ادامــه 

ــد مســتلزم رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی اســت. ایــن رون

ــرای پیشــگیری از  ــه گــزارش وبــدا؛ دکتــر فریــدون رحمانــی افــزود: ب ب

طغیــان مجــدد کوویــد ۱۹ بهتریــن روش، توجــه بــه راه هــای پیشــگیری 

ــرکت در  ــکیل و ش ــودداری از تش ــذاری، خ ــه گ ــت فاصل ــه رعای از جمل

مراســم و تجمعــات بویــژه تجمعــات خانوادگــی، زدن ماســک و رعایــت 

فاصلــه گــذاری اجتماعــی در محیــط هــای عمومــی اســت.

وی ابــراز امیــدواری کــرد: بــا رعایــت بیشــتر پروتــکل هــای بهداشــتی 

ــد. مــردم روزهــای خوبــی را حداقــل در دی مــاه جــاری ســپری نماین

وی، از جملــه راه هــای تقویــت سیســتم ایمنــی بــه نداشــتن اســترس 

اشــاره داشــت و افــزود: نداشــتن اســترس و آرامــش خاطــر بهتریــن راه 

تقویــت سیســتم ایمنــی بــرای مقابلــه بــا کرونــا اســت.

وی تصریــح کــرد: شــواهد نشــان مــی دهــد، افــرادی کــه اســترس و 

نگرانــی زیــاد دارنــد و کمــی از نظــر روحــی و روانــی آزرده خاطــر هســتند 

ــه بیمــاری کرونــا قــرار  بیشــتر از ســایر افــراد در معــرض خطــر ابتــال ب

دارنــد.

دکتــر رحمانــی افــزود: اســتراحت مناســب یعنــی بــه حداقــل رســاندن 

فعالیــت بدنــی و داشــتن اســتراحت در فواصــل بیــن کاری و پرهیــز از 

کارهــای ســنگین بویــژه بــرای افــرادی کــه مشــکوک بــه کرونــا هســتند 

ــدن کمــک  ــت سیســتم ایمنــی ب ــه تقوی ــه ب ــی اســت ک ــر نکات از دیگ

ید. می

معــاون درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد بــا بیــان اینکه داشــتن 

ــتم  ــت سیس ــت در تقوی ــز اهمی ــکات حائ ــر ن ــب از دیگ ــه مناس تغذی

ایمنــی اســت افــزود: داشــتن تغذیــه مناســب بــه معنــای مصــرف مــواد 

غذایــی و گیاهــان دارویــی گــران قیمــت نیســت بلکــه مــواد غذایــی را 

شــامل مــی شــود کــه ســاده و در حیــن حــال حــاوی پروتئیــن، گلوگــز و 

ریــز مغــذی هــای کافــی باشــد.

دکتــر رحمانــی در پایــان مصــرف مــواد غذایــی ماننــد ســوپ، ســبزیجات 

و میــوه جــات تــازه را بــرای تقویــت سیســتم ایمنــی توصیــه نمــود.

وبــدا؛ معــاون درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد گفــت: مراکــز 

درمانــی چهارمحــال و بختیــاری در شــرایطی ایمــن آمــاده ارائــه هرگونــه 

خدمــت درمانــی بــه بیمــاران هســتند.

بــه گــزارش وبــدا؛ دکتــر فریــدون رحمانــی افــزود: بــا توجــه بــه تعویــق 

افتــادن اعمــال جراحــی غیــر اورژانســی تعــداد قابــل توجهــی از بیمــاران 

از حــدود ۱۰ مــاه گذشــته بــا شــیوع بیمــاری کرونــا در انتظــار دریافــت 

ایــن خدمــات هســتند کــه بــا بهبــود شــرایط تمامــی بیمارســتان هــای 

اســتان از جملــه مراکــز آموزشــی درمانــی آیــت ا... کاشــانی و هاجر (س) 

شــهرکرد در شــرایطی ایمــن، آمــاده ارائــه هرگونــه خدمــات درمانــی بــه 

ایــن دســته از بیمــاران هســتند.

وی در گفــت و گــوی زنــده بخــش خبــری ۲۰ صــدا وســیمای اســتان در 

چهاردهمیــن روز از دی مــاه ۹۹، ضمــن تشــریح وضعیــت شــیوع بیماری 

ــداوم  ــاری و ت ــن بیم ــی شــیوع ای ــد نزول ــه رون ــا، در صــورت ادام کرون

رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی نویــد روزهــا و نــوروزی خــوش را بــه 

هــم اســتانیان داد.

دکتــر رحمانــی تصریــح کــرد: از حــدود ۲۰ روز قبــل ســیر نزولــی بیمــاری 

کرونــا در اســتان آغــاز و همچنــان ادامــه دارد.

وی در ادامــه از مــردم خواســت، همچنــان پروتــکل هــای بهداشــتی را 

رعایــت و از زدن ماســک، در خانــه مانــدن و پرهیــز از حضــور در تجمعات 

ــوند. خسته نش

دکتــر رحمانــی بــا بیــان اینکــه، تجربــه کشــور 

ــد  ــی ده ــان م ــکا نش ــی و آمری ــای اروپای ه

ویــروس کرونــا قابلیــت غافلگیــری و طغیــان 

مجــدد و ابتــالی حجــم زیــادی از جمعیــت به 

ــاره را دارد خاطــر نشــان کــرد: حضــور در  یکب

تجمعــات بســیار خطرنــاک و تشــدید کننــده 

شــیوع کوویــد ۱۹ اســت.

معــاون درمان دانشــگاه علوم پزشــکی اســتان 

بــا بیــان اینکــه، تــا زمانــی کــه حتــی یــک 

ــه کرونــا  آزمایــش بیمــاران مشــکوک ب

مثبــت مــی شــود، شــرایط حســاس 

و نیازمنــد مراقبــت جــدی اســت 

گفــت: پــس از ۲ هفتــه از 

تمامــی  شــدن  منفــی 

تســت هــای کوویــد 

ــع  ــوان، رف ــی ت ۱۹ م

ــا  ــت ه محدودی

را اعــالم کــرد.



۳۸

تناسب نسبت تعداد پرستار به تخت بیمارستانی 
استانداردسازی شود

عدم اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری

وبــدا؛ رئیــس خانــه پرســتار چهارمحــال و بختیــاری و عضــو هیــات علمــی دانشــگاه علــوم 

پزشــکی شــهرکرد بــا اشــاره بــه دغدغــه و مطالبــات پرســتار در کشــور عقیــده دارد که تناســب 

تعــداد پرســتاران نســبت بــه تخــت بیمارســتانی بایــد استانداردســازی شــود.

ــور و  ــتار در کش ــداد پرس ــه تع ــه چ ــوص اینک ــردی در خص ــن پور دهک ــی حس ــر عل دکت

چهارمحــال و بختیــاری مشــغول فعالیــت هســتند اظهــار داشــت در مــورد تعــداد پرســتاران 

ــزار و ۳۶۹ کادر  ــوع ۱۲۵ ه ــت، در مجم ــون در وزارت بهداش ــی، هم اکن ــش دولت ــال در بخ فع

ــر، فارغ التحصیــالن  پرســتاری شــامل کارشناســان پرســتاری و پرســتاران دارای مــدارک باالت

ــاری، کمــک پرســتاری و کمــک  ــدگان مــدارک بهی ــل، هوشــبری و دارن ــاق عم رشــته های ات

بهیــاری در حــال فعالیــت هســتند.

همچنیــن حــدود ۷۰ هــزار نفــر هــم در بخــش خصوصــی شــامل ســازمان تامیــن اجتماعــی، 

نیروهــای مســلح و ســایر مراکــز در حــال خدمت رســانی بــه مــردم هســتند.

ــد. ۵۳  ــکیل می دهن ــان تش ــد را آقای ــوان و ۲۲ درص ــتاری را بان ــد کادر پرس ــدود ۷۸درص ح

درصــد کادر پرســتاری بــه صــورت اســتخدام رســمی و پیمانــی، ۲۳ درصــد در حــال گذرانــدن 

دوره طــرح و تعهــدات و ۲۴ درصــد دیگــر هــم بــه صــورت شــرکتی و قــرارداد خریــد خدمــت 

مشــغول خدمــت هســتند.

طبــق گفتــه معــاون پرســتاری وزارت بهداشــت بیــش از ۲۰۰ هــزار پرســتار در بخــش  کرونــای 

ــون  ــور تاکن ــا در کش ــیوع کرون ــان ش ــد و از زم ــی، کار می کنن ــز درمان ــتان ها و مراک بیمارس

ــد و و دوبــاره  ــا مبتــال شــده اند و بــه اســتعالجی رفته ان بیــش از ۴۵ هــزار پرســتار بــه کرون

ــه شــده اند. مشــغول انجــام وظیف

همچنیــن حــدود ۹۰ نفــر از کادر پرســتاری در راه دفــاع از ســالمت مــردم و در حیــن خدمــت 

ــدند. شهید ش

در اســتان چهارمحــال و بختیــاری نیز حدود ۲ هزار کادر پرســتاری شــامل 

کارشناســان پرســتاری و پرســتاران دارای مــدارک باالتــر، فارغ التحصیــالن 

رشــته های اتــاق عمــل، هوشــبری و دارنــدگان مــدارک بهیــاری در حــال 

ــات  ــا و مطالب ــن دغدغه ه ــوص مهمتری ــتند. وی، در خص ــت هس فعالی

پرســتاران کشــور و اســتان نیــز یــادآور شــد، یکــی از مهمتریــن دغدغه ها 

و ضرورت هــای فعلــی کمبــود نیــرو و نبــود تناســب اســتاندارد پرســتار 

بــه تخــت اســت.

در ۲۱ آوریــل ۲۰۱۷ ســمینار مدیریــت دیدگاه هــا بــرای اســتاندارد پرســتار 

بــه تخــت مشــخص شــد. بدیــن ترتیــب کــه تعــداد پرســتار بــه بیمــار 

در بخــش عمومــی در وضعیــت مطلــوب یــک پرســتار بــه چهــار بیمــار 

ــد  ــال ۱۴ درص ــا احتم ــر ب ــه ۶ نف ــاران ب ــداد بیم ــش تع ــت و افزای اس

بیمــاران را در معــرض خطــر مــرگ در طــی ۳۰ روز بعــد از پذیــرش قــرار 

ــش  ــا افزای ــار ب ــار بیم ــر چه ــار در براب می دهــد و افزایــش هشــت بیم

حــدود ۳۱ درصــد مــرگ و میــر همــراه اســت.

ــزان عفونت هــای  ــر پرســنل پرســتاری، باعــث کاهــش می ــزان باالت می

ــی و شــوک در  ــزی دســتگاه گــوارش فوقان ــی، خونری ادراری، پنومون

ــاء و  ــات احی ــت در عملی ــبب شکس ــا س ــود آنه ــی و کمب ــاران طب بیم

عفونــت مجــرای ادراری در بیمــاران جراحــی می شــود.

ــی  ــت صمیم ــاه در نشس ــور دوم دی م ــن پ ــدا؛ حس ــزارش وب ــه گ ب

اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری بــا اعضــای خانــه پرســتاری و حــزب 

خانــه پرســتاران اســتان گفــت: مشــکالت وبــدا؛ رئیــس حــزب خانــه 

ــات  ــذاری خدم ــون تعرفه گ ــدن قان ــی نش ــهرکرد از اجرای ــتار ش پرس

ــر داد. پرســتاری خب

دغدغه های پرستاران در زمان شیوع بیماری کرونا دوچندان شد.

رئیــس حــزب خانــه پرســتار شــهرکرد افــزود: در روزهــای شــیوع بیماری 

کرونــا و در شــرایطی کــه خدمــات حمایتــی و مراقبتــی ایــن نیروهــا 

بســیار ضــروری بــود، کمبــود نیــرو یکــی از معضــالت مجموعه ســالمت 

بــود کــه نمــود پیــدا کــرد.

وی ادامــه داد: افزایــش تعــداد بیمــاران بــه نســبت یــک پرســتار منجــر 

بــه افزایــش درصــد خطــا و بــه دنبــال آن نارضایتــی بیمــاران می شــود.

ــذاری خدمــات  ــون تعرفه گ ــرد: اجــرای قان ــور خاطرنشــان ک حســن پ

پرســتاری ۱۴ ســال قبــل مصــوب شــده کــه هنــوز اجــرا نشــده اســت.

رئیــس حــزب خانــه پرســتار شــهرکرد اضافــه کــرد: قوانیــن مربــوط بــه 

ــتی  ــی به درس ــن اجتماع ــی و تامی ــای خصوص ــتاران در بخش ه پرس

اجــرا نمی شــود، در بحــث اســتخدام بایــد پرســتاران شــاغل در بخــش 

کرونــا در اولویــت قــرار گیرنــد.



۳۹

وبــدا؛ رئیــس ســازمان نظــام پرســتاری چهارمحــال و بختیــاری گفــت: 

امســال بــا شــیوع بیمــاری کرونــا پرســتاران بــا چالــش هــای بزرگــی رو 

بــه رو شــدند.

بــه گــزارش وبــدا؛ بهــرام مــرادی در گفــت و گــوی بخــش خبــری ۲۰ صدا 

و ســیمای مرکــز اســتان در ســی امیــن روز از آذرمــاه ۹۹ افــزود: کوویــد ۱۹

حــدود ۶۰ هــزار پرســتار در ســطح کشــور و حدود ۴۸۰ پرســتار در اســتان 

ــار نمود. را گرفت

ــدادی از  ــالی تع ــا ابت ــتار ب ــود پرس ــه کمب ــه ب ــا توج ــه داد: ب وی ادام

پرســتاران هــر بخــش بــه کرونــا فشــار کار بــر ســایر پرســتاران مضاعــف 

ــی شــود. ــده م و آزار دهن

وی خاطــر نشــان کــرد: ایــن در حالــی اســت کــه بیشــتر پرســتاران را 

زنــان تشــکیل مــی دهنــد کــه در کنــار شــغل پرســتاری، وظایف ســنگین 

منــزل را نیــز بــر عهــده دارنــد.

مــرادی، پرداخــت معوقــات پرســتاران را از عمــده تریــن مطالبــات ایــن 

ــکاری  ــده و هم ــام ش ــای انج ــری ه ــا پیگی ــزود: ب ــمرد و اف ــر برش قش

مســئولین معوقــات پرســتاران حــدودًا از یــک ســال بــه ۶ مــاه رســیده 

اســت.

ــخنان  ــاری ، س ــال و بختی ــتاری چهارمح ــام پرس ــازمان نظ ــس س رئی

ــن روز از  ــی امی ــتار در س ــبت روز پرس ــه مناس ــری ب ــم رهب ــام معظ مق

آذرمــاه ۹۹ ، را نویــد بخــش خبرهــای خــوش بــرای جــذب پرســتاران و 

تامیــن بخشــی از کمبــود نیــروی پرســتار و اجــرای قانــون تعرفــه گــذاری 

خدمــات پرســتاری دانســت کــه حــدود ۱۲ ســال اســت از زمــان اجــرای 

آن گذشــته اســت.

وبــدا; معــاون درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد گفــت: بــه پــاس 

ــام هــر مدافــع ســالمت یــک نهــال  ــه ن ــام پرســتار، ب گرامیداشــت مق

کاشــته شــد.

بــه گــزارش وبــدا; دکتــر فریــدون رحمانــی در آ�ــن کاشــت نهــال بــه 

مناســبت میــالد حضــرت زینــب (س) و روز پرســتار بــه نــام هــر مدافــع 

ســالمت یــک نهــال، هــر نهــال یــک امیــد، افــزود: بــه مناســبت میــالد 

حضــرت زینــب کبــری (س) و بزرگداشــت مقــام پرســتار تصمیــم گرفتــه 

شــد بــا همــکاری شــهرداری شــهرکرد و اداره کل منابــع طبیعــی اســتان 

چهارمحــال و بختیــاری بــه نــام و یــاد هــر کــدام از پرســتاران و مدافعــان 

کــه در ایــن اســتان انجــام وظیفــه می کننــد یــک نهــال کاشــته شــود.

معــاون درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد بیــان کــرد: در 

چهارمحــال و بختیــاری نزدیــک بــه ۳ هــزار و ۸۰۰ نفــر کادر درمــان و ۲

هــزار و ۱۰۰ نفــر پرســتار مشــغول کار هســتند کــه مســتقیما در امــر کمک 

ــد. ــک می کنن ــکاران پزشــک کم ــه هم ــاران ب ــان بیم ــه درم ب

ــاد همــه عزیزانــی کــه بــه عنــوان  وی اضافــه کــرد: امــروز بــه نــام و ی

کادر درمــان و مدافــع ســالمت فعالیــت می کننــد، ۳ هــزار و ۷۰۰ اصلــه 

ــود. ــته می ش ــت کاش درخ

دکتــر رحمانــی یــادآور شــد: بــا کاشــت ایــن نهال هــا در ســال های آینــده 

کــه بحــران کرونــا بــه پایــان می رســد یــاد و خاطــره کســانی کــه در ایــن 

روزهــای ســخت بــرای آنکــه بتواننــد ســالمت را بــه مــردم بازگرداننــد 

ــان در  ــره ایش ــته و خاط ــی داش ــد، گرام ــانی کردن ــکاری و جانفش هم

اذهــان مــردم باقــی خواهــد مانــد.

وبــدا؛ رئیــس نظــام پرســتاری شــهرکرد مانــع ســاخت خانــه پرســتار در 

شــهرکرد را مشــکالت مالــی دانســت.

ــدا؛ مــرادی دوم دی مــاه در نشســت صمیمــی اســتاندار  ــه گــزارش وب ب

ــه  ــزب خان ــتاری و ح ــه پرس ــای خان ــا اعض ــاری ب ــال و بختی چهارمح

ــا مشــکالت  ــتار ب ــه پرس ــرای ســاخت خان ــت: ب ــتان گف ــتاران اس پرس

مالــی مواجــه هســتیم کــه بــرای رفــع ایــن مشــکالت نیازمنــد حمایــت 

هســتیم.

ــا و  ــاری کرون ــیوع بیم ــزود: ش ــهرکرد اف ــام پرســتاری ش ــس نظ رئی

هزینه هایــی کــه بــه دبنــال داشــت مشــکالت مالــی مجموعــه بهداشــت 

ــرده اســت. ــدید ک ــور تش ــان را در کش و درم

ــرای  ــد ب ــی بای ــز درمان ــتان ها و مراک ــه بیمارس ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب

ــری  ــد تدابی ــوص بای ــن خص ــد و در ای ــن باش ــتاران ام ــت پرس فعالی

ــوب  ــه خدمــات مطل ــرای ارائ اندیشــیده شــود، ادامــه داد: پرســتاران ب

ــن هســتند. ــک فضــای ام ــد ی نیازمن

ابتالی حدود ۴۸۰ پرستار در چهارمحال و بختیاری به کرونا

به نام و یاد هر مدافع سالمت یک نهال در خاک ر�شه می زند

مشکل مالی، مانع ساخت خانه پرستار
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نفس راحت پرستاران به دنبال کاهش مبتالیان به 
کرونا در چهارمحال و بختیاری

تاکید معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد بر لزوم 
تداوم رعایت پروتکل های بهداشتی

ــش  ــهرکرد از کاه ــکی ش ــوم پزش ــگاه عل ــان دانش ــاون درم ــدا؛ مع وب

تنــش و دغدغــه پرســتاران بــه دنبــال افــت آمــار مبتالیــان بــه کرونــا در 

ــر داد. ــاری خب چهارمحــال و بختی

ــت  ــاه در نشس ــی دوم دی م ــدون رحمان ــر فری ــدا؛ دکت ــزارش وب ــه گ ب

صمیمــی اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری بــا اعضــای خانــه پرســتاری 

ــود،  ــات موج ــی از ضروری ــت: یک ــتاران اســتان گف ــه پرس ــزب خان و ح

ــتان ها و  ــس بیمارس ــای اورژان ــتاران در بخش ه ــت پرس ــن امنی تامی

ــی اســت. ــز درمان مراک

ــر  ــه خط ــزود: ب ــهرکرد اف ــکی ش ــوم پزش ــگاه عل ــان دانش ــاون درم مع

افتــادن ســالمت پرســتاران بــه آن دلیــل اســت کــه ایــن افــراد نیروهــای 

تخصصــی در حــوزه بهداشــت و درمــان هســتند لــذا نمی تواننــد از خــود 

دفــاع کننــد.

وی ادامــه داد: در حــال حاضــر ۲ هــزار و ۶۶۶ پرســتار در بیمارســتان ها 

و مراکــز درمانــی چهارمحــال و بختیــاری مشــغول فعالیــت هســتند و 

تعــداد زیــادی از ایــن نیروهــا بانــوان هســتند.

دکتــر رحمانــی خاطرنشــان کــرد: خوشــبختانه بــا کاهــش آمــار مبتالیان 

ــتان  ــتان های اس ــا در بیمارس ــر، تنش ه ــای اخی ــی روزه ــا ط ــه کرون ب

کمتــر شــده اســت.

تاکیــد معــاون درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد بــر لــزوم تــداوم 

رعایــت پروتــکل های بهداشــتی

وبــدا؛ معــاون درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی در گفــت و گــوی زنــده 

بخــش خبــری ۲۰ صــداو ســیمای اســتان بــا اشــاره بــه بهبــود وضعیــت 

ــاری را  ــیوع بیم ــی ش ــد کاهش ــداوم رون ــد ۱۹، ت ــاری کووی ــیوع بیم ش

مســتلزم رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی از ســوی مــردم دانســت.

ــودداری  ــر خ ــد ب ــا تاکی ــی ب ــدون رحمان ــر فری ــدا؛ دکت ــزارش وب ــه گ ب

مــردم از تشــکیل و پذیرفتــن دعــوت دیگــران بــرای حضــور در مهمانــی و 

جشــن افــزود: در صــورت ضــرورت بــرای حضــور در هرگونــه تجمعــی 

بایــد مــدت زمــان آن را بــه حداقــل کاهــش و در صــورت صــرف غــذا 

نــکات بهداشــتی و فاصلــه ی اجتماعــی بــا دیگــران رعایــت شــود.

وی زمــان بازگشــت بــه روال طبیعــی زندگــی را هنگامــی دانســت کــه 

بــه مــدت دو هفتــه متوالــی هیــچ مــوردی از ابتــالی جدیــد بــه کرونا در 

اســتان گــزارش نشــود.

معــاون درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد، نســبت بــه شــرکت 

ــت  ــا رعای ــزود: ب ــا هشــدار داد و اف ــن ه ــی و جش ــردم در مهمان م

ی بهداشــتی ضمــن حفــظ ســالمت خــود و دیگــران از انتقــال  پروتکل

ــد. ــه اطرافیــان جلوگیــری نمائی بیمــاری ب
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 رعایت پروتکل های بهداشتی 
تا اعالم نتیجه تست کرونا

فعالیت ۶۰ مرکز درمانی ترک اعتیاد با
 مجوز دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

وبــدا؛ معــاون درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد گفــت: 

تــا زمانــی کــه نمونــه هــای بیمــاران مشــکوک بــه کرونــا مثبــت 

اعــالم مــی شــود رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی الزامی اســت.

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

ــن روز از  ــتان در هفتمی ــیمای اس ــدا و س ــری ۲۰ ص ــش خب بخ

بهمــن مــاه ۹۹ ، ضمــن هشــدار نســبت بــه وجــود عالیــم مبنــی 

ــت  ــداوم رعای ــر ضــرورت ت ــه ب ــروس در جامع ــش وی ــر چرخ ب

ــرد. ــد ک پروتــکل هــای بهداشــتی تاکی

وی تصریــح کــرد: اعــالم رنــگ بنــدی شهرســتان هــا، قــراردادی 

بــرای تع�ــن وضعیــت شــیوع بیمــاری کرونــا در مناطــق مختلف 

. ست ا

ــزارش  ــا گ ــت از کرون ــوارد مثب ــه م ــی ک ــا زمان ــه وی، ت ــه گفت ب

مــی شــود رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی بــرای پیشــگیری از 

ــان بیمــاری ضــروری اســت. طغی

دکتــر رحمانــی گفــت: ویــروس کرونــا همچنــان قابلیــت انتقال و 

تبدیــل شــدن بــه اپیدمــی بــزرگ را دارد.

معــاون درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد افــزود: افــراد 

در صــورت مشــاهده عالیــم ســرماخوردگی شــامل آبریــزش بینــی، گلــو 

درد، ضعــف و بــی حالــی و ... تــا ســه روز اصــول قرنطینگــی را رعایــت و 

پــس از منفــی شــدن نتیجــه آزمایــش و بهبــود عالیــم از عــدم ابتــال بــه 

بیمــاری کرونــا اطمینــان حاصــل نمائیــد.

وی بــا بیــان اینکــه افــراد در صــورت اطمینــان از ســرماخوردگی و تا�ــد 

آن از ســوی پزشــک نیــز همچنــان از تمــاس بــا افــراد ســالمند خــودداری 

کننــد افــزود: بیشــترین مــوارد فــوت ناشــی از کرونــا مربوط به ســالمندان 

اســت کــه بــه واســطه اطرافیــان و بــا تصــور ســرماخوردگی ســاده فــرد 

ناقــل، دچــار عــوارض شــدید بیمــاری کرونــا شــده انــد.

وبــدا؛ معــاون درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی،خدمات بهداشــتی و درمانــی چهارمحــال و بختیــاری از 

فعالیــت ۶۰ مرکــز درمانــی تــرک اعتیــاد زیرنظــر ایــن دانشــگاه در ســطح اســتان خبــر داد.

ــران زندگــی در  ــوان یاریگ ــا عن ــی ب ــه تلویزیون ــی در برنام ــدون رحمان ــر فری ــدا؛ دکت ــزارش وب ــه گ ب

راســتای مبــارزه بــا مــواد مخــدر از شــبکه اســتانی جهانبیــن اظهارداشــت: مجموعــه دانشــگاه علــوم 

پزشــکی اقداماتــی را در راســتای پیشــگیری و درمــان معتــادان عهــده دار اســت.

وی بــا توجــه بــه اینکــه معتــادان بــرای تامیــن مــواد ممکــن اســت دســت بــه کارهــای خطرناک 

بزننــد و همچنیــن عــوارض پــس از مصــرف مــواد در جامعــه خطرآفریــن اســت گفــت: عــالوه 

بــر اینکــه روش هــای مصــرف مــواد مــی توانــد ســالمت فــرد را بــه خطــر بینــدازد، در ســالمت 

اجتماعــی نیــز تاثیــر گــذار اســت.

وی افــزود: فــرد معتــاد، بــه عنــوان یــک بیمــار محســوب می شــود و از نظــر جســمی هــم 

در معــرض بســیاری از بیماری هــا همچــون HIV، عفونت هــای عروقــی، قلبــی و ... قــرار دارد.

دکتــر رحمانــی افــزود: دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد در جهــت کاهــش عــوارض مصــرف 

مــواد، اقداماتــی بــه منظــور پیشــگیری، تغ�ــر روش هــای مصــرف (اســتفاده از مــواد کــم خطــر 

و کــم عارضــه تــر) و همچنیــن کاهــش ریســک بیمــاری هــای پرخطــر بــرای معتــادان انجــام 

می دهــد.

ــن  ــه در ای ــت ک ــاد اس ــان اعتی ــن روش در پیشــگیری و درم ــی مهمتری ــزود: روان درمان وی اف

خصــوص مطــب هــا، کلینیــک هــای تخصصــی روانپزشــکی و ۶۰ مراکــز درمانــی خصوصــی و 

دولتــی در ســطح اســتان قابــل دسترســی و آمــاده ارائــه خدمــات هســتند.

ــاد را تحــت  ــراد دارای اعتی ــک اف ــک روان کاو و روان پزش ــز ی ــن مراک ــه در ای ــان اینک ــا بی وی ب

درمــان قــرار میدهنــد ادامــه داد: متــادن تراپــی از جملــه راهکارهــای موثــر بــرای درمــان معتادان 

اســت، در ایــن روش فــرد مــواد را بــه طــور کامــل کنــار نمی گــذارد بلکــه مــواد را از فرمــی بــه فــرم 

دیگــر تغ�ــر مــی دهــد.

دکتــر رحمانــی افــزود: در ایــن روش بــه جــای اســتفاده از مــواد غیرقانونــی مثــل تریــاک، هروئیــن و...از متادن (شــربت 

ــرل و نظــارت پزشــک اســتفاده  ــر، تحــت کنت ــا عــوارض بســیار کمت ــا دوز مشــخص ب ــه صــورت مجــاز و ب ــا قــرص) ب ی

می شــود.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه دوره درمــان بســته بــه شــرایط ۶ مــاه تــا ســال هــا ممکــن اســت بطــول بینجامــد خاطرنشــان کــرد: آنچــه 

در درمــان معتــادان حائــز اهمیــت اســت تمایــل و انگیــزه افــراد بــرای تــرک مــی باشــد، کــه هــر چــه تصمیــم قاطعانــه تــر گرفتــه 

شــود زمــان درمــان کمتــر و بــا ســرعت بیشــتر ســپری خواهــد شــد.
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انجام ۲۲۱ مورد بازدید از ۱۱ 
بیمارستان چهارمحال و بختیاری

ــان  ــت درم ــی معاون ــار بخش ــارت و اعتب ــر نظ ــدا؛ مدی وب

دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد از انجــام ۲۲۱ مــورد بازدید 

در راســتای نظــارت بــر رعایــت اصــول بهداشــتی بــه منظور 

ــتان  ــا از ۱۱ بیمارس ــاری کرون ــا بیم ــارزه ب ــگیری و مب پیش

اســتان چهارمحــال و بختیــاری خبــر داد.

ــن نشســت  ــینی در هفتمی ــر حس ــدا؛ دکت ــزارش وب ــه گ ب

ســتاد کمیتــه ارزیابــی و نظــارت بــر پروتکل های بهداشــتی، 

ــز  ــده در مرک ــام ش ــات انج ــی از اقدام ــریح گزارش در تش

ــت:  ــار داش ــهرکرد اظه ــر (س) ش ــی هاج ــی درمان آموزش

نظــارت بــر گندزدایــی اجســاد متوفیــان مبتــال بــه کرونــا 

ــه و هفتگــی از بخش هــا و واحدهــای  و بازدیدهــای روزان

مختلــف بیمارســتان و کلینیــک تنفســی در خصــوص نحوه 

اســتفاده از وســایل حفاظــت فــردی ، جایگزینــی سیســتم 

ثبــت ورود و خــروج چهــره ای بــه جــای انگشــتی، تأمیــن 

ــای  ــب مکانه ــی مرت ــطوح و گندزدای ــی س ــواد گندزدای م

عمومــی ، تامیــن و توزیــع وســایل حفاظــت فــردی مــورد 

ــی ،  ــای وزارت ــتورالعمل ه ــاس دس ــر اس ــاغلین ب ــاز ش نی

 ، تامیــن و توزیع مواد شــوینده و ضدعفونی کننده دســت

آمــوزش در خصــوص پوشــیدن و درآوردن وســایل حفاظت 

ــرای  ــرف ب ــار مص ــروف یکب ــل از ظ ــتفاده کام ــردی، اس ف

ــی  ــذاری اجتماع ــت فاصله گ ــی ، رعای ــواد غذای ــه م هرگون

در بخــش هــا و واحدهــا ،تــب ســنجی و ثبــت و ارجــاع 

مــوارد مشــکوک کروناویــروس بــه مراکــز بهداشــت از جمله 

اقدامــات صــورت گرفتــه اســت.

وی درخصــوص بازدیــد از مطــب پزشــکان متخصــص نیــز 

گفــت: از ابتــدای شــیوع ویــروس منحــوس کرونــا در چهارمحــال و بختیــاری تاکنــون، در 

مجمــوع ۱۵۷ مــورد بازدیــد از مطــب پزشــکان متخصــص انجــام شــد .

دکتــر حســینی اضافــه کــرد: مجمــوع تعــداد مطــب هــای فعــال پزشــکان عمومــی در 

ســطح شهرســتان شــهرکرد ۴۰ مــورد اســت کــه بــا انجــام ۶۹ مــورد بازدیــد و نظــارت 

بــر رعایــت اصــول بهداشــتی بــرای جلوگیــری از شــیوع بیمــاری کرونــا، تذکــرات الزم بــه 

مطــب هایــی کــه در رعایــت پروتــکل هــا ایــراد داشــتند داده شــد.

وی جمــع آوری آب ســرد کــن، اســتفاده از وســایل یکبارمصــرف، دفع صحیح پســماندهای 

پزشــکی، تهویــه مناســب ســالن انتظــار، گندزدایــی مرتب و صحیح ســطوح، وجــود مایع 

شــوینده ،دســتمال کاغــذی و دستشــویی و دسترســی بــه روشــویی، اســتفاده بیمــاران از 

ماســک، اســتفاده صحیــح پزشــک و کارکنــان مطــب از تجهیــزات حفاظــت فــردی بــا 

توجــه بــه نــوع خدمــت، نوبــت دهــی صحیــح جهــت جلوگیــری از ازدحــام جمعیــت و 

رعایــت فاصلــه اجتماعــی را از مــالک هــای ســنجش در بازدیــد از مطــب هــا عنــوان کرد.

ــداد کل مطــب هــای دندانپزشــکان در ســطح شهرســتان  ــه تع ــر حســینی در ادام دکت

شــهرکرد را ۹۸ مــورد اعــالم کــرد و گفــت: در مجمــوع ۱۷۶ مــورد بازدیــد از ایــن مطــب 

هــا انجــام گردیــد.

وی تصریــح کــرد: تعــداد درمانــگاه هــای عمومــی نیــز ۱۲ مــورد اســت کــه در مجمــوع ۲۲ 

مــورد بازدیــد و نظــارت انجــام شــده اســت.

همچنیــن بــا لحــاظ بازدیــد هــای انجــام شــده از درمانگاه هــای دندانپزشکی،مؤسســات 

رادیولــوژی و فیزیوتراپــی و دفاتــر کار مامایــی و تغذیــه مجموعــا حــدود ۸۰۰ بازدیــد از 

مراکــز بخــش خصوصــی انجــام شــده اســت.

مدیــر نظــارت و اعتبــار بخشــی معاونت درمــان دانشــگاه علوم پزشــکی شــهرکرد در پایان 

گفــت: بــا توجــه بــه اینکــه برخــی شــاخص های بهداشــتی در مطــب هــا بــه صــورت 

صددرصــد رعایــت می شــود، امــا ســه فاکتــور اصلــی شــامل نوبــت دهــی صحیــح جهت 

جلوگیــری از ازدحــام جمعیــت، نهادینــه شــدن فاصلــه اجتماعــی و فضــای کوچــک مطب 

هــا از مشــکالتی اســت کــه نیــاز بــه توجــه بیشــتر دارد.

ــه گــذاری  ــه مطــب هــا در فاصل ــر اهمیــت همــکاری مراجعیــن ب ــد ب وی ضمــن تأکی

ــت  ــده جه ــان تع�ــن ش ــی و زم ــت قبل ــر اســاس نوب ــت ب ــردم خواس اجتماعــی از م

ــد. ــودداری نماین ــع در مطــب خ ــد و از تجم ــور یابن ــب حض ــه در مط مراجع



۴۳

تشر�ح روند توز��ع واکسن 
کرونا در استان

قدرت سرایت ویروس جهش یافته کرونا ۳۰ 
تا ۷۰ درصد بیشتر از نوع چینی آن است

وبــدا؛ معــاون درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد در گفــت و گــوی 

بخــش خبــری ۲۰ صــدا و ســیمای مرکــز چهارمحــال و بختیــاری در بیســت و 

هشــتمین روز از بهمــن مــاه ۹۹ بــه تشــریح رونــد توزیــع واکســن کرونــا در بیــن 

کادر درمانــی اســتان پرداخــت.

بــه گــزارش وبــدا؛ دکتــر فریــدون رحمانــی افــزود: از ۲۱بهمــن مــاه جــاری همزمــان بــا 

سراســر کشــور تعــداد ۱۰۰ دوز واکســن کرونــا وارد اســتان و بــرای حــدود ۱۰۰ نفــر از 

پزشــکان و پرســتاران شــاغل در ای ســی یــو مراکــز درمانــی تزریــق شــد.

ــه بعــد کــه احتمــاال طــی هفتــه آینــده خواهــد بــود ســایر  ــه گفتــه وی، در مرحل ب

کادر درمانــی شــاغل در بخــش هــای ویــژه درمــان بیمــاران کرونایــی واکســن کرونــا را 

دریافــت مــی نماینــد.

دکتــر رحمانــی تصریــح کــرد: عمــده کادر درمــان تــا پایــان ســال جــاری واکســن کرونا 

را دریافــت خواهنــد کرد.

ــراد  ــدی اف ــوم پزشــکی شــهرکرد گفــت: در مراحــل بع ــان دانشــگاه عل ــاون درم مع

ســالمند، در معــرض خطــر و جانبــازان شــیمیایی کــه آســیب ریــوی دارنــد در اولویــت 

دریافــت واکســن کرونــا قــرار دارنــد.

ــیون  ــد واکسیناس ــه ش ــل عرض ــد داخ ــن تولی ــه واکس ــس از اینک ــه داد: پ وی ادام

ــاز مــی شــود. عمومــی آغ

دکتــر رحمانــی گفــت: پیــش بینــی مــی شــود تــا مهرمــاه ۱۴۰۰ حــدود ۶۰ تــا 

۷۰ درصــد جمعیــت کشــور کــه مبتــال بــه کرونــا نشــده انــد واکســن 

کرونــا را دریافــت نماینــد.

وبــدا؛ معــاون درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی، خدمــات بهداشــتی 

ــاری گفــت: قــدرت ســرایت ویــروس  و درمانــی چهارمحــال و بختی

ــی آن  ــوع چین ــتر از ن ــد بیش ــا ۷۰ درص ــا ۳۰ ت ــه کرون ــش یافت جه

اســت.

بــه گــزارش وبــدا؛ دکتــر فریــدون رحمانــی در گفــت و گــوی برنامــه 

زنــده "مــردم و مســئوالن" در بیســت و هشــتمین روز از بهمــن مــاه 

ــار  ــا اظه ــه کرون ــروس جهــش یافت ۹۹ در تشــریح ویژگــی هــای وی

ــروس خاصیــت جهــش یافتگــی  داشــت: از ویژگــی هــای ایــن وی

ژنتیکــی آن اســت.

ــا اســتفاده از خاصیــت ســرایت  وی تصریــح کــرد: ایــن ویــروس ب

ــان  ــر جه ــی در سراس ــیار کوتاه ــی بس ــازه زمان ــاال در ب ــری ب پذی

ــت. ــترش یاف گس

بــه گفتــه وی، هرچقــدر کــه ویــروس افــراد بیشــتری را مبتــال کنــد، 

تکثیــر پیــدا کنــد و گــردش بیشــتری داشــته باشــد بــه همان نســبت 

قابلیــت جهــش یافتگــی آن تشــدید مــی شــود.

ــر رحمانــی بــا بیــان اینکــه قطعــًا طــی شــیوع بیمــاری کرونــا  دکت

ویــروس در مناطــق مختلــف بارهــا جهــش هــای متعــددی داشــته 

اســت افــزود: معــروف تریــن نــوع جهــش یافتــه آن نــوع انگلیســی 

اســت کــه بــا ســرعت زیــادی در حــال ســرایت بــه نقــاط مختلــف 

جهــان اســت.

ــوم پزشــکی شــهرکرد بــا ابــراز نگرانــی  معــاون درمــان دانشــگاه عل

نســبت بــه اینکــه در شــرایطی کــه شــاهد ســیر نزولــی بیمــاری و در 

شــرایطی مشــابه خردادمــاه هســتیم و مــردم حساسیتشــان نســبت 

بــه رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی کمتــر شــده اســت افــزود: بــا 

ــا معضــل جــدی مواجــه  ــه کشــور ب ــه ب ورود ویــروس جهــش یافت

خواهیــم شــد.

ــدن  ــر ش ــه، درگی ــت ک ــی اس ــن در حال ــرد: ای ــان ک ــر نش وی خاط

ــد. ــی افزای ــا م ــی ه ــدت نگران ــر ش ــودکان ب ــا و ک جوان ه

ــروس در  ــار وی ــرعت انتش ــودن س ــر ب ــزود: باالت ــی اف ــر رحمان دکت

افــراد بــا ســنین پا�ــن و خاصیــت انفجــاری ویــروس در جامعــه و 

بــروز عــوارض حادتــر و قــدرت ســرایت پذیــری بیشــتر آن، همگــی 

از ویژگــی هایــی اســت کــه بــه نگرانــی هــای ویــروس جهــش یافتــه 

انگلیســی دامــن مــی زنــد.

ــا  ــاری ب ــال بیم ــیر انتق ــی،  س ــروس قبل ــه در وی ــان اینک ــا بی وی ب

ســرعت کمتــر و در ابتــدا خانــواده و اطرافیــان نزدیــک فــرد مبتــال 

و بعــد از ۲ تــا ۳ هفتــه عالیــم بــارز و بــه مــرور حــاد تــر مــی شــد 

افــزود: در ویــروس جهــش یافتــه هــر فــرد آلــوده بــه طــور همزمــان 

ــد. مــی توانــد حــدودًا ۶ نفــر را آلــوده کن

وی ادامــه داد: همچنیــن در ویــروس قبلــی عالیــم در فــرد مبتــال بــه 

تدریــج بــا تــب، لــرز، تنگــی نفــس و به مــرور بــا درگیــری ریــوی بروز 

پیــدا مــی کــرد، ولــی در نــوع جهــش یافتــه آن بــه ســرعت عالیــم به 

ود. ســمت وخیــم شــدن و درگیری شــدید ریــوی پیش مــی



۴۴

ــات  ــکی، خدم ــوم پزش ــگاه عل ــان دانش ــاون درم ــدا؛ مع وب

ــه  ــت: ب ــاری گف ــال و بختی ــی چهارمح ــتی و درمان بهداش

مناســبت هفتــه درختــکاری و در هفدهمین روز از اســفندماه 

۹۹ مدیریــت و مجموعــه هتــل پارســیان شــهرکرد بــه 

ــور  ــان و بمنظ ــه کادر درم ــی وقف ــالش ب ــال ت ــاس یکس پ

ــاد و خاطــره شــهدای مدافــع ســالمت کــه  گرامیداشــت ی

بــرای حفــظ جــان هــم نوعــان خــود و مقابلــه بــا بیمــاری 

کوویــد ۱۹ جــان خــود را از دســت دادنــد، ضمــن نامگــذاری 

یکــی از خیابــان هــای هتــل بــه نــام شــهدای ســالمت، ۶ 

ــاد ایــن شــهدای واال مقــام در محوطــه  ــه ی ــال ب اصــل نه

کاشــتند.

بــه گــزارش وبــدا؛ دکتــر فریــدون رحمانــی افــزود: اگــر چــه 

هتــل پارســیان شــهرکرد و مجموعــه گردشــگری و هتلــداران 

ــان هــای  ــا متحمــل زی ــاری کرون مــا در مــدت شــیوع بیم

ســنگینی شــدند ولــی امــروز بــا قدردانــی از شــهدای مدافــع 

ســالمت، قدردانــی خــود از کادر درمــان را بیــان و موجــب 

دلگرمــی تمامــی فعالیــن ایــن عرصــه شــدند.

ــالمت  ــع س ــهید مداف ــاد و خاطــره ۴ش ــن آ�ــن ی ــه داد: در ای وی ادام

شــهیدان کاویانــی، صانعــی، رفیعــی و ســرکار خانــم دکتــر نورمنــد و دو 

تــن از شــهدای راه خدمــت، شــهیدان کاویانــی و طاهری شــهدای ســانحه 

هوایــی بالگــرد اورژانــس هوایــی اســتان گرامــی داشــته شــد.

دکتــر رحمانــی، ضمــن تقدیــر از اقــدام ارزشــمند مدیریــت هتــل پارســیان 

ــکل هــای  ــت پروت ــا رعای ــه ب ــان و کســانی ک شــهرکرد، از تمامــی حامی

ــاری  ــی را ی ــا کادر درمان ــروس کرون بهداشــتی و پیشــگیری از انتشــار وی

مــی نماینــد تقدیــر بعمــل آورد.

وبــدا؛ معــاون درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی، خدمــات بهداشــتی و 

درمانــی چهامحــال و بختیــاری از برگــزاری آئیــن رونمایــی از تجهیــزات 

اهدایــی شــرکت فــوالد تــاراز اســتان بــه ایــن دانشــگاه خبــر داد.

ــن در  ــن آئی ــزود: ای ــی اف ــدون رحمان ــر فری ــدا؛ دکت ــزارش وب ــه گ ب

ششــمین روز از اســفندماه ۹۹ بــا حضــور مدیــر ارشــد شــرکت فــوالد 

تــاراز، مدیــر عامــل مجمــع خیریــن اســتان، مشــاور رئیــس دانشــگاه 

ــه  در امــور اقتصــادی و جلــب مشــارکت هــای مردمــی، رئیــس خان

ــالن  ــگاه در س ــران دانش ــی از مدی ــی و جمع ــای مردم ــارکت ه مش

ــزار شــد. ــان برگ ــت درم ــات معاون اجتماع

بــه گفتــه وی، در ایــن آئیــن از شــش ســت مانیتــور عالیــم حیاتــی 

ــارد و ۲۰۰  ــه ارزش دو میلی ــو ب ــی ی ــای ای س ــش ه ــاران در بخ بیم

میلیــون ریــال رونمایــی شــد.

ــز  ــتر در مرک ــا بیش ــتگاه ه ــن دس ــه ای ــان اینک ــا بی ــی ب ــر رحمان دکت

آموزشــی درمانــی هاجــر (س) شــهرکرد و بیمارســتان شــهداء  نصــب و 

راه انــدازی مــی شــود افــزود: ســامانه ای در دانشــگاه فعــال اســت کــه 

تمــام تجهیــزات بیمارســتانی در آن ثبــت و تجهیــزات بــر اســاس اعالم 

نیــاز مراکــز درمانــی در اختیــار آنهــا قــرار مــی گیــرد.

بــه گفتــه معــاون درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد از ابتــدای 

ــکی  ــزات پزش ــته تجهی ــون ۱۰ بس ــا کن ــد ۱۹ ت ــاری کووی ــیوع بیم ش

توســط خیریــن نیــک اندیــش بــه ارزش حــدود پنجــاه میلیــارد ریــال 

بــه دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان کمــک شــده اســت.

وبــدا؛ معــاون درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی، خدمــات بهداشــتی و درمانی 

چهارمحــال و بختیــاری گفــت: طــی دو هفتــه اخیــر اکثــر مــوارد ابتــالی بــه 

کرونــا، خانوادگــی و فامیلــی بــوده اســت لــذا پرهیــز از برپایــی مهمانــی و 

دورهمــی هــای فامیلــی بــا توجــه بــه لــزوم کنــار گذاشــتن ماســک حیــن 

پذیرایــی هــا و صــرف غــذا بــرای پیشــگیری از انتقــال ویــروس منحــوس 

کرونــا ضــروری اســت.

بــه گــزارش وبــدا؛ دکتــر فریــدون رحمانــی در گفــت و گــوی بخــش خبــر ۲۰ 

صــدا و ســیمای مرکــز اســتان در نوزدهمیــن روز از اســفندماه۹۹ بــه تشــریح 

وضعیــت شــیوع بیمــاری کرونــا پرداخــت و از مــردم خواســت از رفتــن بــه 

مهمانــی و دورهمــی هــا خــودداری کننــد.

وی بــا ابــراز خرســندی از اینکــه، بــا عنایــت خداونــد و همراهــی مــردم در 

رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی، آن طغیانــی کــه انتظــار مــی رفــت رخ 

نــداد افــزود: ســیر شــیوع بیمــاری کرونــا در اســتان دارای روال معمول اســت 

لــذا تــداوم ایــن وضعیــت نیازمنــد توجــه و مراقبــت بیشــتر اســت تــا بــه 

شــرایط پایــدار تــری دســت پیــدا کنیــم.

وی همچنیــن خاطــر نشــان کــرد: چرخــش داخلــی ویــروس جهــش یافتــه 

کرونــا در اســتان بــه اثبــات رســیده اســت.

دکتــر رحمانــی بــا بیــان اینکــه، بــا توجــه بــه اینکــه بــا ابتــالی یــک نفــر، 

بیمــاری بــه ســایر اعضــای خانــواده منتقــل مــی شــود بــر اهمیت شناســایی 

ــرای  ــگام، انجــام مراقبــت هــای الزم و رعایــت اصــول قرنطینگــی ب زودهن

پیشــگیری از انتشــار ویــروس کرونــا تاکیــد نمــود.

آی�ین رونمای�ی از تابلو یادبود شهدای مدافع سالمت چهارمحال و بختیاری و 
کاشت نهال به نام این شهدای گرانقدر در هتل پارسیان شهرکرد برگزار شد

آئین رونمای�ی از تجهیزات اهدای�ی 
شرکت فوالد تاراز استان

افزایش انتقال خانوادگی بیماری کرونا در 
چهارمحال و بختیاری طی دو هفته اخیر



۴۵

کارگــروه مدیریــت بحــران و  جلســه 
پدافنــد غیــر عامــل دانشــگاه علــوم 
پزشــکی شــهرکرد بــا حضــور ریاســت 
مدیــران  و  معاونیــن  از  جمعــی  و 
دانشــگاه

فریــدون  دک�تــر  آقــای  حضــور 
رحمانــی  معــاون درمــان دانشــگاه 
برنامــه  در  شــهرکرد  پزشــکی  علــوم 
محوریــت؛  بــا  زندگــی  یاریگــران 
اعتیــاد  از  پ�یشــگیری  و  درمــان 

تشــکیل جلســه ریاســت و معــاون 
پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  درمــان 
امنــاء  هیــات  رئیــس  بــا  شــهرکرد 
تجهیــزات  اخــذ  بمنظــور  ارزی 
درمانــی بهداشــتی  مراکــز  پزشــکی 

تشــریح وضعیــت بیمــاری کرونــا در 
دک�تــر  حضــور  بــا  ســال  پایانــی  ایــام 
درمــان  محتــرم  معــاون  رحمانــی 
شــهرکرد  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه 
در برنامــه زنــده شــب هــای بــام ایــران

کیهانــی  مریــم  دک�تــر  حضــور 
هیــأت  عضــو  و  عفونــی  متخصــص 
پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  علمــی 
شــهرکرد در گفتگــوی بخــش خبــری 
اســتان مرکــز  صداوســیمای   ۲۰

بــا محوریــت عالیــم ویــروس جهــش 
یافتــه (کرونــای انگلیســی)



۴۶

۸۰۶ بیمار خاص در چهارمحال و 
بختیاری از خدمات حمایتی برخوردار شدند

سامانه ۱۹۰ پاسخگوی سواالت 
داروی�ی مردم

وبــدا؛ معــاون غــذا و داروی دانشــگاه 

علــوم پزشــکی، خدمــات بهداشــتی و 

درمانــی چهارمحــال و بختیــاری گفــت: تا 

پایــان دی مــاه امســال ۸۰۶ بیمــار خــاص 

ــات  ــتان از خدم ــالج در اس ــب االع و صع

ــدند.  ــی برخــوردار ش ــت مال حمای

ــل از روابــط  بــه گــزارش وبــدا بــه نق

عمومــی معاونــت غــذا و دارو؛ دکتــر رضــا 

ــان  ــای درم ــزود: معاونت ه ــدی اف محم

و غــذا و دارو دانشــگاه علــوم پزشــکی 

اســتان تــا پایــان دی مــاه امســال بیــش 

از ۲۹ میلیــارد ریــال کمــک هزینــه حمایت 

مالــی بــه بیمــاران خــاص و صعب العــالج 

پرداخــت کرده انــد.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه کمبــودی در 

خصــوص اقــالم دارویــی بیمــاران 

وجــود  اســتان  در  خــاص 

کــرد:  تصریــح  نــدارد، 

در  دارو  توزیــع  اولویــت 

ــدات  ــا تولی ــن بخــش ب ای

داخلــی اســت و بــا توجــه 

ــای تعــدادی از  بــه تقاض

ــرای اســتفاده از  ــاران ب بیم

برخــی برندهــای دارویــی، 

ایــن اقــالم نیــز بــه صورت 

محــدود وارد کشــور شــده 

و در اســتان ها نیــز توزیــع 

می شــود.

دکتــر محمــدی مشــکل 

داروهــای  توزیــع  و  تهیــه  در  عمــده 

مربــوط بــه بیمــاران ســرطانی را افزایــش 

ــادآور  ــت و ی ــا دانس ــن داروه ــت ای قیم

شــد: بســیاری از بیمــاران ســرطانی در 

اســتان، بضاعــت مالــی اندکــی دارنــد کــه 

دانشــگاه علــوم پزشــکی در حــد تــوان از 

ــت می کنــد. ایــن بیمــاران حمای

وی اظهــار داشــت: در توزیع ۲ قلــم دارویی 

ــتان،  ــوی در اس ــاران کلی ــه بیم ــوط ب مرب

کمبودهایــی وجــود دارد کــه پیگیری هــای 

الزم بــرای تهیــه ایــن داروهــا نیــز در حــال 

انجــام اســت.

ــداد  ــزود: تع ــه اف ــدی در ادام ــر محم دکت

ــدک  ــتان ان ــی در اس ــای حمایت انجمن ه

ــه  ــک ب ــرای کم ــه ب ــی ک ــت و مبالغ اس

بیمــاران جمــع آوری می شــود نیــز در 

کاهــش مشــکالت دارویــی آنــان چنــدان 

اثــر گــذار نیســت و در صورتــی کــه 

فرانشــیز  بازپرداخــت  در  بیمه گــزاران 

(ســهم بیمــه گــزار) اقــالم دارویی بیمــاران 

ــژه ای  ــه وی ــالج توج ــاص و صعب الع خ

ــت  ــرای حمای ــوان ب ــند می ت ــته باش داش

ــری را در  ــزی مطلوب ت ــاران، برنامه ری بیم

نظــر گرفــت.

علــوم  دانشــگاه  دارو  و  غــذا  معــاون 

ــاره  ــا اش ــن ب ــتان، همچنی ــکی اس پزش

ــاص و  ــاران خ ــای بیم ــه داروه ــه اینک ب

ســرطانی بــه منظــور جلوگیــری از قاچــاق 

و مــازاد مصــرف دارو در چارچــوب ســامانه 

ــه  ــا(HIX) تهی ــور داروخانه ه ــت ام مدیری

و توزیــع می شــود، گفــت: در اســتان 

ــالم  ــع اق ــده دار توزی ــه عه هفــت داروخان

ــاران هســتند. ــروه از بیم ــن گ ــی ای داروی

ــای  ــزارش، بیماری ه ــن گ ــاس ای ــر اس ب

و  کلیــوی  هموفیلــی،  تاالســمی، 

به عنــوان  دیابتــی  گروه هــای  برخــی 

ــوند  ــناخته می ش ــاص ش ــای خ بیماری ه

و بیماری هــای ســرطان، MS و EB نیــز 

ــرار  ــالج ق در گــروه بیماری هــای صعب الع

دارنــد. تاکنــون اطالعــات بیــش از ۲هــزار 

و ۴۰۰ نفــر از بیمــاران خــاص و ســرطانی 

ســامانه  در  بختیــاری  و  چهارمحــال 

نرم افــزاری مربــوط بــه ایــن بیمــاران بــه 

ــت. ــیده اس ــت رس ثب

وبــدا؛ مدیــر اداره نظــارت بــر دارو و مــواد مخــدر 

معاونــت غــذا و دارو شــهرکرد گفت: ســامانه ۱۹۰ 

مرکــز اطــالع رســانی داروهــا و ســموم معاونــت 

پاســخگوی  اداری  ســاعات  در  دارو  و  غــذا 

عمــوم مــردم در خصــوص ســئواالت دارویــی و 

مســمومیت هــا اســت.

ــط عمومــی  ــل از رواب ــه نق ــدا ب ــزارش وب ــه گ ب

ــوی  ــده رض ــر حمی ــذا و دارو؛ دکت ــت غ معاون

ــاعت  ــز از س ــن مرک ــزود: ای اف

۸ صبــح الــی ۱۳ پاســخگوی 

تهیــه  زمینــه  در  شــهروندان 

مــوارد  کمیــاب،  داروهــای 

مصــرف دارو، مقــدار مصــرف 

ناخواســته  عــوارض  دارو، 

داروهــا، تداخلهــای دارویــی، 

ــارداری و  ــا در ب ــرف داروه مص

شــیردهی، مــوارد احتیــاط و 

یــا منــع مصــرف دارو، اقدامــات 

پیشــگیرانه در مســمومیتها و ... 

اســت.

ــا  وی، از شــهروندان خواســت ت

ــای دارویــی  نیازهــا و کمبوده

ــالم  ــامانه ۱۹۰ اع ــه س ــود را ب خ

ــد. کنن

تجویــز  گاهــی  داد:  ادامــه  رضــوی  دکتــر 

ــی  ــمی داروی ــت رس ــارج از فهرس ــای خ داروه

ــه آن  ــاران در تهی کشــور باعــث ســرگردانی بیم

نــوع داروهــا و همچنیــن بــروز کمبودهــای غیــر 

واقعــی در بــازار داروئــی می شــود.

وی تصریــح کــرد: متاســفانه بــه دلیــل تحریــم 

ــه کشــورمان واردات برخــی  ــه علی هــای ظالمان

دارو هــا بــا مشــکالتی مواجــه شــده کــه 

خوشــبختانه بــا تدابیــر به موقــع و هوشــمندانه 

ــاب  ــای کمی ــب داروه ــذا و دارو غال ــازمان غ س

ــاز  ــورد نی ــدار م ــه مق ــه ضــروری ب و مــواد اولی

ــن  ــا تامی ــه داروه ــن گون ــد ای ــاران نیازمن بیم

شــده اســت.

ــاد  ــا ایج ــون ب ــم اکن ــت: ه ــان گف وی در پای

هماهنگــی مطلــوب بیــن معاونــت، داروخانه 

و شــرکت هــای پخــش، کمبــود هــای دارویــی 

ســریعا پیگیــری و داروهــای کمیــاب مــورد نیــاز 

ــر از یــک  ــًا در کمت مــردم در اســرع وقــت (غالب

روز) تامیــن مــی گــردد.
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روش های استعالم اصالت 
فراورده های سالمت محور 

را بدانید

علل افزایش مقاومت های میکروبی نسبت به آنتی بیوتیک ها کدامند؟

ــور دارویــی معاونــت غــذا  ــدا؛ کارشــناس ام وب

و دارو دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد گفــت: 

طبــق آ�ــن نامــه اجرایــی شناســه کاال و 

رهگیــری کاال و در اجــرای بنــد پ مــاده ۷ احکام 

ــور،  ــعه کش ــای توس ــه ه ــون برنام ــی قان دائم

ــراورده  ــه ف ــر روی کلی ــت ب درج برچســب اصال

ــای ســالمت محــور الزامــی اســت. ه

ــط عمومــی  ــل از رواب ــه نق ــدا ب ــزارش وب ــه گ ب

ــی  ــین مردان ــر حس ــذا و دارو؛ دکت ــت غ معاون

افــزود: مــردم مــی توانند بــا اســتعالم مندرجات 

ــراورده  ــالمت ف ــت و س ــن برچســب از اصال ای

ــد. ــان حاصــل نماین ــده اطمین ــداری ش خری

وی تصریــح کــرد: فــراورده هــای ســالمت 

ــی،  ــای داروی ــراورده ه ــواع ف ــامل ان ــور ش مح

ــات  ــزات و ملزوم ــتی، تجهی ــی و بهداش آرایش

پزشــکی، مــواد غذایــی و مکمــل هــا مــی باشــد 

کــه ایــن کاالهــا بایــد دارای برچســب اصالــت 

و کــد رهگیــری باشــند در غیــر اینصــورت غیــر 

ــر  ــوب شــده و ه ــاق محس ــتی و قاچ بهداش

فــرد یــا شــرکت مرتبــط بــا تامیــن (واردات یــا 

ســاخت) و توزیــع و انبــار فــراورده هــای فاقــد 

برچســب اصالــت، تحــت پیگــرد قانونــی قــرار 

خواهــد گرفــت.

وی، وجــود برچســب اصالــت بــر روی فــراورده 

ســالمت محــور را ضامــن ســالمتی آن فــراورده 

دانســت و تصریــح کــرد: ســه روش کلــی بــرای 

اســتعالم برچســب اصالــت وجــود دارد. اولیــن 

ــب از  ــر چس ــد UID روی ب ــالم کـ روش استعــ

طریــق ســایت www.ttac.ir و یــا از طریــق نــرم 

افــزار تلفــن همــراه IRFDA TTAC مــی باشــد. 

وی دومیــن روش را اســتعالم کــد ۱۶ رقمــی کــه 

ــر  ــاننده ظاه ــه پوش ــراش دادن الی ــس از خ پ

مــی شــود از طریــق شــماره پیامــک ۲۰۰۰۸۸۲۲ 

ــا از  ــایت www.ttac.ir و ی ــن ۰۲۱۶۱۸۵، س ، تلف

 IRFDA TTAC طریــق نــرم افــزار تلفــن همــراه

ــن روش را  ــی آخری ــر مردان ــرد. دکت ــوان ک عن

اســتعالم ازطریــق اســکن بارکــد بــا اســتفاده از 

نــرم افــزار تلفــن همــراه IRFDA TTAC عنــوان 

ــای  ــتعالم کده ــًا اس ــرد: صرف ــد ک ــرد و تاکی ک

ــراورده نیســت  ــالمت ف ــر س ــی ب ــه مبن مربوط

و بایــد جــواب اســتعالم بــا مندرجــات موجــود 

ــق داده شــود. ــدی فــراورده تطاب روی بســته بن

ــی متذکــر شــد: شــهروندان هرگــز  ــر مردان دکت

فــراورده هــای ســالمت محــور را از مراکــز غیــر 

مجــاز تهیــه نکننــد و همچنیــن قبــل از مصــرف، 

بــا اســتعالم برچســب اصالــت آن، از ســالمت 

کاال مطمئــن شــوند.

وی در پایــان یــادآور شــد؛ شــهروندان در صورت 

مشــاهده هــر گونه فــراورده غیــر مجــاز و تقلبی 

یــا فاقــد برچســب اصالــت مــی تواننــد مراتــب 

را جهــت پیگیــری از طریــق سرشــماره ۱۹۰مرکــز 

اطــالع رســانی داروهــا و ســموم معاونــت غــذا 

و دارو ( در ســاعات اداری) اعــالم نماینــد.

وبــدا؛ مدیــر اداره نظــارت بــر دارو و مــواد مخــدر 

ــوم پزشــکی  ــت غــذا و دارو دانشــگاه عل معاون

ــی  ــای میکروب ــت ه ــش مقاوم ــهرکرد، افزای ش

ــک  ــی بیوتی ــه آنت ــی روی ــرف ب ــی از مص ناش

ــتی و  ــا را چالــش و تهدیــد بــزرگ بهداش ه

درمانــی در آینــده ای نــه چنــدان دور عنــوان و 

بــه مــواردی از علــل بــروز انــواع مقاومــت هــای 

میکروبــی اشــاره کــرد.

بــه گــزارش وبــدا؛ دکتــر حمیــده رضــوی افــزود: 

ــای  ــد از داروه ــش از ح ــا و بی ــتفاده نابج اس

ــات  ــا، حیوان ــان ه ــال در انس ــی میکروبی آنت

ــروز مقاومــت  ــان نخســتین علــت ب و گیاه

ــد. ــی باش ــی م میکروب

وی تصریــح کــرد: تجویــز و مصــرف غیــر 

ــاران از  ــت بیم ــدم تبعی ــا و ع ــی داروه منطق

ــی شــده از جانــب پزشــک  درمــان پیش بین

ــی دیگــر از علــل بــروز مقــاوت  معالــج، یک

ــوان  ــه عن ــه داد، ب ــت. وی ادام ــی اس میکروب

مثــال آنتــی بیوتیــک هــا فقــط قادرنــد عفونت 

ــر روی  ــد امــا ب هــای باکتریایــی را از بیــن ببرن

عفونــت هــای ویروســی ماننــد ســرماخوردگی، 

ــا  ــز آنه ــد و تجوی ــی تاثیرن ــا ب ــزا و کرون آنفوالن

ــت  ــه مقاوم ــر ب ــی منج ــاری ویروس ــرای بیم ب

ــد. ــد ش ــی خواه میکروب

دکتــر رضــوی اضافــه کرد: اســتفاده غیــر منطقی 

از آنتی بیوتیک هــا در طــی پاندمــی بیمــاری 

کرونــا نیــز مــی توانــد منجــر بــه بــروز افزایــش 

مقاومــت میکروبــی شــود. بیمــاری کرونــا یــک 

بیمــاری ویروســی اســت و تنهــا زمانــی کــه فرد 

مبتــال همزمــان دچــار عفونــت باکتریایــی شــده 

باشــد، تجویــز داروهــای آنتــی بیوتیــک تحــت 

نظــارت پزشــک مجــاز مــی باشــد.

وی در پایــان یــاد آور شــد، میکــروب هــا مقــاوم 

شــده انــد و درمــان بــا آنتــی بیوتیــک هــا دیگر 

اثربخــش نخواهــد بــود لــذا بایــد کمــک کنیــم 

ــاری  ــه بیم ــال ب ــت بهداشــت از ابت ــا رعای ــا ب ت

هــای عفونــی پیشــگیری شــود.
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ــموم  ــا و س ــانی داروه ــالع رس ــز اط ــناس مرک ــدا؛ کارش وب

ــهرکرد  ــکی ش ــوم پزش ــگاه عل ــذا و داروی دانش ــت غ معاون

ــی در  ــه تکان ــل خان ــیدن فص ــرا رس ــه ف ــاره ب ــن اش ضم

ــه  ــا توجــه ب روزهــای پایانــی ســال گفــت: امســال هــم ب

همــه گیــری بیمــاری کوویــد-۱۹ در کشــور، اهمیــت شســت 

و شــو و ضدعفونــی محیــط زندگــی دوچنــدان شــده 

اســت، بطوریکــه بــا ضدعفونــی ســطوح و دســتها، رعایــت 

ــا  ــی ب ــه فیزیک ــظ فاصل ــزل و حف ــدن در من بهداشــت، مان

دیگــر افــراد، مــی توانیــم کمــک بزرگــی بــه حفــظ ســالمت 

ــم. ــان بنما� ــواده م ــود و خان خ

بــه گــزارش وبــدا؛ دکتــر حســین مردانــی افــزود: بــا وجــود 

انتشــار خبرهــای امیــدوار کننــده از تولیــد و توزیــع واکســن 

کرونــا امــا واقعیــت ایــن اســت کــه زندگــی مــا خــواه نــا 

خــواه تــا مدتهــا تحــت تاثیــر همــه گیــری ویــروس کرونــا 

ــکل  ــت پروت ــزوم رعای ــل ل ــه دلی ــد داشــت و ب ــرار خواه ق

هــای بهداشــتی و فاصلــه گــذاری هــای اجتماعــی، بایــد از 

بســیاری از ســنت هــای گذشــته ماننــد برنامــه ریــزی بــرای 

ــی  ــای خانگ ــد و بازدیده ــا دی ــوروزی ی ــای ن ــافرت ه مس

چشــم پوشــی کــرد.

وی ادامــه داد: یکــی از ســنتهای رایــج و پســندیده در میــان 

ــای  ــازل در روزه ــی من ــه تکان ــی، خان ــای ایران ــواده ه خان

پایانــی ســال اســت و شــاید بســیاری از خانــواده هــا بــر این 

بــاور باشــند کــه بــه دلیــل کاهــش دیــد و بازدیدهــا و وجود 

ــی  ــت چندان ــی اهمی ــه تکان ــای خانگــی خان ــه گیه قرنطین

نداشــته باشــند ولــی بســیاری از کارشناســان نظــری متفاوت 

دارنــد و معتقدنــد کــه خانــه تکانــی منــازل عــالوه بــر زدودن 

آلودگــی هــا و گــرد وغبــاراز روی ســطوح و افزایــش ســطح 

ــه  ــادی روحی ــدود زی ــا ح ــد ت ــی توان ــه، م ــت خان بهداش

اعضــاء خانــواده را در شــرایط متاثــر از بیمــاری کرونــا ارتقــاء 

دهــد.

دکتــر مردانــی خاطرنشــان کــرد: آنچــه مهــم اســت، توجــه ویژه 

بــه نــکات ایمنــی هنــگام نظافــت منــزل اســت چــرا که همــواره 

ــه تکانــی منــازل در روزهــای پایانــی هــر ســال  بــا شــروع خان

ــی در  ــکات ایمن ــت ن ــدم رعای ــی از ع ــمومیتهای ناش ــار مس آم

اســتفاده از شــوینده هــا خصوصــا در اطفــال افزایــش مــی یابد.

کارشــناس مرکــز اطــالع رســانی معاونــت غــذا و دارو تصریــح 

کــرد: اســتفاده نابجــا و بــدون آگاهــی از مــواد شــوینده و پــاک 

کننــده شــیمیایی مــی توانــد خطــرات جبــران ناپذیــری را ایجــاد 

نمایــد بنابرایــن رعایــت نــکات ایمنــی کامــال ضــروری اســت.

ــوازم حفاظــت فــردی  ــزوم اســتفاده از ل ــادآوری ل وی، ضمــن ی

هنــگام اســتفاده از از ترکیبــات شــوینده و پــاک کننــده هــا، بــر 

ــالط مــواد شــیمیایی  ــه از اخت ــرد ک ــد ک ــم تاکی ــه مه ایــن نکت

ــکل  ــر و ال ــک ب ــده، ل ــواد ســفید کنن ــک و م ــد جوهــر نم مانن

جــدًا خــودداری شــود چــرا کــه بخــارات و گازهــای ناشــی از این 

اختــالط بســیار ســمی و خفــه کننــده مــی باشــند.

دکتــر مردانــی گفــت: بســیاری از داروهــا و محصــوالت نظافــت 

ــر، الک  ــک ب ــواد شــوینده و ل ــر نمــک، م ــد جوه ــی مانن خانگ

پــاک کــن مــی تواننــد در صــورت بلعیــده شــدن و تمــاس بــا 

پوســت و چشــم و یــا در صــورت تنفــس، بســیار ســمی باشــند 

ــریعًا  ــیمیایی س ــواد ش ــتفاده از م ــس از اس ــد پ ــه بای و همیش

درب آن را بســت و دقــت کــرد کــه هیــچ ظــرف در بســته ای از 

دسترســی کــودکان در امــان نیســت.

توصیه های مهم خانه تکانی
 در ایام کرونا



۴۹

اختصاص ۵ میلیارد تومان اعتبار 
جهت خر�د تجهیزات دندانپزشکی

وبــدا؛ معاونــت آموزشــی دانشــگاه علــوم 

پزشــکی، خدمــات بهداشــتی و درمانی شــهرکرد 

از تخصیــص ۵ میلیــارد تومــان اعتبــار از ســوی 

تجهیــزات  خریــد  بهداشــت جهــت  وزارت 

دندانپزشــکی در اســتان چهارمحــال و بختیــاری 

ــر داد. خب

بــه گــزارش وبــدا؛ دکتــر اکبــر ســلیمانی 

ــزاد  ــر به ــا دکت ــی ب ــم اندیش ــت ه در نشس

هوشــمند دبیــر شــورای آمــوزش دندانپزشــکی 

ــت:  ــار داش ــت اظه ــی وزارت بهداش و تخصص

ســاختمان ســوله دندانپزشــکی در جهــت بهبود 

فضــای آموزشــی در ایــن اســتان در حــال 

ــود  ــت بهب ــن در جه ــت و همچنی ــداث اس اح

ــز  ــی نی ــای فرهنگ ــگاه و فض ــه  دانش کتابخان

ــت. ــه اس ــورت گرفت ــی ص اقدامات

ــکی،  ــوم پزش ــگاه عل ــی دانش ــت آموزش معاون

خدمــات بهداشــتی و درمانــی شــهرکرد ادامــه 

ــت علمــی  ــت اعضــای هیئ داد: تبدیــل وضعی

دانشــکده دندانپزشــکی و 

اســتخدام نیــروی انســانی 

ــرار دارد. ــتور کار ق در دس

وی در ادامــه خاطرنشــان 

کــرد: خدماتــی دســتیار 

قالــب  در  دندانپزشــک 

خدمتــی  هــای  بســته 

درمانــی  و  بهداشــتی 

تعریــف مــی شــود کــه 

عــالوه بــر درآمدزایــی بــرای 

دانشــگاه، بســیاری از مشــکالت دندانپزشکان را 

ــی کنــد. برطــرف م

دکتــر ســلیمانی تصریــح کــرد: بــا توجــه 

ــتان  ــای اس ــتان ه ــاز شــدید بیمارس ــه نی ب

گــردن،  و  ســر  هــای  پاتولوژیســت  بــه 

ــز  ــور در مراک ــت حض ی الزم جه هماهنگی

درمانــی انجــام مــی شــود.

ــداد عمــل هــای جراحــی  ــه افزایــش تع وی ب

ــرد  ــاره ک ــتان اش ــن اس ــورت در ای ــک و ص ف

ــل و  ــاق عم ــات ات ــاظ امکان ــه لح ــت: ب و گف

فضــای انجــام عمــل هــای جراحی، مشــکلی در 

ــدارد. ــود ن اســتان وج

بینــی  پبــش  ادامــه داد:  دکتــر ســلیمانی 

ــده،  ــاه ســال آین ــا اردیبهشــت م مــی شــود ت

ــب  اســتاندارد ۱۲۰ یونیــت دندانپزشــکی در قال

ــاری  ــال و بختی ــتان چهارمح ــش در اس ۱۰ بخ

ــد. ــد ش ــام خواه انج

ــکی،  ــوم پزش ــگاه عل ــی دانش ــت آموزش معاون

شــهرکرد  درمانــی  و  بهداشــتی  خدمــات 

ــر  ــفر دو روزه دبی ــوص دســتاوردهای س درخص

وزارت  تخصصــی  و  دندانپزشــکی  شــورای 

ــاری  ــه اســتان چهارمحــال و بختی بهداشــت ب

 oral ــکی و ــده دندانپزش ــداث دهک ــت: اح گف

در   dental hospital وایجــاد   park health

بیمارســتان آیــت اهللا کاشــانی (ره) شــهرکرد بــه 

صــورت پایلــوت در کشــور انجــام خواهــد شــد.

ــان  ــارد توم ــن ۵ میلی ــه داد: همچنی وی ادام

اعتبــار از ســوی وزارت بهداشــت جهــت خریــد 

ــص  ــتان تخصی ــزات دندانپزشــکی در اس تجهی

یافــت.

ــات  ــروی هی ــن نی ــه تامی ــلیمانی ب ــر س دکت

ــورد نیــاز دانشــکده دندانپزشــکی  علمــی م

توســط دبیرخانه دندانپزشــکی وزارت بهداشــت 

اشــاره کــرد و گفــت: جهــت مانــدگاری اعضــای 

هیــات علمــی و بهــره بــردن از اســاتید باتجربــه 

مقــرر گردیــد، بســته مانــدگاری اعضــای هیــات 

علمــی تصویــب و اجرایــی گــردد.

ســهمیه  همچنیــن  کــرد:  خاطرنشــان  وی 

مناســب بصــورت ســالیانه در فراخــوان جــذب 

ــی  ــه م ــر گرفت ــی در نظ ــات علم ــای هی اعض

ــود. ش

دکتــر ســلیمانی خاطرنشــان کرد: جهــت تامین 

ــروی  ــردن از نی ــره ب ــاز و به ــورد نی ــنل م پرس

انســانی بــا تجربــه نیــز مقــرر گردیــد، ظرفیــت 

ویــژه در آزمــون اســتخدامی اتــی دانشــگاه بــه 

ــد. ــص می یاب ــکی تخصی ــکده دندانپزش دانش

وبــدا؛ رئیــس دانشــکده دندانپزشــکی دانشــگاه 

علــوم پزشــکی شــهرکرد از قــول مســاعدت برای 

تکمیــل و راه انــدازی هرچه ســریعتر ســاختمان 

دو طبقــه کلینیــک دندانپزشــکی چالشــتر خبــر 

داد.

ــا  ــادری ب ــه ن ــر فاطم ــدا؛ دکت ــزارش وب ــه گ ب

ــن خبراظهــار داشــت: بــه دنبــال  اعــالم ای

بازدیــد مدیــرکل و معــاون راه و شهرســازی 

ــه  ــاری از ســاختمان دوطبق چهارمحــال و بختی

کلینیــک دندانپزشــکی چالشــتر، قــول مســاعد 

انــدازی هرچــه  راه  و  تکمیــل  درخصــوص 

ــد. ــاختمان داده ش ــن س ــریعتر ای س

وی بــا اشــاره بــه اینکــه نبــود فضــای فیزیکــی 

ــی از  ــتانداردهای آموزش ــد اس ــب و فاق مناس

ــکی  ــکده دندانپزش ــکالت دانش ــن مش مهمتری

اســتان افــزود: بــا بهــره بــرداری از ایــن 

ســاختمان ۷۰۰ متــری، دو بخــش بــا ظرفیــت 

کلــی ۲۵ یونیــت بــه فضــای آموزشــی درمانــی 

ــردد. ــی گ ــه م ــکده اضاف ــن دانش ای

رئیــس دانشــکده دندانپزشــکی دانشــگاه علــوم 

ــرد:  ــان خاطرنشــان ک ــکی شــهرکرد در پای پزش

افزایــش فضــای فیزیکــی در راســتای رفــع 

کمبودهــا و ارتقــای کیفیــت خدمــات آموزشــی 

ــا  ــردم اســتان ت ــه دانشــجویان و م ــی ب درمان

دســتیابی بــه شــرایط اســتاندارد و قابــل قبــول، 

انجــام مــی شــود.



۵۰

برگزاری دوره آموزشی روش تدر�س مقدماتی ویژه اساتید

وبینار آموزشی «مروری بر مدلهای آماری در کووید ۱۹» 
در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد برگزار شد

علــوم  دانشــگاه  آموزشــی  وبــدا؛ معــاون 

ــی  ــزاری دوره آموزش ــهرکرد، از برگ ــکی ش پزش

ــر  ــژه اســاتید خب ــی وی ــس مقدمات روش تدری

داد.

ــا  ــلیمانی ب ــر س ــر اکب ــدا؛ دکت ــزارش وب ــه گ ب

ــی روش  ــرکت در دوره آموزش ــه ش ــان اینک بی

تدریــس مقدماتــی بــرای اعضــای هیــات 

ــزود:  ــی اســت اف ــورود الزام ــد ال ــی جدی علم

ــن روز  ــن دوره آموزشــی در بیســت و یکمی ای

از دیمــاه ۹۹ از ســاعت ۱۲ الــی ۱۵ بصــورت 

ــود. ــی ش ــزار م ــن) برگ ــازی آنالی وبینار(مج

ــر  ــر اطه ــه، دکت ــان اینک ــا بی ــن ب وی همچنی

ــوم  ــگاه عل ــی دانش ــات علم ــو هی ــد عض امی

پزشــکی اصفهــان تدریــس مباحــث ایــن 

دوره آموزشــی را بــر عهــده دارد، از اختصــاص 

۶ ســاعت امتیــاز آموزشــی بــرای شــرکت 

ــر داد. ــدگان خب کنن

ــزاری آزمــون را  ــر ســلیمانی تاریــخ برگ دکت

بیســت و ســوم دی ۹۹ از ســاعت ۱۳-۱۲ اعــالم 

ــام  ــت ن ــل ثب ــوه و مراح ــوص نح و در خص

در دوره اظهــار داشــت: داوطلبیــن پــس از 

ورود بــه ســایت مرکــز مطالعــات بــا ورود بــه 

ســامانه توانمنــد ســازی اعضــای هیئــت علمی 

ــور در  ــه عب ــری و کلم ــام کارب ــودن ن و وارد نم

ــه پورتــال آمــوزش و انجــام  ســامانه و ورود ب

ــی  ــای آموزش ــوی کالس ه ــام در من ــت ن ثب

ــد. ــام خــود را انجــام مــی دهن ــت ن ثب

ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــی دانش ــاون آموزش مع

ــز  ــه کالس نی ــرای ورود ب ــهرکرد گفــت: ب ش

ــا  ــامانه LMS ب ــه س ــس از ورود ب ــب پ داوطل

 ،(lms.skums.ac.ir)نــام کاربــری و کلمــه عبــور

ورود بــه کالس آموزشــی ویــژه اســاتید و کلیک 

بــر روی مــاژول کالس مجــازی و کلیــک بر روی 

عنــوان دوره (روش تدریــس مقدماتــی) (متــن 

آبــی رنــگ) وارد کالس مــی شــود.

دکتــر ســلیمانی در ادامــه یــادآور شــد، حتمــًا 

بایــد فلــش پلیــر بــا ورژن باالتــر از ۱۰ بــر روی 

سیســیتم شــرکت کننــدگان نصــب باشــد یــا 

ــی  ــرروی گوش ــزار adobe connect ب ــرم اف ن

آنهــا نصــب باشــد.

وی اضافــه کــرد: مراجعــه بــه ســامانه توانمنــد 

ســازی اعضــای هیــات علمــی، ورود بــه پورتال 

از  الکترونیکــی  بــه آزمــون  ورود  آمــوزش، 

مراحــل شــرکت در ایــن آزمــون مــی باشــد.

ــا  ــد ب ــی توانن ــن م ــه وی، داوطلبی بــه گفت

مراجعــه بــه ســامانه توانمنــد ســازی اعضــای 

ــوزش،  ــال آم ــه پورت ــی و ورود ب ــات علم هی

ــد. ــیابی نماین ــرکت در دوره را ارزش ــوه ش نح

علــوم  دانشــگاه  آموزشــی  وبــدا؛ معــاون 

درمانــی  و  بهداشــتی  خدمــات  پزشــکی، 

چهارمحــال و بختیــاری، از برگــزاری وبینــار 

ــای  ــر مدله ــروری ب ــوان "م ــا عن ــی ب آموزش

ــر  ــگاه خب ــن دانش ــد ۱۹" در ای ــاری در کووی آم

داد.

بــه گــزارش وبــدا؛ دکتــر اکبــر ســلیمانی افــزود: 

بــا عنایــت بــه اهمیــت بــروز رســانی اطالعــات 

و انتقــال تجربیــات علمــی در زمینــه پاندمــی 

کوویــد-۱۹، وبینــار آموزشــی بــا عنــوان "مــروری 

ــک  ــد ۱۹" روز ی ــاری در کووی ــای آم ــر مدله ب

شــنبه مــورخ ۱۴/ ۱۰/ ۹۹ بــا مدیریــت معاونــت 

ــدی از اســاتید  ــره من ــگاه و به آموزشــی دانش

دانشــکده بهداشــت برگــزار شــد.

وی همچنیــن از برگــزاری وبینــار آموزشــی بــا 
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ــت  ــکاری معاون ــا هم Exome Sequencing ب

آموزشــی دانشــگاه و گــروه ژنتیــک دانشــکده 

ــر  ــاه ۹۹ خب ــن روز از دیم پزشــکی در پانزدهمی

داد.

ــار  ــن وبین ــرد: ای ــح ک ــلیمانی تصری ــر س دکت

ــری  ــا حضــور دکتــر معصومــه الیاســی (دکت ب

ــد. ــزار ش ــک) برگ ــی ژنتی تخصص

ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــی دانش ــاون آموزش مع

شــهرکرد برگــزاری ژورنــال کالب دانشــکده 

ــوع  ــا موض ــهرکرد ب ــی ش ــتاری و مامای پرس

ــت  ــوژی مراقب ــوژی و آنکول ــس هماتول اورژان

ــاری را از  ــاه ج ــم دیم ــد در پانزده ــای پیون ه

دیگــر فعالیــت هــای آموزشــی ایــن دانشــگاه 

برشــمرد کــه بــا همــکاری معاونــت آموزشــی و 

دانشــکده پرســتاری و مامایــی شــهرکرد برگــزار 

شــد.

جزئیــات  خصــوص  در  ســلیمانی  دکتــر 

ــه  ــال کالب ک ــن ژورن ــزود: در ای ــر اف ــن خب ای

بــا حضــور دکتــر رضــا مســعودی(دکتری 

تخصصــی آمــوزش پرســتاری و عضــو هیئــت 

ــجوی  ــی (دانش ــارا لعل ــگاه) و س ــی دانش علم

ــای  ــت ه ــتاری مراقب ــد پرس ــی ارش کارشناس

ویــژه) برگــزار شــد، بــه بررســی آخریــن مطالب 

ــه شــد. ــال کالب پرداخت علمــی در حــوزه ژورن



۵۱

نحوه برخورد با کودکان در منزل 
در شرایط همه گیری کووید ۱۹

وبــدا؛ اســتادیار دانشــگاه در چهارمحــال و 

ــا  ــودکان ب ــاری گفــت: ک بختی

ــد  ــی دارن ــاالن تفاوتهای بزرگس

کــه بــر لــزوم برخــورد صحیــح 

بــا آنهــا در شــرایط وقــوع 

ــد. بحــران مــی افزای

ــدا؛ متخصــص  ــه گــزارش وب ب

ــص  ــوق تخص ــکی، ف روانپزش

ــزود:  ــوان اف ــودک و نوج ــکی ک روانپزش

ــودکان در  ــرد ک ــه ف ــر ب ــای منحص نیازه

حیــن و پــس از وقــوع فاجعــه از جملــه 

ــه  ــراری ب ــع اضط ــودکان در مواق ــاز ک نی

ــا  ــی آنه ــدم آگاه ــاالن ، ع ــک بزرگس کم

ــوی  ــود و از س ــت از خ ــوه محافظ از نح

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 دارند، 

ــه  ــا توج ــد ت ــوارمی طلب ــرایط دش در ش

ــه کــودکان شــود. بیشــتری ب

ــزود  ــن اف ــوی همچنی ــن صف ــر پروی دکت

فشــار روانــی ناشــی از یــک فاجعــه مــی 

توانــد بــرای کــودکان ســخت تــر باشــد 

ــر  ــرل کمتــری ب و کــودکان احســاس کنت

شــرایط دارنــد و شــرایط پیچیــده را کمتــر 

درک مــی کننــد و تجربیــات کمتــری برای 

بازگشــت بــه روال عــادی زندگــی (مهــارت 

تــاب آوری) دارنــد.

وی خاطــر نشــان کــرد: بــه دلیــل همــه 

گیــری کرونــا کــودکان بیشــتر وقت شــان 

را در خانــه مــی گذراننــد، مهدکــودک یــا 

ــح  ــی از تفری ــد و خیل ــی رون ــه نم مدرس

ــال  ــت، ح ــده اس ــم ش ــم ک ــان ه هایش

آنکــه یکــی از دالیــل اضطــراب بچــه هــا 

اضطــراب والدیــن اســت و ایــن اضطراب 

و احســاس ناامنــی مــی تواند 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 

ــب ادراری  ــًال ش ــد، مث ــی گردن ــود برم خ

ــن مــی  پیــدا مــی کننــد و بــه والدی

ــبند و... چس

ــا  ــد ب ــد دی ــه بای ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب

احساســات و رفتارهــای کــودک مــان در 

ایــن روزهــای همــه گیــری کوویــد ۱۹چــه 

ــه  ــه توصی ــم؟ اظهــار داشــت: از جمل کنی

هــای مطــرح شــده در ایــن شــرایط اجازه 

دادن بــه بچــه هــا بــرای حــرف زدن 

ــه بــه حــرف هایشــان  اســت، بــا حوصل

ــه  ــم ک ــا بخواهی ــم و از آنه ــوش بدهی گ

ــد.  احساســات شــان را بیــان کنن

وی توصیــه کــرد: همدلــی کــردن بــا بچه 

هــا، بــه آن هــا نگو�ــم چــه حســی باید 

داشــته باشــند یــا نبایــد داشــته باشــند. 

حــس هایشــان را همانطورکــه هســتند، 

قبــول کنیــم و از بچــه ها بپرســیم در مورد 

کرونــا چــه مــی داننــد و بعــد از ایــن کــه 

خــوب بــه حــرف هایشــان گــوش کردیم، 

بــا توجــه بــه ســن شــان اطالعــات شــان 

را بــه صــورت خــوش بینانــه اصــالح 

کنیــم. آمــار مــرگ را بــه بچــه هــا 

دکتــر صفــوی ادامــه داد: مراقبــت هــای بهداشــتی را در قالــب بازی 

ــت  ــه بچــه هــا احســاس امنی ــم و ب ــه بچــه هــا آمــوزش دهی ب

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 کارهایــی ماننــد درس خوانــدن، بــازی 

کــردن، نقاشــی کشــیدن و... را در خانــه انجــام داد. درس خوانــدن 

ــود  ــی ش ــث م ــه، باع ــف مدرس ــام تکالی ــر انج ــالوه ب ــه ع در خان

کــودک ســرگرم شــده، احســاس امنیــت کنــد و یــک فعالیــت روزانه 

داشــته باشــد.

وی همچنیــن توصیــه کــرد: بــه بچــه هــا اجــازه دهیــم تــا حــدی 

کــه مــی تواننــد در کارهــای خانــه بــه مــا کمــک کننــد. بــه بچــه ها 

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 

بچــه هــا 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 قطــع شــود.

وی گفــت: بعضــی از بچــه هــا بدقلــق مــی شــوند و بــه رفتارهــای 

ــان  ــی گردنــد. صبــور باشــیم، دعوایش ــان برم ــی ش دوره کودک

ــم. اگــر کــودک پرخاشــگری  ــم و حمایــت مــان را بیشــتر کنی نکنی

ــه او پیشــنهاد  ــری ب ــار دیگ ــا رفت ــم ی ــرت کنی ــش را پ دارد، حواس

ــش  ــواب و خوراک ــادی دارد، خ ــودک اضطــراب زی ــر ک ــم و اگ دهی

تحــت تاثیــر قــرار گرفتــه و راهکارهــای مــا بــه نتیجــه نرســیده و با 

گذشــت زمــان بهتــر نشــده، موضــوع را بــا پزشــک، روانشــناس یــا 

ــم. روانپزشــک در میــان بگذاری



۵۲

بازدیــد آقــای دک�تــر بهــزاد هوشــمند 
دبیــر شــورای آمــوزش دندانپزشــکی 
معــاون  بــا  همــراه  تخصصــی  و 
از  دانشــگاه  مســئولین  و  آموزشــی 
فضــای آموزشــی، درمانــی دانشــکده 
دندانپزشــکی

هوشــمند  بهــزاد  دک�تــر  نشســت 
دبیــر شــورای آمــوزش دندانپزشــکی 
بــا  همــراه  هیئــت  و  تخصصــی  و 
ــکی  ــوم پزش ــگاه عل مســئولین دانش
د شــهرکر

بهــره بــرداری از دو کالس آموزشــی 
ــر (س)  ــی درمانــی هاج ــز آموزش مرک
میلیــون   ۲۷۰ بــر  بالــغ  اعتبــاری  بــا 
ن مــا تو

اجتماعــات  ســالن  از  بــرداری  بهــره 
آموزشــی  مرکــز  شــده  بهســازی 
درمانــی هاجــر (س) بــا  اعتبــاری بالــغ 
تومــان میلیــون   ۳۷۰ بــر 

معــاون  ســلیمانی  دک�تــر  حضــور 
پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  آموزشــی 
شــب  زنــده  برنامــه  در  شــهرکرد 
آخریــن  بــا موضــوع  ایــران  بــام  هــای 
پاندمــی کرونــا در اســتان وضعیــت 



۵۳

معرفی پژوهشگران برتر دانشگاه 
علوم پزشکی شهرکرد در سال ۲۰۱۹

وبــدا؛ معــاون تحقیقــات و فنــاوری 

خدمــات  پزشــکی،  علــوم  دانشــگاه 

و  چهارمحــال  درمانــی  و  بهداشــتی 

ــر  ــگران برت ــی پژوهش ــاری از معرف بختی

ایــن دانشــگاه در ســال ۲۰۱۹ همزمــان بــا 

هفتــه پژوهــش خبــر داد.

بــه گــزارش وبــدا؛ دکتــر مهربــان صادقی 

ــه  ــوم پای ــر عل ــگران برت ــزود: پژوهش اف

دکتــر ســلیمان خیــری اســتاد آمــار 

زیســتی، گــروه اپیدمیولــوژی و آمــار 

ــوان  ــت بعن ــکده بهداش ــتی، دانش زیس

ــور  ــی پ ــل قل ــر ابوالفض ــر اول و دکت نف

گــروه  شناســی-  باکتــری  دانشــیار 

ایمونولــوژی،  و  شناســی  میکــروب 

دانشــکده پزشــکی و دکتــر حســین 

تیمــوری دانشــیار ژنتیــک پزشــکی- گروه 

ژنتیــک و بیولــوژی مولکولــی، دانشــکده 

پزشــکی بــه ترتیــب بعنــوان نفــرات دوم 

و ســوم گــروه علــوم پایــه معرفی شــدند.

پرویــن  دکتــر  کــرد:  تصریــح  وی 

ــوی اســتادیار روانپزشــکی کــودک و  صف

ــکده  ــکی، دانش ــروه روانپزش ــوان گ نوج

ــام  ــک فرج ــعود نی ــر مس ــکی، دکت پزش

اســتادیار روانپزشــکی- گروه روانپزشــکی، 

دانشــکده پزشــکی و دکتــر فرامــرز بیگــی 

دانشــیار جراحــی کلیــه و مجــاری ادراری 

تناســلی ، گــروه ارولــوژی، دانشــکده 

ــوم  ــا س ــرات اول ت ــوان نف ــکی بعن پزش

پژوهشــگران برتــر علــوم بالینــی معرفــی 

ــدند. ش

دکتــر صادقــی گفــت: دکتــر ســمیرا 

ــرزاده اســتادیار پژوهشــی پزشــکی  اصغ

مولکولــی، مرکــز تحقیقــات ســلولی 

مولکولــی بعنــوان پژوهشــگر برتــر جوان 

ــد. ــی ش معرف

وی، از دکتــر نــادر باقــری اســتادیار ایمنی 

شناســی پزشــکی دانشــکده پزشکی

و دکتــر ســید عبــاس میرزایــی دانشــیار 

زیســت فنــاوری دانشــکده فناوری هــای 

نویــن و مرکــز تحقیقــات ســلولی و 

مولکولــی بعنــوان صاحبــان مقالــه برتــر 

ــرد. ــام ب دانشــگاه ن

بــه گفتــه وی، در حــوزه فنــاور برتــر 

ــی  ــا مبین ــر غالمرض ــز دکت ــگاه نی دانش

ــی،  اســتادیار پژوهشــی پزشــکی مولکول

مرکــز تحقیقــات ســلولی و مولکولــی 

ــد. ــی ش معرف

ــگاه  ــاوری دانش ــات و فن ــاون تحقیق مع

علــوم پزشــکی شــهرکرد گفــت: همچنین 

حــوزه  برتــر  پژوهشــگران  حــوزه  در 

دانشــجویی آمنــه مهــری قهفرخــی، 

تحصیــالت  مقطــع  برتــر  پژوهشــگر 

ــکی  ــرای پزش ــجوی دکت ــی، دانش تکمیل

مولکولــی و فهیمــه شــکوهی، پژوهشــگر 

برتــر مقطــع کارشناســی و پزشــکی، 

دانشــجوی کارشناســی بهداشــت عمومی 

ــدند. ــی ش معرف

حــوزه  از  گفــت:  صادقــی  دکتــر 

کارشناســان ســیده آمنــه میرفروغــی 

ــت حــوادث و  ــز مدیری ــناس مرک کارش

فوریــت هــای پزشــکی اســتان، بعنــوان 

پژوهشــگر برتــر ایــن حــوزه معرفی شــد.

وی در ادامــه بــا اشــاره بــه برگــزاری 

ــل از  ــش اســتانی و تجلی هفتــه پژوه

پژوهشــگران برتــر اســتان اظهار داشــت: 

دکتــر علــی حســن پــور دهکــردی و دکتر 

ــگران  ــوان پژوهش ــعودی بعن ــا مس رض

ــتانی و دکتــر مهــدی قطــره  برتــر اس

ــر  ــر و دکت ــاور برت ــوان فن ــامانی بعن س

مهــدی بنــی طالبــی بعنــوان فنــاور برتــر 

در حیطــه کرونــا و علــی شــجاعیان 

بعنــوان دانشــجوی برتــر در حیطــه 

ــز  ــی نی ــد رئیس ــر احم ــش و دکت پژوه

شایســته تجلیــل در حیطــه طــرح هــای 

فناورانــه مرتبــط بــا کرونــا در ایــن آئیــن 

ــد. ــرار گرفتن ــل ق ــورد تجلی م



۵۴

تصویب ۲۸۳ طرح پژوهشی در شورای پژوهشی 
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در سال ۹۸

وبــدا؛ معــاون تحقیقــات و فنــاوری دانشــگاه علــوم پزشــکی، خدمــات بهداشــتی و درمانــی چهارمحــال و بختیــاری از تصویــب 

۲۸۳ طــرح پژوهشــی در شــورای پژوهشــی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد در ســال ۹۸ خبــر داد.

بــه گــزارش وبــدا؛ دکتــر مهربــان صادقــی افــزود: از ایــن تعــداد ۴۶ طــرح توســط مرکــز تحقیقــات گیاهــان دارویــی، ۳۶ طــرح 

از ســوی مرکــز آموزشــی درمانــی هاجــر (س) شــهرکرد و ۳۵ طــرح از مرکــز تحقیقــات ســلولی و مولکولــی و ۳۹ طــرح توســط 

کمیتــه تحقیقــات و دانشــجویی ارائــه شــده اســت.

وی، تعــداد طــرح هــای ارائــه شــده توســط مرکــز آموزشــی و درمانــی آیــت اهللا کاشــانی شــهرکرد و مرکــز تحقیقــات بیوشــیمی 

بالینــی را بــه ترتیــب ۱۸ و ۲۱ مــورد اعــالم کــرد.

وی افــزود: دانشــکده هــای پرســتاری و مامایــی بــا ۱۹ طــرح، مرکــز تحقیقــات عوامــل اجتماعــی موثــر بــر ســالمت بــا ۱۸ طــرح، 

معاونــت توســعه مدیریــت و منابــع دانشــگاه بــا ۱۵ طــرح و دانشــکده بهداشــت بــا ۱۰ طــرح از دیگــر مراکــزی هســتند کــه 

بیشــترین طــرح هــای مصــوب شــورای پژوهشــی دانشــگاه را در ســال ۹۸ بــه خــود اختصــاص داده انــد.

معــاون تحقیقــات و فنــاوری دانشــگاه علــوم پزشــکی، خدمــات بهداشــتی و درمانــی اســتان در ادامــه از تالیــف دو عنــوان کتاب 

فارســی "مهــارت هــای بالینــی در آزمــون ســاختارمند OSCE " و "مراقبــت هــای پرســتاری در بیمــاران کلیــوی کــودکان " در ســال 

گذشــته در این دانشــگاه خبــر داد.

دکتــر صادقــی افــزود: همچنیــن در راســتای توانمندســازی اعضــای هیات علمــی و دانشــجویان در ســال ۹۸ به ترتیــب ۲۲ کارگاه 

بــرای اعضــای هیــات علمــی و ۲۱ کارگاه توســط کمیتــه تحقیقات دانشــجویی دانشــگاه برگزار شــد.

وی در ادامــه در تشــریح شــاخص هــای واحــد علــم ســنجی در ســال گذشــته در ایــن دانشــگاه اظهــار داشــت: تعــداد مقــاالت 

چــاپ شــده در مجــالت ISC و تعــداد مقــاالت چــاپ شــده در مجــالت علمــی پژوهشــی بــا نمایــه Scopus بــه ترتیــب ۹۵ و 

۳۰۷ مــورد بــوده اســت.

دکتــر صادقــی تعــداد مقــاالت چــاپ شــده در مجــالت علمــی پژوهشــی بــا نمایــه Pubmed را ۲۵۱ مــورد و تعداد مقــاالت چاپ 

شــده در مجــالت علمــی پژوهشــی بــا نمایــه ISI را ۳۱۱ مــورد اعــالم کرد.

بــه گفتــه وی، کل مقــاالت دانشــگاه در ســال ۹۸، ۵۴۱ مــورد بــوده اســت کــه در مجمــوع مــی تــوان گفــت: نســبت مقالــه بــه 

تعــداد اعضــای هیــات علمــی ۱.۳۲ و نســبت مقالــه بــه پژوهشــگر تطبیــق یافتــه ۱.۸۴ مــی باشــد.

معــاون تحقیقــات و فنــاوری دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد افــزود: تعداد پژوهشــگر تطبیــق یافتــه ۲۹۳ و تعــداد کل مقاالت 

معتبــر دارای Collaboration ۶۳ مــورد بوده اســت.

وی ادامــه داد: تعــداد اســتنادات بــه ســایر مقــاالت علمــی معتبــر (Scopus و غیــره) ۵۹ ، شــاخص h دانشــگاه ۶۸ و مقــاالت ۱۰ 

درصــد برتــر پژوهشــگران بیــن المللــی ۲۲ مــورد بــوده اســت.

وی در ادامــه بــه ســایر فعالیــت هــای پژوهشــی دانشــگاه علــوم پزشــکی اشــاره و اظهــار داشــت: راه انــدازی ۳ برنامــه ثبــت 

بیمــاری هــا بــا پیشــرفت بیــش از ۵۰ درصــدی و اجــرای مطالعــه کوهــورت آینــده نگــر ســالمت شــهرکرد بــا مشــارکت ده هــزار 

و ۷۵ نفــر و پیشــرفت ۱۰۰ درصــدی از جملــه ایــن فعالیــت هــا اســت.

دکتــر صادقــی، تعــداد شــرکت هــای دانــش بنیــان و واحــد هــای فنــاور دانشــگاه در ســال ۹۸ را بــه ترتیــب ۳ و ۱۸ مــورد اعــالم 

. د کر

وی در پایــان خاطــر نشــان کــرد: بــا توجــه بــه انجــام ارزیابــی هــای ســاالنه و تهیــه گــزارش شــاخص هــای حــوزه تحقیقــات و 

فنــاوری دانشــگاه در پایــان هــر ســال، گــزارش عملکــرد حــوزه پژوهــش در ســال ۹۹ در پایــان ســال جــاری ارائــه خواهــد شــد.



۵۵

برگز�دگان فراخوان
 ایده های برتر سالمت زنان معرفی شدند

فنــاوری  و  تحقیقــات  معــاون  وبــدا، 

دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد از معرفی 

ــر  ــای برت ــده ه برگزیــدگان فراخــوان ای

ــال و  ــتان چهارمح ــان در اس ســالمت زن

ــر داد. بختیــاری خب

بــه گــزارش وبــدا، دکتــر صادقــی بــا 

اعــالم ایــن خبــر گفــت: در ایــن فراخــوان 

ــود  ــت بهب ــن جه ــی اپلیکیش ــده طراح ای

مشــکالت دوران بــارداری و دوســال ابتدای 

ــان،  ــه دهق ــوی عاطف ــد؛ از س ــد فرزن تول

مهشــادفرودی و محمــد قربانــی رتبــه اول 

ــرد. ــب ک را کس

وی افــزود: ایــده ارتقــاء ســطح ســواد 

موضوعــات  زمینــه  در  زنــان  ســالمت 

مرتبــط بــا ســالمت بــا توجــه بــه نقــش 

زنــان در ترویــج منابــع معتبــر آموزشــی و 

ــار  ــگیری از انتش ــر و پیش ــات معتب اطالع

باورهــای غلــط در شــرایط عــادی و بحــران 

ــش "  ــاص بخ ــق اختص ــد ۱۹ از طری کووی

ــوی " عمــوم مــردم  ــان " در من ســالمت زن

ــکی، از  ــوم پزش ــگاه عل ــایت دانش " در س

ســوی زهــرا حیــدری، سوســن اصغریــان و 

پــوران خلفیــان رتبــه دوم را بدســت آورد.

دکتــر صادقــی اضافــه کــرد: درحــوزه 

امنیــت شغلی-تقســیم منابــع خانــوار-

صنــدوق پــس انــداز ویــژه زنــان روســتائی

ــان روســتائی حــوزه  بانــک اختصاصــی زن

ســالمت :کشــت ســبزی در خانه-ســاخت 

شــیردوش هوشــمند پرتابــل خورشــیدی

برنامــه اختصاصی زنــان روســتائی-طراحی 

تندیــس یــا مــدال نیــز بیــژن آل ابراهیــم 

رتبــه ســوم را از آن خــود کــرد.

معــاون تحقیقــات و فناوری دانشــگاه علوم 

پزشــکی شــهرکرد ادامــه داد: همچنین ایده 

احــداث یک مجموعــه تفریحــی و فرهنگی 

ــا  ــوی پریس ــهرداری؛ از س ــکاری ش ــا هم ب

آســمند چهــارم شــد.

ــن  ــرد: در ای ــی خاطرنشــان ک ــر صادق دکت

فراخــوان ایــده اجــرای جشــن شــکرگزاری 

ــاهی  ــره گلش (یائســگی ) از ســوی طاه

ــت آورد. ــم را بدس ــه پنج رتب

وی افــزود: ایــده طراحــی نــرم افــزار 

ماهبان(مامــای همــراه) محــور: حمایــت از 

زنــان بــاردار در همــه گیــری کرونــا از ســوی 

دکتــر زهــره کریمیــان و بهــاره متقــی رتبــه 

ــرد. ــم رااز آن خــود ک شش

شــبکه  ایجــاد  ایــده  داد:  ادامــه  وی 

ــان؛ از ســوی زهــرا  تخصصــی ســالمت زن

ایــازی موفــق بــه کســب رتبــه هفتــم شــد.

دکتــر صادقــی یــادآور شــد: ایــده مدیریت 

ــان در دوران  ــط زن ــواده توس ــاد خان اقتص

همــه گیــری کرونــا؛ از ســوی دکتــر پروانــه 

فتاحــی رتبــه هشــتم را کســب کــرد.

ــه  ــان ب ــب زن ــده ترغی ــه داد: ای وی ادام

خوداشــتغالی و گرایــش بــه کســب و 

کارهــای خانگــی فعــال کــه دارای بازدهــی 

و فراینــد بیرونــی باشــد؛ از ســوی حســین 

ــد. ــتم ش ــی هش رحیم

دکتــر صادقــی در ادامــه گفــت: ایــده 

افزایــش آگاهــی مــردان از طریــق رســانه 

هــای جمعــی درمورد مســئولیت هایشــان 

اپیدمــی کوویــد ۱۹زنــان  در 

شــاغل و نگهــداری از فرزنــدان 

ــز از  ــا نی ــری کرون ــه گی در هم

ــرا  ــی، زه ــرا مالک ــوی حمی س

حیــدری ، پــوران خلفیــان و 

ــه  ــترکًا رتب ــی مش ــا کریم فریب

ــرد. ــب ک ــم را کس نه

ایــده  شــد:  یــادآور  وی 

شــو  مربــی  اپلیکیشــن 

ــت  ــا و امنی ــی نقــش ه مرب

ــان؛ از  شــغلی و اجتماعــی زن

ــان و  ــه دهق ــادفروهی، عاطف ــوی مهش س

محمدقربانــی مشــترکًا رتبــه دهــم را از آن 

خــود کــرد.

دکتــر صادقــی همچنیــن در خصــوص 

برگزیــدگان پیشــنهادات برتــر ســالمت 

زنــان در ســامانه پیشــنهادات دانشــگاه 

گفــت: علــی عبداللهــی بــا پیشــنهاد 

حضــور مشــاور زنــان دانشــگاه بــه عنــوان 

نمایندگــی ایشــان در جلســات هیئــت 

رئیســه یــا جلســات مهــم جهــت پــر رنــگ 

ــاغل در  ــوان ش ــور بان ــش حض ــدن نق ش

دانشــگاه، رتبــه اول را بدســت آورد.

ــا پیشــنهاد  وی افــزود: مرجــان انصــاری ب

ــاغل  ــان ش ــی زن ــاختار قامت ــنجش س س

ــرد. ــب ک ــه دوم را کس رتب

دکتــر صادقــی ادامــه داد: شــهرزاد حبیبــی 

بــا پیشــنهاد تشــکیل گروههــای اشــتراک 

گــذاری تجــارب مهارتهــای زندگــی و فرزنــد 

ــان  ــد ســازی زن پــروری و پیشــنهاد توانمن

کارمنــد در مواجهــه بــا بحران بازنشســتگی 

رتبــه ســوم و چهــارم را از آن خــود کــرد.

حمیــرا  شــد:  یــادآور  صادقــی  دکتــر 

ــوا  ــد ق ــا پیشــنهاد تجدی محمــدی هــم ب

و افزایــش تــاب آور ی زنــان شــاغل در 

ــد. ــم ش ــا پنج ــای کرون ــش ه بخ
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دیــدار ریاســت، معــاون تحقیقــات و 
فنــاوری و معــاون توســعه دانشــگاه  
فنــاوری  و  تحقیقــات  معاونــت  بــا 
ــوزش  وزارت بهداشــت، درمــان و آم
پزشــکی

ترجمــان  کارگــروه  جلســه  ســومین 
ریاســت  حضــور  بــا  دانــش 
ســالمت و  پایــه  علــوم  پژوهشــکده 
کارگــروه ایــن  اعضــای 

بیــن  همــکاری  تفاهم نامــه  انعقــاد 
ســالمت  پایــه  علــوم  پژوهشــکده 
دارای  آموزشــی  گروه هــای  و 
تکمیلــی  تحصیــالت  دانشــجویان 
نویــن فناوری هــای  دانشــکده 



۵۷

کسب رتبه پنجم  کشوری توسط دانشگاه علوم 
پزشکی شهرکرد در جشنواره قرآن و عترت (ع) در 

بین دانشگاه های علوم پزشکی کشور

یــن وبــدا؛ معــاون فرهنگــی و امــور دانشــجویی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد گفــت:  ا

دانشــگاه در بیســت و پنجمیــن جشــنواره قــرآن و عتــرت (ع) در بیــن دانشــگاه های 

شــد.  کشــوری  پنجــم   رتبــه  کســب  بــه  موفــق  کشــور  پزشــکی  علــوم 

بــه گــزارش وبــدا؛ دکتــر شــهرام طهماســبیان افــزود: دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد 

بــا کســب ۱۵ رتبــه برتــر کشــوری در بیســت و پنجمیــن جشــنواره قــرآن و عتــرت (ع) 

توانســت رتبــه پنجــم را بیــن دانشــگاه های علــوم پزشــکی کشــور کســب کنــد.

معــاون فرهنگــی و امــور دانشــجویی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد ادامــه داد: ایــن 

دانشــگاه بــا توجــه بــه رشــد قابــل توجهــی کــه در کســب رتبه هــای برتــر در بخش هــای 

مختلــف اســاتید، کارکنــان ودانشــجویان نســبت بــه ســال های قبــل بدســت آورد، توانســت 

جــزو ســه دانشــگاه برتــر در جشــنواره قــرآن و عتــرت (ع) نیــز شــناخته شــود.

وی عنــوان کــرد: دو دانشــگاه دیگــر کــه توانســتند در رتبه هــای اول و دوم قــرار گیرنــد، دانشــگاه 

علــوم پزشــکی نیشــابور و خمیــن هســتند کــه رشــد قابــل مالحظــه ای نســبت بــه ســال های قبــل 

داشتند.
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ســرویس  ســلف  پــروژه  افتتــاح 
نهادهــای  فیزیکــی  فضاهــای  و 
هــا  کانــون  هــا،  (تشــکل  دانشــجویی 
حضــور  بــا  علمــی)  هــای  انجمــن  و 

دانشــجویی  و  فرهنگــی  معــاون 
وزارت بهداشــت واســتاندار اســتان

کارگــروه  هماهنگــی  جلســه 
بزرگداشــت  درمــان  و  ســالمت 
پ�یــروزی  ســالگرد  دومیــن   چهــل و 
و  اســالمی  انقــالب  شــکوهمند 
مجــازی هــای  برنامــه  بینــی  پ�یــش 

و  فرهنگــی  معــاون  نشســت 
بهداشــت،  وزارت  دانشــجویی 
بــا  پزشــکی  آمــوزش  و  درمــان 
دانشــجویی  نهادهــای  نماینــدگان 
ــن هــای  (تشــکل هــا، کانــون  هــا، انجم
ــگاه) دانش صنفــی  شــورای  و  علمــی 

محتــرم فرهنگــی  نشســت معــاون 
بهداشــت،  وزارت  دانشــجویی  و 
بــا  پزشــکی  آمــوزش  و  درمــان 
رئیســه  هیــات  اعضــای  و  ریاســت 
ه نشــگا ا د

نهــال  نیکــوکاری  مرکــز  افتتــاح 
علــوم  دانشــگاه  در  انقالب(منــا) 
شــهرکرد پزشــکی 
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ــوم پزشــکی، خدمــات  ــط عمومــی و اطــالع رســانی دانشــگاه عل مدیــر رواب

ــدگان  ــامی برگزی ــالم اس ــاری از اع ــی چهارمحــال و بختی بهداشــتی و درمان

ــا"  ــا کرون ــه ب جشــنواره کشــوری علمــی، فرهنگــی، هنــری "زندگــی و مقابل

ــر داد. خب

بــه گــزارش وبــدا؛ ســید علــی درخشــان خاطر نشــان کرد: جشــنواره کشــوری 

علمــی، فرهنگــی، هنــری "زندگــی و مقابلــه بــا کرونــا" بــا هــدف فراهــم کــردن 

فضــای فرهنگســازی جامعــه بــه منظــور چگونگــی زیســت بــا کرونــا، افزایــش 

اثربخشــی آموزش هــا، آگاهــی عمومــی،  رعایــت دســتورات بهداشــتی و انتقــال 

آن بــه مــردم،  تقویــت همدلــی وهمبســتگی اجتماعــی و ایجــاد حساســیت الزم 

ــا از  ــروس کرون ــل وی ــاری در مقاب ــی و همی ــرای ثبــت واکنش هــای اخالقــی، همدل ب

اول آذرمــاه ۹۹ در ۱۴ محــور و ۱۶ قالــب از جملــه شــعر، خاطــره، داســتان، موشــن گرافــی، 

کلیــپ، اینفوگرافــی، فیلــم، عکــس و ... رســمًا آغــاز شــد.

ــرای کاهــش  ــی ب ــف در ایجــاد فضــای همدل وی، تقویــت نقــش گــروه هــای مختل

آســیب هــای کرونــا، احصــای تجربیــات، ایده هــا و راهکارهــا بــرای ارتقــای خدمــات 

حــوزه ســالمت و از همــه مهمتــر قدردانــی از مدافعــان ســالمت و جلوه هــای حضــور 

تالشــگران عرصــه ســالمت را از دیگــر اهــداف برگــزاری ایــن جشــنواره برشــمرد.

ــه  ــه دبیرخان ــار ب ــان لغایــت ۲۰ آذرمــاه ۹۹ فراخــوان ارســال آث ــه وی، از ۲۵ آب ــه گفت ب

جشــنواره اعــالم و بــا توجــه بــه اســتقبال شــرکت کننــدگان تــا ســاعت ۲۴ بیســت و 

یکمیــن روز از آذرمــاه تمدیــد و نهایتــًا بــا داوری بیــش از ۶۰۰ اثر ارســالی از سراســر کشــور 

بــه دبیرخانــه، ایــن جشــنواره بــه کار خــود پایــان داد.

درخشــان افــزود: عوامــل برگــزاری ایــن جشــنواره مفتخــر هســتند کــه مقــارن بــا میــالد 

حضــرت زینــب کبــری (س) اســامی برگزیــدگان ایــن جشــنواره را اعــالم مــی نمایــد.

مدیــر روابــط عمومــی و اطــالع رســانی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد گفــت: در قالــب 

ــراول و دوم و آذر  ــب نف ــه ترتی ــی ب ــدی عال ــی و مه ــد رفیعــی وردنجان ــان احم شــعر: آقای

شــاهوردی بعنــوان نفــر ســوم معرفــی شــدند.

وی افــزود: در قالــب خاطــره نیــز بــه ترتیــب ســهیال ســپهری، پوریــا اســکندرزاده و محبوبــه 

یعقوبیــان بعنــوان نفــرات اول تــا ســوم معرفــی شــدند.

وی ادامــه داد: در قالــب دلنوشــته نیــز نجمــه امانــی بعنــوان نفــر اول و معصومــه رفیعــی 

شــهرکی بعنــوان نفــر دوم و در رتبــه ســوم بصــورت مشــترک مهتــاب چراغیــان و روشــنک 

حیــدری بعنــوان برگزیــدگان جشــنواره معرفــی شــدند.

درخشــان گفــت: حســین صادقــی زاده، مجتبــی صفــدری و زینــب زارع بــه ترتیــب مقــام 

هــای اول تــا ســوم در قالــب داســتان را کســب نمودنــد.

وی بــا اشــاره بــه اســتقبال خــوب شــرکت کننــدگان و ارســال تعــداد قابــل توجــه 

ــی  ــد رضای ــی محم ــب، از معرف ــن قال ــده در ای ــار ارزن ــس و آث عک

ــام دوم و داود  ــوان مق ــر بعن ــد آهنگ ــام اول، محم ــوان مق بعن

کهــن ترابــی بعنــوان مقــام ســوم و معرفــی ســعید قاســمی و 

مهســا ربیعــی بعنــوان شایســته تقدیــر خبــر داد. بــه گفتــه وی، 

در قالــب کاریکاتــور نیــز یلــدا هاشــمی نــژاد بعنــوان نفــر اول 

معرفــی شــد.

وی افــزود: در قالــب خوشنویســی نیــز ملیحــه رحیمــی و عنایــت الــه 

صالحــی در خــط نســتعلیق، افســانه کریمــی و نجمــه فتاحــی در خــط شکســته و  صنوبــر ایمانیــان در خــط  نســخ شایســته 

تقدیــر معرفــی شــدند.

ــم احســان فقیهیــان بعنــوان نفــر اول، در قالــب کلیــپ مهــدی شــیروانی و عرفــان  درخشــان گفــت: در قالــب فیل

ــال اســکویی  ــب انیمیشــن جم ــرات اول و دوم و  در قال ــوان نف ــب بعن ــه ترتی رئیســی ب

ــوان نفــر دوم و در قالــب  ــا کریمیــان بعن ــوان نفــر اول در قالــب اپلیکیشــن مین بعن

موشــن گرافــی ســجاد خالقــی بعنــوان نفــر دوم و ســایدا قلــی پــور شایســته تقدیــر 

معرفــی شــدند.

وی اضافــه کــرد: در قالــب پادکســت نیــز ماهــان فــرزان، هدیــه خــان بابــا و محمــد 

کریمــی بــه ترتیــب مقــام هــای اول تــا ســوم را کســب نمودنــد.

وی، در قالــب اینفوگرافــی، بــه ترتیــب زهــرا شــبان، محمــد قربانــی و ســعید رســولی 

را بعنــوان نفــرات اول تــا ســوم معرفــی و افــزود: در قالــب پوســتر نیــز الهــه خرمــی، 

معیــن نعمتــی و مرتضــی اســکندری شایســته تقدیرمعرفــی شــدند.

مدیــر روابــط عمومــی و اطــالع رســانی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد گفــت: در 

قالــب نقاشــی نیــز ســها دوســتی شایســته تقدیــر معرفــی شــد.

معرفی برگز�دگان جشنواره کشوری علمی، 
فرهنگی، هنری «زندگی و مقابله با کرونا»



۶۰

کاشت نهال به یاد شهدای مدافع 
سالمت استان چهارمحال و بختیاری

وبــدا؛ مدیــر روابــط عمومــی و اطــالع رســانی 

دانشــگاه علــوم پزشــکی، خدمــات بهداشــتی و 

درمانــی چهارمحــال و بختیاری از کاشــت نهال 

بــه یــاد شــهدای مدافــع ســالمت بــا همــکاری 

ســازمان ســیما، منظر و فضای ســبز و مدیریت 

ارتباطــات شــهرداری شــهرکرد، اداره کل منابــع 

طبیعــی و آبخیــزداری اســتان، ســازمان نظــام 

پرســتاری هیــات مدیــره شــهرکرد و مدیریــت 

روابــط عمومــی و روابــط عمومــی معاونــت 

درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان 

همزمــان بــا هفتــه پرســتار خبــر داد.

ــه گــزارش وبــدا؛ ســید علــی درخشــان  ب

افــزود: در نخســتین روز از دی مــاه ۹۹ 

ــا حضــور ریاســت و جمعــی از مقامــات  ب

و  پرســتاران  اســتانی،  و  دانشــگاهی 

ــال  ــت نه ــن کاش ــالمت آئی ــان س مدافع

بــا شــعار "هــر مدافــع ســالمت یــک نهــال 

ــه مناســبت میــالد  ــد" ب ــال یــک امی هــر نه

ــتار در ورودی  ــب (س) و روز پرس ــرت زین حض

شــهرک منظریــه- تپــه هــای منظریــه شــهرکرد 

ــد. ــزار ش برگ

بــه گفتــه وی، رئیــس دانشــگاه علوم پزشــکی، 

اســتان در  درمانــی  بهداشــتی و  خدمــات 

ایــن آئیــن ضمــن تقدیــر و تشــکر از کادر 

بهداشــت و درمــان اظهــار داشــت: امــروز بــه 

پــاس مجاهــدت هــای ایــن عزیــزان در اینجــا 

ــهدا،  ــره ش ــاد و خاط ــا ی ــم ت ــده ای ــع ش جم

بویــژه شــهدای مدافــع ســالمت کــه آگاهانــه 

ــه مــردم جــان  ــرای خدمــت ب ــه ب و مجاهدان

ــن  ــد و در ای ــالص نهادن ــق اخ ــود را در طب خ

راه بــه دیــدار حــق شــتافتند را گرامــی بداریــم.

ــان  ــا بی ــیرانی ب ــد ش ــر مجی ــزود: دکت وی اف

بویــژه  درمــان  کادر  اینکــه 

شــیوع  مــدت  در  پرســتاران 

بیمــاری کرونــا مجاهــدت هــای 

ــد  زیــادی از خــود نشــان دادن

ــد و  ــتاده ان ــه ایس و صبوران

وظیفــه خــود را بــه نحــو 

احســنت بــه انجــام 

مــی 

رســانند 

ایــن  افــزود: 

ــه  ــه لحــاظ علمــی و مهارتــی نیــز ب عزیــزان ب

درخشــیدند. خوبــی 

درخشــان گفــت: وی اقــدام بــرای کاشــت نهال 

ــی  ــع ســالمت را حرکت ــاد شــهدای مداف ــه ی ب

نمادیــن بــرای نشــان دادن ارزشــمند بــودن کار 

ــه هــر کــس  ــد ک خــوب و اینکــه مــردم بدانن

ــام  ــتی انج ــه درس ــود را ب ــغلی خ ــه ش وظیف

بدهــد و متعهدانــه عمــل نمایــد نــزد جامعــه 

محبــوب و قابــل احتــرام اســت، عنــوان کــرد.

وی افــزود: دکتــر شــیرانی حاصــل نهــال هــای 

ــی، ارزش و  ــن روز را خوب ــده در ای ــته ش کاش

ترویــج روحیــه ایثــار و خدمــت خالصانــه برای 

ــرد:  ــار امیــدواری ک جامعــه دانســت و اظه

ــای ارزشــمند و حــس خــوب  ــواره کاره هم

تعهــد و فــداکاری در جامعــه تســری پیــدا کند.

ی  وبــدا؛ مدیــر روابــط عمومــی و اطــالع رســانی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد از اعمــال محدودیت

تــردد از ســاعت ۲۱ هــر شــب الــی ۴ بامــداد روز بعــد در تمامــی شــهرهای چهارمحــال و بختیــاری خبــر 

داد.

بــه گــزارش وبــدا؛ ســید علــی درخشــان بــا اشــاره بــه تشــکیل ســی و یکمیــن جلســه ســتاد اســتانی 

مقابلــه بــا کرونــا بــا حضــور اســتاندار، معــاون سیاســی امنیتــی اســتانداری، ریاســت دانشــگاه علــوم 

ــت  ــا محوری ــاه ۹۹ ب ــن رو از دیم ــن ســتاد در هفتمی ــایر اعضــای ای ــکی و دادســتان اســتان و س پزش

تحلیــل وضعیــت شــیوع کرونــا قبــل و بعــد از مدیریــت هوشــمند و دســتاوردهای اجــرای طــرح شــهید 

حــاج قاســم ســلیمانی در اســتان و شهرســتان هــا اظهــار داشــت: در ایــن جلســه بــا توجــه بــه کاهــش 

آمــار مبتالیــان بــه کرونــا و رونــد نزولــی شــیوع ایــن بیمــاری در اســتان بــر لــزوم تشــدید نظــارت هــا 

و برخــورد بــا متخلفانــی کــه نســبت بــه رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی ســهل انگارانــه برخــورد مــی 

کننــد تاکیــد مقــرر شــد، از هرگونــه شــتاب زدگــی در رفــع محدودیــت هــا خــودداری شــود.

ی  بــه گفتــه وی، در ادامــه ایــن جلســه بــا اشــاره بــه وضعیــت شــیوع بیمــاری در اســتان و شهرســتان

ــد تحقــق اهــداف طــرح شــهید حــاج قاســم ســلیمانی بســیار رضایــت بخــش و میــزان  تابعــه، رون

دســتاوردهای حاصــل شــده در مــدت زمــان کوتــاه اجــرای ایــن طــرح باالتــر از میــزان پیــش بینــی 

شــده بــرآورد شــد.

بــه گفتــه وی، دکتــر شــیرانی در ایــن جلســه از رونــد کاهشــی شــیوع بیمــاری کرونــا بــه آتــش زیــر 

خاکســتر تعبیــر کــرد کــه هرگونــه ســهل انــگاری در رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی موجــب شــعله ور 

شــدن ایــن آتــش و طغیــان مجــدد بیمــاری خواهــد شــد.

اعمال محدودیت های تردد شبانه در تمامی شهرهای چهارمحال و بختیاری



۶۱

ــالع  ــی و اط ــط عموم ــر رواب ــدا؛ مدی وب

رســانی دانشــگاه علــوم پزشــکی، خدمــات 

بهداشــتی و درمانــی چهارمحال و بختیاری 

گفــت: پــس از مــاه هــا تــالش خســتگی 

ناپذیــر کادر درمــان و پرســتاران در جبهــه 

مقابلــه بــا کرونــا بــا فــرا رســیدن میــالد 

حضــرت زینــب (س) و روز پرســتار فرصت 

گرامیداشــت مقــام پرســتار فراهــم شــد.

ــدا؛ ســید علــی درخشــان  ــه گــزارش وب ب

افــزود: همزمــان بــا ســی امیــن روز 

از آذرمــاه همــه مســئولین و دســت 

ــه کار  ــدرکاران حــوزه ســالمت دســت ب ان

ــر  ــی ه ــرای لحظات ــد ب ــا بتوانن ــدند ت ش

چنــد کوتــاه و گــذرا ارادت و پیــام قدردانی 

ــه  ــان را ب ــئولین از کادر درم ــردم و مس م

ــد. ــل نماین ــزان منتق ــن عزی ای

وی گفــت: آئیــن گرامیداشــت روز پرســتار 

ــم (ع)  ــی هاش ــپاه قمربن ــکاری س ــا هم ب

اســتان ،اســتانداری، شــهرداری ، ســازمان 

نماینــده  دفتــر  شــهرداری،  فرهنگــی 

مــردم شــریف شــهرکرد، بــن و ســامان در 

مجلــس شــورای اســالمی در مرکــز اســتان 

ــایر  ــکاری س ــه هم ــا ب و در شهرســتان ه

ارگان هــا برگــزار شــد.

ــن راســتا ضمــن  وی تصریــح کــرد: در ای

ــر  ــل و تقدی ــای تجلی ــه ه ــب برنام ترتی

از پرســتاران، بــا حضــور مســئولین و 

مقامــات اســتانی برنامــه دیــدار و سرکشــی از 

مراکــز درمانــی ترتیــب داده شــد و بــا حضــور 

مســئولین در بخــش هــا و اهــدای شــاخه گل 

ــد. ــر بعمــل آم از پرســتاران تقدی

وی از جملــه برنامــه هــای اجرا شــده بــه تقدیر 

از جمعــی از پرســتاران مراکــز آموزشــی درمانــی 

ــا  ــهرکرد ب ــانی و هاجــر (س) ش ــت ا... کاش آی

حضــور معــاون سیاســی و حجــت االســالم و 

المســلمین مرتضوی مشــاور اســتاندار، ریاست، 

معــاون درمــان و مســئول دفتر نهــاد نمایندگی 

مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاه علــوم 

پزشــکی، فرمانــده محتــرم ســپاه حضــرت قمــر 

بنــی هاشــم(ع)، ریاســت و مدیــر ایــن مراکــز و 

جمعــی از مقامــات اســتانی بــا اهــدای شــاخه 

گل و برگــزاری مراســم هــای مشــابه بــا حضــور 

ــوم پزشــکی اســتان در  معاونیــن دانشــگاه عل

مراکــز درمانــی شهرســتان هــای تابعــه اشــاره 

داشــت.

وی افــزود: همچنیــن در دیــدار ریاســت و 

مســئول دفتــر نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم 

ــهرکرد  ــکی ش ــوم پزش ــگاه عل ــری در دانش رهب

و سرپرســت مدیریــت تامیــن اجتماعــی و 

ــالم و  ــت االس ــا حج ــی از پرســتاران ب جمع

المســلمین نکونــام نماینــده معــزز ولــی فقیــه 

در اســتان و امــام جمعــه محتــرم شــهرکرد بــه 

مناســبت گرامیداشــت هفتــه و روز پرســتار، از 

پرســتاران برگزیــده مراکــز درمانــی مرکز اســتان 

تجلیــل بعمــل آمــد.

درخشــان گفــت: همزمــان بــا تهیــه و پخــش 

ــبکه  ــدا از ش ــب یل ــنتی ش ــن س ــه آئی برنام

جهانبیــن صــدا و ســیمای مرکــز چهارمحــال و 

بختیــاری نیــز از خانواده شــهید مدافع ســالمت 

ــی از پرســتاران و  ــد و یک ــر رضــوان نورمن دکت

ــی از  ــه نمایندگ ــگاه ب ــعه دانش ــاون توس مع

ــد. ــر بعمــل آم ــالمت تقدی ــان س مدافع

گرامیداشت مقام پرستار 
در جای جای چهارمحال و بختیاری



۶۲
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وبــدا؛ مدیــر روابــط عمومــی و اطــالع رســانی دانشــگاه علــوم پزشــکی 

ــر  ــور مطه ــر، قب ــارک فج ــه مب ــن روز از ده ــت: در هفتمی ــهرکرد گف ش

شــهدای گمنــام با حضــور معــاون فرهنگــی و دانشــجویی وزیربهداشــت 

عطرافشــانی و گلبــاران شــد.

بــه گــزارش وبــدا؛ ســید علــی درخشــان افــزود: امــروز شــنبه ۱۸ بهمــن 

مــاه ۹۹ همزمــان بــا هفتمیــن روز از ایــام ااهللا دهــه مبــارک فجــر، دکتــر 

الری معــاون فرهنگــی و دانشــجویی وزیربهداشــت، درمــان و آمــوزش 

پزشــکی کشــور در بــدو ورود بــه اســتان چهارمحــال و بختیــاری همــراه 

بــا اســتاندار چهارمحــال وبختیــاری، معــاون امــور اقتصــادی اســتاندار، 

ریاســت دانشــگاه علوم پزشــکی شــهرکرد و جمعی از مســئوالن اســتانی 

و دانشــگاهی، بــه شــهدای گمنــام تدفیــن شــده در ایــن دانشــگاه ادای 

احتــرام کردنــد.

وی بــا بیــان اینکــه اســتان چهارمحــال و بختیــاری در جریــان مبــارزه بــا 

ویــروس منحــوس کرونــا، ۴ شــهید مدافــع ســالمت تقدیــم کشــور کــرده 

اســت افــزود: در ایــن آ�ــن ضمــن تجدیــد میثــاق با آرمــان هــای واالی 

مقــام شــامخ شــهدا و امــام راحــل، قبــور مطهــر شــهدای گمنــام عطــر 

افشــانی و گلبــاران شــد.

مدیــر روابــط عمومــی و اطــالع رســانی دانشــگاه علوم پزشــکی شــهرکرد 

در ادامــه از افتتاح ســاختمان جدید ســلف ســرویس و فضاهــای فیزیکی 

نهادهــای دانشــجویی (تشــکل هــا، کانــون هــا و انجمــن هــای علمــی) 

ــجویی وزیربهداشــت،  ــاون فرهنگــی و دانش ــر الری مع ــا حضــور دکت ب

ــاری،  ــال وبختی ــتاندار چهارمح ــور، اس ــکی کش ــوزش پزش ــان و آم درم

ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــت دانش ــتاندار، ریاس ــادی اس ــور اقتص ــاون ام مع

ــتانی و دانشــگاهی در مجتمــع  ــی از مســئوالن اس شــهرکرد و جمع

رحمتیــه شــهرکرد خبــر داد. 

احــداث ســاختمان جدیــد ســلف  داشــت: عملیــات  اظهــار  وی 

ــال ۱۳۹۲ در  ــه از س ــع رحمتی ــع در مجتم ــگاه واق ــن دانش ــرویس ای س

ــد. ــاز ش ــع آغ ــر مرب ــر ۳۰۰۰ مت ــغ ب ــاحتی بال مس

درخشــان ظرفیــت ایــن محــل را یــک هــزار و ۵۰۰ نفــر اعــالم کــرد و 

افــزود: بــرای احــداث ایــن ســاختمان ۹ میلیــارد و ۵۰۰ میلیــون تومــان 

اعتبــار هزینــه شــده اســت.

باشهدامطهرورقعطرافشانی
بهداشترومعاونحضور



الچهارمیزشجامعهجهادیوهگ
ملیجشنوارهنپنجمدرییابخو
مالکاشتربسجخوشدرخشیدند

وبــدا؛ مدیــر روابــط عمومــی و اطــالع رســانی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد 

ــی  ــز درمان ــکی مرک ــه پزش ــیج جامع ــون بس ــادی کان ــروه جه ــش گ از درخش

هاجــر (ره) شــهرکرد ســپاه حضــرت قمــر بنــی هاشــم (ع) اســتان چهارمحــال و 

بختیــاری در پنجمیــن جشــنواره ملــی مالــک اشــتر بســیج خبــر داد.

ــار  ــر اظه ــن خب ــالم ای ــا اع ــی درخشــان ب ــدا؛ ســید عل ــزارش وب ــه گ ب

داشــت: مســئوالن و بســیجیان محتــرم گــروه جهــادی کانــون بســیج 

جامعــه پزشــکی مرکــز درمانــی هاجــر (س) 

شــهرکرد ســپاه قمــر بنــی هاشــم (علیــه الســالم) 

اســتان چهارمحــال و بختیــاری در راســتای تحقــق 

تدابیــر فرمانــده معظــم کل قــوا (مدظلــه العالــی) 

بــر اســاس ارزیابــی هــای صــورت گرفتــه مبتنــی 

بــر فرآینــد اشــراف کلــی ریاســت ســازمان بســیج 

مســتضعفین در وضعیــت و عملکــرد ســال ۱۳۹۸ 

، مفتخــر بــه کســب عنــوان موفــق برتریــن گــروه 

جهــادی در ســطح بســیج در پنجمیــن جشــنواره 

ملــی مالــک اشــتر بســیج گردیــد.

ــون  ــت مره ــن موفقی ــک ای ــی ش ــزود: ب وی اف

ــر آن  ــانی موث ــل انس ــش عوام ــا و نق ــالش ه ت

ــد. ــی باش ــروه م گ

ــه  ــتا و ب ــن راس ــرد: در همی ــه ک ــان اضاف درخش

ــه و  ــی وقف ــای ب ــدت ه ــر از مجاه ــور تقدی منظ

تــالش هــای مخلصانــه ایــن عزیــزان، لــوح افتخار 

از ســوی ســرتیپ پاســدار غالمرضــا ســلیمانی رئیــس ســازمان و مســئول اشــراف کلــی ســازمان بســیج مســتضعفین بــه این گــروه جهادی 

اهــدا گردیــد. 

وی خاطرنشــان کــرد: در ایــن لــوح افتخــار ضمــن تقدیــر از گــروه جهــادی کانــون بســیج جامعــه پزشــکی مرکــز درمانــی هاجــر (ره) شــهرکرد، با 

اتــکال بــه خداونــد ســبحان و تحــت توجهــات حضــرت ولــی عصــر (عــج) و پیــروی از رهنمودهــای حکیمانــه نایــب بــر حقش امــام خامنــه ای (مد 

ظلــه العالــی) در خدمــت صادقانــه بــه اســالم و انقــالب و توســعه تفکــر بســیجی آرزوی موفقیــت روزافزون شــده اســت.

مدیــر روابــط عمومــی و اطــالع رســانی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد در ادامــه گفــت: انتخــاب شایســته ایــن گــروه جهــادی بــه عنــوان برگزیــده 

برتریــن گــروه جهــادی در پنجمیــن جشــنواره ملــی مالــک اشــتر بســیج را بــه تمــام اعضــای بســیج و دانشــگاهیان دانشــگاه تبریــک میگو�ــم. 

امیداســت ایــن موفقیــت عاملــی بــرای پیشــرفت هرچــه بهتــر در انجــام فعالیــت هــای فرهنگــی دانشــگاه باشــد.

وبــدا؛ مدیــر روابــط عمومــی و اطــالع رســانی دانشــگاه علــوم پزشــکی 

شــهرکرد از برگــزاری جلســه هــم اندیشــی هیــات رئیســه ایــن دانشــگاه 

بــا مجمــع نماینــدگان اســتان در مجلــس شــورای اســالمی خبــر داد.

بــه گــزارش وبــدا؛ ســید علی درخشــان افــزود: این نشســت در ششــمین 

روز از بهمــن مــاه ۹۹ بــا محوریــت تشــریح وضعیــت ارائــه خدمــات در 

حــوزه هــای مختلــف دانشــگاه علــوم پزشــکی و مطالبــات و انتظــارات 

ایــن مجموعــه از نماینــدگان مــردم در مجلس شــورای اســالمی در ســالن 

اجتماعــات دیــوان محاســبات اســتان برگــزار شــد.

بــه گفتــه وی، در ایــن جلســه کــه با حضــور حجت االســالم و المســلمین 

دکتــر جعفــری نماینــده مــردم شهرســتان بروجــن، دکتــر حمــزه نماینــده 

مــردم شهرســتان هــای کیــار، کوهرنــگ، فارســان، اردل و دکتــر راســتینه 

نماینــده مــردم شهرســتان های شــهرکرد، بن و ســامان 

ــزار  ــس شــورای اســالمی برگ ــن دوره مجل در یازدهمی

شــد از حــوزه بهداشــت و درمــان بــه عنــوان مهمترین 

حــوزه کاری هــر کشــور یــاد شــد.

ــت  ــه ظرفی ــاره ب ــا اش ــن ب ــت: همچنی درخشــان گف

ــتان و دانشــگاه  ــای خــوب اس ــیل ه ــا و پتانس ه

علــوم پزشــکی بــرای توســعه و ارتقــاء خدمــات حــوزه 

ــر در  ــدگان حاض ــوی نماین ــان، از س ــت و درم بهداش

ــرای  ــاعدت ب ــکاری و مس ــه هم ــول هرگون ــه ق جلس

تحقــق برنامــه هــای حوزه ســالمت اســتان داده شــد.

وی تصریــح کــرد: همچنیــن بــا تاکید بــر لــزوم رعایت 

عدالــت در توزیــع امکانــات و خدمــات و نــگاه ویــژه بــه رفــع محرومیــت 

از مناطــق کمتــر برخــوردار اســتان، فراهــم شــدن شــرایطی بــرای جذب و 

مانــدگاری پزشــکان در ایــن مناطــق مــورد تاکیــد قــرار گرفت.

مدیــر روابــط عمومــی و اطــالع رســانی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد 

گفــت: در ایــن جلســه حاکــم نمــودن ثبــات مدیریتــی در اســتان و پرهیز 

از اعمــال ســلیقه در تحــوالت اداری از جملــه اهــداف مجمــع نماینــدگان 

اســتان عنــوان شــد.

درخشــان گفــت: همچنیــن بــا اشــاره بــه تخصیــص بخــش عمــده ای 

ــه حــوزه درمــان بــر لــزوم توجــه جــدی بــه  ــارات بودجــه ۱۴۰۰ ب از اعتب

بهداشــت، آمــوزش و تحقیقــات بــرای کاهــش بــار بیمــاری هــا و هزینــه 

هــای ســنگین درمــان تاکیــد شــد.

جلسه هم اندیشی با مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسالمی
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وبــدا؛ مدیــر روابــط عمومــی و اطــالع رســانی دانشــگاه علــوم پزشــکی، 

خدمــات بهداشــتی و درمانــی چهارمحــال و بختیــاری و دبیــر کارگــروه 

ســالمت و درمــان ســتاد بزرگداشــت چهــل و دومیــن ســالگرد پیــروزی 

انقــالب اســالمی ، از اعــالم عناویــن ویــژه برنامــه هــای کارگــروه 

ســالمت و درمــان در چهــل و دومیــن ســالگرد پیــروزی 

انقــالب اســالمی خبــر داد.

بــه گــزارش وبــدا؛ ســید علــی 

درخشــان افــزود: از مهمتریــن و 

تاثیرگــذار تریــن برنامــه هــای 

بصــورت  شــده  بینــی  پیــش 

ــن  ــه آذی ــوان ب ــی ت ــی م میدان

بنــدی و فضاســازی جشــن چهل 

پیــروزی  ســالگرد  دومیــن  و 

ســتاد  در  اســالمی  انقــالب 

دانشــگاه و مراکــز تابعــه آن 

اشــاره داشــت.

ــی  ــه اپیدم ــاره ب ــا اش وی، ب

بیمــاری کرونــا و ضــرورت 

خــودداری از هرگونــه تجمــع 

برگــزاری  از  گردهمایــی  و 

جشــن پیــروزی شــکوهمند 

انقــالب اســالمی بصــورت 

ــر داد. ــازی خب مج

عطــر  درخشــان، 

ــد  ــانی و تجدی افش

بــا  میثــاق 

ی  ا شــهد

م  گمنــا

ــدی  ــگ بن ــت رن ــه وضعی ــه ب ــا توج ــگاه (بصــورت محــدود و ب دانش

شهرســتان هــا و برگــزاری نمایشــگاه دســتاوردهای انقــالب اســالمی را 

از دیگــر برنامــه هــای شــاخص بــه مناســبت فــرا رســیدن دهــه فجــر 

برشــمرد. دانشــگاه  ایــن  در  اســالمی  انقــالب 

مدیــر روابــط عمومــی و اطــالع رســانی دانشــگاه علوم پزشــکی اســتان 

ــا همــکاری  تصریــح کــرد: همچنیــن تیــم هــای بهداشــتی درمانــی ب

بســیج جامعــه پزشــکی

ــه مناطــق محــروم و کــم برخــوردار شهرســتان هــای اســتان اعــزام  ب

مــی شــوند.

ــی  ــز درمان ــاران بســتری در بیمارســتان هــا و مراک ــادت از بیم وی، عی

ــی  ــدگان جشــنواره کشــوری علمــی فرهنگ ــل از برگزی ــگاه، تجلی دانش

هنــری زندگــی بــا کرونا (بصــورت محــدود و رعایــت فاصلــه اجتماعی)، 

ــتانهای  ــگاه در شهرس ــی دانش ــتی درمان ــای بهداش ــروژه ه ــاح پ افتت

اســتان، برگــزاری نشســت روشــنگری تب�ــن انقــالب اســالمی(بصورت 

محــدود و بــا توجــه بــه وضعیــت رنگ بنــدی شهرســتان هــا)، رونمایی 

از تابلــو شــهدای مدافــع ســالمت اســتان، تجلیــل از ایثارگران دانشــگاه، 

ــابقه  ــزاری مس ــالمت و برگ ــع س ــهدای مداف ــواده ش ــا خان ــدار ب دی

کتابخوانــی را از دیگــر برنامــه هــای پیــش بینــی شــده بــرای چهــل و 

دومیــن ســالگرد پیــروزی شــکوهمند انقــالب اســالمی برشــمرد. 

درخشــان گفــت: همچنیــن بــا برگــزاری نشســت خبــری دســتاوردهای 

انقــالب اســالمی در حــوزه ســالمت (بــا حضــور خبرگــزاری های اســتان 

بصــورت محــدود) تشــریح مــی شــود.

دبیــر کارگــروه ســالمت  و درمــان ســتاد بزرگداشــت چهــل و دومیــن 

ســالگرد پیــروزی انقــالب اســالمی در پایــان بــا اشــاره بــه صــدور احکام 

اعضــای کارگــروه ســالمت و درمــان ســتاد دهــه فجــر اســتان از پیــش 

از دهــه مبــارک فجــر اظهــار داشــت: بــا توجــه بــه محدودیــت هــای 

کرونایــی اعضــای ایــن کارگــروه در تــالش هســتند بــا بهــره گیــری از 

ظرفیــت فضــای مجــازی و رســانه هــا، امســال نیــز شــاهد برگــزاری 

هرچــه باشــکوه تــر جشــن انقــالب در اســتان باشــیم.

عناوین ویژه برنامه های کارگروه سالمت و درمان در چهل 
و دومین سالگرد پ�یروزی انقالب اسالمی اعالم شد
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وبــدا؛ مدیــر روابــط عمومــی و اطــالع رســانی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد گفــت: 

همزمــان بــا آغــاز واکسیناســیون سراســری علیــه بیمــاری کوویــد ۱۹ از امــروز در کشــور، 

در اولیــن مرحلــه فــاز اول تعــداد ۱۵۰ دوز واکســن جهــت تزریــق بــه گــروه هــدف کادر 

درمــان و شــاغلین در بخــش آی ســی یــو (مراقبتهــای ویــژه) بیمارســتان هــای اســتان 

در اختیــار دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد قــرار گرفــت.

بــه گــزارش وبــدا؛ ســید علــی درخشــان بــا بیــان اینکــه واکسیناســیون گــروه هــای 

هــدف مرحلــه بــه مرحلــه و بــا تامیــن واکســن انجــام خواهــد شــد افــزود: اولیــن 

تزریــق واکســن کرونــا در چهارمحــال و بختیــاری بــرای دکتــر فــرخ یداللهــی پزشــک 

فــوق تخصــص مراقبــت هــای ویــژه ( ای ســی یــو) مرکــز آموزشــی درمانــی آیــت ا... 

کاشــانی شــهرکرد انجــام شــد.

بــه گفتــه وی، ســایر کادر ســالمت، گــروه هــای آســیب پذیــر و ســالمندان، افــراد باالی 

۶۵ ســال و دیگــر افــراد بــر اســاس ســند ملــی واکسیناســیون، در برابــر بیمــاری کرونــا 

واکســینه خواهند شــد .

درخشــان، تعــداد واجدیــن شــرایط دریافــت واکســن در مرحلــه اول در اســتان را ۲۶۰ 

نفــر اعــالم کــرد و افــزود: ایــن افــراد در بخــش هــای ای ســی یــو و ویــژه کرونایــی 

مراکــز درمانــی اســتان مشــغول بــه خدمــت هســتند.

وبــدا، مدیــر روابــط عمومــی و اطــالع رســانی دانشــگاه علــوم پزشــکی 

شــهرکرد از انتشــار فراخــوان جشــنواره عکــس، فیلــم و نمایشــگاه بــا 

عنــوان «روایــت همدلــی» ویــژه واحدهــا، دانشــکده هــا و مراکــز تابعــه 

ایــن دانشــگاه خبــر داد.

ــه منظــور  ــار داشــت: ب ــی درخشــان اظه ــدا، ســید عل ــزارش وب ــه گ ب

ــان  ــاری مدافع ــان نث ــا و ج ــالش ه ــری ت ــت تصوی ــدگاری روای مان

ســالمت بعنــوان پیشــگامان خــط مقــدم مقابلــه بــا کرونــا و همچنیــن 

مردمــی کــه جانانــه بــه میــدان آمدنــد و بــا حمایــت و همدلــی خــود 

عبــور از ایــن بحــران را ممکــن کردنــد؛ جشــنواره ملــی عکــس، فیلــم و 

ــا عنــوان «روایــت همدلــی» برگــزار مــی شــود. نمایشــگاه ب

وی افــزود: ایــن جشــنواره کشــوری در ســطح دانشــگاه و دانشــکده هــا 

و واحدهــای علــوم پزشــکی شــهرکرد برگــزار مــی شــود.

مدیــر روابــط عمومــی و اطــالع رســانی دانشــگاه علوم پزشــکی شــهرکرد 

ــا هــدف مســتند ســازی همــه گیــری کرونــا  گفــت: ایــن جشــنواره ب

ــالمت، نگاهداشــت  ــوزه س ــر ح ــرن اخی ــش ق ــن چال ــوان بزرگتری بعن

تــالش هــای ارزشــمند مدافعــان ســالمت، ثبــت همراهــی و همدلــی 

مــردم بــرای رفــع ایــن بحــران و انتقــال تجربیــات و مدیریــت دانــش 

بعنــوان ســندی بــرای آینــدگان برگــزار شــده اســت.

ســید علــی درخشــان ادامــه داد: ایــن جشــنواره در موضوعــات کرونــا و 

مدافعــان ســالمت، کرونــا و همدلــی مومنانه، کرونــا ، فنــاوری و نوآوری، 

کرونــا ، دانشــجو و دانشــگاه، کرونــا و تحریــم هــای ظالمانــه، کرونــا و 

خانــواده مدافعــان ســالمت، طــرح شــهید حــاج قاســم ســلیمانی، کرونا 

و برنامــه " هــر خانــه یــک پایــگاه ســالمت "، در خانــه بمانیــم، شــهدای 

ــا و  ــا و دورکاری و کرون مدافــع ســالمت، مــن ماســک مــی زنــم، کرون

فضــای مجــازی برگــزار مــی شــود.

وی اضافــه کــرد: آخریــن مهلــت ارســال آثــار تــا تاریــخ ۱۵ بهمــن مــاه 

۹۹ اســت کــه پــس از آن آثــار رســیده بــه دبیرخانــه جشــنواره توســط 

ــای  ــر هدای ــرات برت ــه نف ــه و ب ــی قرارگرفت ــورد ارزیاب ــات داوران م هی

نفیســی اهــدا خواهــد شــد. همچنیــن ایــن آثــار در مجموعــه ای بــا 

نــام «روایــت همدلــی» چــاپ و منتشــر خواهــد شــد.

فرخ یداللهی پزشک فوق تخصص مراقبت های ویژه 
مرکز آموزشی درمانی آیت ا... کاشانی شهرکرد بعنوان 

اولین در�افت کننده واکسن کووید ۱۹ در استان

فراخوان جشنواره عکس، فیلم و 
نمایشگاه « روایت همدلی» منتشر شد

ونناسواکسآغاز
یبیماعلیهیسراس

١٩-کووید
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ــتاندار  ــوی اس ــی از س ــدای لوح ــا اه ــدا؛ ب وب

چهارمحــال و بختیــاری بعنــوان رئیس جشــنواره 

ــت و  ــازمان مدیری ــس س ــی و رئی ــهید رجای ش

ــن جشــنواره از  ــر ای ــزی اســتان و دبی ــه ری برنام

ــر  ــهرکرد تقدی ــکی ش ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش رئی

ــد. بعمــل آم

بــه گــزارش وبــدا؛ در متــن لــوح ســپاس اقبــال عباســی و علی 

شــهریارپور خطــاب بــه دکتــر مجیــد شــیرانی آمــده اســت، آنــان کــه در راه خدمت 

بــه نظــام جمهــوری اســالمی ایــران بــه هــر شــکل و شــیوه همــت مــی گمارنــد و 

در اعطــای گوهــر ارزشــمند نهضــت الهــی پــای در عرصــه کار و تــالش و خدمــت 

بــه جامعــه ایــران مــی گذارنــد ســزاوار قدرشناســی هســتند.

ــالح  ــته اص ــات برجس ــه اقدام ــه ب ــا توج ــت، ب ــده اس ــن آم ــن مت ــه ای در ادام

ــی آن  ــای تخصص ــازی فعالیت ه ــاده س ــتای پی ــتگاه در راس ــا آن دس فرآینده

دســتگاه بدیــن وســیله از تالش هــا و و مســاعی ارزشــمند جنابعالــی و همــکاران 

متعهــد آن دســتگاه در پیشــبرد برنامه هــا و سیاســت های دولــت تدبیــر و امیــد 

ــد  ــه خداون ــا تــوکل ب ــد اســت، ب ــه تشــکر و قدردانــی مــی نما�ــم امی صمیمان

ســبحان در راســتای اهــداف عالیــه نظــام عالیــه نظــام مقــدس جمهــوری اســالمی 

ایــران بیــش از پیــش موفــق باشــید.

ــگاه  ــانی دانش ــالع رس ــی و اط ــط عموم ــر رواب ــدا؛ مدی وب

علــوم پزشــکی شــهرکرد، از اهتمــام ویــژه بــر فرهنــگ ســازی 

و آمــوزش همگانــی بســیج ســالمت نــوروزی ۱۴۰۰ خبــر داد.

ــه  ــزود: نظــر ب ــی درخشــان اف ــدا؛ ســید عل ــزارش وب ــه گ ب

در پیــش بــودن چهارشــنبه آخرســال، ایــام تعطیــالت 

نــوروز و ضــرورت تشــدید اقدامــات در پیشــگیری و کنتــرل 

همه گیــری بیمــاری کوویــد ۱۹، همــگام بــا گام چهــارم 

بســیج ملــی مقابلــه بــا کرونــا و ذیــل پویــش ملــی 

ــوری  ــعار مح ــا ش ــالمت" ب "ره س

ــوروزی بــا اهتمــام  (بگزیــن ره ســالمت) بســیج ســالمت ن

ــژه بــه فرهنگ ســازی، آمــوزش همگانــی و اطالع رســانی  وی

ــد  ــاری کووی ــرل بیم ــای ســالمت و پیشــگیری و کنت در ارتق

۱۹ در ایــام نــوروز بــا هشــتگ ( #ســین- هشــتم - ســالمت) 

ــانه های  ــی، رس ــتگاه های اجرای ــا، دس ــکاری نهاده ــا هم ب

ــاد از ۲۵  ــازمان های مردم نه ــی و س ــانه های گروه ــی، رس مل

ــی  ــن ۱۴۰۰ (روز جهان ــا ۱۸ فروردی ــاری ت ــفندماه ســال ج اس

ــد خواهــد خــورد. بهداشــت) در گســتره سراســری کلی

اهدای لوح تقدیر از سوی استاندار و دبیر جشنواره شهید رجای�ی در 
چهارمحال و بختیاری به رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

آغاز بسیج سالمت نوروزی ۱۴۰۰ با اهتمام ویژه 
بر فرهنگ سازی و آموزش همگانی
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وبــدا؛ مدیــر روابــط عمومــی و اطــالع رســانی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد از برگــزاری جلســه مشــترک شــورای 

مدیــران معاونــت امــور اســتان هــای صــدا و ســیما بــا مدیــران کل و معاونیــن بهداشــت و مدیــران روابــط عمومــی 

دانشــگاه هــای علــوم پزشــکی سراســر کشــور و مراکــز اســتان هــا بــه صــورت ویدئــو کنفرانــس خبــر داد.

بــه گــزارش وبــدا؛ ســید علــی درخشــان افــزود: ایــن نشســت در هجدهمیــن روز از اســفندماه ۹۹ بــا حضــور دکتــر 

رئیســی معــاون بهداشــتی وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی و ســخنگوی ســتاد ملــی کرونــا و دکتــر دارابــی 

معــاون امــور اســتان هــای صــدا و ســیما برگــزار شــد. 

بــه گفتــه وی، در ایــن نشســت معــاون امــور اســتان های رســانه ملــی در دیــدار معــاون بهداشــت وزارت بهداشــت و 

ســخنگوی ســتاد ملــی مبــارزه بــا کرونــا، بــا تشــریح آخریــن اقدامــات معاونــت امــور اســتان ها و اعــالم همگامــی  کامــل 

مراکــز اســتانی صداوســیما بــا وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی در مقابلــه بــا کرونــا، از اقدامــات و برنامه ریزی هــای 

صــورت گرفتــه ایــن معاونــت در ایــام نــوروز و آمادگــی ۸۱ شــبکه اســتانی بــرای مقابلــه بــا شــیوع ویــروس کرونــا در سراســر کشــور 

خبــر داد.وی تصریــح کــرد: دکتــر دارابــی در ایــن نشســت بــا بیــان اینکــه کادر درمــان مجاهــدان خــط مقــدم تامیــن امنیــت در حوزه 

ســالمت و بهداشــت هســتند، ابــراز کــرد: همــه مــا قــدردان زحمــات و مجاهدت هــای تاریخــی شــما و تــک تــک پرســنل بیمارســتانی 

ــتی هستیم. و بهداش

درخشــان گفــت: همچنیــن وی افــزود: خداونــد را شــاکریم کــه در زمینــه کنتــرل و مقابلــه بــا بیمــاری کرونــا، پرچــم ایــران اســالمی در 

دنیــا بلنــد و پــرآوازه اســت و در ایــن حــوزه عملکــرد موفقــی داشــته ایم.

ــی و  ــات و همدل ــزرگ مواس ــای ب ــاهد پویش ه ــه ش ــان اینک ــا بی ــیما ب ــدا و س ــازمان ص ــتان های س ــور اس ــاون ام ــزود: مع وی اف

رســیدگی بــه محرومــان و درمانــدگان طــی یــک ســال اخیــر و در سراســر کشــور بوده ایــم، گفــت: در پــی فرمایــش رهبــر معظــم 

انقــالب در ایــن زمینــه، گروه هــای مردمــی و جهــادی پــای کار آمدنــد و بــا همراهــی مســئوالن و دســتگاه های ذیربــط، حماســه ای 

جاودانــه آفریدنــد.

وی بــا بیــان اینکــه چنیــن حرکتــی در دنیــا بی نظیــر بــود، خاطرنشــان کــرد: مــردم ایــران از ایــن آزمــون ســربلند بیــرون آمدنــد و 

امیدواریــم در ادامــه هــم بــا همراهــی همــه اقشــار و تــالش بیشــتر مســئوالن ذیربــط، شــاهد شکســت کامــل کرونــا و بازگشــت بــه 

زندگــی عــادی باشــیم. 

وی ادامــه داد: دارابــی بــا بیــان اینکــه ایــن ظرفیــت گســترده محملــی بــرای مقابلــه بــا کرونــا بــوده اســت، گفــت: از همــه ایــن 

توانمنــدی و پتانســیل بــرای مقابلــه بــا کرونــا و در حوزه هــای مختلــف پیام رســانی، آمــوزش و تقدیــر از فعــاالن حــوزه ســالمت بهــره 

گرفتــه شــده اســت؛ ضمــن اینکــه برنامه هــای ویــژه ای در همیــن زمینه هــا بــرای نــوروز ۱۴۰۰ پیش بینــی شــده اســت.

بــه گفتــه وی، معــاون امــور اســتان های رســانه ملــی در خاتمــه ضمــن تشــکر از دکتــر نمکــی وزیــر بهداشــت، درمــان و آمــوزش 

پزشــکی و همــه مدیــران و کارکنــان ایــن وزارتخانــه و مراکــز درمانــی و بهداشــتی عنــوان کــرد: از خداونــد بــزرگ آرزوی ســالمتی و 

عزتمنــدی بــرای مجموعــه کادر درمــان کشــور داریــم.

مدیــر روابــط عمومــی و اطــالع رســانی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد گفــت: دکتــر رئیســی نیــز در ایــن جلســه بــا قدردانــی ویــژه 

از رســانه ملــی، دکتــر علــی عســکری، رئیــس رســانه ملــی و دکتــر دارابــی معــاون امــور اســتان ها کــه از ابتــدای شــیوع بیمــاری 

ــه بــا آن پیشــگام شــده اند، گفــت: انصافــا صداوســیما و خصوصــا شــبکه های اســتانی در ایــن زمینــه، ســنگ  کرونــا بــرای مقابل

تمــام گذاشــتند به طــوری کــه می تــوان گفــت مدیریــت مقابلــه بــا کرونــا بــدون کمــک و نقــش صــدا و ســیما امکان پذیــر نبــود.

درخشــان افــزود: ســخنگوی ســتاد ملــی مبــارزه بــا کرونــا بــه برنامه ریزی هــای صــورت گرفتــه در ســتاد اشــاره کــرد و بــا بیــان اینکــه 

افــراد زیــر ۱۶ســال، نیــازی بــه واکســن ندارنــد و واکســن بــه گروه هــای مشــخص تزریــق می شــود، گفــت: امیــدوار هســتیم کــه از 

ابتــدای مهــر ۱۴۰۰، بتوانیــم مــدارس و دانشــگاه ها را حضــوری برگــزار کنیــم.

معــاون بهداشــت وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی همچنیــن تصریــح کــرد: هیچ یــک از مســئوالن کشــور از واکســن 

ــف  ــل مختل ــروه و مراح ــن گ ــوص چندی ــن خص ــت و در ای ــن نیس ــق واکس ــی در تزری ــه تبعیض ــد و هیچ گون ــتفاده نکرده ان اس

مشــخص شــده اســت.

بــه گفتــه وی، دکتــر رئیســی همچنیــن نقــش اقشــار مختلــف مــردم در کنتــرل ایــن بیمــاری و رعایــت شــیوه نامه های بهداشــتی از 

ســوی آحــاد جامعــه را بی نظیــر توصیــف کــرد و در ادامــه بــه ماجــرای شــیوع کرونــا در ایــران، فرآیندهــای کنترلــی و نیــز شــرایط 

فعلــی کشــور در مواجهــه بــا ایــن ویــروس پرداخــت.

درخشــان گفــت: در پایــان ایــن جلســه لــوح ســپاس و قدردانــی دکتــر نمکــی وزیــر بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی از معــاون 

امــور اســتان ها و مدیــران مراکــز اســتانی صداوســیما بــه دکتــر دارابــی اهــدا شــد.

نشست تبی�ین آخر�ن وضعیت شیوع ویروس کرونا 
در کشور و تمهیدات نوروزی برگزار شد
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نشســت خبــری ریاســت و جمعــی از 
پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  معاونیــن 
خبرگــزاری  خبرنــگاران  بــا  شــهرکرد 
بــه مناســبت  و پایــگاه هــای خبــری 
پ�یــروزی  ســالگرد  دومیــن  و  چهــل 
اســالمی انقــالب  شــکوهمند 

دانشــگاه  بــزرگ  خانــواده  حضــور 
آی�یــن  در  شــهرکرد  پزشــکی  علــوم 
ی  گرامیداشــت ٢٢ بهمــن (حرکت
موتــوری)  و  خودرویــی  نمادیــن 
پ�یــروزی  ســالروز  بــا  همزمــان 
اســالمی انقــالب  شــکوهمند 

تجلیــل اســتاندار اســتان از دانــش 
ســوم  رتبــه  بهارلویــی  ســینا  آمــوز 
مســابقات  در  دلنوشــته  رشــته 
دلنوشــته  و  نقاشــی  کشــوری 
قهرمانیــم"  مــا  "همــه  کــودکان 

برگزیــدگان  از  تجلیــل  آی�یــن 
جشــنواره کشــوری علمــی، فرهنگــی 
و  "زندگــی  عنــوان  بــا  هنــری  و 
ــور ریاســت  ــا حض ــا" ب مقابلــه بــا کرون
شــهرکرد  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه 

شــرکت مدیــر محتــرم و کارشــناس 
رســانی  اطــالع  و  عمومــی  روابــط 
دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد در 
ترجمــان  آموزشــی  تخصصــی  دوره 
وبینــار  طریــق  از  دانــش 
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۱۶۰نفر در طرح اورژانس یار و همیار اورژانس 
در چهارمحال وبختیاری شرکت کردند

وبــدا؛ رئیــس اورژانــس پیــش بیمارســتانی و مدیــر حــوادث دانشــگاه علــوم 

پزشــکی چهارمحــال و بختیــاری بــا اشــاره بــه آغــاز فعالیــت اجرایــی طــرح 

اورژانس یــار و همیــار اورژانــس در اســتان، گفــت: تاکنــون ۱۶۰نفــر در اســتان 

در ایــن طــرح شــرکت کرده انــد.

بــه گــزارش وبــدا بــه نقــل از روابــط عمومــی اورژانــس اســتان چهارمحــال و 

بختیــاری؛ دکتــر محمــد حیــدری افــزود: از ایــن ۱۶۰نفــر تعــداد ۷۳ نفــر خانم 

و ۸۷ نفــر آقــا اســت کــه ۲۲ نفــر از آنهــا دارای مدرک پزشــکی و پیراپزشــکی و 

مابقــی مــدارک تحصیلــی غیرمرتبــط بــا حــوزه پزشــکی و پیراپزشــکی دارند.

ــس از  ــار اورژان ــم ی ــار و ه ــس ی ــذب اورژان ــوان ج ــه فراخ ــا اشــاره ب وی ب

اواخــر مــرداد مــاه امســال، گفــت: داوطلبــان طــی تمــاس بــا واحــد آموزش 

اورژانــس در ایــن طــرح ثبــت نــام کردنــد.

دکتــر حیــدری، یکــی از برنامه هــای اصلــی ایــن طــرح را آمــوزش داوطلبــان 

ــرای  ــوزش ب ــق آم ــراد را از طری ــن اف ــم ای ــا می خواهی ــت: م دانســت و گف

مواقــع بحرانــی آمــاده کنیــم کــه بــه اورژانــس کمــک کننــد.

بــه گفتــه وی، هــر داوطلــب ۵۰ ســاعت آمــوزش مرتبــط بــا حــوزه 

فعالیت هــای اورژانــس مــی بینــد و ســپس بــرای او گواهینامــه پایــان دوره 

اعتبــاری یکســاله صــادر مــی گــردد کــه شــرط تمدیــد اعتبــار دوبــاره حضــور 

در کالســهای بــاز آمــوزی ســاالنه مــی باشــد و در شــرایط عــادی، اضطــرار و 

بحــران بــه اورژانــس کمــک مــی کننــد.

ــوم  ــگاه عل ــوادث دانش ــر ح ــتانی و مدی ــش بیمارس ــس پی ــس اورژان رئی

پزشــکی چهارمحــال و بختیــاری بــا بیــان اینکــه ایــن طرح بــرای دومیــن بار 

در اســتان اجــرا مــی شــود، گفــت: در مرحلــه اول۶۰ داوطلبــی کــه ثبت نــام 

کــرده  بودنــد بــه مــدت ۵۰ ســاعت آمــوزش دیــده و بــرای افــرادی کــه دوره 

عملــی و کتبــی را بــا موفقیــت طــی کردنــد گواهینامــه صــادر شــد و گــروه 

دوم نیــز هــم اکنــون در حــال آمــوزش مــی باشــند.

وی آموزش هــا را بــه صــورت مجــازی و حضــوری اعــالم کــرد و 

افــزود: کالس هــای آموزشــی حضــوری بــا رعایــت پروتکل هــای 

بهداشــتی و بــه صــورت محــدود و بــا هــدف آشــنایی داوطلبان 

بــا محیــط اورژانــس و انجــام کارهــای عملــی برگــزار می شــود.

دکتــر حیــدری تصریــح کــرد: پزشــکان و پیراپزشــکان داوطلــب 

حاضــر در ایــن طــرح بــه دلیــل داشــتن رشــته تحصیلــی مرتبط 

و یــا تجــارب و ســوابق کاری می تواننــد بعــد از گذرانــدن 

دوره هــای مختلــف تخصصــی و اخــذ دوره مربیگــری بــه عنوان 

مربــی بــه داوطلبــان آمــوزش ارائــه دهنــد.

رئیــس اورژانــس پیــش بیمارســتانی و مدیــر حــوادث دانشــگاه 

علــوم پزشــکی اســتان در ادامــه گفــت: بهره گیــری از نیروهــای 

ــازمان های  ــق در س ــنا و موف ــای آش ــی از اهرم ه ــب یک داوطل

خدماتــی و عــام المنفعــه بــه شــمار مــی رود، اهرمــی کــه بــه 

ــود  ــوادث نم ــروز ح ــگام ب ــه هن ــران و ب ــرایط بح ــژه در ش وی

ــد. ــدا می کن ــتری پی بیش

دکتــر حیــدری اضافــه کــرد: در دورانــی کــه نیــاز بــه کمک هــای 

ــت،  ــروز نبــوده اس ــگاه بیــش از ام ــتانه هیچ ــان دوس انس

ــک  ــر دارد از کم ــتان در نظ ــتانی اس ــش بیمارس ــس پی اورژان

اقشــار مختلــف جامعــه بــه عنــوان همیــار اورژانــس و دانــش 

آموختــگان علــوم پزشــکی بــه عنــوان اورژانــس یــار بــه صــورت 

ــد. ــه در مواقــع بحــران اســتفاده کن داوطلبان

وی اظهــار داشــت: عالقمنــدان جهــت ثبــت نــام مــی تواننــد 

بــا واحــد آمــوزش مرکــز اورژانــس اســتان بــه شــماره ۳۲۲۲۹۷۱۱ 

ــای  ــام ، دوره ه ــت ن ــس از ثب ــه و  پ ــاس گرفت ــی ۳۲ تم داخل

کمک هــای اولیــه و تخصصــی مرتبــط بــا فوریت هــای پزشــکی 

ــه  ــان دوره گواهینام ــد و در پای ــرا  گیرن ــگان ف ــورت رای را بص

آموزشــی معتبــر بــه داوطلبــان ارائــه خواهــد شــد.
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امداد رسانی اورژانس هوای�ی
 به آقای ۶۰ ساله

تالش تکنسین های اورژانس برای احیاء 
موفق دو بیمار به نتیجه نشست

وبــدا؛ مدیــر حــوادث دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد و رئیس 

اورژانــس پیــش بیمارســتانی چهارمحــال و بختیــاری، از امــداد 

ــاله در  ــای۶۰ س ــه آق ــن اســتان ب ــس ای ــرد اورژان ــانی بالگ رس

مناطــق دوردســت اردل خبــر داد.

بــه گــزارش وبــدا بــه نقــل از روابــط عمومــی اورژانــس اســتان ؛ 

دکتــر محمــد حیــدری در خصــوص جزئیــات ایــن خبــر افــزود: 

ــز  ــا مرک ــی ب ــاس تلفن ــی تم ــاه ۹۹ ط ــتین روز از دیم در نخس

ارتباطــات اورژانــس اســتان، ضعــف و بــی حالــی آقــای۶۰ ســاله 

از اهالــی روســتای لیمــه از توابــع شهرســتان اردل اعــالم شــد.

ــه بیمــار ،  ــه گفتــه وی، بــه دلیــل عــدم دسترســی زمینــی ب ب

ــد و  ــه عمــل آم ــی ب ــس هوای ــا اورژان هماهنگــی هــای الزم ب

ــد. ــزام ش ــل اع ــه مح ــس۱۱۵ ب ــرد اورژان بالگ

دکتــر حیــدری تصریــح کــرد: پــس از اعــزام بالگــرد اورژانــس 

بــه، محــل اقدامــات درمانــی بــرای بیمــار انجــام و بیمــار بــه 

فــرودگاه شــهرکرد منتقــل شــد  و از آنجــا بیمــار بــا یک دســتگاه 

آمبوالنــس اورژانــس۱۱۵ بــه مرکــز آموزشــی درمانــی هاجــر(س) 

شــهرکرد منتقــل شــد.

ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــوادث دانش ــر ح ــس و مدی ــس اورژان رئی

شــهرکرد در ادامــه بــه امــداد رســانی بــه مــادر  بــاردار  اردلــی 

توســط اورژانــس اســتان در ســی امیــن روز از آذرمــاه ۹۹ اشــاره 

داشــت و افــزود: خانــم ۲۸ ســاله ای کــه دچــار عــوارض بعــد از 

زایمــان شــده و نیــاز بــه امــداد رســانی داشــت به دلیل ســخت 

گــذر بــودن مســیر، پــس از هماهنگــی هــای بــه عمــل آمــده 

مرکــز هدایــت عملیــات دانشــگاه (EOC) بــا اورژانــس هوایــی، 

ــی هاجــر  ــز آموزشــی درمان ــه مرک ــس ب ــرد اورژان توســط بالگ

(س) شــهرکرد منتقــل شــد.

وبــدا؛ رئیــس اورژانــس و مرکــز حــوادث و فوریتهای پزشــکی دانشــگاه 

ــالش  ــا ت ــار ب ــق دو بیم ــای موف ــهرکرد از احی ــکی ش ــوم پزش عل

تکنســین هــای اورژانــس ۱۱۵ در اســتان چهارمحــال و بختیــاری 

خبــر داد. 

بــه گــزارش وبــدا؛ دکتــر محمــد حیــدری بــا اعــالم ایــن خبــر گفــت: با 

تــالش کارشناســان فوریــت هــای پزشــکی پایــگاه اورژانــس سردشــت 

شهرســتان ، آقایــان هدایــت خالــدی، یعقــوب حاتمــی و امیــد امیــری 

ــا، مــرد ۴۸  ــات احی ــالش و انجــام عملی پــس از حــدود ۲۵ دقیقــه ت

ســاله ای کــه دچــار ایســت قلبی تنفســی شــده بــود بــه زندگــی دوباره 

بازگشــت و بیمــار جهــت اقدامــات درمانــی تکمیلــی، بــه بیمارســتان 

شــهداء  منتقــل گردیــد.

ــگاه  ــکی پای ــای پزش ــت ه ــان فوری ــن کارشناس ــزود: همچنی وی اف

اورژانــس چالشــتر شهرســتان شــهرکرد آقایــان محمــد متقــی و عمــار 

شــیروانی پــس ازحــدود ۱۵ دقیقــه تــالش و انجــام عملیــات احیــا، مرد 

۷۱ ســاله ای کــه دچــار ایســت قلبــی تنفســی شــده بــود را جــان دوباره 

ــتان  ــه بیمارس ــی ب ــی تکمیل ــات درمان ــت اقدام ــار جه ــد، و بیم دادن

هاجــر (س) شــهرکرد منتقــل گردیــد.

رئیــس اورژانــس و مرکــز حــوادث و فوریتهــای پزشــکی دانشــگاه علوم 

پزشــکی شــهرکرد بــه حــوادث آخــر هفتــه گذشــته نیــز اشــاره کــرد و 

گفــت: بــه دنبــال مســمومیت بــا گاز مونوکســید کربــن خانــم ۸۱ ســاله 

و دو کــودک ۸ و ۱۱ ســاله در بلداجــی، کارشناســان فوریتهــای پزشــکی 

اورژانــس پــس از انجــام اقدامــات درمانــی مناســب مســمومین را بــه 

بیمارســتان ولیعصــر (عــج) بروجــن منتقــل کردنــد.

ــا گاز  ــمومیت ب ــر مس ــر اث ــن ب ــرد: همچنی ــه ک ــدری اضاف ــر حی دکت

مونوکســید کربــن در کارگاهــی در گوشــکی شهرســتان ، جوان ۲۸ ســاله 

جــان خــود را از دســت داد.

وی بااشــاره بــه حــوادث رانندگــی پایــان هفتــه گذشــته خاطرنشــان 

کــرد: برخــورد خــودرو پیــکان و پــژو پــارس در محــور فرخشــهر بــه کیار 

۴ مصــدوم بــر جــای گذاشــت کــه پــس از رهــا ســازی، ثابــت ســازی 

ــای  ــط کارشناســان فوریته ــب توس ــی مناس ــات درمان ــام اقدام و انج

پزشــکی اورژانــس بــا ۳ دســتگاه آمبوالنــس به بیمارســتان کاشــانی(ره) 

شــهرکرد منتقــل شــدند.



۷۴

اورژانس چهارمحال و بختیاری پ�یشگام در 
پوشش سیستم اتوماسیون عملیاتی (آسایار)

نجات نوزاد ۲ روزه از خفگی با راهنمای�ی تلفنی 
پرستار مرکز ارتباطات اورژانس استان

وبــدا؛ رئیــس اورژانــس و مرکــز حــوادث و فوریتهــای پزشــکی دانشــگاه 

ــاری در  ــال و بختی ــس چهارمح ــت: اورژان ــهرکرد گف ــکی ش ــوم پزش عل

ــطح  ــایار) در س ــی (آس ــیون عملیات ــتم اتوماس ــتانی سیس ــش اس پوش

ــد. ــور پیشــگام ش کش

بــه گــزارش وبــدا؛ دکتــر محمــد حیــدری اظهــار داشــت: بــا فراهم ســازی 

ــیون  ــامانه اتوماس ــدن س ــی ش ــت اجرای ــای الزم جه ــاخت ه ــر س زی

ــس ۱۱۵  ــگاه هــای اورژان ــه پای ــن ســامانه در کلی ــس، ای ــی اورژان عملیات

ــد. ــدازی گردی ــاری راه ان اســتان چهارمحــال و بختی

ــوم پزشــکی شــهرکرد  مرکــز حــوادث و فوریتهــای پزشــکی دانشــگاه عل

افــزود: در راســتای نظــارت دقیــق تــر و ارتقــا کیفیــت خدمات بــه بیماران 

اورژانســی، بــا اجــرای اتوماســیون آســایار، اورژانــس اســتان موفــق بــه 

اجــرای تمامــی مراحــل عملیــات و پایــش آن بر پایــه اتوماســیون گردیده 

ــرم هــای کاغــذی و  ــر حــذف ف ــن ســامانه عــالوه ب ــدازی ای ــا راه ان و ب

ثبــت و نگــه داری فعالیــت هــای اورژانــس پیــش بیمارســتانی بصــورت 

الکترونیــک، دسترســی بــه آمــار و فعالیتهــای اورژانس پیش بیمارســتانی 

و بهــره گیــری از آن نیــز تســهیل مــی گــردد.

دکتــر حیــدری گفــت: بــا نصــب و راه انــدازی ســخت افــزار این سیســتم 

در مرکــز اورژانــس اســتان و تجهیــز ۵۱ پایــگاه اورژانــس بــه گوشــی هــای 

ــرم افزارهــا و  ــر سیســتم آســایار و ســپس نصــب ن هوشــمند مبتنــی ب

آمــوزش کلیــه پرســنل و تریاژ بیمارســتانی همچنین اســتقرار این ســامانه 

ــد  ــه فراین ــذ، کلی ــا حــذف کاغ ــال ب ــی و بیمارســتانها عم ــز درمان در مراک

ــی  ــی عملیات ــه صــورت اینترنت ــه وب و ب ــه برپای ــت هــای محول ماموری

شــده و ثبــت و پایــش 

مــی شــود.

رئیــس اورژانــس اســتان خاطرنشــان کــرد: راه انــدازی ایــن سیســتم در 

راســتای اجــرای برنامــه دولــت الکترونیــک بــوده و ســبب کاهــش زمــان 

فراخــوان آمبوالنــس و افزایــش ســرعت انجــام ماموریــت هــای پیــش 

ــاالی چــاپ کاغــذ مــی شــود و نظــارت  ــه ب بیمارســتانی و حــذف هزین

آنالیــن و لحظــه ای بــر فرآینــد ارائــه خدمــات صــورت مــی گیــرد.

دکتــر حیــدری در ادامــه از تجمیــع اتاقهــای فرمــان و مراکــز ارتباطــات 

ــر داد  ــس اســتان خب ــز اورژان ــه در مرک ــس ۱۱۵ شهرســتانهای تابع اورژان

ــا  ــاط مددجویــان ب ــود ارتب ــرد: مزیــت ایــن یکپارچگــی بهب و اضافــه ک

مرکــز ارتباطــات اورژانــس و افزایــش بهــره وری مرکــز ارتباطــات اورژانــس 

اســت.

وی همچنیــن بــا بیــان راه انــدازی سیســتم رهیــاب آمبوالنــس هــا در 

اســتان افــزود: هــم اینــک تمامــی آمبوالنــس هــای اورژانــس در ســطح 

ــیر  ــت، مس ــد و موقعی ــده ان ــز ش ــاب مجه ــتم رهی ــه سیس ــتان ب اس

آمبوالنســها و زمــان دقیــق اعــزام بــه ماموریــت مشــخص و توســط اتاق 

ــری و  ــران (EOC) راهب ــات بح ــت عملی ــز هدای ــس و مرک ــان اورژان فرم

کنتــرل مــی شــوند.

دکتــر حیــدری در پایــان خاطرنشــان کــرد: بــا راه انــدازی ایــن پــروژه هــا، 

جهــش قابــل توجــه تکنولــوژی در اورژانــس ۱۱۵ چهارمحــال و بختیــاری 

ایجــاد شــده اســت.

ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــوادث دانش ــر ح ــس و مدی ــس اورژان ــدا؛ رئی وب

ــوزاد  ــفندماه ۹۹، ن ــومین روز از اس ــت: در س ــاری گف ــال و بختی چهارمح

۲ روزه ای کــه دچــار انســداد مجــاری تنفســی شــده بــود بــا راهنمایــی 

پرســتار واحــد ارتباطــات ایــن مرکــز و کمــک مــادرش از خفگــی نجــات 

یافــت.

ــط عمومــی مرکــز اورژانــس اســتان؛  ــه نقــل از رواب ــدا ب ــه گــزارش وب ب

دکتــر محمــد حیــدری در خصــوص جزئیــات ایــن خبــر افــزود: بــه دنبــال 

تمــاس بــا تلفــن ۱۱۵ مبنــی بــر انســداد مجــاری تنفســی در حیــن شــیر 

خــوردن، بالفاصلــه کارشناســان مرکــز پیــام اورژانــس بعــد از اخــذ آدرس 

یــک دســتگاه آمبوالنــس بــه منــزل بیمــار اعــزام نمودنــد.

وی تصریح کرد: در همین بازه زمانی،

کارشــناس پرســتاری مرکــز ارتباطــات، خانــم ترکی ضمــن برقــراری تماس 

ــادر  ــدر و م ــا راهنمایــی و آمــوزش پ ــا زمــان رســیدن آمبوالنــس، ب و ت

نــوزاد، موفــق بــه برطــرف کــردن انســداد مجــاری تنفســی وی و نجاتش 

از خفگــی شــد.

رئیــس مرکــز اورژانــس دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان ضمــن قدردانــی 

ــت  ــردم خواس ــس، از م ــز اورژان ــی مرک ــاژ تلفن ــد تری ــتاران واح از پرس

هنــگام تمــاس بــا تلفــن ۱۱۵ ضمــن حفــظ آرامــش بــه توصیــه پرســتاران 

مرکــز پیــام دقیقــًا عمــل کــرده و بــا ایــن کار در حفــظ جــان بیمــار خــود 

کمــک کننــد.



۷۵

هــای  فوریــت  امــدادی  بالگــرد 
ــه  ــر بچ ــاری پس ــه ی ــتان ب پزشــکی اس
شــتافت اردلــی 

توســعه،  معــاون  ریاســت،  دیــدار 
ــر حــوادث و  ــس و مدی ــس اورژان رئی
رئیــس دفتــر ریاســت دانشــگاه بــا 
کشــور اورژانــس  ســازمان  رئیــس 

اورژانــس بــه یــاری مــادر بــاردار اهــل 
روســتای خویــه شــتافت

نجــات جــان مــادر بــاردار در منطقــه 
صعــب العبــور بــارز لــردگان توســط 
تک�نســین هــای اورژانــس

هوایــی  اورژانــس  رســانی  امــداد 
مــادر  جــان  نجــات  بــرای  اســتان 
بــاردار



۷۶

ــور اقتصــادی و  ــی ام ــدا؛ مســئول هماهنگ وب

مشــارکتهای مردمــی دانشــگاه علــوم پزشــکی 

شــهرکرد گفــت: هــم اینــک ۱۰۱ ســازمان مــردم 

نهــاد در حــوزه ســالمت اســتان چهارمحــال و 

بختیــاری فعالیــت دارنــد.

ــدا؛ مهنــدس مجتبــی حیــدری  بــه گــزارش وب

ــر اظهــار داشــت: در حــال  ــن خب ــا اعــالم ای ب

ــاد  ــردم نه ــازمان م ــوع ۱۰۱ س ــر در مجم حاض

در ۷۸ شــهر و ۲۳ روســتای اســتان چهارمحــال 

ــی  ــت م ــالمت فعالی ــوزه س ــاری در ح و بختی

کننــد.

و  اقتصــادی  امــور  هماهنگــی  مســئول 

مشــارکتهای مردمــی دانشــگاه علــوم پزشــکی 

شــهرکرد افــزود: ایــن تعــداد ســمن ۵۵ هــزار 

اســتان  را در  نفــر  و ۷۲۵ 

ــرار داده  ــش ق ــت پوش تح

ــت. اس

عملکــرد  تشــریح  در  وی 

ی  اداره در حــوزه ســازمان

ســالمت  نهــاد  مــردم 

امســال  گفــت:  اســتان 

هــای  مشــارکت  جمــع 

مردمــی برابــر بــا ۳۱ میلیارد 

و ۷۶۶ میلیــون و ۵۰۰ هــزار ریــال بــود.

مهنــدس حیــدری بــر ضــرورت مشــارکت 

خیریــن، ســازمان هــای مــردم نهاد، موسســات 

حــوزه  کــردن  فعــال  و  ســالمت  خیریــه 

ــای  ــاو بنگاهه ــاد ه ــی نه ــئولیت اجتماع مس

اقتصــادی در قبــال ســالمت مــردم تاکیــد کــرد 

و گفــت: در شــرایط حاکــم بــر جامعــه و مبــارزه 

ــی در  ــای مردم ــک ه ــا، کم ــاری کرون ــا بیم ب

توزیــع ماســک و برگــزاری رزمایــش همدلــی در 

اســتان قابــل تقدیــر و حائــز اهمیــت اســت.

ــالمت  ــن س ــع خیری ــل مجم ــدا؛ مدیرعام وب

چهارمحــال و بختیــاری گفــت: خیران ســالمت 

ایــن اســتان از ابتــدای شــیوع کرونا تاکنــون ۱۶ 

میلیــارد ریــال بــرای تهیــه و تامیــن تجهیــزات 

مقابلــه بــا ویــروس کرونــا کمــک کردنــد.

بــه گــزارش وبــدا بــه نقــل از خبرگــزاری ایرنــا؛ 

عبــاس قــادری افــزود: بــا ایــن کمک هــا، 

اکسیژن ســاز  جملــه  از  دســتگاه هایی 

ــپ،  ــی بای پ ــک تنفس ــتگاه کم ــل، دس پرتاب

تجهیــزات   ،n۹۵ ماســک  الرنگوســکوب، 

آزمایشــگاهی، پالس اکســیمتر انگشــتی، ملــت 

بلــون ویــژه تهیــه ماســک و پارچــه و دوخــت 

لبــاس حفاطتــی تهیــه شــد و در اختیــار مراکــز 

ــت. ــرار گرف ــان ق ــت و درم بهداش

ــا بیــان اینکــه مجمــع خیریــن ســالمت  وی ب

عضــو   ۷۳۰ دارای  بختیــاری  و  چهارمحــال 

اســت، اظهــار داشــت: ایــن مجمــع از ســال ۸۸ 

فعالیــت خــود را در اســتان آغــاز کــرد و طــی ۱۱ 

ســال گذشــته در توســعه فضاهــای بهداشــتی 

و درمانــی در اســتان نقــش موثــری ایفــا کــرده 

اســت.

و  بهداشــتی  ۸۰ طــرح  احــداث  از  قــادری 

ــر از  ــال های اخی ــی س ــتان ط ــی در اس درمان

ــر داد و  ــالمت خب ــن س ــع خیری ــوی مجم س

ــه  ــداث خان ــامل اح ــا ش ــن طرح ه ــت: ای گف

بهداشــت، آزمایشــگاه، کلینیــک، خانــه پزشــک 

ــوده  ــهری ب ــتایی و ش ــی روس ــز درمان و مراک

ــت. اس

مدیرعامــل مجمــع خیرین ســالمت چهارمحال 

ــارکت  ــا مش ــه ب ــان اینک ــا بی ــاری ب و بختی

مجمــع 

یــن  خیر

مت  ســال

هــزار   ۸۰

مترمربــع 

ی  فضــا

یکــی  فیز

ــه مراکــز  ب

ــی و  درمان

ــتی  بهداش

ــار داشــت:  ــده اســت، اظه ــه ش اســتان اضاف

ــن  ــع زمی همچنیــن بیــش از ۱۰۰ هــزار مترمرب

بــرای احــداث فضاهــای بهداشــتی و درمانــی 

ــوم پزشــکی  از ســوی مجمــع بــه دانشــگاه عل

شــهرکرد اهــداء شــد.

ــالمت  ــن س ــر عامــل مجمــع خیری ــدا؛ مدی وب

چهارمحــال و بختیــاری گفــت: پایــگاه اورژانس 

و فوریــت هــای پزشــکی بیــن جــاده ای 

روســتای دورک انــاری از توابــع شهرســتان کیــار 

بــا تامیــن کلیــه هزینــه هــای ســاخت توســط 

بانــی محتــرم حــاج قلــی زنگنــه تــا دهــه فجــر 

آینــده آمــاده بهــره بــرداری اســت.

بــه گــزارش وبــدا؛ عبــاس قــادری افــزود: ایــن 

پــروژه بــا زیربنــای ۲۲۰ متــر مربــع بــه همــت 

خیــر نیــک اندیــش در محــل مرکــز بهداشــت 

ــه ۷۰۰  ــب ب ــرف قری ــا ص ــداث و ب ــتا اح روس

میلیــون تومــان و بیــش از ۸۵ درصد پیشــرفت 

فیزیکــی بــه زودی آمــاده بهــره بــرداری اســت.

ــت  ــوم رحم ــد وراث مرح ــه از تعه وی، در ادام

ا... توکلــی زانیانــی بــرای ســاخت پــد و آمــاده 

ســازی ســوله آشــیانه اورژانــس هوایــی مرکــز 

اســتان خبــر داد.

ــش از ۸۰  ــا بی ــروژه ب ــن پ ــزود: ای ــادری اف ق

ــع  ــی در محــل مجتم ــد پیشــرفت فیزیک درص

ــتان در  ــکی اس ــوم پزش ــگاه عل ــه دانش رحمتی

ــت. ــدام اس ــت اق دس

بــه گفتــه وی، اعتبــار مــورد نیــاز بــرای تعمیرات 

ــض  ــامل تعوی ــی ش ــوله اختصاص ــی س اساس

درب ورودی نیــز از محــل اعتبــارات مجمــع 

ــن مــی شــود. خیریــن اســتان تامی

ســالمت  خیریــن  مجمــع  عامــل  مدیــر 

ــه از پیشــرفت  ــاری در ادام چهارمحــال و بختی

ــات  ــز خدم ــداث مرک ــات اح ــد عملی ۳۵ درص

ــه  ــرون پهن ــه ب ــری محل ــالمت خی ــع س جام

شــهرکرد بــا زیربنــای ۱۲۰۰ متــر مربــع در ۳ 

طبقــه بــا مشــارکت وراث شــادروان دکتــر رحیم 

ــر داد. ــردی خب ــی دهک رئیس

قــادری بــا بیــان اینکــه ۶۰۰ میلیــون تومــان از 

اعتبــار ســاخت ایــن مرکــز از ســوی خیــر تامین 

ــی  مــی شــود، افــزود: در صــورت تامیــن مابق

ــوم  ــگاه عل ــوی دانش ــاز از س ــورد نی ــار م اعتب

پزشــکی اســتان مــی تــوان بــه بهــره بــرداری از 

ایــن پــروژه ظــرف یکســال آینــده امیــدوار بــود.

فعالیت ۱۰۱ سمن در حوزه سالمت استان

خیران سالمت برای مقابله با کرونا ۱۶ میلیارد ر�ال کمک کردند

پایگاه اورژانس و فور�ت های پزشکی بین جاده ای 
روستای دورک اناری از توابع شهرستان کیار



۷۷

اهدای اعضای دو بیمار مرگ 
مغزی در چهارمحال و بختیاری

بررسی مسائل و مشکالت دانشجویان 
تحت مشاوره در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

تجلیل از فرزندان شهدای شاغل 
در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

وبــدا؛ معــاون درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی چهارمحــال و 

بختیــاری، از اهــدای اعضــای دو بیمــار مــرگ مغــزی در ایــن 

اســتان خبــر داد.

بــه گــزارش وبــدا؛ دکتــر فریــدون رحمانــی افــزود: در ایامی 

ــالمت  ــنگر س ــوزانه در س ــالمت دلس ــان س ــه مدافع ک

ــارزه بــا ویــروس منحــوس کرونــا هســتند  مشــغول مب

ــع  ــاران مان ــت از بیم ــت و حمای ــا مراقب ــد ب ــا بتوانن ت

مــرگ عزیــزی باشــد، تالشــگران تیــم پیونــد بــا اتــکا بــه 

خداونــد بــاری تعالــی و همــت مضاعــف می کوشــند که 

نــور امیــدی در دل بیمــاران نیازمنــد عضــو بتابــد.

ــن  ــحرگاه ســیزدهمین روز از آخری ــرد: س ــح ک وی تصری

مــاه ســال ۱۳۹۹ بــا اعــالم رضایــت خانــواده هــای 

ســخاوتمند مرحومــه کلثــوم صفیــان از اهالــی شهرســتان 

بروجــن و مرحــوم ضربعلــی محمــدی از اهالــی شهرســتان  

ــد و  ــان، کب ــا ارزش عزیزانش ــای ب ــو، اعض ــدای عض ــه اه ب

بخشــی از نســوج ایــن دو بیمــار مــرگ مغزی جداســازی شــد و 

بــرای اهــدا بــه دردمندانــی کــه در لیســت انتظــار عضــو لحظــات 

ــه شــیراز و تهــران ارســال شــد. ســختی را ســپری مــی کردنــد ب

ــار  ــواده ۱۸ بیم ــون خان ــدای ســال جــاری تاکن ــرد: از ابت ــح ک وی تصری

مــرگ مغــزی در چهارمحــال و بختیــاری اعضــای عزیــزان خــود را بــرای نجات 

جــان همنوعانشــان اهــدا نمــوده انــد.

وبــدا؛ بــه مناســبت ۲۲ اســفندماه ســالروز 

ــدان شــهدای شــاغل  بزرگداشــت شــهدا، از فرزن

در دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد تجلیــل بــه 

ــد. عمــل آم

بــه گــزارش وبــدا؛ دکتــر حســینی مشــاور ر�س 

دانشــگاه علوم پزشــکی شــهرکرد در امــور شــاهد 

و ایثارگــر از درخشــش فرزنــدان شــهدا در خطوط 

ــروس  ــا وی ــه ب ــالمت در مقابل ــاع از س اول دف

کرونــا خبــر داد.

ســالروز  بهانــه  بــه  کــرد:  خاطرنشــان  وی 

ــاغل  ــهید ش ــدان ش ــهدا، از فرزن ــت ش بزرگداش

در ایــن دانشــگاه کــه قــدم در راه پــدران خــود 

ــا صــدق نیــت و جهادگرانــه ســنگر  ــد و ب نهادن

دفــاع مقــدس ســالمت را حفــظ نمــوده انــد ، 

ــد. ــه عمــل آم ــر ب تقدی

دکتــر حســینی افــزود: از جامعــه ایثارگــران 

دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان ، ۱۲۳ نفــر 

ــر از  ــه از ۹۲ نف ــتند ک ــهید هس ــزز ش ــد مع فرزن

آنــان کــه در حــال حاضــر مشــغول بــه خدمــت 

در دانشــگاه مــی باشــند بــا اهــداء لــوح تقدیــر، 

ــل شــد. تجلی

وبــدا؛ در آخریــن جلســه اســاتید مشــاور ســتاد 

شــاهد و ایثارگــر دانشــگاه علــوم پزشــکی 

ــکالت  ــائل و مش ــال ۱۳۹۹، مس ــهرکرد در س ش

دانشــجویان تحــت مشــاوره در ایــن دانشــگاه 

بررســی شــد.

ــاتید  ــت اس ــن نشس ــدا؛ آخری ــزارش وب ــه گ ب

مشــاور ســتاد شــاهد و ایثارگــر دانشــگاه علــوم 

پزشــکی شــهرکرد در ســال ۱۳۹۹ بــا حضــور دکتر 

حســینی مشــاور رئیــس دانشــگاه و مدیــر امور 

دانشــجویان ایثارگــر، دکتــر عبدی زاده مســئول 

ــر  ــکی و دکت ــکده پزش ــاور دانش ــاتید مش اس

ــاوره دانشــگاه  ــز مش داوودی سرپرســت مرک

بــرای بررســی مســائل و مشــکالت دانشــجویان 

تحــت مشــاوره برگــزار گردیــد. 

ــور  ــر ام دکتــر ســید مســیح حســینی مدی

دانشــجویان شــاهد و ایثارگــر دانشــگاه علــوم 

ــن نشســت گفــت: در  ــهرکرد در ای پزشــکی ش

ــجوی  ــر دانش ــش از ۲۵۰ نف ــگاه بی ــن دانش ای

شــاهد و ایثارگــر در رشــته هــای مختلــف و 

مقاطــع تحصیلی کارشناســی ،کارشناســی 

ارشــد و دکتــرای حرفــه ای مشــغول به 

تحصیــل هســتند.

بــه  توجــه  بــا  افــزود:  وی 

دســتورالعمل هــای مربوطــه 

۸۸ نفــر از ایــن افــراد تحــت مشــاوره ۱۸ نفــر 

از اســاتید مشــاور منتخــب ســتاد شــاهد قــرار 

ــد. دارن
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خدمات فوق تخصصی مرکز آموزشی درمانی هاجر (س) شهرکرد همچون سابق فعال است

بهسازی فضاهای اداری، آموزشی و درمانی مرکز آموزشی درمانی هاجر(س)
 شهرکرد با صرف اعتبار ۳۱ میلیارد تومانی

ــار  ــر اظه ــن خب ــالم ای ــا اع ــد رئیســی ب ــر احم ــدا؛ دکت ــزارش وب ــه گ ب

داشــت: بیمارســتان هاجــر (س) بــه عنــوان بزرگتریــن مرکــز آموزشــی 

ــا  ــک ب ــم این ــه ه ــکی اســتان اســت ک ــوم پزش ــگاه عل ــی دانش درمان

رعایــت کامــل اصــول پیشــگیری از شــیوع بیمــاری کرونــا، آمــاده ارائــه 

ــد. ــک می باش ــرپایی و پاراکلینی ــتری ، س ــی بس ــات درمان خدم

 ، ICU و CCU ،وی افــزود: بخــش هــای فوریــت هــا و اورژانــس، قلــب

جراحــی زنــان ، زایمــان طبیعــی و ســزارین، اطفــال، icuنــوزادان فعــال 

اســت.

دکتــر رئیســی ادامــه داد: همچنیــن واحدهــای پاراکلینیــک همچــون 

آزمایشــگاه ، آندوســکوپی، آنژیوگرافــی، اکوکاردیوگرافــی، اســپیرومتری، ، 

الکتروآنســفالوگرافی (نــوار مغــز)، خدمــات تعبیــه وتنظیــم پیــس میکــر 

ــی اســکن و MRI در ایــن  ــری هــای قلبــی) ، ســونوگرافی، ســی ت (بات

ــه خدمــات می باشــد. ــی آمــاده ارائ مرکــز درمان

وی در پایــان گفــت: بیمــاران مــی تواننــد بــا اطمینــان خاطــر از رعایــت 

مــوارد بهداشــتی و ایمنــی کامــل درخصــوص بیمــاری کرونــا بــه ایــن 

بیمارســتان مراجعــه و خدمــات درمانــی الزم را دریافــت نماینــد.

وبــدا؛ رئیــس مرکــز آموزشــی درمانــی هاجــر (س) شــهرکرد، از صــرف 

اعتبــاری بالــغ بــر ۳۱ میلیــارد و ۴۰۵ میلیــون تومــان جهــت بهســازی 

ــر داد و  ــز خب ــن مرک ــی ای برخــی از فضــا هــای اداری، آموزشــی درمان

افــزود: ایــن پــروژه هــا همزمــان بــا هشــتمین روز دهــه مبــارک فجــر 

انقــالب اســالمی بــا حضــور ریاســت، جمعــی از مدیــران دانشــگاه علــوم 

پزشــکی اســتان و مدیــران مرکــز بــه بهــره بــرداری رســید.

ــر احمــد رئیســی افــزود: از ایــن مبلــغ هفــت  ــدا؛ دکت ــزارش وب ــه گ ب

میلیــارد و ۲۰۰ میلیــون تومــان صــرف تهیــه دســتگاه هــای ســرمایه ای 

از جملــه دســتگاه پالســما فریزیــس، دســتگاه اکــو ســونو، دو دســتگاه 

ــوژی پرتــال و دســتگاه CRRT شــده اســت. رادیول

وی تصریــح کــرد: همچنیــن مبلــغ ۱۶ میلیــارد و ۵۰۰ میلیــون تومــان، 

ــه دســتگاه CT scan canon و  صــرف احــداث کامــل ســاختمان و تهی

دســتگاه UPS شــده اســت.

ــر رئیســی،  احــداث ســاختمان اکســیژن ســاز را از دیگــر اقدامــات  دکت

صــورت گرفتــه در راســتای بهســازی و ارتقــاء خدمــات مرکــز آموزشــی 

درمانــی هاجــر (س) شــهرکرد برشــمرد و افــزود: مبلــغ شــش میلیــارد 

ــن ســاختمان، اجــرای  ــز صــرف احــداث ای ــان نی ــون توم و ۳۳۵ میلی

ــه  ــرق، تهی ــوی ب ــب تابل ــاخت و نص ــوی، س ــار ق ــرق فش ــتم ب سیس

دســتگاه اکســیژن ســاز ۶۰۰ لیتــری، تهیــه دســتگاه اکســیژن ســاز ۴۰۰ 

لیتــری و اجــرای سیســتم تهویــه شــده اســت.

ــر (س) شــهرکرد در ادامــه از  ــی هاج ــی درمان ــز آموزش رئیــس مرک

صــرف اعتبــاری بالــغ بــر ۲۰۰ میلیــون تومــان جهــت اجــرای نقاشــی، 

اصــالح سیســتم روشــنایی، نصــب پــرده، اصــالح سیســتم ســرمایش 

و گرمایــش، اجــرای موکــت، ســاخت و نصــب کمــد و تجهیــز پاویــون 

پزشــکان مقیــم بــه تلویزیــون، یخچــال،  میــز، صندلــی، تخت و تشــک،  

ــر داد. توســتر غــذا و ... خب

ــتم  ــنایی و سیس ــرای روش ــالح و اج ــرای PVC، اص ــه وی، اج ــه گفت ب

ــرمایش و  ــتم س ــرای سیس ــالح و اج ــقف، اص ــاف س ــرای کن ــرق، اج ب

گرمایــش، اصــالح و اجــرای سیســتم صــوت، اصــالح و اجــرای سیســتم 

ــدد  ــز ۱۰۰ ع ــل و تجهی ــن کوئ ــتگاه ف ــب ۴ دس ــور)، نص تصویر(پروژکت

صندلــی در کالس هــای آموزشــی نیــز بــا صــرف اعتبــاری بالــغ بــر ۲۷۰ 

میلیــون تومــان انجــام شــد.

وی گفــت: ســالن حســابداری بــا صــرف اعتبــاری بالــغ بــر ۵۳۰ میلیــون 

تومــان و ســالن آمفــی تئاتــر بــا صــرف اعتبــاری بالــغ بــر ۳۷۰ میلیــون 

ــروزی  ــالگرد پی ــن س ــل و دومی ــا چه ــان ب ــازی و همزم ــان بهس توم

شــکوهمند انقــالب اســالمی بــه بهــره بــرداری رســید.
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حضور در برنامه های 
صداوسیمای مرکز

چهارمحال و بختیاری
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سرستشبهبهداشتودرمانشهرستانلردگانمنصوبشد

انتصابات

(ع)سجاداماموفارسان (ع)الشهدا سیدبیمارستانرئیس
کوهرنگمنصوبشد

مدرگوهکودکاندانشاهعلومزشیشهرکردمنصوبشد

سرستمرکزآموزشیدرمانیآتا...کاشانی
شهرکردمنصوبشد

اهدانشآموزشی معاونمشاورویاجرامعاون
علومزشیشهرکردمنصوبشد

یزشعلوماهدانشاسالمیمعارفوهگرمد
شهرکردمنصوبشد

دبرهئتممزهدانشاهعلومزشیشهرکردمنصوبشد

مدرگوهاوولویدانشاهعلومزشیشهرکردمنصوبشد

سرستجدیدامورمالیدانشاهعلومزشیشهرکردمنصوبشد

ــاری و  ــس مرکــز بهداشــت چهارمحــال و بختی ــالغ حکمــی از ســوی رئی ــا اب ــدا؛ ب وب

معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد دکتــر فریبــرز جبــاری فــرد بعنــوان 

سرپرســت شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان لــردگان منصــوب شــد. 

ــوم پزشــکی  ــی از ســوی معــاون درمــان دانشــگاه عل ــالغ حکم ــا اب ــدا؛ ب وب

شــهرکرد دکتــر فرشــید ویســی به عنــوان رئیــس بیمارســتان سیدالشــهدا (ع) 

فارســان و امــام ســجاد (ع) کوهرنــگ انتخــاب شــد. 

ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش ــوی رئی ــی از س ــالغ حکم ــا اب ــدا؛ ب وب

شــهرکرد دکتــر نبــی اهللا اســدپور به عنــوان مدیــر گــروه کــودکان دانشــگاه 

ــوم پزشــکی شــهرکرد انتخــاب شــد. عل

وبــدا؛ بــا ابــالغ حکمی از ســوی ریاســت دانشــگاه علــوم پزشــکی، خدمات 

بهداشــتی و درمانــی چهارمحــال و بختیــاری دکتــر ســعید مردانــی فــوق 

تخصــص نفرولــوژی و عضــو هیــات علمــی دانشــگاه به ســمت سرپرســت 

مرکــز آموزشــی درمانــی آیــت ا... کاشــانی شــهرکرد منصــوب شــد.

ــی  ــاون آموزش ــلیمانی مع ــر س ــر اکب ــوی دکت ــی از س ــی حکم ــدا؛ ط وب

دانشــگاه دکتــر پانتــه آ رمضــان نــژاد بــه عنــوان معــاون اجرایــی و مشــاور 

ــاون آموزشــی دانشــگاه منصــوب شــد. مع

ــی  ــاون آموزش ــلیمانی مع ــر س ــر اکب ــی از ســوی دکت ــی حکم ــدا؛ ط وب

ــی و  ــاون اجرای ــوان مع ــه عن ــژاد ب ــان ن ــه آ رمض ــر پانت ــگاه دکت دانش

ــد. ــوب ش ــگاه منص ــی دانش ــاون آموزش ــاور مع مش

وبــدا؛ بــا ابــالغ حکمی از ســوی ریاســت دانشــگاه علــوم پزشــکی، خدمات 

بهداشــتی و درمانــی چهارمحــال و بختیــاری، دکتــر محمــد علــی دیانــی 

بعنــوان دبیــر هیئــت ممیــزه ایــن دانشــگاه منصــوب شــد.

وبــدا؛ بــا ابــالغ حکمــی از ســوی ریاســت دانشــگاه علــوم پزشــکی، خدمــات 

بهداشــتی و درمانــی چهارمحــال و بختیــاری، دکتــر محمــد رجائــی بعنــوان 

مدیــر گــروه اورولــوژی دانشــگاه منصــوب شــد.

ــات  ــکی، خدم ــوم پزش ــگاه عل ــت دانش ــوی ریاس ــی از س ــالغ حکم ــا اب ــدا؛ ب وب

ــوان  ــی بعن ــی ارجنک ــر گنج ــاری مظاه ــال و بختی ــی چهارمح ــتی و درمان بهداش

ــد. ــوب ش ــهرکرد منص ــکی ش ــوم پزش ــگاه عل ــی دانش ــور مال ــت ام سرپرس



دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

مدیریت روابط عمومی

 و اطالع رسانی


