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ســــردبـــــیر

سخــــــــــن

بنام خداوند دانایی

ــه  ــم ب ــامدگویی داری ــالم و خوش ــرض س ــی، ع ــدگان قدیم ــت خوانن ــاش خدم ــاد ب ــالم و ش ــرض س ــن ع ضم

ــد. ــته ان ــا پیوس ــم م ــدگان فهی ــع خوانن ــه جم ــه ب ــماره فصلنام ــن ش ــه از ای ــتانی ک دوس

ی  گردآورنــدگان فصلنامــه پــژواک بــر خــود مــی بالنــد کــه بــاری دیگــر توفیــق یافتنــد تــا بــا جمــع بنــدی تالش

یــک فصــل کاری از واحدهــای تابعــه دانشــگاه در قالــب اخبــار و گزارشــات خبــری در خدمــت مخاطبیــن خــود 

باشــند.

دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد در فصــل پاییــز ۹۷ ضمــن افتخــار پذیــرش جمــع کثیــری از جوانــان مســتعد 

و کوشــا در عرصــه هــای علمــی از اقصــی نقــاط کشــور پهناورمــان و اســتان همیشــه ســرفرازمان چهارمحــال و 

ــرای آمــوزش و تربیــت در گــروه هــای پزشــکی و پیراپزشــکی و تربیــت بخشــی از نیــروی انســانی  ــاری ب بختی

مــورد نیــاز کشــور در حــوزه بهداشــت و درمــان، بــا پشــت ســر گذاشــتن مناســبت هــای مختلــف همچنــان در 

ی  تــالش اســت تــا بــا ارتقــاء ســطح خدمــات حــوزه ســالمت، رضایــت مــردم را فراهــم آورد و بــا برداشــتن گام

اســتوار بــرای توســعه زیرســاخت هــای حــوزه بهداشــت و درمــان و فرهنــگ ســازی در زمینــه خــود مراقبتــی و 

پیشــگیری از بیمــاری هــا و ارائــه آمــوزش هــای همگانــی بــا کاهــش بــار بیمــاری هــا بــه داشــتن جامعــه ای، 

ســالم، بانشــاط و پویــا و پــرورش نســل هــای ســالم و مســتعد کمــک نمایــد.

در فصــل پاییــز دانشــگاه علــوم پزشــکی شــاهد اتفاقــی دیگــر در زمینــه معرفــی یکــی از نیروهــای بــا اســتعداد 

در عرصــه پزشــکی بعنــوان سرپرســت مجموعــه و تقدیــر از تــالش هــای فــراوان و خدمــات ارزنــده جنــاب دکتــر 

ارســالن خالــدی فــر رئیــس ســابق دانشــگاه بــود. لــذا در ایــن فصــل از فصلنامــه پــژواک ضمــن تقدیــر و ســپاس 

فــراوان از دکتــر خالــدی فــر و آرزوی موفقیــت روز افــزون بــرای ایشــان در تمامــی مراحــل زندگیشــان بــرای دکتــر 

مجیــد شــیرانی در منصــب سرپرســتی دانشــگاه آرزوی موفقیــت مــی نمائیــم.

در ادامــه ضمــن تقدیــر از مســئولین و روابطیــن روابــط عمومــی هــای واحدهــای تابعــه در گــردآوری ایــن شــماره 

از فصلنامــه، از تمامــی اســاتید، اعضــای هیــات علمــی، کارکنــان و دانشــجویان بــرای ارائــه نظــرات ، پیشــنهادات 

و بهــره منــدی از نظــرات کارشناســی و ارائــه گــزارش هــای علمــی بــرای ارتقــاء ســطح ســواد ســالمت خواننــدگان 

دعــوت بــه همــکاری مــی نمائیــم.

سیدعلی درخشان

مدیر روابط عمومی و اموربین الملل

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
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ــوم  ــگاه عل ــابق دانش ــس س ــر رئی ــدی ف ــالن خال ــر ارس وب دا؛ دکت

پزشــکی، خدمــات بهداشــتی و درمانــی شــهرکرد بــا صــدور پیامــی "۴ 

مهــر روز جهانــی بهداشــت محیــط" را تبریــک گفــت.

به گزارش وب دا؛ متن این پیام به شرح زیر است؛

"بسمه تعالی

ــی ۲۶  ــت جهان ــازمان بهداش ــم س ــه در تقوی ــه اینک ــت ب ــا عنای ب

ــط  ــت محی ــی بهداش ــوان روز جهان ــر به عن ــا ۴ مه ــر ب ــپتامبر براب س

ــم را  ــی مغتن ــن انتخــاب فرصت ــذاری شــده اســت، بی شــک ای نامگ

ایجــاد نمــوده تــا بــا همــکاری ســایر ســازمانهای دولتــی، خصوصــی 

و مــردم نهــاد گامــی فراتــر در جهــت حفــظ و ارتقــاء شــاخص هــای 

ــعه  ــداف توس ــق اه ــز تحق ــتان و نی ــطح اس ــط س ــت محی بهداش

پایــدار برداریم.همــواره حفــظ تندرســتی و رهایــی از رنــج و بیمــاری 

یکــی از مهمتریــن دغدغــه هــای بشــر در طــول تاریــخ اســت، آنچــه 

ــراری و حفــظ ایــن امنیــت و آســایش خاطــر  بیــش از همــه در برق

موثــر اســت،فعالیت مجدانــه کارشناســان بهداشــت محیــط و حرفــه 

ای مــی باشــد کــه بــا تالشــی شــبانه روزی در ارتقــاء امــر بهداشــت و 

حفــظ ســالمت جامعــه مــی کوشــند.

ــوردار  ــد برخ ــالم نیازمن ــی س ــبک زندگ ــه س ــتیابی ب ــن دس همچنی

ــت در دسترســی خدمــات بهداشــتی  ــودن از محیــط ســالم و عدال ب

ــه  ــان عرص ــه زحمتکش ــده هم ــر عه ــزرگ ب ــالت ب ــن رس ــت و ای اس

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــط ق بهداشــت محی

ــی  ــرا رســیدن روز جهان ــب ف ــن جان ای

تمامــی  بــه  را  محیــط  بهداشــت 

همــکاران گرامــی و ســخت کوش در 

واحد هــای بهداشــت محیــط تبریــک 

عــرض نمــوده و از درگاه خداونــد متعــال 

ســعادت و موفقیــت را بــرای ایــن عزیــزان 

مســئلت دارم."

تبریک رئیس سابق دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد به مناسبت روز جهانی بهداشت محیط

٤ �ـــــ���ــــــ��
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روز جــــهانــی 
بهداشـت محیط

وب دا؛ رئیــس ســابق دانشــگاه علــوم پزشــکی، خدمــات بهداشــتی 

ــاز ســال تحصیلــی را بــه  و درمانــی چهارمحــال و بختیــاری، آغ

ــم و دانــش، اســاتید و  دانشــجویان و دانــش آموختــگان مســیر عل

اعضــای هیئــت علمــی و کلیــه کارکنــان خانــواده بــزرگ این دانشــگاه 

تبریــک گفــت.

بــه گــزارش وب دا؛ دکتــر ارســالن خالــدی فــر اظهــار داشــت: اینجانب 

ضمــن تبریــک فــرا رســیدن مــاه بازگشــایی مراکــز تحصیــل علــم و 

معرفــت بــه همــه ارادتمنــدان ســاحت علــم و دانــش و ســنگربانان 

ــا هفتــه دفــاع مقــدس را  تحصیــل و تهذیــب ، تقــارن ایــن ایــام ب

ــهدای  ــانی های ش ــادت ها و جانفش ــر رش ــاری دیگ ــته و ب گرامیداش

پــاک سرشــت ایــران اســالمی خصوصــًا شــهدای جامعــه دانشــگاهی 

و شــهدای مدافــع حــرم را گرامــی مــی دارم.

ــاب  ــالش اصح ــی و ت ــی و پژوهش ــای علم ــه ه ــه عرص وی، ورود ب

علــم و دانــش را الزمــه اقتــدار و افتخــار غــرور آمیــز ایــران اســالمی و 

ــرفت  پیش

ــتاب  ــرای ش ــی ب ــی، را فرصت ــال تحصیل ــاز س ــت و آغ ــور دانس کش

ــوان کــرد. ــم آمــوزی عن ــه فعالیــت هــای علمــی و عل دهــی ب

وی در ادامــه اظهــار امیــدواری کــرد: اســاتید و دانشــجویان گرامــی 

ــزم و اراده ای  ــتکار و ع ــا پش ــالمی ب ــران اس ــه ای از ای ــر نقط در ه

ــه اهــداف علمــی، فرهنگــی و  پوالدیــن در راســتای دســتیابی ب

ــد. ــی گام بردارن اجتماع

ــر خالــدی فــر، همچنیــن موفقیــت دانشــجویان جدیــد الــورود  دکت

ــش و  ــیر دان ــن در مس ــرار گرفت ــگاه و ق ــه دانش ــی ب ــرای راه یاب ب

کســب مهــارت بــرای خدمــت بــه هــم نوعانشــان را تبریــک و از درگاه 

خداونــد متعــال بــرای همــه ایــن عزیــزان و خدمتگــزاران در عرصــه 

علــم و دانــش توفیــق روز افــزون مســئلت نمــود.

تبریک ریاست سابق دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد به 

مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید
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وب دا؛ دانشــگاه علــوم پزشــکی چهارمحــال و بختیــاری، رتبــه برتــر 

در بیســت و یکمیــن جشــنواره اســتانی شــهید رجایــی را از آن خــود 

کــرد.

ــتی  ــات بهداش ــکی، خدم ــوم پزش ــگاه عل ــزارش وب دا؛ دانش ــه گ ب

ــوان  ــب عن ــا کس ــت ب ــاری توانس ــال و بختی ــی چهارمح و درمان

هــای عمومــی و  در شــاخص  امتیــاز  رشــد  "باالتریــن 

اختصاصــی"، رتبــه برتــِر بیســت و یکمیــن جشــنواره 

ــود  ــه خ ــی را ب ــهید رجای ــتانی ش اس

ــد. ــاص ده اختص

شــهید  جشــنواره 

رجایــی هــر ســاله 

بــه مناســبت 

هفتــه 

دولــت، و بــا هــدف ارزیابــی عملکــرد دســتگاه های اجرایــی و ادارات 

می شــود. برگــزار  کشــور  سراســر  در  دولتــی 

ــرد ۵۳  ــاری، عملک ــنواره در چهارمحــال و بختی ــن جش ــال در ای امس

ــرار  ــی ق ــورد ارزیاب ــته م ــاه گذش ــتان از مهرم ــی اس ــتگاه اجرای دس

ــدند. ــل ش ــی و تجلی ــر معرف ــتگاه برت ــه ۱۴ دس ــت ک گرف

آییــن تجلیــل از برگزیــدگان ایــن جشــنواره ســه شــنبه ۳ 

مهــر ۹۷ بــا حضــور اقبــال عباســی اســتاندار چهارمحال 

و بختیــاری و جمعــی از مدیران و مســئوالن 

ــرای شــهرکرد برگــزار  در فرهنگس

شــد.

ــی  ــه تمام ــوژی را ب ــی رادیول ــگاه روز جهان ــابق دانش ــس س ــدا، رئی وب

ــت. ــک گف ــه تبری ــن عرص ــال در ای ــکاران فع هم

ــه شــرح  ــر ب ــدی ف ــر ارســالن خال ــام دکت ــن پی ــزارش وب دا، مت ــه گ ب

ــل اســت: ذی

ــس  ــعه ایک ــف اش ــالروز کش ــاه س ــان م ــا ۱۷ آب ــادف ب ــر مص ۸ نوامب

توســط رونتگــن دانشــمند آلمانــی بــه عنــوان روز رادیولــوژی نامگــذاری 

شــده اســت.

ایــن روز بهانــه ایســت بــرای تقدیــر و پاسداشــت از خدمــات بــی حــد 

و انــدازه پرتونــگاران و رادیولوژیســت هــا در تشــخیص و تســکین آالم 

بشــری و حمایــت از زندگــی و ســالمت انســان هــا در نظــام ســالمت.

ــال  ــی س ــم در ط ــن عل ــی ای ــریع و باورنکردن ــرفت س ــک پیش ــی ش ب

هــای گذشــته و آثــار و فوایــد بــی بدیــل آن در تجهیــز و اخیــرا درمــان 

بیمــاری هــا، تصــور دنیــای بــدون رادیولــوژی را دشــوار ســاخته اســت.

اینجانــب ضمــن تبریــک ســال روز کشــف اشــعه ایکــس و روز جهانــی 

رادیولــوژی بــه همــه همــکاران گرامــی، از زحمــات دلســوزانه و خالصانــه 

ایــن عزیــزان در تشــخیص و آرامــش آالم دردمنــدان، حمایــت از زندگــی 

وســالمت انســان هــا، تشــکر و قــدر دانــی مــی نمایــم.

کسب رتبه برتر در بیست و یکمین جشنواره استانی شهید رجایی

   پیام تبریک رییس سابق دانشگاه به مناسبت روزجهانی رادیولوژی
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ــتی  ــات بهداش ــکی، خدم ــوم پزش ــگاه عل ــابق دانش وب دا؛ رئیــس س

و درمانــی چهارمحــال و بختیــاری ضمــن گرامــی داشــت روز جهانــی 

قلــب (۷مهــر ۱۳۹۷) از بیمــاری هــای قلبــی و عروقــی بعنــوان 

مهمتریــن علــت مــرگ و ناتوانــی در دنیــا یــاد کــرد و افــزود: ســاالنه 

ــی و عروقــی  ــه بیمــاری هــای قلب ــال ب ــر ابت ــر اث ۱۷.۵ میلیــون نفــر ب

ــد. ــی دهن ــود را از دســت م جــان خ

ــه در  ــان اینک ــا بی ــر، ب ــدی ف ــالن خال ــر ارس ــزارش وب دا؛ دکت ــه گ ب

ــه  ــان در رتب ــی در جه ــکمیک قلب ــای ایس ــاری ه ــار بیم ــال ۱۹۹۰ ب س

پنجــم قــرار داشــت افــزود: پیــش بینــی مــی شــود کــه ایــن مشــکل 

ــه  ــد و از هــر س ــی بمان ــا باق ــار بیماریه ــان در صــدر لیســت ب همچن

مــورد مــرگ و میــر یــك مــورد بــه علــت بیمــاری قلبــی عروقــی باشــد.

وی بــا بیــان اینکــه روز جهانــی قلــب بــه عنــوان یــک ابتــکار جهانــی 

ــد  ــه تهدی ــبت ب ــی نس ــی عموم ــا آگاه ــوان شــد ت ــال ۲۰۰۰ عن در س

بیمــاری قلبــی و ســکته مغــزی و اهمیــت شــیوه زندگــی قلــب ســالم را 

افزایــش دهــد افــزود: اتحادیــه جهانــی قلــب از ســال ۲۰۰۵ هــر ســاله 

ــش  ــرای افزای ــب ب ــی قل ــوان روز جهان ــپتامبر را بعن ــاه س ــر م روز آخ

ــی عروقــی معیــن  ــاری هــای قلب ــان در خصــوص بیم آگاهــی جهانی

کــرده اســت.

ــده در حســاس  ــد از فرصــت بوجــود آم ــه بای ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب

ــروق و  ــب و ع ــانی در خصــوص ســالمت قل ــازی و اطــالع رس س

تشــویق افــراد ، اعضــای خانــواده، جوامــع، سیاســتگذاران و تصمیــم 

گیــران در طــول ســال اســتفاده کــرد اظهــار داشــت: یکــی از مهمتریــن 

و مطمئــن تریــن راه هــای رســیدن بــه اهــداف پیشــگیری و کنتــرل 

ــای  ــش ه ــزاری پوی ــی و برگ ــوزش همگان ــی آم ــی عروق ــاری قلب بیم

عمومــی اســت.

دکتــر خالــدی فــر اضافــه کــرد: بــرای کشــور ایــران نیــز کــه بیمــاری 

هــای قلبــی یکــی از مشــکالت و چالــش هــای مهــم ســالمت بشــمار 

مــی رود ، روز جهانــی قلــب مغتنــم اســت تــا برنامــه هــا و فعالیــت 

ــت افزایــش  ــا و در جه ــن بیماریه ــا ای ــه ب ــرای مقابل هــای خــود را ب

ــزی كنیــم و ایــن روز را گرامــی بداریــم. آگاهــی عمومــی برنامــه ری

ــعار  ــاب ش ــهرکرد از انتخ ــکی ش ــوم پزش ــگاه عل ــابق دانش ــس س رئی

"هــم پیمــان بــرای ســالمت قلــب " بــرای روز جهانــی قلــب خبــر داد 

و بــه پیــام آن "یــک قــول ســاده ....بــرای ســالمت قلــب مــن، قلــب 

تــو و قلــب همــه مــا " اشــاره داشــت و افــزود: هــدف ایــن اســت کــه 

افــراد بداننــد چگونــه مــی تواننــد بــا انتخــاب شــیوه زندگــی ســالم و 

چنــد تغییــر ســاده ســالمت قلــب خــود را حفــظ کننــد.

مرگ ساالنه بیش از ۱۷.۵میلیون نفر در جهان بر اثر بیماری های قلبی عروقی
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وب دا؛ رئیــس ســابق دانشــگاه علــوم پزشــکی، خدمــات بهداشــتی 

و درمانــی چهارمحــال و بختیــاری بــه مناســبت هفتــه بســیج پیــام 

تبریــک صــادر کــرد.

بــه گــزارش وب دا؛ در پیــام دکتــر ارســالن خالــدی فــر آمــده اســت: 

ــالب  ــر انق ــذار کبی ــان بنیانگ ــه فرم ــتضعفان، ب ــیج مس ــکیل بس تش

ــتاوردهای  ــی (ره) از مهمتریــن دس ــام خمین ــالمی حضــرت ام اس

انقــالب اســالمی اســت کــه امــروز پــس از گذشــت ۴۰ ســال از حیات 

پــر برکــت انقــالِب بــا عظمــِت اســالمی، ثمــرات حماســه آفرینی هــا، 

فداکاری هــا و تــالش هــای ایــن نهــاد ارزشــمند انقالبــی و مردمــی 

در تمــام عرصــه هــا مشــهود اســت.

در ایــن پیــام اضافــه شــده اســت: تاریــخ پرحماســه انقــالب اســالمی 

سرشــار از صحنه هــای سرنوشــت ســازی اســت کــه نقــش کارآمــد 

ــا  ــیجیان دری ی بس ــالص و فداکاری ــیج و اخ ــذار بس ــر گ و تاثی

ــن  ــد و ای ــارک آن می درخش ــر ت ــان ب ــی درخش ــون نگین دل همچ

نهــاد ارزشــمند انقالبــی از بــدو تأســیس تاکنــون توانســته اســت بــا 

ــای  ــا در صحنه ه ــن نیروه ــریف ترین و متعهدتری ــری از ش ــره گی به

مختلــف از هشــت ســال دفــاع مقــدس تــا حضــور 

ــا هجمه هــای شــوم  ــه ب ــران اســالمی و مقابل ــی ای در عرصــه آبادان

فرهنگــی و عقیدتــی، نقشــی بســیار حســاس، مهــم و اساســی را ایفا 

نماید.ایــن پیــام مــی افزایــد: بــی شــک ملــت شــریف ایران اســالمی 

ــچ گاه  ــوده و هی ــتضعفان ب ــیج مس ــات بس ــدردان خدم ــواره ق هم

نقــش ایــن نیــروی پرصالبــت را در حفــظ تمامیــت ارضــی و دفــاع 

از مرزهــای میهــن اســالمی در دوران هشــت ســال دفــاع مقــدس و 

در ادامــه آن خنثــی ســازی توطئــه هــای دشــمنان از یــاد نخواهنــد 

بــرد.

در ادامــه ایــن پیــام تصریــح شــده اســت: بســیجیان دانشــگاه علــوم 

ــه در  ــای ســایر اعضــای ایــن شــجره طیب ــز همپ پزشــکی شــهرکر نی

تمامــی دوران انقــالب اســالمی و دفــاع مقــدس در حفظ و حراســت 

ــنگر  ــیدند و در س ــالمی کوش ــوری اس ــام جمه ــتاوردهای نظ از دس

خدمــت بــه مــردم شــریف و والیتمــدار اســتان پیشــتاز هســتند.

ــدس را  ــاد مق ــن نه ــه بســیج و ســالروز تاســیس ای ــب هفت اینجان

بــه تمامــی بســیجیان دریــادل بــه ویــژه جامعــه بســیجی دانشــگاه 

علــوم پزشــکی چهارمحــال و بختیــاری تبریــک عــرض مــی نمایــم و 

بــرای همــه ایــن عزیــزان آرزوی موفقیــت و ســربلندی دارم.

پیام تبریک رئیس سابق دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد به مناسبت هفته بسیج



۷

وبــدا؛ رئیــس ســابق دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد بمناســبت هفته 

اطــالع رســانی ایــدز در پیامــی بــر اهمیــت آمــوزش و اطــالع رســانی 

در زمینــه پیشــگیری از ایــن بیمــاری تاکیــد کــرد.

ــان  ــام بی ــن پی ــر در ای ــدی ف ــالن خال ــر ارس ــدا؛ دکت ــزارش وب ــه گ ب

ــی  ــدز یک ــه اچ آی وی و ای ــانی در زمین ــالع رس ــوزش و اط ــته، آم داش

ــگیری  ــرای پیش ی  کشــوری ب ــا و سیاســت ــه ه ــن  برنام از مهمتری

ــن  ــا ای ــد. ب ــی باش ــور م ــطح کش ــدز) در س ــرل  از اچ آی وی(ای و کنت

ــد و  ــی خــاص در ســال بــرای تاکی حــال در نظــر گرفتــن مقطــع زمان

اهمیــت موضــوع و حســاس كــردن سیاســتگزاران، مســئوالن و آحــاد 

افــراد جامعــه بــه موضــوع اچ آی وی و ایــدز و همــراه كــردن آنــان بــرای 

پیشــگیری از ایــدز بســیار ضــروری اســت. بــه همیــن جهــت تعییــن 

عنــوان  "روز جهانــی ایــدز" در تقویــم رســمی كشــور و  "هفتــه اطــالع 

ــا ۸  آذر مــاه  از مهمتریــن برنامــه هــای وزارت  رســانی ایــدز"  از  ۱۴ ت

ــان و آمــوزش پزشــكی مــی باشــد. بهداشــت و درم

ــطح  ــش س ــی و  افزای ــه ضــرورت اطــالع رســانی عموم ــت ب ــا عنای ب

ــی عمومــی و بهبــود وضعیــت  شناســایی افــراد و هدایــت  آگاه

گروههــای کلیــدی در معــرض مواجهــه 

ــالمت  ــان از س بیمــاری جهــت اطمین

ــه  ــت ب ــر اس ــکار ناپذی ــری ان ــراد ام اف

همیــن جهــت  دانشــگاه علــوم پزشــکی 

ــای  ــه ه ــتای برنام ــم در راس ــهرکرد ه ش

فراهــم ســازی  وزارت متبــوع ضمــن 

ــات مشــاوره  ــه امکان دسترســی آســان ب

تخصصــی و انجــام آزمایشــات داوطلبانــه 

ــده ۹۰-۹۰- ــن ش ــدف تعیی ــاس ه ــر اس ب

ــتمرار و  ــا اس ــا ســال ۲۰۳۰ ب ــد ت ــوارد جدی ــر رســاندن م ــه صف ۹۰ و ب

تقویــت زیــر ســاختهای مربوطــه در مرکــز مشــاوره بیماریهــای رفتــاری 

در مركــز اســتان و پایگاههــای مشــاوره در ســطح شهرســتان تمهیــدات 

ــت. ــوده اس ــاد نم ــب را ایج مناس

نظــر بــه اینکــه اهمیــت ایــن بیمــاری تنهــا یــک موضــوع بهداشــتی 

نبــوده و دارای ابعــاد اجتماعــی، اقتصــادی، فرهنگــی، امنیتــی و غیــره 

ــا توجــه بــه ایــن مهــم و حساســیت موضــوع  نیــز مــی باشــد لــذا ب

ایــدز و رســالت دســت انــدرکاران عرصــه ســالمت و بهداشــت کشــور 

هفتــه اطــالع رســانی ایــدز و انتخــاب شــعار«من هــم آزمایــش اچ آی 

وی مــی دهــم» بــرای ســال۹۷، فرصــت مناســبی بــرای تبییــن 

برنامــه هــا، جلب مشــارکت سیاســتگزاران و مســئوالن، 

چالش هــای  و  دســتاوردها  اقدامــات،  بیــان 

فعالیت هــای  تکریــم  همچنیــن  و  موجــود 

ــود. ــدركاران خواهــد ب دســت ان

پیام رئیس سابق دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد به مناسبت هفته اطالع رسانی ایدز
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تاکید رئیس سابق دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد بر ضرورت دانش بنیان و محصول محور بودن شرکت های نوپا

نخستین رویداد ملی کارآفرینی تغذیه سالم با معرفی سه تیم برتر به کار خود پایان داد

ــتی و  ــات بهداش ــکی، خدم ــوم پزش ــگاه عل ــابق دانش ــس س ــدا؛ رئی وب

ــی  ــی کارآفرین ــداد مل ــی چهارمحــال و بختیــاری در نخســتین روی درمان

ــه  ــه ب ــرورت توج ــر ض ــگاه ب ــن دانش ــالم در ای ــه س ــتارتاپی) تغذی (اس

دانــش بنیــان و محصــول محــور بــودن شــرکت هــای نوپــا تاکیــد کــرد.

ــه پیشــرفت  ــا اشــاره ب ــدا؛ دکتــر ارســالن خالــدی فــر ب ــه گــزارش وب ب

ــا  ــع نیازه ــرای رف ــو ب ــای ن ــده ه ــه ای ــه ارائ ــه ب ــاز جامع ــع و نی جوام

ــدام  ــه ســالمت از اق ــژه مقول ــف بوی و مشــکالت در حــوزه هــای مختل

دانشــگاه علــوم پزشــکی بــرای برگــزاری اســتارتاپ ویکنــد تغذیــه ســالم 

ــراز خرســندی نمــود. اب

وی تصریــح کــرد: شــیوع بیمــاری هــای غیــر واگیــر و ضــرورت توجــه 

بــه موضــوع تغذیــه ســالم و یــادآوری ایــن نکتــه کــه منشــاء بســیاری از 

بیمــاری هــا برگرفتــه از تغذیــه نامناســب و ســبک زندگــی نادرســت مــی 

باشــد مــی توانــد در راســتای حرکــت بــه ســوی بهبــود ایــن وضعیــت 

موثــر باشــد.

ــی  ــزاری نخســتین رویــداد مل ــار امیــدواری کــرد: در مــدت برگ وی اظه

کارآفرینــی (اســتارتاپی) تغذیــه ســالم کــه بــه همــت معاونــت تحقیقات 

و فنــاوری دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد و بــا همــکاری مركــز رشــد 

ــاوری  ــم و فن ــارك عل ــهركرد و پ ــكی ش ــوم پزش ــالمت عل ــاوری س فن

اســتان از تاریــخ هفتــم لغایــت نهــم آذرمــاه در دانشــگاه علــوم پزشــكی 

شــهركرد برگــزار مــی گــردد، شــاهد بــارش اندیشــه هــا و ایــده هــای نــو 

و هــم فكــری و هــم افزایــی در خلــق فرصــت هــای نــو و رســیدن بــه 

ی عملــی مبتنــی بــر دانــش و تولیــد محصــوالت بهتــر باشــیم. روش

رئیــس ســابق دانشــگاه علــوم پزشــکی، خدمــات بهداشــتی و درمانــی 

ــی  ــی دارد از تمام ــگاه آمادگ ــن دانش ــاری گفــت: ای چهارمحــال و بختی

ایــده هایــی کــه منجــر بــه بهبــود ســالمت و رفــع نیــاز مــردم در عرصــه 

ســالمت مــی گــردد اســتقبال نمایــد.

گفتنــی اســت، نخســتین رویــداد ملــی کارآفرینــی (اســتارتاپی) تغذیــه 

ســالم بــا حضــور معــاون دفتــر توســعه فنــاوری ســالمت وزارت 

بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی و معاونیــن تحقیقــات و فنــاوری 

و دانشــجویانی از دانشــگاه هــای علــوم پزشــکی قطــب ۷ کشــور شــامل: 

ــان و  ــکی اصفه ــوم پزش ــگاه عل ــزد، دانش ــکی ی ــوم پزش ــگاه عل دانش

دانشــگاه علــوم پزشــكی كاشــان بــه مــدت ســه روز در ســالن همایــش 

ــزار گردیــد. ــه برگ ــن ســینای مجتمــع رحمتی هــای اب

ــتی  ــات بهداش ــکی، خدم ــوم پزش ــگاه عل ــابق دانش ــس س ــدا؛ رئی وب

ــی  ــداد مل ــتین روی ــت: نخس ــاری گف ــال و بختی و درمانــی چهارمح

کارآفرینــی تغذیــه ســالم بــا حضــور اســتادان و دانشــجویانی از دانشــگاه 

ــوم پزشــکی سراســر کشــور باالخــص دانشــگاه هــای قطــب  هــای عل

هفــت کشــور شــامل: اصفهــان، کاشــان، یــزد و شــهركرد از روز چهارشــنبه 

هفتــم آذرمــاه در شــهركرد آغــاز و بــا معرفــی ســه تیــم برتــر در نهمیــن 

ــان داد. ــه كار خــود پای روز از ایــن مــاه ب

ــداد  ــن روی ــزود: ای ــر اف ــدی ف ــالن خال ــر ارس ــدا؛ دکت ــزارش وب ــه گ ب

آموزشــی- تجربــی بمنظــور شناســایی ایــده هــا و طــرح هــای برتــر 

ــر از  ــای برت ــده ه ــت از ای ــالم، حمای ــه س ــوزه تغذی در ح

ــتغال،  ــد و اش ــتای تولی ــوی در راس ــادی و معن ــاظ م لح

ــتفاده از  ــا اس ــده ب ــان ای ــی صاحب ــطح آگاه ــش س افزای

ــنایی  ــدت و آش ــاه م ــای تخصصــی کوت ــزاری دوره ه برگ

بــا اصــول راه انــدای کســب و کار بــا همــکاری دانشــگاه 

ــوم پزشــکی و مركــز رشــد فنــاوری ســالمت ایــن دانشــگاه و پــارك  عل

ــن  ــان ای ــرد: در پای ــح ک ــد.وی تصری ــزار ش ــتان برگ ــاوری اس ــم و فن عل

همایــش و رقابــت ســخت ۱۲۰ شــرکت کننــده در قالــب ۱۲ تیــم ۱۰ نفــره 

، تیــم هــای دانشــکده پرســتاری بروجــن، دانشــگاه علــوم پزشــکی یــزد 

ــه هــای اول  ــز رتب ــه ترتیــب حائ ــوم پزشــکی شــهركرد ب و دانشــگاه عل

ــداد،  ــز نقــدی و تندیــس روی ــا ســوم معرفــی و ضمــن اهــدای جوای ت

امتیــاز اســتقرار در مركــز رشــد فنــاوری ســالمت دانشــگاه علــوم پزشــكی 

شــهركرد و اســتقرار در پــارك علــم و فنــاوری ایــن اســتان را دریافــت و 

ــوزش  ــان و آم ــت، درم ــت وزارت بهداش ــورد حمای ــا م ــای آنه ــده ه ای

ــرد. ــرار مــی گی پزشــكی ق

ــرکت های دانش بنیــان زمانــی  ــان اینکــه ش دکترخالــدی  فــر بــا بی

ــوند و  ــول ش ــد محص ــه تولی ــر ب ــه منج ــتند ک ــار هس ــب افتخ موج

ــه ســالم موضــوع بســیار  ــزود: تغذی ــد شــود اف ــان بهره من جامعــه از آن

ــه در پیشــگیری و درمــان بســیاری از  مهمــی اســت ک

بیماری هــا موثــر اســت و امیدواریــم ایــن اســتارتاپ 

افــکار خالقانــه و هم افزایــی بــه  بــارش  بــا 

ــد  ــر دانــش بتوان ــی ب ــی مبتن روش هــای عمل

ــالمتی از  ــظ س ــتای حف ــه در راس ــه جامع ب

قالــب  در  علمــی  افــكار  طریــق 

باشــد. كــرده  كمــك  محصول محــور  دانش بنیــان  شــركت های 

ــز در  ــاری نی ــال و بختی ــتان چهارمح ــاوری اس ــم و فن ــارک عل ــس پ رئی

مراســم اختتامیــه ایــن رویــداد ملــی ضمــن اظهــار خرســندی از حضــور 

ــار  ــده اظه ــرح ش ــده مط ــای ارزن ــده ه ــدگان و ای ــرکت کنن ــال ش فع

داشــت: ایــده هــای مطــرح شــده مــی توانــد بــه حــوزه تغذیــه، اقتصــاد 

ــده باشــد. و تامیــن ســالمت غذایــی جامعــه کمــک کنن

دکتــر اســماعیل پیرعلــی بــا اشــاره بــه اهمیــت تولیــد محصــول ســالم 

ــده  ــتر ای ــزود: بیش ــفره اف ــر س ــا س ــه ت ــالمت آن از مزرع ــظ س و حف

ــه  ــود حــال آنکــه توجــه ب ــه ســالمت غــذای مصرفــی ب ــوط ب هــا مرب

ــت. ــت اس ــز اهمی ــز حائ ــد نی ــن تولی ــول حی ســالمت محص
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تبریک رئیس سابق دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد به مناسبت هفته پژوهش

فضای آموزشی دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی استان از۳هزار به ۱۹ هزار متر مربع افزایش یافت

ــکی،  ــوم پزش ــگاه عل ــابق دانش ــس س ــدا؛ رئی وب

و  چهارمحــال  درمانــی  و  بهداشــتی  خدمــات 

رســیدن هفتــه پژوهــش (۲۴  فــرا  بختیــاری 

لغایــت ۲۹ آذرمــاه) را بــه تمامــی تالشــگران ایــن 

ــت. ــک گف ــه تبری عرص

ــر، بــا  بــه گــزارش وبــدا؛ دکتــر ارســالن خالــدی ف

ــش در  ــق و پژوه ــر تحقی ــش موث ــه نق ــاره ب اش

ــرفت و  ــش و پیش ــم و دان ــای عل ــترش مرزه گس

آبادانــی کشــور افــزود: بــدون شــک فعالیــت هــای 

پژوهشــی فعالیــن ایــن عرصــه همــواره ارزشــمند و 

قابــل تقدیــر اســت.

وی در ادامــه بــه درخشــش دانشــگاه علــوم 

هــای  فعالیــت  زمینــه  در  شــهرکرد  پزشــکی 

پژوهشــی و کســب رتبه اول پژوهشــی در ۱۴ ســال 

ی علوم پزشــکی همتــراز از  پیاپــی بیــن دانشــگاه

ســال ۱۳۸۲ تــا ســال ۱۳۹۶ اشــاره داشــت و افــزود: 

بــه مناســبت قرارگرفتــن در هفتــه پژوهــش 

و فــن آوری کــه امســال بــا شــعار "پژوهــش 

هدفمنــد، فنــاوری ارزش آفریــن؛ در خدمــت تولیــد 

ملــی " مزیــن گردیــده اســت، فرصــت را غنیمــت 

ــبت  ــن مناس ــک ای ــرض تبری ــن ع ــمرده و ضم ش

ــن آوران  ــكاران پژوهشــگر و ف ــه هم ــه هم ــم ب مه

ــر  ــزان تقدی ــن عزی ــات ای ــگاه از زحم ــوزه دانش ح

ــم. مــی نمای

ــتان  ــکی اس ــوم پزش ــگاه عل ــابق دانش ــس س رئی

در پایــان از اســاتید و بــه ویــژه دانشــجویان 

ــا بهــره گیــری از محیــط هــای علمــی  خواســت ب

بــرای دســتیابی بــه چشــمه هــای جوشــان علــم و 

ارتقــاء همــه جانبــه و یافتــن راه هــای پیشــرفت 

ــد. ــالش نماین ــور ت کش

وبــدا؛ رئیــس ســابق دانشــگاه علــوم پزشــکی، خدمــات بهداشــتی و 

ــا پیگیــری هــای صــورت  ــت: ب ــاری گف ــی چهارمحــال و بختی درمان

گرفتــه از ســوی مســئولین بویــژه اســتاندار محتــرم، پــروژه احــداث 

ــف  ــار از ردی ــص اعتب ــا تخصی ــه ب ســاختمان دانشــکده پرســتاری ک

ــع  ــر مرب ــزار مت ــدود ۳ه ــود از ح ــداث ب ــال اح ــه در ح ــی بودج مل

ــکی،  ــای دندانپزش ــکده ه ــش و دانش ــع افزای ــر مرب ــزار مت ــه ۱۹ه ب

ــزوده شــد. ــه آن اف ــز ب بهداشــت و پیراپزشــکی نی

بــه گــزارش وبــدا؛ دکتــر ارســالن خالــدی فــر اظهــار امیــدواری کــرد؛ 

ــده مشــکل  ــا چنــد ســال آین ــا بهــره بــرداری از ایــن پــروژه ت ــه ب ک

کمبــود فضــای آموزشــی در دانشــگاه برطــرف شــود.

ــرای احــداث فضــای آموزشــی را در طــول تاریــخ  وی، ایــن اقــدام ب

اســتان بــی ســابقه دانســت و خاطــر نشــان کــرد: طــی چنــد ســال 

ــره  ــا به ــز ب ــع فضــای آموزشــی نی ــر مرب ــزار مت گذشــته حــدود ۲ه

ــرای  ــانی ب ــه کاش ــت الل ــتان آی ــعه بیمارس ــاز دوم توس ــرداری از ف ب

ــد. ــه گردی ــه فضــای آموزشــی دانشــگاه اضاف ــی ب ــوزش بالین آم

رئیــس ســابق دانشــگاه علــوم پزشــکی، خدمــات بهداشــتی و درمانی 

چهارمحــال و بختیــاری، تعــداد دانشــجویان شــاغل بــه تحصیــل در 

ــن  ــزود: از ای ــرد و اف ــالم ک ــر اع ــزار و ۵۴۸ نف ــگاه را دوه ــن دانش ای

تعداد ۲۳۵ دانشــجو در دانشــکده پرســتاری شــهرکرد و ۱۰۷ دانشــجو 

در دانشــکده پرســتاری بروجــن مشــغول بــه تحصیــل هســتند.

دکتــر خالــدی فــر تصریــح کــرد: در مجمــوع تــا کنــون یکهــزار و ۶۹۴ 

دانشــجو در رشــته پرســتاری از ایــن دانشــگاه فــارغ التحصیــل شــده 

. ست ا
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ــد  ــر مجی ــی دکت ــکی در حکم ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم ــر بهداش وزی

ــات  ــوم پزشــکی و خدم ــگاه عل ــوان سرپرســت دانش ــه عن شــیرانی را ب

ــرد. ــوب ک ــهرکرد منص ــی ش ــتی، درمان بهداش

به گزارش وبدا، متن این حکم به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر مجید شیرانی

اســتادیار محتــرم دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی، درمانی 

د شهرکر

نظــر بــه تعهــد، تخصــص و تجــارب ارزنــده جنــاب عالــی، بــه موجــب 

ــه عنــوان سرپرســت دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات  ــالغ ب ایــن اب

بهداشــتی، درمانــی شــهرکرد منصــوب مــی شــوید.

ــوان تخصصــی و کارشناســی  ــا اســتفاده از ت ــی انتظــار دارم ب از جنابعال

اعضــای هیــأت علمــی و کارکنــان محتــرم دانشــگاه و اســتفاده از ظرفیت 

منابــع بالقــوه ســایر بخــش هــای حــوزه مأموریــت خــود و در چهارچوب 

اســناد باالدســتی بــه ویــژه سیاســت هــای کلــی ســالمت ابالغــی مقــام 

معظــم رهبــری، قانــون برنامــه ششــم توســعه و برنامــه هــای ارائه شــده 

توســط ایــن جانــب در صحــن مجلــس شــورای اســالمی اقدامــات زیــر 

را انجــام دهیــد:

۱.    تشــویق، ترغیــب و توجــه ویــژه بــه اجــرای برنامــه تحــول و نــوآوری 

ــکی در آموزش پزش

۲.    اقــدام الزم در زمینــه تأمیــن، حفــظ و ارتقــاء ســطح ســالمت مــردم 

بــه ویــژه محرومیــن و نیازمنــدان

۳.    عملیاتــی نمــودن برنامــه ششــم توســعه و برنامــه ســالمت دولــت 

دوازدهــم

۴.    اقدامات الزم در زمینه استمرار طرح تحول نظام سالمت

ــت  ــرای جه ــالش ب ــوآوری و ت ــش و ن ــت پژوه ــت و تقوی ۵.    حمای

دهــی بــه پژوهــش و طــرح هــای مهــم تحقیقاتــی بــه منظــور تقویــت 

ــد محصــوالت و ارتقــای ســالمت فرآین

ــی،  ــتی، درمان ــای بهداش ــوزه ه ــاری ح ــای ج ــه ه ــای برنام ۶.    ارتق

فرهنگــی و دانشــجویی

۷.    صیانت از منابع انسانی، فیزیکی و مالی

۸.    توسعه عدالت در سالمت در حوزه مأموریت خود

۹.    تــالش در جهــت تحقــق راهبــرد اجتماعــی شــدن نظــام ســالمت 

در تمــام حــوزه هــا

۱۰.    رعایــت اعتــدال، تــوان منــدی و شایســته ســاالری در انتصابــات و 

تکریــم اعضــای هیــأت علمــی و کارکنــان حــوزه ســالمت

ــه  ــال و در جهــت خدمــت ب ــد متع ــه خداون ــکال ب ــا ات ــد اســت ب امی

ملــت شــریف ایــران بــا حضــور مســتمر در بیــن مــردم بــه ویــژه مناطــق 

محــروم، در انجــام شایســته وظایــف بــا رعایــت اصــول قانــون مــداری، 

اعتــدال گرایــی و منشــور اخالقــی دولــت تدبیــر و امیــد موفــق باشــید.

همچنیــن وزیــر بهداشــت در پیامــی از خدمــات دکتــر ارســالن خالــدی 

ــات  ــکی و خدم ــوم پزش ــگاه عل ــت دانش ــدی ریاس ــدت تص ــر در م ف

ــرد. ــی ک ــهرکرد قدردان ــی ش ــتی، درمان بهداش

برادر گرامی جناب آقای دکتر ارسالن خالدی فر

ــی  ــران فرصت ــوری اســالمی ای ــدس جمه ــام مق ــزاری در نظ خدمــت گ

مغتنــم و نعمتــی بــزرگ اســت کــه خداونــد متعــال بــه بنــدگان برگزیــده 

ــذا بدیــن وســیله از خدمــات ارزشــمند و  خویــش عطــا مــی فرمایــد. ل

تــالش مســتمر و شایســته شــما در مــدت تصــدی مســئولیت ریاســت 

دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی، درمانــی شــهرکرد 

ــم.  ــی مــی نمای ــه تشــکر و قدردان صمیمان

ــوان یکــی از نیروهــای ارزشــمند در نظــام  ــه عن ــد اســت همــواره ب امی

ــروز باشــید. ــق و پی ســالمت موف

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد منصوب شد/ قدردانی از خدمات دکتر خالدی فر
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وبــدا؛ در بیســت و ششــمین روز از آذرمــاه ۹۷، سرپرســت و معاونیــن دانشــگاه علــوم پزشــکی، خدمــات بهداشــتی و 

درمانــی چهارمحــال و بختیــاری بــا نماینــده ولــی فقیــه در اســتان و امــام جمعــه شــهرکرد دیــدار کردنــد.

ــالم و  ــت االس ــر از حج ــن تقدی ــدار ضم ــن دی ــتان در ای ــوم پزشــکی اس ــگاه عل ــت دانش ــدا؛ سرپرس ــزارش وب ــه گ ب

المســلمین نکونــام بابــت ایــن میزبانــی اظهــار داشــت: دانشــگاه علــوم پزشــکی خدمــات زیــادی در حــوزه ســالمت 

ارائــه مــی نمایــد.

ــان اینکــه از مهمتریــن کارکردهــای هــر نظــام حاکمیتــی حفــظ ســالمت مــردم اســت  ــا بی دکتــر مجیــد شــیرانی ب

افــزود: اگرچــه تولیــت وسیاســت گــزاری اصلــی ایــن امــر بــه عهــده وزارت بهداشــت و دانشــگاه هــای علــوم پزشــکی 

مــی باشــد ولــی همچنــان مشــاركت ســایر ارگان هــای حكومتــی نهادهــای مردمــی و بخــش خصوصــی  بــرای تحقــق 

اهــداف ایــن حــوزه ضــروری اســت. وی بــا اشــاره بــه مقولــه هــای عدالــت گرایــی، حرفــه گرایــی، دانایــی محــوری 

ــی  ــا ایجــاد هــم گرای ــزود: در تــالش هســتیم ب ــوان اصــول اساســی خدمــت رســانی، اف و مشــارکت ســازمانی بعن

ســازمانی در مجموعــه و اســتفاده حداکثــری از ظرفیــت هــا ، ســطح ارائــه خدمــات را ارتقــاء دهیــم.

دکتــر شــیرانی بــا ابــراز امیــدواری نســبت بــه اینکــه در کنــار بــه روز نگــه داشــتن مجموعــه در حفــظ کرامــت انســانی 

تــالش بیشــتری صــورت بپذیــرد اظهــار داشــت: در اکثــر اوقــات خدمــات در حــوزه بهداشــت و درمــان بطــور مطلــوب 

ــدام در  ــن اق ــه تری ــه صرف ــن و ب ــدت تری ــاه م ــز وجــود دارد. وی، کوت ــی نی ــردد حــال آنکــه كمبودهای ــی گ ــه م ارائ

شــرایط کنونــی را تقویــت روحیــه کار دســته جمعــی و توجــه بــه اخــالق و کرامــت انســانی بــرای برطــرف نمــودن 

نارضایتــی هــا دانســت.

سرپرســت دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان در ادامــه بــا توجــه بــه مرجعیــت و قابــل اعتمــاد و مــورد احتــرام بــودن 

نماینــده ولــی فقیــه بــرای مــردم از ایشــان خواســت تــا بــا رهنمودهــای راهگشــا و حمایــت هــای خــود بــه ارتقــای 

حــوزه ســالمت اســتان کمــک نماینــد. وی ادامــه داد: از چهــره هــای فرهنگــی، ائمــه جمعــه و جماعــات نیــز انتظــار 

مــی رود بــا معرفــی و شناســاندن وســعت خدمــات و شــاخه هــای کار مجموعــه بهداشــت و درمــان بــه حفــظ احتــرام 

متقابــل بیــن مــردم و ارائــه دهنــدگان خدمــات ایــن حــوزه کمــک نماینــد.

دکتــر شــیرانی گفــت: همچنیــن انتظــار مــی رود مطالبــات و نارضایتــی هایــی کــه از ســوی مــردم مطــرح مــی شــود 

را بــه دانشــگاه منتقــل تــا بــرای رفــع کاســتی هــا اقــدام شــود.

ــه در اســتان نیــز پــس از اســتماع ســخنان دکتــر شــیرانی، ضمــن تبریــک انتصــاب وی بعنــوان  ــده ولــی فقی نماین

سرپرســت دانشــگاه علــوم پزشــکی اظهــار داشــت: نظــام مقــدس جمهــوری اســالمی منتســب بــه دیــن خــدا اســت 

و ســازوکاری کــه در نظــام امــروز حاکــم اســت آن چیــزی اســت كــه در اراده پــروردگار و در حــد تــوان خدمتگــزاران بــه 

نظــام اســت.حجت االســالم و المســلمین نکونــام بــا بیــان اینکــه حتــی بــرای یــک لحظــه هــم نبایــد بــدون دیــن 

خداونــد زندگــی کــرد افــزود: گاهــی نــوع عمــل مســئولین موجــب تغییــر نــگاه مــردم بــه دیــن مــی شــود.

ــد  ــی جامعــه و پیون ــگاه عموم ــاء و ن ــل ارتق ــه عام ــم ک ــل کنی ــه ای عم ــه گون ــه ب ــه داد: ارزشــمند اســت ک وی ادام

دهنــده بیــن خلــق و خالــق باشــیم.نماینده ولــی فقیــه در اســتان و امــام جمعــه شــهرکرد اظهــار داشــت: امــروز علــی 

رغــم امکانــات و ســاختار قابــل توجــه در مجموعــه نظــام پزشــکی متاســفانه میــزان رضایتمنــدی هــا ضعیــف اســت 

بنابرایــن چرایــی آن بایــد از ســوی مســئولین مــورد بررســی قــرار بگیــرد.

حجــت االســالم و المســلمین نکونــام در ادامــه بــر لــزوم توســعه زیــر ســاخت هــای حــوزه ســالمت در اســتان و بــی 

نیــازی از مراجعــه بیمــاران بــه مراکــز درمانــی ســایر اســتان هــا تاکیــد و افــزود: بایــد بــا فراهــم نمــودن امکانــات 

تــا حــد امــکان از صــرف وقــت وهزینــه مــردم  بــرای دریافــت خدمــات درمانــی جلوگیــری و شــان و منزلــت مــردم 

حفــظ شــود.

وی در پایــان ضمــن آرزوی توفیــق بــرای دکتــر شــیرانی از خدمــات شــایان دکتــر خالــدی فــر ریاســت ســابق دانشــگاه 

علــوم پزشــکی تقدیــر کــرد.

دیدار سرپرست و معاونین دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد با نماینده ولی فقیه در استان



۱۲

استقامت و ایستادگی، گذشت و فداکاری رمز پیروزی بر دشمن و استکبار جهانی

ــگاه  ــری در دانش ــم رهب ــام معظ ــی مق ــاد نمایندگ ــئول نه وب دا؛ مس

ــدس، در  ــاع مق ــه دف ــن روز از هفت ــهرکرد در پنجمی ــکی ش ــوم پزش عل

جمــع کارکنــان ایــن مرکــز بــه بیــان عوامــل پیــروزی در جنــگ تحمیلــی 

و دفــاع مقــدس ملــت ایــران پرداخــت و گفــت : ملــت ایــران بــا تــوکل 

ــتقامت و  ــام (ره) و اس ــمندانه ام ــجاعانه و هوش ــری ش ــدا و رهب ــه خ ب

پایــداری توانســت بــر جنگــی كــه صــدام بــه نیابــت از اســتكبار جهانــی 

آغــاز كــرده بــود پیــروز شــود.

بــه گــزارش وب دا بــه نقــل از روابــط عمومــی مرکــز بهداشــت شهرســتان 

شــهرکرد؛ حجــت االســالم و المســلمین حســین مولــوی افــزود: ۴ جنــگ 

بــر کشــور مــا تحمیــل شــد، جنــگ نظامــی ، جنــگ فرهنگــی ،جنــگ 

ــی و  ــگ نظام ــه در دو جن ــادی ک ــگ اقتص ــی و جن ــی و سیاس امنیت

امنیتــی، سیاســی دشــمن بــا شکســت کامــل روبــرو شــده اســت.

وی اضافــه کــرد: در شــرایط کنونــی مــا در جنــگ اقتصــادی قــرار داریم و 

تکلیــف مــا در ایــن جنــگ ،درس گرفتــن از دوران دفــاع مقــدس اســت 

ــاری از  ــب ی ــداکاری و طل ــارو ف ــتادگی، ایث ــت و ایس ــا مقاوم ــد ب بای

خداونــد در ایــن جنــگ پیــروز شــویم.

وی افــزود: مــا نبایــد تســلیم جنــگ روانــی دشــمنان خصوصــًا اســتکبار 

ــور  ــادی عب ــگ اقتص ــم و از جن ــاور کنی ــود را ب ــد خ ــویم بای ــی ش جهان

نماییــم تــا بــه اســتقالل برســیم.



۱۳

موفقیتی دیگر از دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

ــوم پزشــکی  ــع دانشــگاه عل ــاون توســعه مدیریــت و مناب ــدا؛ مع وب

ــی نهایــی صــورت  ــر اســاس ارزیاب شــهرکرد گفــت: ایــن دانشــگاه ب

گرفتــه در ارزیابــی عملکــرد دســتگاه هــای دولتــی (جشــنواره شــهید 

رجایــی) بــا ۹ پلــه صعــود موفــق بــه کســب رتبــه هشــتم در بیــن 

دانشــگاه هــای علــوم پزشــکی کشــور شــد.

بــه گــزارش وبــدا؛ دکتــر حمیــد رئیســی از موفقیــت ایــن دانشــگاه 

ــوم  ــای عل ــگاه ه ــدی دانش ــه بن ــتم در رتب ــه هش ــب رتب ــرای کس ب

ــای  ــی ه ــی ارزیاب ــج نهای ــاس نتای ــر اس ــور ب ــر کش ــکی سراس پزش

ــر داد. ــه خب ــورت گرفت ص

وی افــزود: هــر ســاله عملکــرد کلیــه دســتگاه هــای اجرایــی اســتان 

ــواد  ــی م ــه اجرای ــن نام ــاده ۳ آئی ــف م ــد ال ــرای بن ــتای اج در راس

ــدف ســنجش  ــا ه ــوری ب ــت خدمــات کش ــون مدیری ۸۱، ۸۲ قان

ــت  ــام اداری و مدیری ــول در نظ ــاد تح ــا ، ایج ــت آنه ــزان موفقی می

ســازمان خــود در دو بعــد عمومــی و اختصاصــی مــورد ارزیابــی قــرار 

ــگاه  ــتا دانش ــن راس ــرد: در ای ــح ک ــی تصری ــر رئیس ــرد. دکت ــی گی م

ــی اســتان چهارمحــال  ــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی و درمان عل

ــر دربیــن دســتگاه  ــه برت ــاری در باالتریــن رشــد امتیــاز و رتب و بختی

اجرایــی شــرکت کننــده  هــای 

در بیســت و یکمیــن جشــنواره 

ــال  ــتان در س ــی اس ــهید رجای ش

در  و  اســت  گرفتــه  قــرار   ۹۶

ــای  ــگاه ه ــا ۵۸ دانش ــه ب مقایس

علــوم پزشــكی سراســر كشــور نیــز 

ــه  ــرار گرفت ــتم ق ــگاه هش در جای

ــت. اس

معــاون توســعه مدیریــت و منابــع 

دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد 

اظهــار داشــت: ایــن دانشــگاه 

ــه  ــل (۹۵) ک ــه ســال قب نســبت ب

ــت. ــته اس ــود داش ــه صع ــرار داشــته ۹ پل ــم ق ــگاه هفده در جای

وبــدا؛ معــاون توســعه مدیریــت و منابــع دانشــگاه علــوم پزشــکی، 

ــزوده  ــاری، از اف ــال و بختی ــی چهارمح ــتی و درمان ــات بهداش خدم

ــای  ــس ۱۱۵ فوریته ــاوگان اورژان ــه ن ــس ب ــتگاه آمبوالن ــدن ۴ دس ش

ــر داد. ــن اســتان خب پزشــکی ای

ــومین روز از  ــت: در س ــی گف ــد رئیس ــر حمی ــدا؛ دکت ــزارش وب ــه گ ب

آبــان مــاه ۹۷، ۴ دســتگاه آمبوالنــس بنــز اســپرینتر ۳۱۵ مجهــز بــه 

ی پزشــکی  تجهیــزات کامــل روز، بــه نــاوگان اورژانــس ۱۱۵ فوریت

اســتان در شهرســتان هــای فارســان، کیــار، بروجــن و لــردگان اضافــه 

و تحویــل داده شــد.

وی افــزود: ایــن تعــداد آمبوالنــس هــر کــدام بــه ارزش  ۷ میلیــارد 

ریــال، اهدایــی از ســوی وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی 

کشــور مــی باشــد.

دکتــر رئیســی ابــراز امیــدواری کــرد: بــه زودی، ســه دســتگاه 

آمبوالنــس دیگــر از ســوی دانشــگاه علــوم پزشــکی، خدمــات 

بهداشــتی و درمانــی چهارمحــال و بختیــاری خریــداری و بــه نــاوگان 

ــود. ــه ش ــتان اضاف ــن اس ــس ۱۱۵ ای اورژان

 بــه گفتــه وی: در حــال حاضــر، ۴۹ پایــگاه اورژانــس ۱۱۵ در اســتان 

ــانی  ــات رس ــغول بــه خدم چهارمحــال و بختیــاری فعــال و مش

ــتند. هس

۴ دستگاه آمبوالنس به ناوگان اورژانس ۱۱۵ چهارمحال و بختیاری افزوده شد



۱۴

ــوم پزشــکی  ــگاه عل ــع دانش ــاون توســعه مدیریــت و مناب ــدا؛ مع وب

ــتان، از  ــالمت اس ــام س ــول نظ ــی تح ــتاد اجرای ــر س ــهرکرد و دبی ش

برگــزاری دوازدهمیــن جلســه ســتاد برنامــه تحــول نظــام ســالمت بــا 

حضــور اعضــاء  و روســای بیمارســتان های تابعــه دانشــگاه در ســالن 

کنفرانــس مجتمــع رحمتیــه دانشــگاه خبــر داد.

ــن  ــدای ای ــزود: در ابت ــی اف ــد رئیس ــر حمی ــدا؛ دکت ــزارش وب ــه گ ب

ــرض خیرمقــدم خدمــت  ــن ع ــه رئیــس ســابق دانشــگاه ضم جلس

ــورت  ــای ص ــون تالش ه ــکر پیرام ــر و تش ــرم و تقدی ــای محت اعض

ــت  ــتی مدیری ــته سیاس ــرای بس ــتمرار اج ــوص اس ــه، در خص گرفت

هزینــه حــوزه درمــان، دارو و تجهیــزات پزشــکی ابالغــی مقــام عالــی 

ــود. ــان نم ــی را بی وزارت نکات

وی تصریــح کــرد: همچنیــن در ادامــه جلســه ضمــن بیــان گزارشــی 

ــزارش  ــی ســتاد تحــول ســالمت، گ ــات ابالغ ــد اجــرای مصوب از رون

اقدامــات انجام شــده در بیمارســتان سیدالشــهداء فارســان و گــزارش 

ــای  ــای آنتی بیوتیک ه ــه در حوزه ه ــتان های تابع ــی بیمارس تجمیع

گران قیمــت، دســتورالعمل فورمــوالری خدمــات آزمایشــگاه، خدمــات 

ــرداری تدوین شــده اداره اقتصــاد ســالمت معاونــت درمــان  تصویرب

دانشــگاه ارائــه گردیــد.

ــه  ــد کلی ــرر گردی ــه مق ــن جلس ــت: در ای ــار داش ــی اظه ــر رئیس دکت

بیمارســتان های تابعــه بــا قیــد فوریــت نســبت بــه تدویــن 

فارماکوپــه دارویــی بیمارســتان اقــدام نمــوده و پــس از اخــذ تائیــد 

کارشناســی حــوزه معاونــت غــذا و دارو و معاونــت درمــان دانشــگاه 

ــردد. ــه گ ــه ارائ ــزارش مربوط ــی گ ــه آت در جلس

ــام  ــتورالعمل نظ ــرای دس ــاماندهی اج ــتای س ــه وی، در راس ــه گفت ب

ــرم  ــای محت ــد؛ رؤس ــرر گردی ــز مق ــرد نی ــر عملک ــی ب ــت مبتن پرداخ

ــال  ــه ای س ــناد هزین ــه اس ــانی کلی ــبت به روزرس ــتان ها نس بیمارس

ــت  ــًا رعای ــد. ضمن ــدام نماین ــاه اق ــان م ــان آب ــا پای ــر ت ۱۳۹۷ حداکث

ــت  ــاس مهل ــر اس ــوع ب ــس از وق ــه پ ــت هزین ــی ثب ــت زمان مهل

ــاذ  ــی اتخ ــدات مدیریت )، تمهی ــر ۴۵ روز ــده (حداکث ــی ابالغ ش قانون

گــردد. همچنیــن اقدامــات انجام شــده در راســتای به روزرســانی 

اســناد نیمــه اول ســال ۹۷ بــه معاونــت محتــرم توســعه مدیریــت و 

منابــع دانشــگاه ارســال گــردد و کلیــه مســئولیت های ناشــی از عــدم 

اجــرای موضــوع اخیرالذکــر بــر عهــده روســای محتــرم بیمارســتان ها 

ــود. خواهــد ب

ــوص  ــزارش کارشناســی در خص ــزود: تدویــن گ ــر رئیســی اف دکت

ــت  ــر مدیری ــن ازنظ ــاپارین و هپاری ــرف داروی انوکس ــه مص مقایس

ــی  ــت ارزیاب ــه جه ــای مربوط ــش هزینه ه ــارف و کاه ــع و مص مناب

ــت  ــه معاون ــال ب ــتانی و ارس ــای بیمارس ــط روس کارشناســی توس

ــود. ــه ب ــن جلس ــات ای ــر مصوب ــگاه از دیگ ــان دانش درم

معــاون توســعه مدیریــت و منابــع دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد 

گفــت: همچنیــن مقــرر گردیــد، معاونــت درمــان دانشــگاه نشســت 

ــتان و  ــالمت اس ــه س ــرم بیم ــرکل محت ــور مدی ــا حض ــورتی ب مش

ــرم  ــای محت ــده اعض ــی و نماین ــش خصوص ــکان بخ ــده پزش نماین

ــوص  ــری در خص ــت تصمیم گی ــب) جه ــی (دارای مط ــت علم هیئ

اســناد ارســالی خدمــات درمانــی ارائــه شــده توســط بخــش 

ــد. ــزار نمای ــتان برگ ــالمت اس ــه س ــه اداره بیم ــی ب خصوص

ــم در  ــم و ده ــات یازده ــزاری جلس ــه برگ ــه ب ــی در ادام ــر رئیس دکت

ــم در  ــه یازده ــزود: جلس ــت و اف ــاره داش ــاری اش ــال ج ــاه س مهرم

ــزار  ــگاه برگ ــرم دانش ــت محت ــر ریاس ــاه در دفت ــن روز از مهرم دهمی

ــتی  ــته سیاس ــات بس ــه کلی ــر ب ــدی ف ــر خال ــدا دکت ــد و در ابت گردی

دوازدهمین جلسه ستاد برنامه تحول نظام سالمت برگزار شد
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مدیریــت هزینــه حــوزه درمــان ، دارو و تجهیــزات پزشــکی ابالغــی 

ــی از  ــت کلیات ــه معاون ــه جلس ــاره و در ادام ــی وزارت اش ــام عال مق

رونــد اجرایــی برنامه هــای ابالغــی و مطالبــی در خصــوص وضعیــت 

ــد. ــان گردی ــگاه بی دانش

ــه  ــت ب ــا عنای ــد، ب ــرر گردی ــز مق ــه نی ــن جلس ــه وی، در ای ــه گفت ب

تأکیــد مقــام محتــرم عالــی وزارت در خصــوص راه انــدازی و اجــرای 

ــل  ــک و تکمی ــطح ی ــالمت در س ــک س ــده الکترونی ــامانه پرون س

پرونده هــای ســالمت کلیــه افــراد تحــت پوشــش در ســامانه ســیب 

ــه نحــو  ــان دانشــگاه، ب ــران و كاركن ،جهــت افزایــش مشــاركت مدی

ــگفت  ــوع پیش ــریع موض ــت تس ــه جه ــات مربوط ــی اقدام مقتض

ــات ــزارش اقدام ــام و گ ــگاه انج ــتی دانش ــت بهداش ــط معاون توس

ارائه گردد.

ــده از  ــزارش ارائه ش ــن در خصــوص گ ــزود: همچنی ــر رئیســی اف دکت

اجــرای برنامــه اســتحقاق ســنجی توســط ســازمان بیمــه ســالمت، 

مقــرر گردیــد ضمــن احصــاء چالش هــای موجــود، مشــکالت 

اجرایــی، پیگیری هــای کارشناســی جهــت رفــع مــوارد شناسایی شــده 

معمــول گــردد، همچنیــن گــزارش نهایــی اجــرای موضــوع پیشــگفت 

توســط مدیــر محتــرم آمــار و فــن آوری اطالعــات در جلســه آتــی در 

ایــن زمینــه ارائــه شــود.

 PACKS وی تصریــح کــرد: بــا توجــه بــه تأثیــر راه انــدازی سیســتم

ــه  ــت کلی ــتم جه ــن سیس ــدازی ای ــدات راه ان ــد، تمهی ــرر گردی مق

مراکــز درمانــی دانشــگاه راه انــدازی اتخــاذ گردد.همچنیــن بــا توجــه 

ــت  ــد جه ــرر گردی ــی مق ــارد ریال ــاز ۳میلی ــار موردنی ــرآورد اعتب ــه ب ب

ــن  ــت ای ــذ موافق ــگاه و اخ ــژه دانش ــر وی ــه تدابی ــب در کمیت تصوی

موضــوع پیگیــری و اقــدام الزم توســط مدیریــت محتــرم فــن آوری 

ــرد. ــات دانشــگاه صــورت گی اطالع

دکتــر رئیســی گفــت: دهمیــن جلســه نیــز یکــم مهرمــاه ۹۷ برگــزار و 

در ایــن جلســه مقــرر گردیــد ذخیــره انبــار دارویی اســتانی بر حســب 

واحدهــای بیمارســتانی بــه گونــه ای برنامــه ریــزی گــردد کــه ذخیــره 

قطعــی انبــار دارویــی بــه مــدت ســه مــاه و برنامــه جایگزینــی ســه 

ماهــه بعدی(ســه مــاه موجــودی قطعــی+ ســه مــاه دردســت تامیــن 

جهــت جایگزینــی) در دســتور کار قــرار گیــرد.

وی، آغــاز عملیاتــی شــدن سیســتم نظــام ارجــاع از ابتــدای آبــان مــاه 

در شهرســتان هــای پایلــوت برنامــه (فارســان و کلینیــک تخصصــی 

ــه  ــر پای ــًا ب ــهرکرد) صرف ــی (ع) ش ــام عل ــول (ص) و ام ــرت رس حض

برنامــه پزشــک خانــواده و اجــرای آن از ابتــدای آذر مــاه بــه صــورت 

ــص را  ــی و نواق ــكاالت اجرای ــه اش ــودن کلی ــع نم ــا مرتف ــل و ب کام

ــالمت  ــام س ــول نظ ــتاد تح ــه س ــن جلس ــات دهمی ــر مصوب از دیگ

برشــمرد.

ــالمت  ــام س ــول نظ ــتاد تح ــه س ــن جلس ــت: نهمی ــار داش وی اظه

نیــز ســوم شــهریورماه ۹۷ در دفتــر ریاســت محتــرم برگــزار و جهــت 

ــه راهنماهــا و اســتانداردهای خدمــات ابالغــی  ارتقــای دسترســی ب

وزارت متبــوع، مقــرر گردیــد؛ معاونــت درمــان و معاونــت آموزشــی 

ــای  ــاس گروه ه ــر اس ــاز ب ــد موردنی ــداد مجل ــرآورد تع ــگاه ب دانش

ــه  ــردد واداره کل بیم ــالم گ ــه اداره کل بیمــه ســالمت اع آموزشــی ب

ــگاه  ــده دانش ــت اعالم ش ــه درخواس ــه ب ــا توج ــتان ب ــالمت اس س

ــه چــاپ اقــدام نمایــد. نســبت ب

ــت  ــالغ سیاس ــه اب ــه ب ــا توج ــن ب ــزود: همچنی ــی اف ــر رئیس دکت

حمایــت از بیمــاران صعب العــالج، پرهزینــه و نیازمنــد حمایــت مقــرر 

گــردد؛ بــا توجــه بــه وجــود تفاهم نامــه، جهــت ارتقــا ســطح تعامــل 

ــه  ــذا مکاتب ــازمان دارو غ ــا س ــوص ب ــن خص ــر در ای ــا هالل احم ب

گــردد و اداره کل بیمــه ســالمت اســتان ضمــن بــرآورد هزینــه ناشــی 

ــه و  ــالج، پرهزین ــاران صعب الع ــت از بیم ــت حمای ــرای سیاس از اج

نیازمنــد حمایــت جهــت تســهیل اجــرای ایــن موضــوع بــا اداره کل 

بیمــه ســالمت کشــور اقــدام نمایــد.

ــوم پزشــکی  ــع دانشــگاه عل ــاون توســعه مدیریــت و مناب ــدا؛ مع وب

ــاه ۹۷ ، کارگاه  ــان م شــهرکرد گفــت: در بیســت و ششــمین روز از آب

ــت  ــه همــت مدیری ــا ب آموزشــی احصــاء و مســتند ســازی فراینده

توســعه تحــول ایــن معاونــت در ســالن جنبــی همایــش هــای ابــن 

ســینای مجتمــع رحمتیــه برگــزار شــد.

بــه گــزارش وبــدا؛ دکتــر حمیــد رئیســی افــزود: ایــن کارگاه آموزشــی 

یکــروزه بنــا بــه تکلیــف وزرات بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی 

ــگاه  ــاری دانش ــای ج ــازی فراینده ــتند س ــاء و مس ــر احص ــی ب مبن

هــای علــوم پزشــکی بــا دعــوت از دكتــر فاروقــی از اعضــای هیــات 

علمــی دانشــگاه كردســتان و بــا حضــور كارشناســان شــاغل در 

معاونــت هــای تابعــه دانشــگاه برگــزار شــد.

بــه گفتــه وی، در ایــن کارگاه ضمــن اشــاره بــه اســناد باالدســتی در 

خصــوص مســتند ســازی فرایندهــا و لــزوم مســتند ســازی فرایندهــا، 

ــرم  ــردن ف ــر ک اهــداف مســتند ســازی فرایندهــا مطــرح و نحــوه پ

هــای مستندســازی فرایندهــا تشــریح شــد.

دکتــر رئیســی بــا بیــان اینکــه ایــن کارگاه دومیــن کارگاه آموزشــی در 

زمینــه احصــاء و مستندســازی فرایندهــا اســت کــه در ســال جــاری 

در ایــن دانشــگاه برگــزار شــده اســت خاطر نشــان کــرد: اولیــن كارگاه 

در مهرمــاه ســال جــاری بــا حضــور كارشناســان معاونــت توســعه در 

محــل ســالن اجتماعــات معاونــت غــذا و دارو برگــزار شــد.

برگزاری کارگاه آموزشی احصاء و مستند سازی فرایندها در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد



۱۶

عدم توجه به نیازهای سالمندان موجب شیوع اختالالت روانی به ویژه افسردگی در بین آنان می شود

وبــدا؛ سرپرســت معاونــت بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد 

و رئیــس مرکــز بهداشــت اســتان چهارمحــال و بختیــاری، بــر اهمیــت 

ــر تامیــن  ــان و نقــش آن ب ــم آن ــه نیازهــای ســالمندان و تکری توجــه ب

ــرد. ــد ک ســالمت جســمی و روانــی ایــن قشــر تأکی

ــر  ــک اکتب ــه ی ــان اینک ــا بی ــری ب ــید راشــد جزای ــدا؛ س ــزارش وب ــه گ ب

ــذاری شــده اســت  ــاه روز جهانــی ســالمند نامگ ــر م ــا ۹ مه مصــادف ب

ــی  ــه جهان ــعار هفت ــوان ش ــالمندان" بعن ــوق س ــم حق ــال "تحکی و امس

ســالمندان انتخــاب شــده اســت افــزود: یکــی از حقوقــی که می بایســت 

ــان در  ــت آن در خصــوص ســالمندان رعایــت شــود حفــظ شــان و منزل

ــواده و اجتمــاع اســت. خان

وی تصریــح کــرد: ایــن امــر مگــر بــا تکریــم ســالمندان جامعــه میســر 

نمــی شــود.

جزایــری افــزود: ســالمندان مطالبــات و نیازمندیهــای فراوانــی دارنــد کــه 

امیــد اســت بــا برنامــه ریــزی و سیاســت 

هــای کالن کشــوری و وجــود ســند ملــی 

شــاهد  آتــی  ســالهای  در  ســالمندان 

اقدامــات جــدی و بهتــری در ایــن راســتا 

باشــیم.

ــه رشــد  ــا توجــه ب ــار داشــت: ب وی اظه

روزافــزون افــراد ســالمند در جهــان ، 

ایــران و بــه تبــع آنــان اســتان چهارمحال 

و بختیــاری یکــی از مــواردی کــه ارتبــاط 

ــه  ــی ب ــی توجه ــالمندان دارد ب ــالمت جســم و روان س ــا س ــتقیم ب مس

ــم آنــان در خانــواده و اجتمــاع اســت کــه  نیازهــای آنــان و عــدم تکری

ــردگی در  ــژه افس ــه وی ــی ب ــالالت روان ــیوع اخت ــش ش ــه افزای ــر ب منج

بیــن آنــان اســت.

بــه گفتــه وی، در بیــن شــیوه هــای مقابلــه ای کــه بــرای حفــظ و ارتقــاء 

ســالمت ســالمندان مطــرح اســت؛توجه بــه توصیــه هــای دینــی، تکریــم 

ســالمند و خواســته هــای بــه حــق آنــان اســت ، کــه مــی توانــد ارزش 

ــالمندی؛  ــت از س ــی و حمای ــی زندگ ــای خال ــردن فض ــر ک ــی در پ مثبت

ــی  ــت و معناده ــا موقعی ــازگاری ب ــترس، س ــا اس ــح ب ــه صحی مواجه

زندگــی و مــرگ داشــته باشــد. 

ــی در خصــوص شــان و  ــوزه هــای دین ــت آم ــه، اهمی ــری در ادام جزای

منزلــت ســالمندان در جهــت ســالمت جســمی و روانــی آنــان را بســیار 

ــورده در  ــال خ ــان های س ــود انس ــزود: وج ــت و اف ــده دانس ــک کنن کم

ــس  ــر ک ــت و ه ــد اس ــت خداون ــش رحم ــث افزای ــواده باع ــن خان بی

بــه آن هــا احتــرام بیشــتری بگــذارد بیشــتر مــورد رحمــت خداســت . 

ــران  ــود پی ــد: وج ــه می فرماین ــه و ال ــه علی ــی الل ــر صل ــه پیامب چنانچ

ــروردگار و  ــف پ ــت و لط ــش رحم ــث افزای ــما باع ــن ش ــالخورده بی س

ــت. ــر شماس ــی ب ــای اله ــترش نعمت ه گس

وی افــزود: نتیجــه اینکــه احتــرام و ارج نهــادن بــه حقــوق ســالمندان در 

بــازه زمانــی طوالنــی و بعنــوان یــک فرهنــگ غنــی، مــی توانــد منجــر 

ــب  ــًا موج ــا و نهایت ــواده، دولته ــرد، خان ــای ف ــه ه ــش هزین ــه کاه ب

داشــتن دوره ســالمندی ســالم و فعــال گــردد.

وی ادامــه داد: در همیــن راســتا ســالمندان عزیــز و یــا اعضــای خانــواده 

ــا مراجعــه بــه مراکــز جامــع خدمــات ســالمت در سراســر  ســالمندان ب

اســتان، مــی تواننــد از کلیــه خدمــات نویــن ســالمندان اعــم از آموزشــی 

و مراقبتــی بهــره منــد شــوند.

رئیــس مرکــز بهداشــت اســتان چهارمحــال و بختیــاری اظهــار داشــت: در 

ســال گذشــته ۶۱ درصــد از ســالمندان اســتان توســط مراقبیــن ســالمت 

و ۴۳.۳ درصــد از ایــن عزیــزان توســط پزشــک مراقبــت شــدند و ۷۲.۷ 

درصــد از آنهــا آمــوزش هــای بهبــود شــیوه زندگــی را بــا حضــور در 

کالس هــای آموزشــی دریافــت کــرده انــد.



۱۷

طرح کشوری وارنیش فلوراید دهان و دندان دانش آموزان ابتدایی سال تحصیلی ۹۷-۹۸ اجرای طرح حمایتی تغذیه مادران 

باردار و شیرده دچار سوء تغذیه از سال 

ــت ۱۳۸۸ در چهارمحال و بختیاری ــدا؛ سرپرســت معاون وب

ــوم  ــگاه عل ــتی دانش بهداش

پزشــکی شــهرکرد و رئیــس 

اســتان  بهداشــت  مرکــز 

بختیــاری  و  چهارمحــال 

کشــوری  طــرح  آغــاز  از 

ــد دهــان  وارنیــش فلورای

ــوزان  ــش آم ــدان دان و دن

ــی  ــال تحصیل ــی س ابتدای

ــدارس  ــی م ۹۸-۹۷ در تمام

ایــن  ابتدایــی  مقطــع 

ــن روز  ــتان در پانزدهمی اس

از مهرمــاه ۹۷ خبــر داد.

ــید  ــدا؛ س ــزارش وب ــه گ ب

راشــد جزایــری افــزود: ایــن طــرح بصــورت نمادیــن بــا حضــور معــاون تربیــت بدنــی و ســالمت اداره کل 

آمــوزش و پــرورش اســتان، سرپرســت مرکــز بهداشــت شهرســتان شــهرکرد و جمعــی از مســئولین اداره 

ــاح شــد. ــور شــهرکرد افتت ــه صفرپ ــی در مدرســه دختران ــز بهداشــتی و درمان ــرورش و مراک ــوزش و پ آم

ــزود:  ــاد کــرد و اف ــوان محــور توســعه ی وی در جمــع دانــش آمــوزان ایــن مدرســه از انســان ســالم بعن

یکــی از اقدامــات اساســی بــرای تامیــن ســالمت افــراد توجــه بــه بحــث ســالمت و بهداشــت دهــان و 

دنــدان هــا اســت.

وی توجــه بــه ســالمت دهــان و دنــدان دانــش آمــوزان را بــه نوعــی ســرمایه گــذاری بــرای نســل هــای 

آینــده دانســت و افــزود: هــر کــودک ۵ تــا ۶ ســاله در ایــران دارای ۵ تــا ۶ دنــدان پوســیده و خــراب شــده 

. ست ا

جزایــری تصریــح کــرد: بنابرایــن بــرای کنتــرل بیمــاری هــای دهــان و دنــدان انجــام یکســری اقدامــات 

ــا  ــد ت ــه آمــوزش و اطــالع رســانی و انجــام برنامــه هایــی همچــون وارنیــش فلورایــد مــی توان از جمل

ــدان هــای کــودکان پیشــگیری نمایــد. حــدودی از پوســیدگی دن

بــه گفتــه وی، طــرح وارنیــش فلورایــد دهــان و دنــدان دانــش آمــوزان بــا همــکاری آمــوزش و پــرورش 

و وزارت بهداشــت درمــان و آمــوزش پزشــکی در ســطح کشــوری بــرای پوشــش دانــش آمــوزان مقطــع 

ابتدایــی بــه اجــرا گذاشــته شــده اســت.به گفتــه وی، ایــن چهارمیــن دوره اجــرای طــرح وارنیــش فلورایــد 

بــرای دانــش آمــوزان ابتدایــی اســت کــه در ایــن طــرح ۹۷هــزار دانــش آمــوز تحــت پوشــش خدمــات 

طــرح قــرار خواهنــد گرفــت. سرپرســت معاونــت بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی اظهــار داشــت: ۱۹ 

هــزار دانــش آمــوز پیــش دبســتانی نیــز از خدمــات ایــن طــرح بهــره منــد خواهنــد شــد.جزایری تصریــح 

ــه هــای  ــه خان ــا مراجعــه ب ــز ب ــا ۶ ســال نی ــی مــی شــود حــدود ۳۵هــزار کــودک ۳ ت ــرد: پیــش بین ک

بهداشــت و مراکــز بهداشــتی و درمانــی ســطح اســتان از خدمــات طــرح بهــره منــد شــوند.

وی، اعتبار تخصیص یافته از سـوی دانشــگاه علــوم پزشـکی اسـتان بـرای تامین مـواد و تجهیزات و 

                                 اجرای طــرح وارنیش فلـوراید بـرای دانش آمـوزان را یک میلـیارد و پانـــصد

                                                 میلیون تومان اعالم کـرد.بـه گفـته وی، حـدود ۸۰۹ نـفر از مـدیران، 

                                                           مربیان، بهـورزان و مـراقبین سلـامت در اجـرای ایــن طــرح

                                                                        با دانشــگاه علوم پزشکــی و اداره کــل آموزش و

                                                                                     پروش استان همکـــاری دارند.

مرکــز  تغذیــه  گــروه  رئیــس  وبــدا؛ 

و  چهارمحــال  اســتان  بهداشــت 

بختیــاری گفــت: طــرح حمایتــی تغذیــه 

ــوء  ــار س ــیرده دچ ــاردار و ش ــادران ب م

در  از نیمــه دوم ســال ۱۳۸۸  تغذیــه 

ــکاری  ــا هم ــتان ب ــت اس ــز بهداش مرک

بنیــاد علــوی شــروع شــده و هــم اکنون 

بصــورت ماهانــه در حــال اجــرا اســت.

ــج  ــه کلی ــت الل ــدا؛ عنای ــزارش وب ــه گ ب

افــزود: ایــن طــرح از پوشــش ۶۰۰ مــادر 

ــه  ــر ب ــال حاض ــروع و در ح ــاردار ش ب

ــت. ــیده اس ــر رس ــزار و ۵۴۰ نف ــک ه ی

بــه گفتــه وی، در ایــن طــرح ســبد 

غذایــی مشــتمل بــر ۱۲ نــوع مــاده 

غذایــی از قبیــل: برنــج- مــرغ- تــن 

ــا  ــدس- خرم ــا- ع ــر- لوبی ــی- پنی ماه

و ... بصــورت ماهانــه بیــن مــادران 

ــای  ــتان ه ــه در شهرس ــوء تغذی دچارس

ــار ، اردل و  ــن، کی ــن، بروج ــردگان، ب ل

ــردد. ــی گ ــع م ــگ توزی کوهرن

بــاردار  مــادران  داشــت:  اظهــار  وی 

ــارداری  ــارم ب ــاه چه ــد شــرایط از م واج

قــرار مــی  برنامــه  تحــت پوشــش 

ــان ۶ ماهــه شــیردهی  ــا پای ــد و ت گیرن

ــال  ــدت یکس ــه م ــادر ب ــر م ــی ه ، یعن

تحــت پوشــش برنامــه قــرار مــی گیــرد.

کلیــج اظهــار داشــت: مــادران نیازمنــدی 

کــه دارای یکــی از شــاخص هــای پنــج 

 BMI ،گانــه؛ کــم خونــی، دوقلوزایــی

کمتــر از ۱۸.۵، وزن کمتــر از ۴۵ كیلوگــرم 

گیــری  وزن  و  بــارداری  هنــگام  در 

پوشــش  تحــت  باشــند  نامطلــوب 

ــد. ــی گیرن ــرار م ــه ق برنام
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ی چهارمحال و بختیاری مجهز به سیستم تمامی بیمارستان

 بی خطر ساز پسماند از نوع اتوکالو هستند

"حرکت " برای سالمت زنان

وبــدا؛ سرپرســت گــروه ســالمت محیــط و کار معاونــت بهداشــتی 

ــتان  ــی بیمارس ــز تمام ــهرکرد، از تجهی ــکی ش ــوم پزش ــگاه عل دانش

هــای اســتان چهارمحــال و بختیــاری بــه سیســتم بــی خطــر ســاز 

پســماند از نــوع اتــوکالو و مــورد تاییــد ســازمان محیــط زیســت از 

ــر داد. ســال ۱۳۹۰ خب

ــون ۱۱  ــم اکن ــه ه ــان اینک ــا بی ــی ب ــن بنای ــدا؛ بهم ــزارش وب ــه گ ب

ــوم پزشــکی  ــه دانشــگاه عل بیمارســتان شــامل ۱۰ بیمارســتان تابع

و یــک بیمارســتان تامیــن اجتماعــی در ســطح اســتان فعــال مــی 

باشــد افــزود: تمامــی بیمارســتان هــا مجهــز بــه سیســتم بــی خطــر 

ــوده و توســط آزمایشــگاه هــای معتمــد محیــط زیســت  ســازی ب

بطــور دوره ای مــورد پایــش قــرار مــی گیرنــد.

ــا و  ــی بیمارســتان ه ــه در حــال حاضــر در تمام ــان اینک ــا بی وی ب

ــک  ــت تفکی ــت پســماند از جه ــی مدیری ــز بهداشــتی و درمان مراک

پســماند انجــام مــی شــود، تصریــح کــرد: همچنیــن پســماندهای 

عفونــی کلیــه مراكــز بهداشــتی و درمانــی در شهرســتان هــای ۹ گانه 

بمنظــور بــی خطــر ســازی بــه بیمارســتان هــای مراكــز شهرســتان 

هــا منتقــل و بــه زبالــه هــای عــادی تبدیــل مــی شــوند.

ــت  ــه ارکان مدیری ــه ک ــن نکت ــردن ای ــان ک ــر نش ــا خاط ــی ب بنای

ــرا  ــتان اج ــطح اس ــی در س ــماندهای عفون ــه پس ــماند در زمین پس

ــه هــای بیمارســتانی  ــزان تولیــد روزانــه زبال ــزود: می مــی گــردد اف

ــزود: از  ــرد و اف ــالم ک ــرم اع ــزار کیلوگ ــه ۶ه ــب ب ــتان را قری در اس

ــی  ــه هــای عفون ــزان حــدود یكهــزار و ۸۰۰ كیلوگــرم را زبال ایــن می

ــی دهــد. تشــكیل م

بارمیکروبــی و  اتــوکالو  اینکــه سیســتم هــای  بیــان  بــا  وی 

ــق بــا  ــزود: مطاب عفونــی ایــن پســماندها را کاهــش مــی دهــد اف

دســتورالعمل هــای موجــود، پســماندهای عفونــی بــی خطرســازی 

شــده پــس از بــی خطــر ســازی بعنــوان پســماند عــادی تلقــی مــی 

ــت. ــادی صــورت خواهــد گرف ــا بطــور ع ــع آنه شــوند و دف

سرپرســت گــروه ســالمت محیــط و کار معاونــت بهداشــتی 

ــه  دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد در خصــوص نحــوه دفــن زبال

هــای بیمارســتانی نیــز اظهــار داشــت: در ســایت دفن پســماندهای 

ــی خطــر شــده  ــی ب ــی رغــم اینکــه پســماندهای عفون شــهرکرد عل

بعنــوان پســماند عــادی محســوب مــی شــوند بمنظــور حساســیت 

بیشــتر و اهمیــت ایــن موضــوع ایــن پســماندها در یــک مــكان 

ــی شــوند. ــه دفــن م جداگان

وبــدا؛ مدیــر گــروه ســالمت خانــواده و جمعیــت اســتان 

چهارمحــال و بختیــاری از انتخــاب شــعار "حرکــت " بــرای 

ــی  ــوان ایران ــالمت بان ــی س ــه مل ــرای هفت ــان، ب ــالمت زن س

(ســبا)، (۲۴ الــی ۳۰ مهرمــاه) خبــر داد.

بــه گــزارش وبــدا؛ دکتــر پــوران خلفیــان افــزود: پویــش هفتــه 

ــی  ــه پایان ــران» همــه ســاله در هفت ــوان ای ــی «ســالمت بان مل

مهرمــاه بــا هــدف اطــالع رســانی و حســاس ســازی گروه هــای 

مختلــف جامعــه در خصــوص اولویت هــای ســالمت زنــان بــه 

ــوان نیمــی از جمعیــت کشــور، برگــزار می شــود. عن

ــی  ــروه مخاطــب اصل ــاری دو گ ــال ج ــرد: در س ــح ک وی تصری

ــام  ــرای پی ــور ب ــان کش ــه زن ــالمت و جامع ــران س ــامل مدی ش

هفتــه ملــی ســالمت بانــوان ایــران در نظــر گرفتــه شــده انــد 

ــا تاکیــد بــر نقــش تحــرک و فعالیــت بدنــی در ســالمت  تــا ب

زنــان و لــزوم اقدامــات برنامــه ریــزی شــده بــرای بهبــود شــیوه 

ــان توســط مســئولین ســالمت در مناطــق مختلــف  زندگــی آن

ــرای  ــعار"حرکت ، ب ــوب ش ــود را در چهارچ ــات خ ــور اقدام کش

ــزی شــود. ــان " برنامــه ری ســالمت زن

دکتــر خلفیــان اظهــار داشــت: هفتــه ملــی ســالمت زنــان از روز 

ــت اطــالع رســانی و  ــا محوری ســه شــنبه مــورخ ۲۴ مهرمــاه ب

آمــوزش "فعالیــت جســمانی زنــان در هــر زمــان و هــر مــکان 

(فعالیــت بدنــی در محــل زندگــی ، کار و تحصیــل )" آغــاز مــی 

شــود.

وی، محــور هــای اطــالع رســانی و آمــوزش در روز چهــار شــنبه 

۲۵ مهــر مصــادف بــا دومیــن روز از هفتــه را " قلیــان پدیــده ای 

تلــخ و زیانبــار در زندگــی زنــان" عنــوان کــرد.

بــه گفتــه وی، محورهــای اطــالع رســانی در روزهــای پنج شــنبه 

ــه  ــان مدیــران تغذی ــه ترتیــب "زن ۲۶ مهــر و جمعــه ۲۷ مهــر ب

خانــواده از مزرعــه تــا ســفره" و "اســتفاده بهینــه از شــبکه هــای 

اجتماعــی ،اســتفاده از مزایــا و کاهــش آســیب هــای آن" اســت.

مدیــر گــروه ســالمت خانــواده و جمعیــت اســتان چهارمحــال 

ــز "ســرطان  ــاه نی ــرای روز شــنبه ۲۸ مهرم ــت: ب ــاری گف و بختی

هــای زنــان قابــل پیشــگیری و درمــان بویــژه ســرطان پســتان 

ــه  ــرار گرفت ــوزش ق ــانی و آم ــالع رس ــور اط ــرویکس" مح و س

اســت.

ــن  ــاه را "تامی ــنبه ۲۹ مهرم ــا در یکش ــوزش ه ــور آم وی، مح

حقــوق ســالمت زنــان ، ضامــن ســالمت و اســتحکام خانــواده" 

ــر  ــای پ ــار ه ــگیری از رفت ــاه را "پیش ــر م ــنبه ۳۰ مه و روز دوش

ــرد. ــوان ک ــی" عن ــت هــای آمیزش خطــر و عفون
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وبــدا؛ سرپرســت مرکــز بهداشــت شهرســتان شــهرکرد، بــا اشــاره بــه اینکــه طــی 

ــا ۶۹  ــنی ۳۰ ت ــال در رده س ــراد میانس ــد از اف ــده ۴۲ درص ــام ش ــی های انج بررس

ــادی از معــده  ــری کــم حجــم زی ــا کال ــری ب ــواد فیب ــت: م ــد، گف ســال اضافــه وزن دارن

ــش وزن  ــه كاه ــه منجــر ب ــد ك ــه می كنن ــیری مواج ــت س ــا حال ــد و انســان را ب ــر می کن را پ

می شــود.

ــا خبرنــگار  بــه گــزارش وبــدا بــه نقــل از خبرگــزاری فــارس؛ دکترنرگــس عســگری امــروز در گفت وگــو ب

ــذا مطــرح  ــه دو موضــوع ســالمت و بهداشــت غ ــه اینکــه در حــوزه تغذی ــا اشــاره ب ــارس در شــهرکرد، ب ف

اســت، گفــت: اگــر در پروســه تهیــه غــذا نــکات بهداشــتی رعایــت نشــود آلودگــی میکروبــی ایجــاد شــده باعــث 

ــود. ــذا می ش ــه از آب و غ ــای منتقل ــی و بیماری ه ــروز مشــکالت حــاد تنفس ب

سرپرســت مرکــز بهداشــت شهرســتان شــهرکرد بــا اشــاره بــه اینکــه غــذای ســالم نبایــد دارای ترکیبــات ناســالم ماننــد 

ــر  ــی غی ــادی چرب ــزان زی ــزای اســتفاده شــده در غذاهــای فســت فود می ــر پیت ــزود: پنی نمــک، شــکر و روغــن باشــد، اف

اشــباع دارد و ناســالم اســت.

ــبزیجات،  ــات، س ــالت، حبوب ــان و غ ــد ن ــی مانن ــواد غذای ــای م ــه گروه ه ــامل هم ــالم ش ــی س ــده غذای ــرد: وع ــه ک وی اضاف

ــت. ــات اس ــیر و لبنی ــات، ش میوه ج

ــه  ــال ب ــه داد: ابت ــت، ادام ــه وزن اس ــی و اضاف ــاد چاق ــل ایج ــن عام ــالم مهم تری ــذای ناس ــه غ ــه اینک ــاره ب ــا اش ــگری ب دکترعس

ــت. ــالم اس ــذای ناس ــرف غ ــوارض مص ــر ع ــارخون از دیگ ــت و فش ــی، دیاب ــی عروق ــر قلب ــای غیرواگی بیماری ه

سرپرســت شــبکه بهداشــت شهرســتان شــهرکرد گفــت: بــا توجــه بــه اینکــه بیماری هــای قلبــی و عروقــی بزرگتریــن عامــل مــرگ و میــر 

در جهــان هســتند بــا اصــالح رژیــم تغذیــه و اســتفاده از موادغذایــی ســالم می تــوان مــرگ و میــر را کاهــش داد.

ــه  ــد ســبزی و میوه جــات، گرایــش ب ــاال مانن ــر ب ــا فیب ــی ب ــواد غذای ــد، اســتفاده از م ــی، نمــک و قن ــزود: کاهــش مصــرف چرب وی اف

مصــرف غذاهــای ســنتی بــه عنــوان جایگزیــن غذاهــای سرخ شــده و چــرب و افــزودن آبلیمــو بــه عنــوان چاشــنی غــذا می توانــد غذایــی 

ســالم را بــرای بــدن مهیــا کنــد.

دکترعســگری بــا بیــان اینکــه بــرای کاهــش وزن بایــد مصــرف کالــری را کاهــش داد، اضافــه کــرد: مــواد فیبــری بــا كالــری كــم، حجــم 

زیــادی از معــده را پــر می كنــد و انســان را بــا حالــت ســیری مواجــه می كننــد، افزایــش فعالیــت بدنــی و ســوزاندن كالــری مصــرف شــده 

راه دیگــری بــرای كاهــش وزن اســت.

سرپرســت مرکــز بهداشــت شهرســتان شــهرکرد، بــا اشــاره بــه اینکــه در حــال حاضــر کمبــود دریافــت مــواد غذایــی ســوء تغذیه محســوب 

نمی شــود، ادامــه داد: در زمــان فعلــی افزایــش دریافــت مــواد غذایــی، چاقــی و اضافــه وزن ســوء تغذیه بــه حســاب می آیــد.

وی بــا بیــان اینکــه طــی ســال های اخیــر تولــد نــوزادان بــا وزن بــاال افزایــش یافتــه اســت، گفــت: طــی بررســی های انجــام شــده ۴۲ 

درصــد از افــراد میانســال در رده ســنی ۳۰ تــا ۶۹ ســال اضافــه وزن دارنــد.

دکترعســگری بــه مــردم توصیــه  کــرد؛ بــرای صــرف وعــده غذایــی ســالم نمــک، شــکر و چربــی را کاهــش و میــوه و ســبزیجات را در 

سبد غذایی خود جا بدهند.

گفتنــی اســت؛ بــه مناســبت روز جهانــی غــذا، جشــنواره غــذای ســالم در هنرســتان پرویــن اعتصامــی سورشــجان بــا شــرکت ۱۱۰ 

ــزار شــد. ــوز برگ دانش آم

زنگ خطر افزایش وزن در میانساالن/ مصرف فیبر معجزه  کاهش وزن
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ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــتی دانش ــت بهداش ــت معاون ــدا؛ سرپرس وب

شــهرکرد و رئیــس مرکــز بهداشــت اســتان چهارمحــال و بختیــاری 

ــز و  ــطح مراک ــورزی در س ــد به ــوز جدی ــش آم ــذب ۵۷ دان از ج

ــر داد. ــه هــای بهداشــت ایــن اســتان خب خان

ــذب  ــون ج ــزود: آزم ــری اف ــد جزای ــدا؛ ســید راش ــزارش وب ــه گ ب

۵۷ دانــش آمــوز بهــورزی بــا شــرکت ۴۸۱ متقاضــی روز پنجشــنبه 

ــح در ســالن  ــاه ســال جــاری از ســاعت ۹ صب ــان م مــورخ ۲۴ آب

ــه برگــزار گردیــد. ــم الهــدی مجتمــع رحمتی عل

وی تصریــح کــرد: پــس از برگــزاری آزمــون و طــی دوره آمــوزش 

ــه  بهــورزی، ۲۷ مــرد و ۳۰ زن در ۵۷ روســتای اســتان مشــغول ب

خدمــت مــی شــوند.

ــه بهداشــت هــای فعــال در ســطح اســتان  جزایــری تعــداد خان

را ۳۱۴ مــورد اعــالم کــرد و افــزود: در حــال حاضــر ۵۸۹ بهــورز در ایــن 

خانــه هــا مشــغول بــه خدمــت هســتند.

بــه گفتــه وی، در حــال حاضــر بــا کمبــود ۱۶۹ بهــورز در ســطح اســتان 

مواجــه هســتیم کــه بــا جــذب ۵۷ بهــورز جدیــد بخشــی از ایــن کمبــود 

جبــران خواهــد شــد.

رئیــس مرکــز بهداشــت اســتان چهارمحــال و بختیــاری اظهــار داشــت: 

هــم اکنــون ۳ مرکــز آمــوزش بهــورزی در ایــن اســتان فعــال مــی باشــد 

کــه در مجمــوع ۴۱ دانــش آمــوز در ایــن مراکــز مشــغول بــه تحصیــل 

هســتند.

وی افــزود: در مرکــز آمــوزش بهــورزی لــردگان ۱۱ دانــش آمــوز، در مرکــز 

بروجــن ۵ دانــش آمــوز مقطــع فــوق دیپلــم و ۸ دانــش آمــوز مقطــع 

دیپلــم و در مرکــز فارســان ۱۷ دانــش آمــوز در حــال تحصیــل هســتند.

ــرای راه  ــان ب ــوزش مربی ــاز آم ــکان و آغ ــرو و م ــی نی ــش بین وی از پی

ــر داد  و  ــهرکرد خب ــتان ش ــورزی در شهرس ــوزش به ــز آم ــدازی مرک ان

ــذب دوره  ــا ج ــان ب ــز همزم ــهرکرد نی ــورزی ش ــگاه به ــزود: آموزش اف

ــود. ــد نم ــه کار خواه ــروع ب ــال و ش ــورزی فع ــد به جدی

وبــدا؛ سرپرســت معاونــت بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد 

و رئیــس مرکــز بهداشــت چهارمحــال و بختیــاری، از برگــزاری و حضــور 

در اجــالس معاونیــن بهداشــتی دانشــگاههای سراســر کشــور در تاریــخ 

ســی امیــن روز از آبــان مــاه ســال جــاری در ســالن همایــش هــای رازی 

دانشــگاه ایــران خبــر داد.

ــتی ؛  ــت بهداش ــی معاون ــط عموم ــل از رواب ــه نق ــزارش وب دا ب ــه گ ب

ســید راشــد جزایــری افــزود: ایــن اجــالس بــا حضــور دکتــر هاشــمی 

ــتی وزارت  ــاون بهداش ــی مع ــر رئیس ــان ، دکت ــت و درم ــر بهداش وزی

ــوزه  ــای ح ــت ه ــن اولوی ــم تری ــزار و مه ــوزه وزارت برگ ــران ح و مدی

ــد. ــریح ش ــتی وزارت تش ــاون بهداش ــط مع ــالمت توس س

ــر عملکــرد، ســامانه  ــواده، پرداخــت مبتنــی ب وی، برنامــه پزشــک خان

یکپارچــه بهداشــت، بازنگــری بســته هــا ی خدمــات ســالمت، 

ــزات و  محافظــت از نظــام گســترش شــبکه ســالمت، نگهــداری تجهی

ــمرد. ــالس برش ــن اج ــده در ای ــرح ش ــث مط ــبکه را از مباح ــع ش مناب

جزایــری گفــت: عــالوه بــر ایــن ، دکتــر رئیســی معــاون بهداشــتی 

وزارت، ضمــن تشــریح اهــداف صدرالذکــر بــر تکمیــل پــروژه هــای 

عمرانــی در حــوزه بهداشــت و بــرون ســپاری خدمــات بهداشــتی تاکیــد 

و بیــان داشــت چیــزی بــه عنــوان خدمــات حاکمیتــی بــه جــز تضمیــن 

ــت نداریم. کیفی

ــان و  ــت، درم ــر بهداش ــمی وزی ــر هاش ــس از آن دکت ــه وی، پ ــه گفت ب

ــداف وزارت در  ــرد و اه ــت عملک ــریح اولوی ــه تش ــکی ب ــوزش پزش آم

حــوزه ســالمت پرداخــت و بــر ســه اولویــت مهــم شــامل:اجرای نظــام 

ــیب  ــه ســامانه س ــل س ــات و تکمی ــی شــدن خدم ارجــاع ، الکترونیک

ــد  ــدار تاكی ــع پای ــن مناب ــا تامی ــه هــا ب ــرل هزین ــاب و كنت ، ســینا و ن

نمــود.

جزایــری افــزود: وی همچنیــن اظهــار داشــت: مدیــران بایــد عــزم جــزم 

بــرای اجــرای ایــن ســه اولویــت داشــته باشــند.

سرپرســت معاونــت بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد گفــت: 

در ادامــه توســط مدیــران حــوزه وزارت، برنامه هــای اولولیــت دار وزارت 

بهداشــت درمــان و آمــوزش پزشــکی تشــریح گردیــد.

جذب ۵۷ دانش آموز بهورزی در استان چهارمحال و بختیاری

حضور معاون بهداشتی در اجالس معاونین بهداشتی دانشگاههای سراسر کشور
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ــت  ــز بهداش ــای مرک ــاری ه ــا بیم ــارزه ب ــروه مب ــر گ ــدا؛ مدی وب

اســتان چهارمحــال و بختیــاری، رونــد شــیوع دیابــت را نگــران 

کننــده دانســت و افــزود: در حــال حاضــر یــک میلیــون کــودک 

و نوجــوان کمتــر از ۱۹ ســال در جهــان مبتــال بــه دیابــت نــوع 

یــك هســتند.

ــش  ــزود: افزای ــور اف ــن آذری پ ــر محس ــدا؛  دکت ــزارش وب ــه گ ب

شــیوع بیمــاری دیابــت در جهــان، ایــن بیمــاری را بــه بزرگتریــن 

اپیدمــی تاریــخ تبدیــل کــرده اســت.

بــه گفتــه وی، تــا پایــان ســال ۲۰۱۷ بیــش از ۴۲۵ میلیــون نفــر 

از مــردم در ســنین ۲۰ تــا ۷۹ ســال بــه دیابــت مبتــال بــوده انــد 

کــه پیــش بینــی مــی شــود ایــن رقــم تــا ســال ۲۰۴۵ بــه ۶۱۹ 

میلیــون نفــر برســد.

دکتــر آذری پــور تصریــح کــرد: رونــد شــیوع دیابــت در کــودکان 

و نوجوانــان نیــز نگــران کننــده اســت بــه گونــه ای کــه در ســال 

ــان  ــال در جه ــر از ۱۴ س ــان كمت ــودكان و نوجوان ــداد ك ۲۰۱۵ تع

كــه مبتــال بــه دیابــت نــوع یــك هســتند از مــرز نیــم میلیــون 

نفــر گذشــت.

وی اضافــه کــرد: ســاالنه ۴ میلیــون نفــر در اثــر عــوارض بیمــاری 

ــون  ــد و ۳۲۹ میلی ــی دهن ــت م ــود را از دس ــان خ ــت ج دیاب

ــه  ــند ک ــی باش ــز م ــل گلوک ــالل تحم ــار اخت ــان دچ ــر در جه نف

در صــورت عــدم مداخلــه موثــر اغلــب آنهــا بــه دیابــت مبتــال 

خواهنــد شــد.

ــت  ــد جمعی ــر ۱۱ درص ــال حاض ــت: در ح ــور گف ــر آذری پ دکت

بــاالی ۲۵ ســال کشــور مبتــال بــه دیابــت هســتند و حداقــل ۲۵ 

ــد. ــان از بیمــاری خــود اطــالع ندارن درصــد آن

ــز بهداشــت اســتان  ــا بیمــاری هــای مرک ــارزه ب ــر گــروه مب مدی

ــا  ــران ب ــالمی ای ــوری اس ــت: جمه ــاری گف ــال و بختی چهارمح

ــه تعهــد خــود در زمینــه دسترســی بــه اهــداف ســند  توجــه ب

ــازه  ــر در ب ــر واگی ــای غی ــاری ه ــرل بیم ــی پیشــگیری و کنت مل

ــودی  ــیر صع ــت س ــده اس ــد گردی ــا ۱۴۰۴ متعه ــی ۱۳۹۴ ت زمان

ــد. ــف نمای ــال ۱۴۰۴ متوق ــا س ــت را ت ــیوع دیاب ش

ــان مــاه هــر  ــن راســتا از ۱۹ آب ــزود: در همی ــور اف ــر آذری پ دکت

ــاری  ــت بیم ــه اهمی ــی در زمین ــانی همگان ــالع رس ــاله اط س

ــردد. ــی گ ــام م ــت انج ــی دیاب ــا روز جهان ــان ب ــت همزم دیاب

وی اظهــار داشــت: بــا توجــه بــه نقــش ویــژه خانــواده هــا در 

رفــع عوامــل خطــر و رفتــاری قابــل تغییــر در جلوگیــری از ابتــال 

بــه دیابــت نــوع ۲ ، شــعار روز جهانــی دیابــت بــرای دو ســال 

متوالــی دیابــت و خانــواده نامگــذاری شــده اســت.

ــت اشــاره و  ــی دیاب ــه مل ــام هفت ــن ای ــه عناوی ــه ب وی در ادام

ــا عنــوان "دیابــت، رســانه  ــان مــاه ب افــزود: شــنبه مــورخ ۱۹ آب

و خانــواده"، یکشــنبه مــورخ ۲۰ آبــان مــاه بــا عنــوان "دیابــت، 

ــوان  ــا عن ــان مــاه ب ــواده"، دوشــنبه مــورخ ۲۱ آب آمــوزش و خان

ــاه  ــان م ــواده"، ســه شــنبه مــورخ ۲۲آب ــه و خان ــت، تغذی "دیاب

ــواده"،  ــاد و خان ــردم نه ــای م ــازمان ه ــت، س ــوان "دیاب ــا عن ب

چهارشــنبه مــورخ ۲۳ آبــان مــاه بــا عنــوان "دیابــت، غربالگــری 

و خانــواده"، پنجشــنبه مــورخ ۲۴آبــان مــاه بــا عنــوان "دیابــت، 

ــان  ــورخ ۲۵ آب ــه م ــواده"، جمع ــی و خان ــای محل ــارکت ه مش

ــواده"  ــی و خان ــای بدن ــت ه ــت، فعالی ــوان "دیاب ــا عن ــاه ب م

نامگــذاری شــده اســت.

یک میلیون کودک و نوجوان کمتر از ۱۹ سال در جهان مبتال به 

دیابت نوع یک هستند

کاهش سن ابتال به بیماری ایدز بر نگرانی ها در خصوص این 

بیماری دامن می زند

ــوم پزشــکی شــهرکرد و  ــگاه عل ــدا؛ سرپرســت معاونــت بهداشــتی دانش وب

ــدز  ــاری ای ــاری ، از بیم ــز بهداشــت اســتان چهارمحــال و بختی ــس مرک رئی

بعنــوان معضــل بــزرگ حــوزه ســالمت یــاد کــرد و افــزود: ســه موضــوع بــر 

حساســیت بیمــاری ایــدز مــی افزایــد.

بــه گــزارش وبــدا؛ ســید راشــد جزایــری در جلســه هماهنگــی برگــزاری هفته 

اطــالع رســانی ایــدز گفــت: رونــد افزایــش نحــوه انتقــال بیمــاری از تزریــق 

ــری  ــاری و براب ــه بیم ــال ب ــن ابت ــش س ــی، کاه ــه جنس ــه رابط ــترک ب مش

جنســیتی از موضوعــات نگــران کننــده پیرامــون بیمــاری ایــدز اســت.

ــوزش  ــا و آم ــت ه ــام مراقب ــان و انج ــوص درم ــرد: در خص ــح ک وی تصری

ــث  ــا در بح ــت ام ــده اس ــته ش ــی برداش ــای بزرگ ــانی گام ه ــالع رس و اط

ــتیم. ــتر هس ــالش بیش ــد ت ــان نیازمن ــان همچن ــایی مبتالی شناس

ــتم  ــانی ایدز(هش ــالع رس ــه اط ــتا در هفت ــن راس ــت: در همی ــری گف جزای

ــی و  ــی، آموزش ــوع فرهنگ ــای متن ــه ه ــاه) برنام ــم آذرم ــت چهارده لغای

ــر  ــرض خط ــراد در مع ــدف و اف ــای ه ــروه ه ــرای گ ــن و ب ــی تدوی خدمات

ــردد. ــی گ ــرا م اج

بــه گفتــه وی، اســتقرار اتوبــوس اطــالع رســانی ایــدز در محــل هــای پرتردد 

و پایانــه هــای مســافربری، نواختــن زنــگ ایدز در مــدارس اســتان، غربالگری 

زنــان بــاردار، آمــوزش و اطــالع رســانی بــه زندانیــان و معتــادان تزریقــی، 

ارائــه خدمــات تیــم هــای ســیار در مناطــق پرخطــر و آســیب پذیــر و تاکیــد 

بــر آمــوزش مــداوم و مســتمر گــروه هــای هــدف از جملــه اقداماتــی اســت 

ــر در ســطح اســتان اجــرا  ــگ ت ــه اطــالع رســانی بشــکل پررن ــه در هفت ک

مــی شــود.

رئیــس مرکــز بهداشــت اســتان چهارمحــال و بختیــاری در ادامــه از فراهــم 

شــدن امــکان دسترســی آســان متقاضیــان بــه بســته هــای کاهــش آســیب 

در مراکــز بهداشــتی خبــر داد.

ــت  ــده اس ــعی ش ــانی س ــالع رس ــه اط ــن در هفت ــت: همچنی ــری گف جزای

ــون  ــی، تریب ــانه ای و تبلیغات ــف رس ــای مختل ــت ه ــتفاده از ظرفی ــا اس ب

ائمــه جمعــه و جماعــات نســبت بــه حســاس ســازی جامعــه و گــروه هــای 

آســیب پذیــر و کمــک بــه کاهــش مــوارد ابتــال و پیشــگیری از انتقــال ایــن 

بیمــاری اقــدام نمائیــم.



۲۲

وبــدا؛ کارشــناس درمــان ســوء مصــرف مــواد در معاونــت درمــان دانشــگاه علــوم 

پزشــکی شــهرکرد گفــت: بــا توجــه بــه اینکــه ۵۰ درصــد از مبتالیــان بــه ویــروس

HIV از بیمــاری خــود اطــالع ندارنــد ، الزم اســت افــرادی کــه در مراکــز درمــان 

ســوء مصــرف مــواد تحــت درمــان هســتند از نظــر ابتــال بــه ایــن بیمــاری مــورد 

غربالگــری قــرار گیرنــد.

بــه گــزارش وبــدا بــه نقــل از روابــط عمومــی معاونــت؛ ارژنــگ فریدونــی افــزود: 

ــار ایــن  ــه بصــورت رایــگان در اختی غربالگــری توســط کیتهــای آزمایشــگاهی ک

مراکــز قــرار داده شــده انجــام مــی شــود. 

ــای  ــتای ارتق ــت: در راس ــار داش ــه اظه ــن برنام ــات ای ــا جزئی ــه ب وی در رابط

خدمــات درمــان و کاهــش آســیب افــراد دارای اختــالالت ســوء مصــرف مــواد، 

ــا رویکــرد نویــن روز یکشــنبه  کارگاه آموزشــی PIT ( تســت و مشــاوره HIV ) ب

مورخــه ۲۲ / ۷ / ۹۷ در محــل ســالن اجتماعــات معاونــت درمــان برگــزار شــد.

بــه گفتــه وی، در ایــن برنامــه آموزشــی ۶۰ نفــر از پزشــکان و پرســتاران مراکــز 

درمــان ســوء مصــرف مــواد حضــور داشــتند.

کارشــناس معاونــت درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد، هــدف از برگــزاری 

ایــن کارگاه را ارتقــاء دانــش و مهــارت همــکاران مراکــز و آشــنایی بــا چگونگــی 

انجــام تســت و مشــاوره HIV بــا رویكــرد نویــن عنــوان نمــود.

ــت  ــان و معاون ــت درم ــکاری معاون ــا هم ــت ب ــن نشس ــت: ای ــار داش ــان اظه ــی در پای فریدون

بهداشــتی اســتان و تدریــس خانــم دکتــر شــهرجردی رئیــس گــروه بیماریهــای واگیــر معاونــت 

ــد. بهداشــتی طراحــی و اجــرا گردی

ــاری گفــت:  ــی چهارمحــال و بختی ــوم پزشــکی، خدمــات بهداشــتی و درمان ــر درمــان دانشــگاه عل ــدا؛ مدی وب

پنجمیــن جلســه کمیتــه منابــع، مصــارف و کمیتــه پایــش برنامــه تحــول نظــام ســالمت بــا حضــور معــاون 

ــزار شــد. ــم اقتصــاد درمــان بیمارســتان هــا و اداره اقتصــاد درمــان برگ ــران و تی درمــان، روســا ، مدی

بــه گــزارش وبــدا بــه نقــل از روابــط عمومــی معاونــت؛ دکتــر علیمــراد ســلیمیان افــزود: در ایــن جلســه گــزارش 

در خصــوص بررســی کارکــرد خدمــات ۶ ماهــه اول ۹۶ و ۹۷  توســط روســای بیمارســتان هــا ارائــه گردیــد.

وی تصریح کرد: همچنین  نتایج بازخورد بازدید انجام شده توسط تیم پایش گزارش شد.

دکتــر ســلیمیان افــزود: در حاشــیه ایــن جلســه نیــز لــوح 

کشــوری تجــارب موفــق در خصــوص تجهیــزات پزشــکی 

ــهداء  ــتان ش ــس بیمارس ــه رئی ــان ب ــاون درم ــط مع توس

لــردگان اعطــا شــد.

ــا  ــک روزه "آشــنایی ب ــی ی ــزاری کنفرانــس علم ــوم پزشــکی شــهرکرد ، از برگ ــان دانشــگاه عل ــر درم ــدا؛ مدی وب

ــر داد. ــاه ۹۷ خب ــن روز از آذرم ــت و دومی ــتانها"  در بیس ــی بیمارس ــار بخش ــای اعتب ــنجه ه س

بــه گــزارش وبــدا؛ دکتــر علیمــراد ســلیمیان افــزود: ایــن کنفــراس بمنظــور افزایــش آگاهــی گروههــای هــدف 

ــار بخشــی ادواری و رفــع نقــاط ضعــف از ســاعت ۸ الــی ۱۴ در ســالن همایــش  ــا ســنجه هــای اعتب برنامــه ب

معاونــت درمــان برگــزار مــی گــردد.

وی تصریــح کــرد: عالقــه منــدان جهــت ثبــت نــام مــی تواننــد از تاریــخ ۱۷ آذر مــاه بــه ســایت آمــوزش مــداوم 

دانشــگاه مراجعــه و ثبــت نــام کننــد.

ــرای  ــازی ب ــت وامتی ــص کارشناســان پرســتاری اس ــه مخت ــن برنام ــر شــد، ای ــه متذک ــر ســلیمیان در ادام دکت

ــد نخواهــد داشــت. ــوده ان ــس شــرکت نم ــن کنفران ــی ای ــه در دوره قبل ــرادی ک اف

ــا ســنجه هــای بالینــی و  ــی بیمــار، آشــنایی ب ــار بخشــی در بیمارســتان هــا، ایمن ــه گفتــه وی، اهمیــت اعتب ب

ســنجه هــای مدیریتــی، ارائــه ســنجه هــای اورژانــس و ارائــه نمونــه از تجربیــات بیمارســتان هــا در رابطــه بــا 

اعتبــار بخشــی از جملــه مباحثــی اســت کــه در ایــن کنفرانــس علمــی یکــروزه مطــرح مــی شــود.

برگزاری کارگاه یک روزه آموزشی PIT ( تست و مشاوره HIV ) با رویکرد نوین

برگزاری پنجمین جلسه کمیته منابع، مصارف و کمیته پایش برنامه تحول نظام سالمت

کنفرانس "آشنایی با سنجه های اعتبار بخشی بیمارستانها" در آذرماه جاری برگزار می شود



۲۳

وبــدا؛ سرپرســت معاونــت آموزشــی دانشــگاه علــوم پزشــکی، خدمــات بهداشــتی و درمانــی چهارمحــال و بختیــاری 

گفــت: کارگاه بــاز اندیشــی و بازخــورد در آمــوزش پزشــکی در ایــن دانشــگاه برگــزار گردیــد.

بــه گــزارش وبــدا؛ دکتــر بــرزو خالــدی فــر افــزود:  کارگاه بــاز اندیشــی و بازخــورد در آمــوزش پزشــکی بــه همــت مرکــز 

مطالعــات و توســعه آمــوزش پزشــکی از ســاعت  ۹ الــی ۱۳ بیســتمین روز از آذرمــاه ۹۷ در ســالن کنفرانــس معاونــت 

تحقیقــات و فنــاوری بیمارســتان هاجــر(س) شــهركرد برگــزار گردیــد.

وی تصریح کرد: این کارگاه ویژه اعضای هیات علمی بالینی و دانشکده پرستاری و مامایی می باشد.

دکتــر خالــدی فــر در خصــوص نحــوه ثبــت نــام در ایــن کارگاه اظهــار داشــت: متقاضیــان توانســتند تــا تاریــخ ۱۹ 

آذرمــاه بــا مراجعــه بــه ســایت مرکــز مطالعــات و توســعه آمــوزش پزشــکی و بــا ورود بــه ســامانه توانمنــد ســازی 

اعضــای هیــات علمــی(edc.skums.ac.ir)، فــرم ثبــت نــام را تکمیــل و ارســال نماینــد.

ــال کالب" توســط مرکــز  ــوم پزشــکی شــهرکرد گفــت: کارگاه" ژورن ــدا؛ سرپرســت معاونــت آموزشــی دانشــگاه عل وب

ــزار گردیــد. مطالعــات و توســعه آمــوزش پزشــکی برگ

بــه گــزارش وبــدا؛ دکتــر بــرزو خالــدی فــر افــزود: ایــن کارگاه آموزشــی روز چهارشــنبه ۲۸ آذرمــاه از ســاعت ۹ الــی ۱۳ 

در ســالن کنفرانــس معاونــت تحقیقــات و فنــاوری بیمارســتان هاجــر(س) بــا حضــور اعضــای هیــات علمــی بالینــی 

و دانشــکده پرســتاری و مامایــی برگــزار  گردیــد.

وی، در خصــوص نحــوه ثبــت نــام در کارگاه اظهــار داشــت: متقاضیــان توانســتند تــا تاریــخ ۲۷ آذرمــاه جــاری بــا 

مراجعــه بــه ســایت مرکــز مطالعــات (edc.skums.ac.ir)، ورود بــه ســامانه توانمنــد ســازی اعضــای هیــات علمــی  

باتکمیــل و ارســال فــرم مربوطــه ثبــت نــام نماینــد.

کارگاه باز اندیشی و بازخورد در آموزش پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد برگزار  شود

کارگاه آموزشی ژورنال کالب شهرکرد برگزار شد

دی ماه ۹۷ | شهـــرکــرد
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وبــدا؛ معــاون تحقیقــات و فنــاوری دانشــگاه علــوم پزشــکی، خدمــات بهداشــتی و درمانــی 

ــی  ــز در دومیــن همایــش مل ــزی دانشــگاه نی ــه مرک ــاری گفــت: کتابخان چهارمحــال و بختی

ــت  ــه نخس ــب رتب ــه کس ــق ب ــال ۱۳۹۷ موف ــالمت در س ــات س ــکی و اطالع ــداری پزش کتاب

ــال ۱۳۹۷  ــور" در س ــپ ۳ كش ــكی تی ــوم پزش ــگاههای عل ــزی دانش ــه مرك ــن كتابخان "برتری

ــد.  گردی

بــه گــزارش وبــدا؛ دکتــر ســید کمــال صولتــی افــزود: همچنیــن در ایــن همایــش از جلیــل 

ــزی و  ــای مرک ــه ه ــده کتابخان ــدار برگزی ــوم کتاب ــه س ــز رتب ــوان حائ ــردی بعن ــی دهک قان

ــد. ــل آم ــل بعم ــور تجلی ــكی كش ــوم پزش ــای عل ــگاه ه ــكده ای دانش دانش

بــه گفتــه وی،دومیــن همایــش ملــی کتابــداری پزشــکی و اطالعــات ســالمت بــه همــت معاونــت تحقیقــات و فنــاوری وزارت 

بهداشــت در دانشــگاه علــوم بهزیســتی و توانبخشــی برگــزار شــد.

وی تصریــح کــرد: قانــی مســئول واحــد علــم ســنجی و منابــع الکترونیــک دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد در ایــن همایــش 

موفــق بــه کســب رتبــه ســوم گردیــد.

وی بــا ابــراز خرســندی از موفقیــت کســب شــده توســط دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان اظهارداشــت: ایــن موفقیــت حاصــل 

عملکــرد کلیــه همــکاران کتابــدار در مجموعــه كتابخانــه مركــزی و كتابخانــه هــای دانشــكده ای و بیمارســتانی مــی باشــد لــذا 

قــدردان تــالش هــای تمامــی ایــن عزیــزان هســتیم.

کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد موفق به کسب رتبه نخست و 

جلیل قانی بعنوان کتابدار برگزیده دانشگاههای علوم پزشكی كشور معرفی شد

وبــدا؛ معــاون تحقیقــات و فنــاوری دانشــگاه علــوم پزشــکی، خدمــات 

بهداشــتی و درمانــی چهارمحــال و بختیــاری از برگــزاری اولیــن اســتارتاپ 

ــگاه  ــن دانش ــاه در ای ــم آذرم ــت نه ــم لغای ــالم از هفت ــه س ــد تغذی ویکن

خبــر داد.

ــزود: ایــن اســتارتاپ  ــزارش وب دا؛ دکتــر ســید کمــال صولتــی اف ــه گ ب

ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــاوری دانش ــات و فن ــت تحقیق ــکاری معاون ــا هم ب

شــهرکرد، مرکــز رشــد فنــاوری ســالمت علــوم پزشــكی شــهركرد و پــارك 

علــم و فنــاوری اســتان بــا حضــور معــاون دفتــر توســعه فنــاوری ســالمت 

ــات و  ــن تحقیق ــكی و معاونی ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم وزارت بهداش

فنــاوری و دانشــجویانی از دانشــگاه هــای علــوم پزشــكی قطــب ۷ كشــور 

شــامل: دانشــگاه علــوم پزشــكی یــزد، دانشــگاه علــوم پزشــكی اصفهــان 

و دانشــگاه علــوم پزشــكی كاشــان بــه مــدت ســه روز در ســالن همایــش 

هــای ابــن ســینای مجتمــع رحمتیــه در حــال برگــزاری اســت.

وی، محورهــای ایــن رویــداد را شــامل: مــواد افزودنــی ســنتیک و اهمیت 

ــای کشــاورزی (ســموم ،  ــی، نهاده ــای طبیع ــی ه ــتفاده از افزودن اس

کودهــا، آالینــده هــای میکروبــی و شــیمیایی)، امنیــت غذایــی، اصــالح 

ــالل در  ــوالت ح ــک، محص ــاورزی ارگانی ــی، کش ــرف غذای الگــوی مص

صنعــت غذایــی،   شــیوه هــای بازاریابــی نویــن در حــوزه مــواد غذایــی، 

ــاورزی  ــالم، كش ــذای س ــد غ ــازی در تولی ــت و استانداردس ــرل كیفی كنت

ســالم در جهــت تولیــد غــذای ســالم، ارائــه شــیوه هــای نویــن در تولیــد 

غــذای ســالم و ســایر محورهــای مرتبــط بــا تغذیــه ســالم عنــوان كــرد.

ــخنرانی  ــدی از س ــره من ــن به ــداد ضم ــن روی ــت: در ای ــار داش وی اظه

ــر،  ــن ام ــاوری و متخصصی ــات و فن ــه در حــوزه تحقیق اســاتید فرهیخت

ایــده هــای برتــر توســط کارآفرینــان برتــر کشــوری ارائــه و کارگاه هــای 

ــی  ــی از معرف ــود.دکتر صولت ــی ش ــزار م ــه برگ ــن زمین ــی در ای تخصص

محصــوالت ســالمت محــور در حاشــیه ایــن اســتارتاپ خبــر داد و افــزود: 

ــای  ــم ه ــامی تی ــالم اس ــا اع ــاه ب ــم آذرم ــه، نه ــداد روز جمع ــن روی ای

ــان  ــود پای ــه کار خ ــئولین ب ــر از مس ــز و تقدی ــدای جوای ــده و اه برگزی

مــی دهد.بــه گفتــه وی، بــه گــروه هــای برگزیــده، تندیــس رویــداد، لــوح 

ــز رشــد  ــتقرار در مرک ــاز اس ــده اهــدا و امتی ــدی ارزن ــز نق ــر و جوای تقدی

فنــاوری ســالمت دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد و امتیــاز اســتقرار در 

پــارک علــم و فنــاوری اســتان تعلــق مــی گــردد.

نخستین رویداد ملی کارآفرینی (استارتاپی) تغذیه سالم در چهارمحال و بختیاری
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ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــاوری دانش ــات و فن ــاون تحقیق ــدا؛ مع وب

ــه ســالم در  ــی تغذی ــی کارآفرین ــداد مل شــهرکرد در نخســتین روی

ایــن دانشــگاه گفــت: بیــش از ۶.۵ میلیــون نفــر دچــار فشــارخون 

بــاال هســتند کــه از بیمــاری خــود مطلــع نیســتند.

بــه گــزارش وبــدا؛ دکتــر ســید کمــال صولتــی افــزود: ایــن درحالی 

ــتاندارد  ــر اس ــران ۲ براب ــور ای ــک در کش ــرف نم ــه مص ــت ک اس

جهانــی و حــدود ۱۱ گــرم بــرای هــر فــرد اســت.

ــت  ــا دانس ــاری ه ــیاری از بیم ــت بس ــالم را عل ــه ناس وی، تغذی

ــران  ــی در ای ــاورزی مصرف ــموم کش ــرانه س ــرد: س ــح ک و تصری

ــا ۷۰ گــرم اســت و ایــن  ــزان در اروپ حــدود ۴۰۰ گــرم و ایــن می

درحالــی اســت کــه ۹۰ درصــد بقایــای ســموم کشــاورزی در ایــن 

ــل  ــی از دالی ــموم یک ــن س ــه ای ــد ک ــی مان ــی م ــوالت باق محص

ــت.  ــرطان اس ــاد س ایج

ــز  ــا نی ــی ه ــی ایران ــان اینکــه ســبک زندگ ــا بی ــی ب ــر صولت دکت

ــا  ــی ه ــذا خــوردن ایران ــه روش غ ــت، اشــاره ای ب درســت نیس

ــه و در  ــج دقیق ــان غذاخــوردن پن ــران زم ــزود: در ای داشــت و اف

ــت.وی در  ــی اس ــوع غذای ــا تن ــراه ب ــه هم ــا ۴۰ دقیق ــا ۳۰ ت اروپ

ادامــه تولیــد محصــول را از نیازهــای اساســی کشــور دانســت و 

بــر لــزوم ورود دانشــگاه هــای علــوم پزشــکی و وزارت بهداشــت، 

درمــان و آمــوزش پزشــکی در حــوزه تولیــد و بکارگیــری علــم در 

حــوزه ســالمت و توجــه بــه اقتصــاد دانــش بنیــان تاکیــد کــرد.

ــن اســتارتاپ  ــزاری چنی ــرد برگ ــدواری ک ــراز امی ــی اب ــر صولت دکت

هایــی بتوانــد ضمــن تاکیــد بــر نقــش تغذیــه ســالم در حفــظ و 

ارتقــاء ســالمت جامعــه ، زمینــه ســاز برداشــتن گام هــای بلنــد و 

محکــم در راســتای تولیــد محصــوالت ســالم باشــد.

ــاری  ــال و بختی ــتان چهارمح ــاوری اس ــم و فن ــارک عل ــس پ رئی

ــت  ــالی اس ــد س ــت: چن ــار داش ــی اظه ــداد مل ــن روی ــز در ای نی

گفتمان هایــی همچــون اســتارتاپ در جامعــه تســری یافتــه 

ــه وجــود  ــز موجــب ب ــی شهرنشــینی نی ــی زندگ اســت و از طرف

آمــدن مشــکالتی ماننــد آلودگــی هــوا شــده کــه در ایــن میــان 

ــه  ــا را ب ــد و چالش ه ــدان آین ــه می ــده ب ــراد صاحــب ای ــد اف بای

فرصــت تبدیــل کننــد. دکتــر اســماعیل پیرعلــی افــزود: امــروزه در 

ــد و درآمدهــای  ــا شــرکت هایی در حــوزه ســالمت کار می کنن دنی

ــنا  ــات آش ــگ و ادبی ــن فرهن ــا ای ــد ب ــذا بای ــد ل ــاردی دارن میلی

باشــیم و بــه ســمت کســب و کارهــای عملیاتــی در زندگــی مــردم 

برویــم.  وی خاطرنشــان کــرد: امــروز فضــای کســب و کار دولتــی 

و کارخانجــات از کشــورهای توســعه یافتــه رخــت برمی بنــدد و در 

ایــران نیــز بایــد ایــن بســتر را فراهــم کنیــم كــه نیازمنــد حمایــت 

ــتارتاپ  ــن اس ــان ای ــا پای ــد ب ــت: امی ــت. وی گف ــئوالن اس مس

حداقــل پنــج تــا ۱۰ ایــده بــه پــارک علــم و فنــاوری اســتان ارائــه 

ــازار ســازی شــوند.  شــده و در نهایــت تجــاری ســازی و ب

ــتارتاپی  ــی اس ــی کارآفرین ــداد مل ــتین روی ــت، نخس ــی اس گفتن

ــوم  ــم آذرمــاه در دانشــگاه عل ــم لغایــت نه ــه ســالم از هفت تغذی

ــد. ــزار ش ــهرکرد برگ ــکی ش پزش

وبــدا؛ معــاون تحقیقــات و فنــاوری دانشــگاه علــوم پزشــکی، خدمــات 

آخریــن  ارائــه  از  بختیــاری،  بهداشــتی و درمانــی چهارمحــال و 

ــتانی  ــگاه اس ــگاه در نمایش ــن دانش ــگران ای ــتاوردهای پژوهش دس

ــر داد. ــش خب ــه پژوه هفت

بــه گــزارش وبــدا؛ دکتــر ســید کمــال صولتــی افــزود: در این نمایشــگاه 

ــن  ــط محققی ــده توس ــام ش ــای انج ــش ه ــن پژوه ــاخص تری ش

دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد از روز شــنبه لغایــت چهارشــنبه ۲۸ 

ــرار گرفتــه انــد. آذرمــاه ۹۷  در معــرض دیــد عمــوم ق

ــن  ــهرکرد، ضم ــکی ش ــوم پزش ــگاه عل ــه دانش ــه وی، در غرف ــه گفت ب

معرفــی محصــوالت و داروهــای گیاهــی هســته هــای فنــاور و 

ی دانــش بنیــان مســتقر در مرکــز رشــد فنــاوری دانشــگاه  شــرکت

ی دانــش  ــاور و شــرکت ــد شــده هســته هــای فن ــزات تولی ، تجهی

بنیــان مســتقر در مرکــز رشــد فنــاوری دانشــگاه نیــز در معــرض دیــد 

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــدگان ق ــد كنن بازدی

دکتــر صولتــی، مســتندات مربــوط بــه اختراعــات محققــان دانشــگاه 

علــوم پزشــکی شــهرکرد، کتــب چــاپ شــده توســط انتشــارات 

دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد، پایــان نامــه هــای منتخــب انجــام 

ــی را از دیگــر مــواردی داســت كــه در  شــده در حــوزه گیاهــان داروئ

ــش گذاشــته شــده اســت. ــه نمای ایــن نمایشــگاه ب

ــات  ــکی، خدم ــوم پزش ــگاه عل ــاوری دانش ــات و فن ــاون تحقیق مع

بهداشــتی و درمانــی چهارمحــال و بختیــاری گفــت: همچنیــن 

ــه اول پژوهشــی در  ــب رتب ــال کس ــه ۱۴ س ــوط ب ــس هــای مرب تندی

میــان دانشــگاه هــای همتــراز در معــرض دیــد بازدیــد کننــدگان قــرار 

ــت.  ــه اس گرفت

بــه گفتــه وی، در ایســتگاه ســالمت غرفــه دانشــگاه خدمــات ســنجش 

ــه  ــون و ارائ ــار خ ــون، وزن و فش ــد خ ــن قن ــامل: تعیی ــالمت ش س

ــان   ــدگان متقاضی ــرکت کنن ــه ش ــکی ب ــی پزش ــای عموم ــاوره ه مش

ــه گردیــد. ارائ

نخستین رویداد ملی کارآفرینی (استارتاپی) تغذیه سالم در چهارمحال و بختیاری برگزار گردید

ارائه آخرین دستاوردهای پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در نمایشگاه استانی هفته پژوهش
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ــوم پزشــکی شــهرکرد  ــگاه عل ــاوری دانش ــات و فن ــاون تحقیق ــدا؛ مع وب

ــه پژوهــش در ایــن دانشــگاه و  ــزاری همایــش گرامیداشــت هفت از برگ

ــر داد. ــگاهی خب ــتانی و دانش ــر اس ــگران برت ــل از پژوهش تجلی

بــه گــزارش وبــدا، دکتــر ســید کمــال صولتــی افــزود: همچنیــن در ایــن 

ــاوری تشــریح و  همایــش وضعیــت دانشــگاه در حــوزه تحقیقــات و فن

ضمــن بیــان نیازهــا و مطالبــات تعــدادی از پژوهشــگران بــه نمایندگــی 

از پژوهشــگران دانشــگاه از محققیــن برتــر تجلیــل بعمــل آمــد.

بــه گفتــه وی، در گــروه علــوم پایــه از دانشــکده هــای پزشــکی و فنــاوری 

هــای نویــن و هیــات علمــی پژوهشــی از دکتــر ســید عبــاس میرزایــی، 

دکتــر زهــرا لــری گوئینــی و دکتــر فاطمــه الهیــان تجلیــل بعمــل آمــد.

از دانشــکده هــای پزشــکی و  وی افــزود: از گــروه علــوم بالینــی 

دندانپزشــکی نیــز از دکتــر ناهیــد جیــواد ، دکتــر حــوری وش قــادری و 

ــد. ــل آم ــل بعم ــا تجلی ــال محمودنی ــر لی دکت

وی اظهــار داشــت: ســارا شــهبازی و دکتــر مســعود لطفــی زاده نیــز بــه 

ــن و  ــهرکرد و بروج ــی ش ــتاری و مامای ــای پرس ــکده ه ــب از دانش ترتی

پیراپزشــکی  و  بهداشــت  هــای  دانشــکده 

ــدند. ــل ش تجلی

ــره  ــدی قط ــر مه ــت: دکت ــی گف ــر صولت دکت

نیــز بعنــوان محقــق برگزیــده جــوان و ســعید 

و  امیــن ســلطانی   ، حیــدری سورشــجانی 

شــهربانو پرچمــی بعنــوان کارشناســان محقــق 

ــر از دیگــر تجلیــل شــدگان ایــن همایــش  برت

ــد. بودن

وی افــزود: علــی نــوری در مقطــع کارشناســی 

ارشــد، رضــا حیــدری در مقطــع کارشناســی و 

فاطمــه خالــدی سردشــتی در مقطــع پزشــکی 

بعنــوان دانشــجویان محقــق برگزیــده مــورد تجلیــل قــرار گرفتنــد.

بــه گفتــه، در حــوزه مقــاالت برتــر نیــز از دکتــر هاجــر یعقوبــی تجلیــل 

بعمــل آمــد.

ــر اســفندیار  ــی و دکت ــی خوی ــر حســین امین ــت: دکت ــی گف ــر صولت دکت

ــد. ــش بودن ــن همای ــل شــدگان ای ــر تجلی ــز از دیگ ــان نی حیدری

ــزود:  ــوم پزشــکی شــهرکرد اف معــاون تحقیقــات و فنــاوری دانشــگاه عل

همچنیــن دکتــر کــورش اشــرفی و فاطمــه آزدگان دهکــردی بــه ترتیــب 

بعنــوان فنــاور برتــر اســتانی و دانشــجوی برتــر اســتانی معرفــی و مــورد 

تجلیــل قــرار گرفتنــد.

ــن آوری در  ــه پژوهــش و ف ــت هفت ــش گرامیداش ــت، همای ــی اس گفتن

ــگاه  ــت دانش ــور سرپرس ــا حض ــاه ۹۷، ب ــن روز از آذرم ــت و هفتمی بیس

ــی و  ــاوری، فرهنگ ــات و فن ــن تحقیق ــهرکرد، معاونی ــکی ش ــوم پزش عل

دانشــجویی، اجتماعــی و اعضــای هیــات علمــی دانشــگاه، دانشــجویان 

و کارکنــان در ســالن اجتماعــات مجتمــع رحمتیــه دانشــگاه برگــزار شــد.

تجلیل از پژوهشگران نمونه دانشگاهی و استانی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

وبــدا؛ همایــش گرامیداشــت هفتــه پژوهــش و فــن آوری در بیســت و 

هفتمیــن روز از آذرمــاه ۹۷، بــا حضــور سرپرســت دانشــگاه علوم پزشــکی 

شــهرکرد، معاونیــن تحقیقــات و فنــاوری، فرهنگــی و دانشــجویی، 

اجتماعــی و اعضــای هیــات علمــی دانشــگاه، دانشــجویان و کارکنــان در 

ســالن اجتماعــات مجتمــع رحمتیــه دانشــگاه برگــزار شــد.

در ایــن همایــش ضمــن حضــور پرشــور محققیــن و همــکاران از 

پژوهشــگران برتــر اســتانی و دانشــگاهی تجلیــل بعمــل آمــد.

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

ــا ابــراز خرســندی از اینکــه فعالیــت  اســتان در ابتــدای ایــن همایــش ب

هــای پژوهشــی دانشــگاه در ســال هــای اخیــر موجــب افتخــار و فخــر 

ــه  ــن عرص ــگران ای ــی تالش ــات تمام ــت از زحم ــده اس ــگاه گردی دانش

ــرد. ــر ک تقدی

دکتــر مجیــد شــیرانی افــزود: هیــچ شــک و شــبهه ای وجــود نــدارد کــه 

توســعه فــردی و اجتماعــی کــه مهتریــن مولفــه  پیشــرفت هــر کشــوری 

ــی  ــه تمام ــان اینک ــا بی ــذرد. وی ب ــش میگ ــب دان ــیر کس ــت از مس اس

ــار  ــت اظه ــی اس ــش اله ــه از ذره ای از دان ــده برگرفت ــف ش ــوم کش عل

ــی آن  ــه ط ــت ک ــخصی اس ــه مش ــش دارای پروس ــب دان ــت: کس داش

ــه  نیازمنــد صــرف هزینــه و تــالش اســت، حــال آنکــه بــرای رســیدن ب

دانــش بایــد قابلیــت هــا را شناســایی و ســطحی از دانــش کــه قصــد 

ــد از پیــش تعییــن شــود. ــم بای ــه آن را داری رســیدن ب

دکتــر شــیرانی گفــت: آثــار و نتایــج مطالعــات نشــان مــی دهــد افــراد 

و کشــورهایی بــه کمــال و پیشــرفت رســیده انــد کــه موفــق بــه کســب 

دانــش شــده انــد.وی در ادامــه تاکیــد کــرد: اگرچــه مــا در برخــی علــوم 

عقــب افتادگیهایــی داریــم امــا خوشــبختانه در عرصــه علــوم پزشــکی در 

ــه  ــه ایــم بطــوری کــه مــی تــوان گفــت؛ ن مرزهــای  دانــش قــرار گرفت

تنهــا از بســیاری از کشــورها عقــب تــر نیســتیم بلکــه در مرحلــه ای قــرار 

ــه ایــم کــه اگــر ســاختارها درســت باشــند و درســت عمــل شــود  گرفت

مــی توانیــم ادعــای تولیــد دانــش داشــته باشــیم.

سرپرســت دانشــگاه علــوم پزشــکی، خدمــات بهداشــتی و درمانی اســتان 

گفــت: هــم اکنــون بــه لحــاظ کمیــت در عرصــه پژوهشــی دارای موفقیت 

ــه  ــارج و ب ــه خ ــن مرحل ــد از ای ــذا بای ــتیم ل ــی هس ــل توجه ــای قاب ه

ســمت کنتــرل هزینــه هــا و تحقــق پژوهــش هــا برویــم.

دکتــر شــیرانی ادامــه داد: بــرای تامیــن اهــداف تحقیقــات و تولیــد علــم 

و دانــش بایــد ســاختارها را تغییــر داد و زیــر ســاخت هــا را فراهــم کــرد 

ــزود: تحقیقــات بایــد  و از انجــام کارهــای تکــراری پرهیــز شــود .وی اف

سفارشــی انجــام شــود تــا ضمــن صرفــه جویــی در هزینــه هــا، نتایــج 

نیــز بــه کار گرفتــه شــود. وی در ادامــه نیــز توصیــه کــرد: بــرای پایــان 

نامــه هــا در مقاطــع کارشناســی ارشــد و دکتــری حرفــه ای و حتــی بــرای 

ــن  ــا ضم ــود ت ــرح موضــوع ش ــر اســت ط ــی بهت ــای تخصص ــته ه رش

ــه هــا  ــد انجــام شــدن تحقیقــات، اثربخشــی آن بیشــتر و هزین هدفمن

کاهــش پیــدا کند.دکتــر شــیرانی در ادامــه بــرای دریافــت پیشــنهادات و 

اســتفاده از نظــر صاحــب نظــران ایــن عرصــه بــرای کاهــش هزینــه هــا 

و اثــر بخشــی فعالیــت هــای تحقیقاتــی اعــالم آمادگــی کــرد.

همایش گرامیداشت هفته پژوهش و فن آوری در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد برگزار شد
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وبــدا؛ معــاون اجتماعــی دانشــگاه علــوم پزشــکی، خدمــات بهداشــتی و درمانــی چهارمحــال وبختیــاری گفــت: کمیتــه پیــام گــزاران ســالمت 

دســتگاههای اجرایــی اســتان تشــکیل جلســه داد.

بــه گــزارش وبــدا بــه نقــل از روابــط عمومــی معاونــت؛ دکتــر علــی احمــدی افــزود: ایــن جلســه مــورخ ۱۴ آذرمــاه ۹۷ بمنظــور بررســی و اســتقرار 

ــا حضــور  ــع ســالمت اســتان ب ــه جام برنام

ــتی و  ــت بهداش ــت محتــرم معاون سرپرس

ــده  ــتان، نماین ــت اس ــز بهداش ــس مرک رئی

ــا و اعضــاء  ــداران شهرســتان ه هــای فرمان

پیــام گــزاران ادارات و ســازمان هــای دولتــی 

اســتان در ســالن اجتماعــات مرکــز بهداشــت 

ــد. ــزار گردی ــتان برگ شهرس

وی در ادامــه ضمــن ارائــه ۳۱ پــروژه مصــوب 

شــده ســند برنامــه جامــع ســالمت اســتان 

نظــرات و پیشــنهادات خــود را در خصــوص 

پــروژه هــای برنامــه جامــع ســالمت از 

ــان شــد. ــی بی دســتگاههای اجرای

ــس  ــه، رئی ــه جلس ــه وی، در ادام بــه گفت

دبیرخانــه ســالمت و امنیــت غذایی اســتان، 

آییــن نامــه کمیتــه پیــام گــزاران ســالمت در 

ــرای اعضــاء  ــی را ب ــف اجرای ــتان و وظای اس

کمیتــه بصــورت کامــل تشــریح نمــود.

وبــدا؛ سرپرســت معاونــت اجتماعــی دانشــگاه علــوم پزشــکی، 

خدمــات بهداشــتی و درمانــی چهارمحــال و بختیــاری از تشــکیل 

شــصت و ســومین جلســه کارگــروه ســالمت و امنیــت غذایــی 

ایــن اســتان خبــر داد.

ــه  ــن جلس ــزود: ای ــدی اف ــی احم ــر عل ــدا؛ دکت ــزارش وب ــه گ ب

یــازده مهرمــاه ۹۷ بــا حضــور معــاون سیاســی و امنیتــی 

اســتاندار، ریاســت دانشــگاه علــوم پزشــکی و ســایر اعضــای کارگــروه در 

ــد. ــکیل ش ــتانداری تش ــی اس ــهید مردان ــالن ش س

ــه گفتــه وی، در ایــن جلســه ضمــن پیگیــری مصوبــات جلســه قبــل  ب

ــه  ــتان و ارائ ــالمت اس ــع س ــه جام ــن برنام ــی در تدوی ــت طلب و حمای

گــزارش راه انــدازی کانــون هــای ســالمت محلــه شهرســتان هــا ، چالــش 

ــه مــورخ ۹۷/۰۶/۲۰  هــای موجــود در سیاســتگذاری در خصــوص ابالغی

ــرم کشــور و وزیــر محتــرم بهداشــت درمــان و آمــوزش  وزیــر محت

ــدی  ــع بن ــزارش جم ــه گ ــت. وی، ارائ ــرار گرف ــی ق ــورد بررس ــکی م پزش

اکیــپ نظارتــی زنجیــره تولیــد آرد و نــان و ارائــه مشــکالت مربــوط بــه 

ــه کشــتار غیرمجــاز دام  ــوط ب ــه مباحــث مرب ــن آب روســتاها ، ارائ تامی

و طیــور را از دیگــر مباحــث مطــرح شــده در ایــن جلســه عنــوان کــرد.

ــش از ۹۷۰  ــت بی ــه فعالی ــا توجــه ب ــن ب ــزود: همچنی ــدی اف ــر احم دکت

نانوایــی در ســطح شهرســتان هــای نــه گانــه بــر تشــکیل اکیــپ هــای 

بازرســی و بازرســی دوره ای زنجیــره تولیــد نــان بصــورت کمــی و کیفــی 

ــرای  ــتای اج ــط در راس ــت محی ــان بهداش ــات كارشناس ــد و اقدام تاکی

بنــد دوم صــورت جلســه شــصت و ســومین كارگــروه ســالمت و امنیــت 

غذایــی اســتان تشــریح شــد.وی، تــداوم کار کمیتــه ســاماندهی حیوانــات 

ناقــل بیمــاری و نظــارت و تاکیــد بــر فعالیــت هــای ایــن کمیتــه از ســوی 

دفتــر امــور شــهری و روســتایی اســتانداری و تاکیــد بــر ســاماندهی و راه 

ــدازی ســایت هــای مربوطــه را از دیگــر موضوعــات مطــرح شــده در  ان

ایــن جلســه کارگــروه عنــوان كــرد و افــزود: ایــن موضــوع بمنظــور تامیــن 

ــان و  ــن انس ــه بی ــای منتقل ــاری ه ــگیری از بیم ــردم و پیش ــالمت م س

حیوانــات و كنتــرل جمعیــت حیوانــات ناقــل مــورد بررســی قــرار گرفــت.

سرپرســت معاونــت اجتماعــی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد در ادامه 

از تشــکیل ۲۴ کانــون و فعالیــت ۹ خانــه مشــارکت مــردم در ســالمت بــا 

ــون هــای ســالمت  حضــور ۳۰۲ عضــو در اســتان خبــر داد و افــزود: کان

ــاب از  ــای موجــود و اجتن ــت ه ــتفاده از ظرفی ــر اس ــد ب ــا تاكی ــه ب محل

ــازی  ــتر و توانمندس ــای بیش ــاركت ه ــب مش ــدف جل ــاره كاری و ه دوب

مــردم بــر اســاس دســتورالعمل ابالغــی از ســوی وزارت بهداشــت تشــكیل 

و مشــغول بــه فعالیــت هســتند.

معــاون سیاســی و امنیتــی اســتاندار نیــز در ایــن جلســه بــا اشــاره بــه 

ــه  ــن برنام ــت: ای ــار داش ــتان اظه ــالمت اس ــع س ــه جام ــن برنام تدوی

ــت  ــه و حرک ــالمت جامع ــن س ــم، تامی ــاز مه ــه دو نی ــخ ب ــی پاس در پ

علمــی در جهــت توســعه کشــور تدویــن و ســندی راهبــردی اســت کــه 

در همــه ابعــاد ســالمت (جســمی، روانــی، اجتماعــی و معنــوی ) تمرکــز 

دارد.مردانــی افــزود: تدویــن ایــن برنامــه نیازمنــد صــرف زمــان و هزینــه 

ــکاری بیــن بخشــی و درون بخشــی اســت. مشــخص و هم

ی اجرایی استان برگزاری کمیته پیام گزاران سالمت دستگاه

شصت و سومین جلسه کارگروه سالمت و امنیت 

غذایی استان تشکیل شد
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جشن 

گرامیداشت 

روز دانشجو 

برگزار شد

ــجو بــا حضــور اســتاندار، معــاون  ــن گرامیداشــت روز دانش وبــدا؛ جش

سیاســی و امنیتــی، مدیــر کل سیاســی اســتانداری، مســئول دفتــر نهــاد مقــام 

معظــم رهبــری ، ریاســت و معاونیــن دانشــگاه و جمــع کثیــری از اســاتید و 

ــزار شــد. دانشــجویان برگ

ــئولین و  ــع مس ــی در جم ــال عباس ــن اقب ــن جش ــدا؛ در ای ــزارش وب ــه گ ب

ــاد و  ــوم پزشــکی شــهرکرد، ضمــن گرامیداشــت ی دانشــجویان دانشــگاه عل

ــاد  ــوان نم ــه عن ــال ۱۳۳۲ ،روز دانشــجو را ب ــجوی س ــهدای دانش ــره ش خاط

ــت. ــجویان دانس ــتیزی دانش ــتکبار س ــی و اس آزادگ

وی بــا تبریــک روز دانشــجو بــه تمامــی دانشــگاهیان و دانشــجویان بــه ویژه 

دانشــجویان ایــن دانشــگاه اظهــار داشــت: دانشــجو تنهــا یــک عنــوان و نــام 

نیســت بلکــه دانشــجو یــک ســبک زندگــی اســت کــه از مهمتریــن ویژگــی 

هــای آن آگاهــی بخشــی و تــالش بــرای كســب علــم و دانــش اســت.

وی تصریــح کــرد: دانشــجویان جریــان ســاز هســتند و نبایــد اجــازه دهنــد 

ــران را  ــد دیگ ــجو بای ــه دانش ــد بلک ــود بگیرن ــد خ ــا را در بن ــروه آنه ــک گ ی

ــد. ــیر را روشــن نمای ــت و مس هدای

عباســی اظهــار داشــت: تاریــک بینــان و تاریــک اندیشــان همیشــه از 

دانشــجو و دانشــگاه گریــزان هســتند و بــا قشــر روشــنگر دانشــجو مشــکل 

دارنــد. وی بــا بیــان ســخنانی از دکتــر شــریعتی پیرامــون رابطــه سیاســیون و 

حاکمیــت و اســتبداد افــزود: دانشــجو بــا علــم و دانــش و آگاهــی خــود مــی 

توانــد ظلــم ســتیز باشــد.

وی تصریــح کــرد: اســتکبار در طــول ایــن ۴۰ ســال و پیــش از آن و حاکمــان 

ــا دانشــجو از  ــد ت ــوده ان ــال خفــه کــردن صــدای دانشــجو ب ــه دنب ــم ب ظال

ــاز بمانــد . آگاهــی بخشــی ب

اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری در ادامــه گفــت: اگــر بــه دنبــال حکومــت 

اســالمی هســتیم بایــد بــا دانــش، علــم و منطــق مشــکالت را ریشــه یابــی و 

مســئولین نظــام را مطلــع و بــرای حــل مشــکالت راه حــل ارائــه نمائیــم. وی 

بــا بیــان اینکــه، انتقــاد صــرف راحــت امــا بــی نتیجــه اســت افــزود: تقابــل 

و درگیــری همــه انــرژی هــا را بــه اســتحکاک تبدیــل مــی کنــد و مشــکالت 

همچنــان پــا برجــا مــی مانــد.

عباســی الزمــه حــل مشــکالت را اتحــاد، ریشــه یابــی و ارائــه راه حــل بــرای 

مشــکالت دانســت و گفــت: ایجــاد ناامیــدی و مبــارزه بــا رای مــردم راه حــل 

رفــع مشــکالت نخواهــد بــود.

در ادامــه حجــت االســالم و المســلمین حســین مولــوی نماینــده ولــی فقیــه 

ــه توصیــف ویژگــی هــای  ــی از پیامبــر اعظــم ب ــان حدیث ــا بی در دانشــگاه ب

جوانــان و دانشــجویان پرداخــت.

وی تصریــح کــرد: وقتــی پیامبــر اســالم (ص) بــرای رســالت مبعــوث شــدند 

ــردان و  ــا پیرم ــدند ام ــان ش ــم پیم ــان ه ــا ایش ــه ب ــد ک ــوان بودن ــر ج قش

ــک  ــی ی ــده ویژگ ــان دهن ــن نش ــد و ای ــف دادن ــخ مخال ــالخوردگان پاس س

ــب اســت. ــه حــق طل جــوان اســت ک

وی ادامــه داد، دانشــجویان بعنــوان جوانــان کشــور بالنــده، آینــده نگــر و بــه 

دنبــال پیشــرفت کشــور و ســاختن آینــده ای بهتــر بــرای خــود و کشورشــان 

هســتند.

حجــت االســالم و المســلمین مولــوی در ادامــه دانشــجویان را بــه غنیمــت 

ــه و  ــارت آمــوزی توصی ــم و دانــش و مه ــرای کســب عل شــمردن فرصــت ب

بــرای آنــان توفیــق موفقیــت و فرصــت بــرای خدمــت صادقانــه بــه مــردم را 

ــان مســئلت نمــود. ــد من از درگاه خدوان

ــتی و  ــات بهداش ــکی، خدم ــوم پزش ــگاه عل ــابق دانش ــس س ــن رئی همچنی

درمانــی چهارمحــال و بختیــاری بــا بیــان فرمایشــات مقــام معظــم رهبــری 

پیرامــون جایــگاه محیــط دانشــگاهی و دانشــجویان گفــت: ایشــان دانشــگاه 

را بعنــوان مرکــز تربیــت قــوه عاقلــه کشــور معرفــی کــرده انــد.

ــع  ــاتید و جم ــتانی، اس ــئولین اس ــع مس ــر در جم ــدی ف ــالن خال ــر ارس دکت

ــتند و  ــه کشورهس ــوه عاقل ــجویان ق ــزود: دانش ــجویان اف ــری از دانش کثی

ــت. ــن نیس ــور ممک ــردن کش ــه اداره ک ــوه عاقل ــدون ق ب

ــان و  ــده در دســت جوان ــد آین ــی گوین ــه م ــرد: اینک ــح ک وی تصری

ــت  ــه دس ــروز کشــور ب ــه ام ــت چراک ــارف نیس دانشــجویان اســت تع

ــل  کســانی اداره مــی شــود کــه روزی در دانشــگاه هــا بــه تحصی

ــد. ــوده ان ــغول ب مش

ــت  ــه هوی ــت توجــه دانشــجویان ب ــان اهمی ــا بی ــر ب ــدی ف ــر خال دکت

اخالقــی و حرفــه ای افــزود: دانشــجویان بایــد عــالوه بــر مســئله یابــی 

در حــل مشــکالت و ارائــه راهــکار نیــز کشــور را یــاری نماینــد.

وی ســخت کوشــی و ضریــب بــاالی هوشــی را از ویژگــی هــای 

ــار  ــزود: در کن ــوان و اف ــوم پزشــکی عن ــگاه هــای عل دانشــجویان دانش

ــای  ــته ه ــایر رش ــه س ــبت ب ــد نس ــزان بای ــن عزی ــی ای ــن دو ویژگ ای

ــا  ــند و ب ــته باش ــتری داش ــی بیش ــخت کوش ــالش و س ــگاهی ت دانش

ــب  ــرای کس ــی ب ــوزش بالین ــی و آم ــای درمان ــط ه ــور در محی حض

ــد. ــت نماین ــای الزم هم ــارت ه مه



۳۰

وبــدا؛ سرپرســت اداره نظــارت بــر مــواد غذایــی، آشــامیدنی، 

آرایشــی و بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد از آغــاز 

هفتــه جهانــی غــذا از ۲۱مهرمــاه بــا شــعار جهانــی (( رفتــار مــا 

آینــده مــا را مــی رســازد ، تــالش بــرای دنیــای بــدون گرســنه 

ــرای  ــه ب ــوی تغذی ــالح الگ ــر و اص ــی (( تغیی ــعار مل )) و ش

حفــظ و ارتقــاء ســالمت )) خبــر داد.

ــاب  ــه انتخ ــه ب ــم داوودی در ادام ــدا؛ ابراهی ــزارش وب ــه گ ب

ــی  ــانگرهای رنگ ــی، نش ــک و چرب ــد، نم ــرف قن ــش مص کاه

تغذیــه ای، برچســب اصالــت، مبــارزه بــا قاچــاق کاال، ترویــج 

و معرفــی نشــان ایمنــی و ســالمت، بعنــوان محورهــای ملــی 

ــاری  ــال ج ــذا در س ــی غ ــری روز جهان ــای سراس ــه ه برنام

اشــاره داشــت.

ــاه  ــه را شــامل: شــنبه مــورخ ۲۱مهرم ــن هفت وی روز شــمار ای

ــذا،  ــاه ۹۷: غ ــنبه ۲۲مهرم ــالمت- یکش ــی، س ــذا، آگاه ۹۷: غ

ــذا،  ــورخ ۲۳ مهرمــاه ۹۷: غ ــنبه م ــالمت- دوش ــت، س صنع

ســفیران و ســالمت- ســه شــنبه مــورخ ۲۴مهرمــاه ۹۷: غــذا، 

ــذا،  ــاه۹۷: غ ــورخ ۲۵ مهرم ــنبه م ــالمت- چهارش ــارت ، س نظ

آمــوزش ، ســالمت - پنجشــنبه مــورخ ۲۵مهرمــاه ۹۷: غــذا و 

تحــرک ، ســالمت و جمعــه ۲۷ مهرمــاه ۹۸ : غــذا، معنویــت، 

ــرد. ــوان ک ــالمت عن س

شعار ملی روز جهانی غذا سال ۱۳۹۷؛ (( تغییر و اصالح الگوی تغذیه برای حفظ و ارتقاء سالمت ))



ــگاه  ــذا و دارو دانش ــر دارو معاونــت غ ــارت ب ــر اداره نظ وب دا؛ مدی

علــوم پزشــکی شــهرکرد، از گســترش مقاومــت هــای میکروبــی بعنــوان 

ــرد. چالــش آینــده نظــام ســالمت یــاد ک

ــای  ــت ه ــش مقاوم ــوی، افزای ــده رض ــر حمی ــزارش وب دا؛ دکت ــه گ ب

ــده  ــران کنن ــیار نگ ــا را بس ــک ه ــی بیوتی ــواع آنت ــه ان ــی ب میکروب

دانســت و بــر چــاره اندیشــی بــه موقــع بــرای مقابلــه بــا ایــن تهدیــد 

ــرد. ــد ک تاکی

وی همچنیــن گســترش مقاومــت هــای میکروبــی بــه طیــف وســیعی 

از آنتــی بیوتیکهــا را بســیار فراتــر از حــد انتظــار دانســت و هشــدار داد: 

بــا ادامــه رونــد کنونــی تجویــز و مصــرف آنتــی بیوتیــک هــا در کشــور، 

بــه زودی شــاهد بــی نتیجــه مانــدن درمــان هــای آنتــی بیوتیکــی در 

درمــان بیمــاران خواهیــم بــود. دكتــر رضــوی ادامــه داد: معضــل كنونــی 

ــرف  ــز و مص ــب در تجوی ــازی مناس ــگ س ــدم فرهن ــه ع ــًا نتیج قطع

منطقــی دارو در گذشــته اســت.

ــزان  ــرانه می ــذا و دارو س ــت غ ــی معاون ــور داروئ ــناس ام ــن کارش ای

ــران را  ــا در ای ــک ه ــی بیوتی ــرف آنت مص

ــی  ــرم جهان ــر ن ــن براب ــش از چندی بی

عنــوان کــرد و گفــت: متاســفانه به 

ــی  ــه حت ــم ک ــیده ای ــی رس جای

بــرای بیمــاری هــای ســاده ای 

ماننــد ســرماخوردگی و 

ــای  ــت ه ــا عفون ی

از  بایــد  ادراری 

ــای  ــی بیوتیکه آنت

و  قــوی  بســیار 

از  ترکیبــی  یــا 

چنــد آنتــی بیوتیــك اســتفاده كنیــم كــه ایــن موضــوع آینــده بســیار 

ــد و  ــی كن ــیم م ــور ترس ــالمت كش ــام س ــش روی نظ ــی را پی خطرناك

ــود. ــی ش ــاره اندیش ــه چ ــن زمین ــر در ای ــه زودت ــر چ ــد ه بای

وی در ادامــه ضمــن اشــاره بــه فــرا رســیدن فصــل ســرما گفــت: بیــش 

ــودکان ویروســی اســت و  ــرماخوردگی هــا در ک ــا ۷۰ درصــد س از ۶۰ ت

یــک دوره درمانــی ۵ تــا ۷ روزه دارد لــذا والدیــن بــه هیــچ عنــوان بــا 

اســتفاده از آنتــی بیوتیکهــا خوددرمانــی نکننــد و توصیــه مــی شــود از 

پزشــکان نیــز درخواســت تجویــز آنتــی بیوتیــك نكننــد.

دکتــر رضــوی اضافــه کــرد: فقــط چنانچــه کــودک عوارضی 

ــوش درد  ــا گ ــدا ی ــی ص ــیت، گرفتگ ــد برونش مانن

ــدا  ــه پی ــرفه ادام ــب و س ــت و ت ــی داش چرک

ــج  ــخیص پزشــك معال ــا تش کــرد و ب

ــود.  ــرف ش ــك مص ــی بیوتی آنت

شعار ملی روز جهانی غذا سال ۱۳۹۷؛ (( تغییر و اصالح الگوی تغذیه برای حفظ و ارتقاء سالمت ))

کابوس مرگ در انتظار مصرف کنندگان 

مشروبات الکلی تقلبی و دست ساز

ــر دارو و مــواد  ــدا؛ مدیریــت اداره نظــارت ب وب

ــدر دانشــگاه علــوم پزشــکی، خدمــات  مخ

ــتان چهارمحــال و  بهداشــتی و درمانــی اس

بختیــاری گفــت: در مســمومیت هــای خفیف 

تــا متوســط الکلــی، بیمــار بــه صــورت 

ناگهانــی عالیــم اولیــه مســمومیت را در عــرض 

ــد  ــد مانن ــی ده ــروز م ــاعت ب ــا ۴ س ــم ت نی

ــردرد، گیجــی و  ــکمی، س ــتفراغ، درد ش ــوع، اس ته

خــواب آلودگــی، عــدم تعــادل، از بیــن رفتــن خویشــتن 

داری، و اشــکال در بینایــی کــه معمــوالً بیمــاران در ایــن 

ــد. ــی كنن ــه نم ــك مراجع ــه پزش ــه ب مرحل

بــه گــزارش وبــدا؛ دکتــر حمیــده رضــوی اظهــار داشــت: 

ــاعت هــا  ــول س ــاد بــا متان ــم مســمومیت ح عالی

ــی  ــروز م ــا ۲۴ ســاعت) بعــد از مصــرف ب (حــدود ۶ ت

ــن  ــادن چندی ــه از کار افت ــر ب ــد منج ــی توان ــد و م کن

ــه طــور همزمــان شــود کــه مــی توانــد بــه صــورت افــت فشــار خــون، تغییــرات ریتــم قلبــی،  ارگان بــدن ب

تشــنج، کمــا و التهــاب پانکــراس دیــده شــود وعــالوه بــر ایــن مســمومیت بــا متانــول در چشــم منجــر بــه بــروز عالیمــی ماننــد گشــاد شــدن 

مردمــك چشــم و التهــاب عصــب بینایــی خواهــد شــد كــه بــه شــكل تــاری دیــد، اختــالل در شناســایی و تشــخص رنــگ هــا، دیــد برفكــی و 

ــدا مــی كنــد. حتــی كــوری كامــل ادامــه پی

ــه کــرد: عــوارض حــاد مصــرف بــاالی الــکل ماننــد سرخوشــی، اختــالل در تکلــم، تلوتلــو خــوردن، خــواب آلودگــی، اســتفراغ، اســهال،  وی اضاف

اختــالل در بینایــی، افزایــش زمــان عکــس العمــل هــای فــردی، از بیــن رفتــن تفکــر منطقــی، کاهــش ســطح هوشــیاری و از دســت رفتــن حافظــه 

شــود كــه بســته بــه میــزان مصــرف و شــرایط فیزیكــی فــرد مصــرف كننــده متفــاوت اســت.

دکتــر رضــوی اظهــار داشــت: مصــرف طوالنــی مــدت الــکل مشــکالت زیــادی از جملــه بیمــاری هــای قلبــی عروقــی، مشــکالت کبــدی، بیمــاری 

هــای گوارشــی، آســیب بــه ســلول های عصبــی، مشــکالت جنســی، كــم خونــی، ایجــاد اختــالالت دائمــی در عملكــرد مغــز، ســوءتغذیه و ســرطان 

را نیــز بــه دنبــال خواهــد داشــت.

ــه  ی مرجــع مســمومیت در ســال ۱۳۹۵، از بیــن نزدیــک ب ــه بیمارســتان ــه شــده ب ــر اســاس آمــار مســمومیت هــای مراجع ــه گفتــه وی و ب ب

ــوده اســت. ــکل ب ــا ال ــه مســمومیت ب ــوط ب ۱۰۰هــزار مراجعــه مســمومیت ثبــت شــده در ایــن بیمارســتانها، ۵ درصــد از مســمومیت هــا مرب

دکتــر رضــوی ادامــه داد: بــه نقــل از ســازمان پزشــکی قانونــی کشــور، آمــار دقیــق از مســمومیت هــای منجــر بــه فــوت ناشــی از الــکل وجــود نــدارد 

ولــی متاســفانه ســاالنه حــدود ۱۰۰ فــوت ناشــی از مصــرف مشــروبات الکلــی در کشــور رخ مــی دهــد كــه اغلــب ایــن افــراد را مــردان تشــكیل مــی 

. هند د
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ــگاه  ــدر دانش ــواد مخ ــر دارو و م ــارت ب ــت اداره نظ ــدا؛ مدیری وب

ــی اســتان چهارمحــال  ــات بهداشــتی و درمان ــوم پزشــکی، خدم عل

ــت  ــن عل ــایع تری ــر، ش ــال اخی ــد س ــی چن ــت: ط ــاری گف و بختی

ــزارش  ــی گ ــای داروی ــمومیت ه ــروز مس ــور، ب ــمومیت در کش مس

ــت. ــده اس ش

ــه  ــبت هفت ــه مناس ــوی ب ــده رض ــر حمی ــدا؛ دکت ــزارش وب ــه گ ب

پیشــگیری از مســمومیت هــا از اول تــا هفتــم آبــان مــاه افــزود: در 

ســال گذشــته، بیشــترین آمــار مســمومیت هــای مراجعــه شــده بــه 

بیمارســتان هــای ۳۱ دانشــگاه علــوم پزشــکی کشــور بــا ۴۰۲۶۰ نفــر 

مربــوط بــه مســمومیت هــای دارویــی بــوده اســت.

ــرگ  ــل م ــومین عام ــی، س ــمومیت داروی ــه مس ــان اینک ــا بی وی ب

ــر  ــزود: مقادی ــر ناشــی از مســمومیت هــا در کشــور اســت اف و می

بــاالی برخــی از داروهــای بــه ظاهــر کــم خطــر، مــی توانــد بــرای 

ــراد مســن کشــنده باشــد. ــودکان واف ــرد خصوصــًا ک ف

دکتــر رضــوی همچنیــن یکــی از مشــکالت تهدیــد کننــده ســالمت 

ــی،  ــی تقلب ــروبات الکل ــوص مش ــکل بخص ــرف ال ــی از مص را ناش

دســت ســاز و حــاوی متانــول بیــان كــرد و افــزود: مســمومیت بــا 

الــكل و مشــروبات الكلــی دســت ســاز مــی توانــد منجــر بــه بــروز 

مســمومیت هــای شــدید منجــر بــه مــرگ و یــا كــوری دایمــی در 

فــرد گــردد. 

ــوم  ــگاه عل ــدر دانش ــواد مخ ــر دارو و م ــارت ب ــت اداره نظ مدیری

پزشــکی، خدمــات بهداشــتی و درمانــی اســتان چهارمحــال و 

بختیــاری افــزود: در مســمومیت هــای خفیــف تــا متوســط الکلــی، 

ــم اولیــه مســمومیت را در عــرض  ــی عالی ــه صــورت ناگهان بیمــار ب

ــتفراغ، درد  ــوع، اس ــد ته ــد مانن ــی ده ــروز م ــاعت ب ــا ۴ س ۰/۵ ت

شــکمی، ســردرد، گیجــی و خــواب آلودگــی، عــدم تعــادل،  از بیــن 

ــتفراغ، ســردرد و  ــوع و اس ــکمی، ته ــتن داری، درد ش ــن خویش رفت

اشــکال در بینایــی کــه معمــوالً بیمــاران در ایــن مرحلــه بــه پزشــك 

ــد. ــی كنن ــه نم مراجع

ــاعت  ــول س ــا متان ــاد ب ــمومیت ح ــم مس ــرد: عالی ــح ک وی تصری

ــد و  ــی کن ــروز م ــرف ب ــد از مص ــاعت) بع ــا ۲۴ س ــدود ۶ ت ــا (ح ه

ــه طــور  ــدن ب ــادن چندیــن ارگان ب ــه از کار افت ــد منجــر ب مــی توان

ــون،   ــار خ ــت فش ــورت اف ــه ص ــد ب ــی توان ــه م ــود ک ــان ش همزم

تغییــرات ریتــم قلبــی، تشــنج،  کمــا و التهــاب پانکــراس دیــده شــو 

وعــالوه بــر ایــن مســمومیت بــا متانــول در چشــم منجــر بــه بــروز 

عالیمــی ماننــد گشــاد شــدن مردمــك چشــم و 

ــد،   ــاری دی ــه شــكل ت ــه  ب التهــاب عصــب بینایــی خواهــد شــد ك

اختــالل در شناســایی و تشــخص رنــگ هــا، دیــد برفكــی و حتــی 

ــدا مــی كنــد. كــوری كامــل ادامــه پی

دکتــر رضــوی اضافــه کــرد: عــوارض حــاد مصــرف بــاالی الــکل مانند 

ــی،  ــواب آلودگ ــوردن، خ ــو خ ــم، تلوتل ــالل در تکل ــی، اخت سرخوش

ــس  ــان عک ــی، افزایــش زم ــهال، اختــالل در بینای اســتفراغ، اس

العمــل هــای فــردی، از بیــن رفتــن تفکــر منطقــی، كاهــش ســطح 

هوشــیاری و از دســت رفتــن حافظــه شــود كــه بســته بــه میــزان 

ــده متفــاوت اســت. مصــرف و شــرایط فیزیكــی فــرد مصــرف كنن

وی اظهــار داشــت: مصــرف طوالنــی مــدت الکل مشــکالت زیــادی از 

جملــه بیمــاری هــای قلبــی عروقــی، مشــکالت کبــدی، بیمــاری های 

ــه ســلول های عصبــی، مشــکالت جنســی، کــم  گوارشــی، آســیب ب

ــوءتغذیه و  ــز، س ــرد مغ ــی در عملك ــالالت دائم ــاد اخت ــی، ایج خون

ســرطان را نیــز بــه دنبــال خواهــد داشــت.

ــای  ــمومیت ه ــار مس ــاس آم ــر اس ــوی و ب ــر رض ــه دکت ــه گفت ب

ــال  ــمومیت در س ــع مس ــتانهای مرج ــه بیمارس ــده ب ــه ش مراجع

ــت  ــمومیت ثب ــه مس ــزار مراجع ــه ۱۰۰ه ــک ب ــن نزدی ۱۳۹۵، از بی

شــده در ایــن بیمارســتانها، ۵ درصــد از مســمومیت هــا مربــوط بــه 

مســمومیت بــا الــکل بــوده اســت.وی ادامــه داد: بــه نقل از ســازمان 

پزشــکی قانونــی کشــور، آمــار دقیــق از مســمومیت هــای منجــر بــه 

فــوت ناشــی از الــکل وجــود نــدارد ولــی متاســفانه ســاالنه حــدود 

ــی  ــور رخ م ــی در کش ــروبات الکل ــرف مش ــی از مص ــوت ناش ۱۰۰ ف

ــر  ــی دهند.دکت ــردان تشــكیل م ــراد را م ــن اف ــب ای ــه اغل ــد ک ده

رضــوی خاطرنشــان کــرد: عمــده گــروه اصلــی ســنی کــه در جامعــه 

بــه مصــرف مــواد مخــدر و الــکل گرایــش دارنــد، جوانــان هســتند 

و بــر اســاس یــک بــاور غلــط در ایــن گــروه، الــکل جــزء تركیبــات 

ــی  مخــدر در نظــر گرفتــه نمــی شــود، درصورتیكــه مشــروبات الكل

ــادآور اســت. یكــی از قدیمــی تریــن مخدرهــا و جــزء مــواد اعتی

ــل بازگشــت  ــه دلیــل عــوارض غیرقاب ــان توصیــه کــرد: ب وی در پای

مســمومیت هــا از جملــه مســمومیت بــا متانــول و مشــروبات الکلی 

دســت ســاز و بــه دلیــل فرصــت کوتاهــی کــه فــرد مســموم بــرای 

نجــات از مــرگ یــا کــوری دائمــی در اختیــار دارد، توصیــه مــی شــود 

ضمــن ممانعــت از ســوءمصرف ایــن دســته از مــواد، فــرد مســموم 

هرچــه ســریعتر بــه مراکــز درمانــی اعــزام شــود تــا اقدامــات درمانی 

و تجویــز داروهــای الزم صــورت گیــرد.

مسمومیت های دارویی شایع ترین علت مسمومیت در کشور
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داروی  و  غــذا  معــاون  وبــدا؛ 

پزشــکی،  علــوم  دانشــگاه 

خدمــات بهداشــتی و درمانــی 

از  بختیــاری  و  چهارمحــال 

برگــزاری دومیــن نشســت 

و  معاونیــن  اندیشــی  هــم 

قطــب  دارو  و  غــذا  مدیــران 

ــه  هفــت کشــور در ســال جــاری ب

میزبانــی دانشــگاه علــوم پزشــکی 

شــهرکرد خبــر داد.

ــزود: ایــن  ــور اف ــر ملکپ ــر محمــد باق ــدا؛ دکت ــزارش وب ــه گ ب

ــا حضــور روســای دانشــگاه هــای قطــب هفــت  نشســت ب

ــان،  ــکی، اصفه ــوم پزش ــای عل ــگاه ه ــامل دانش ــور ش کش

ــاون  ــر غالمرضــا اصغــری مع ــزد و شــهرکرد و دكت کاشــان، ی

ــر و رئیــس ســازمان غــذا و دارو در پانزدهمیــن  ــرم وزی محت

ــع  ــینا مجتم ــن س ــی اب ــالن جنب ــاه ۹۷ در س ــان م روز از آب

ــزار شــد. ــه برگ رحمتی

وی تصریــح کــرد: ایــن نشســت بــا محوریــت بررســی 

ــذا و داروی  ــای غ ــت ه ــای معاون ــش ه ــکالت و چال مش

منطقــه هفــت کشــور و بیــان نقطــه نظــرات و پیشــنهادات 

ــد. ــزار ش ــدگان برگ ــرکت کنن ش

بــه گفتــه وی، همچنیــن در ایــن نشســت گــزارش اقدامــات 

انجــام شــده در شــش ماهــه اول ســال ۹۷ دانشــگاه علــوم 

پزشــکی اصفهــان از ســوی معاون غــذا و داروی این دانشــگاه 

ارائــه و بــا پــس از تشــکیل کارگــروه هــای مدیریتــی، جمــع 

بنــدی مباحــث ارائــه شــده صــورت گرفــت.

ــگاه  ــت دانش ــر ریاس ــدی ف ــر خال ــت: دکت ــور گف ــر ملکپ دکت

ــن  ــت ضم ــن نشس ــدای ای ــهرکرد در ابت ــکی ش ــوم پزش عل

ــار  ــان اهــداف نشســت پرداخــت و اظه ــه بی ــدم ب ــر مق خی

امیــدواری کــرد: بــا برگــزاری ایــن نشســت هــا و تبــادل نظــر 

و هــم اندیشــی دســت انــدركاران و صاحــب نظــران در حــوزه 

تامیــن غــذا و دارو شــاهد كاهــش چالــش هــای ایــن حــوزه 

ــا  ــز در ایــن نشســت ب ــر اصغــری نی ــزود: دکت باشــیم.وی اف

بیــان اینکــه اســتراتژی دشــمن بــر نارضایتی 

، ایجــاد محدودیــت و گرفتــاری بــرای مــردم 

اســت اظهــار داشــت: بایــد تــالش کنیــم بــر 

ــان  ــل و همچن ــتراتژی عم ــن اس ــالف ای خ

خدمــات حــوزه ســالمت را ارتقــاء دهیــم.

وی تصریــح کــرد: معــاون وزیــر بهداشــت و 

ــر  ــن ب ــذا و دارو همچنی ــازمان غ ــس س رئی

تــداوم اجــرای برنامــه تحــول نظام ســالمت 

بــا قــوت بیشــتر تاکیــد کــرد.

علــوم  دانشــگاه  داروی  و  غــذا  معــاون 

ــه  ــن ب پزشــکی شــهرکرد گفــت: وی همچنی

تامیــن دارو و تجهیــزات درمانــگاه هــا و 

کلینیــک هــای بخــش دولتــی و خصوصــی 

تاکیــد و اظهــار داشــت: طــی دو مــاه اخیــر 

ســتاد ویــژه مقابلــه بــا تحریــم هــا در 

وزارتخانــه تشــکیل و هــر شــنبه بــا تشــكیل 

جلســه مباحــث مرتبــط بــا تحریــم هــا و تاثیــر آن بــر تامیــن 

ــی  ــی م ــاره اندیش ــی و چ ــكی بررس ــزات پزش دارو و تجهی

ــود. ش

ــرد:  ــان ک ــر نش ــن خاط ــت: وی همچنی ــور گف ــر ملکپ دکت

ــور  ــاز در کش ــورد نی ــای م ــد از داروه ــبختانه ۹۷ درص خوش

ــا توجــه بــه اینکــه هنــوز بیــش از ۷۰  تولیــد مــی شــود و ب

ــوان  ــر ت ــد ب ــت بای ــی اس ــکی واردات ــزات پزش ــد تجهی درص

ــرد. ــت ك ــه و آن را تقوی ــی تكی ــد داخل تولی

بــه گفتــه وی، دکتــر اصغــری اولویــت آینــده کشــور را 

تقویــت صنعــت و تولیــد داخــل در شــرایط تحریــم و کاهــش 

عــوارض تحریــم هــا دانســت.وی افــزود: همچنیــن رئیــس 

ــت  ــزات و  مدیری ــن دارو و تجهی ــذا و دارو، تامی ــازمان غ س

ــرایط  ــالمت در ش ــوزه س ــای ح ــت ه ــا را از اولوی ــه ه هزین

ــت. ــور دانس ــی کش کنون

معــاون غــذاو داروی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد گفــت: 

ــور و رئیــس  ــب ۷ کش ــت قط ــز سرپرس ــره چنگی ــر طاه دکت

ــا  ــه ه ــدام بیم ــن نشســت اق ــز در ای ــان نی ــگاه اصفه دانش

بویــژه بیمــه ســالمت بــرای پرداخــت بخشــی از بدهــی هــای 

دانشــگاه هــای علــوم پزشــکی، را موجــب گشــایش در امــور 

دانشــگاه هــا دانســت و اظهــار داشــت: اقدامــات خوبــی در 

مناطــق در راســتای نظــارت، تشــکیل كمیتــه هــای مختلــف 

ــار هــا  ــد و ســامان دهــی انب ــت مصــرف، خری ــرای مدیری ب

ــروری  ــوارد ض ــی م ــش بین ــاز و پی ــب نی ــر حس ــد ب و خری

صــورت گرفــت اســت.

ــز ایــن اقدامــات و تــداوم  ــر چنگی دکتــر ملکپــور گفــت: دکت

ایــن گونــه اقدامــات را از دســتاوردهای تحریــم هــای اخیــر 

ــرای  ــوان ب ــی ت ــم هــا م ــزود: از فرصــت تحری دانســت و اف

ــرد. ــتفاده ک ــود اس ــتم موج ــالح سیس اص

مسمومیت های دارویی شایع ترین علت مسمومیت در کشور
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ــات  ــکی، خدم ــوم پزش ــگاه عل ــذا و داروی دانش ــاون غ ــدا؛ مع وب

بهداشــتی و درمانــی چهارمحــال و بختیــاری بــا حضــور در برنامــه 

ــای  ــه داروه ــردم ب ــی م ــار" دسترس ــال افتخ ــل س ــی "چه رادیوی

ــت. ــهروندی دانس ــلم ش ــوق مس ــاز را از حق ــورد نی م

ــت  ــزود: معاون ــور اف ــر ملکپ ــد باق ــر محم ــدا؛ دکت ــزارش وب ــه گ ب

ــرپایی  ــه س ــاز ،۹۶ داروخان ــوداری از ۱۲۹ داروس ــا برخ ــذا و دارو ب غ

ــردم  ــه م ــه ب ــف محول ــوزه وظای ــتانی در ح ــه بیمارس و ۱۰ داروخان

ــد. ــانی مــی نمای ــات رس خدم

ــه در جهــت  ــه داروخان وی، افزایــش میــزان دسترســی جمعیــت ب

تهیــه اقــالم دارویــی مــورد نیــاز را از جملــه دســتاوردهای اســتان 

ــاز  ــه نی ــه ب ــا توج ــت: ب ــرد و گف ــوان ک ــذا و دارو عن ــوزه غ در ح

مــردم بــه دسترســی بــه خدمــات دارویــی در جهــت تامیــن اقــالم 

ــه  ــی ب ــش دسترس ــت افزای ــالش در جه ــاز و ت ــورد نی ــی م داروئ

ــژه  ــه وی ــتان ب ــاط اس ــه نق ــه در کلی ــی و داروخان ــات داروی خدم

مناطــق محــروم، نســبت جمعیــت بــه داروخانــه در ســال ۱۳۶۵ ، از 

هــر ۱۵۷۹۹ نفــر یــک داروخانــه بــه هــر ۹۹۹۳ نفــر یــک داروخانــه 

ــرانه  ــش س ــده افزای ــان دهن ــه  نش ــت ک ــیده اس ــال ۹۶ رس در س

ــه مــی باشــد. ــی و داروخان ــه خدمــات داروی دسترســی ب

ــت  ــده در جه ــز ش ــی تجوی ــالم داروی ــش اق ــور کاه ــر ملکپ  دکت

ــتان در  ــتاوردهای اس ــر دس ــی دارو از دیگ ــرف منطق ــز و مص تجوی

ایــن حــوزه دانســت و ادامــه داد: میانگیــن اقــالم دارویی بــه عنوان 

ــزان  ــوده و در می ــز دارو ب ــای تجوی ــن شــاخص ه ــی از مهمتری یک

ســرانه مصــرف دارو در کشــور و مصــرف منطقــی دارو و پیشــگیری 

ــا توجــه بــه  از عــوارض ناخواســته داروهــا بســیار مهــم اســت و ب

برگــزاری دوره هــای بازآمــوزی و بررســی عملکــرد نســخه نویســی 

پزشــكان و مكاتبــات متعــدد بــا ایشــان ایــن شــاخص بهبــود یافتــه 

و میانگیــن اقــالم دارویــی از ۴.۷۹ در ســال ۷۷ بــه ۲.۹ در ســال ۹۶ 

كاهــش یافتــه اســت.

ــت:  ــو گف ــن گفتگ ــه ای ــذا و دارو در ادام ــت غ ــت معاون سرپرس

ــز  ــات در حــوزه دارو نی ــه خدم ــردن ارائ ــی ک در راســتای الکترونیک

دانشــگاه علــوم پزشــکی، خدمــات بهداشــتی ودرمانــی چهارمحــال 

ــال دانشــگاه و دسترســی  ــدازی پورت ــه راه ان و بختیــاری نســبت ب

اربــاب رجــوع بــه اطالعیــه هــا و آییــن نامــه هــا و ضوابــط و ...، راه 

انــدازی ســامانه هــای مدیریــت امــور داروخانــه هــا  HIXو انجــام 

کلیــه امــور داروخانــه هــا بصــورت الکترونیــك، راه انــدازی ســامانه 

۱۹۰ جهــت پاســخگویی بــه كمبودهــای دارویــی و مشــاوره دارویــی 

ــت و بررســی  ــز ثب ــدازی مرك ــی، راه ان و مســمومیت بصــورت تلفن

عــوارض ناخواســته داروهــا (ADR)، راه انــدازی ســامانه شــكایات 

و پاســخگویی و پیگیــری الكترونیــك و راه انــدازی ســامانه حامــی 

جهــت دریافــت شــیر خشــك بیمــاران متابولیــك و رژیمــی بصــورت 

نســخه الكترونیــك اقــدام نمــوده اســت.

وبــدا؛ مدیــر اداره نظــارت بــر دارو و مــواد مخــدر معاونــت غــذا و دارو 

ــی اســت کــه  ــوم پزشــکی شــهرکرد گفــت: زولپیــدم داروی دانشــگاه عل

چندیــن ســال اســت مصــرف آن بــه عنــوان آرامبخــش و خــواب آور در 

ــدا  میــان جوانــان، ورزشــکاران، دانشــجویان و دانــش آمــوزان رواج پی

کــرده اســت ایــن در حالــی اســت کــه زولپیــدم بــه هیــچ عنــوان داروی 

كــم عارضــه ای نیســت.

بــه گــزارش وبــدا بــه نقــل از روابــط عمومــی معاونــت؛ دکتــر حمیــده 

رضــوی افــزود: متاســفانه بــاور عمومــی بیــن جوانــان ایــن اســت کــه 

مصــرف ایــن دارو کامــالً بــی خطــر و بــدون عــوارض اســت و منجــر بــه 

اعتیــاد نمــی شــود در صورتیکــه ماجــرا کامــالً متفــاوت اســت و مــوارد 

متعــددی از اعتیــاد بــه ایــن دارو گــزارش شــده اســت.

ــه  ــوان ب ــی ت ــن دارو را م ــه ای ــاد ب ــت اعتی ــرد: در حقیق ــح ک وی تصری

ــرادی  ــوارد متعــدد اف ــرد و در م ــداد ک ــاد مــدرن قلم ــوان یــک اعتی عن

دیــده شــده کــه بــدون مصــرف زولپیــدم، حتــی قــادر بــه ادامــه زندگــی 

ــه  ــره نیســتند.این کارشــناس معاونــت غــذا و دارو هشــدار داد: ن روزم

ــه  ــم عارضــه ســابق نیســت، بلک ــه ظاهــر ک ــدم آن داروی ب ــا زولپی تنه

ســوء مصــرف و مصــرف خودســرانه آن عــوارض متعــددی مثــل اختــالل 

حافظــه، رفتارهــای عجیــب و لجــام گســیخته، اختــالل خــواب، اختــالل 

شــناختی، اعتیــاد و بعضــا مــواردی از مــرگ مشــکوک را به دنبال داشــته 

اســت. یافتــه هــا حکایــت از آن دارد بــا توجــه بــه توانایــی زولپیــدم در 

برداشــتن مهارهــای ذهنــی، شــباهت عملكردی بــه الــكل دارد و هنگامی 

كــه در دوزهــای بــاال اســتفاده شــود می توانــد ســبب عــوارض فراوانــی 

ــاور  ــالف ب ــر خ ــرد: ب ــان ک ــر نش ــان خاط ــوی در پای ــر رض ــود. دکت ش

ــن دارو  ــت، ای ــهور اس ــان مش ــی جوان ــان برخ ــه در می ــی و آنچ ابتدای

ســبب ایجــاد تحمــل، وابســتگی و اعتیــاد می شــود و الزم اســت ماننــد 

ســایر اعتیادهــا مــورد توجــه قــرار گیــرد ضمــن اینکــه هرگونــه ارایــه این 

ــی کشــور  ــررات داروی ــز پزشــک خــالف مق ــدون نســخه و تجوی دارو ب

قابــل  و  بــوده 

قانونــی  پیگــرد 

اســت.

تشریح دستاوردهای چهل ساله معاونت غذا و دارو

زولپیدم، داروی بدون نسخه نیست
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همایش پیاده روی به مناسبت روز جهانی غذا

برگزاری کنفرانس اختالالت ناشی از کمبود ید

برپایی غرفه اطالع رسانی با موضوع مبارزه با قاچاق کاالهای سامتتجلیل از فعاالن صنعت غذا به مناسبت روز جهانی غذا
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صبحانه سالم به مناسبت 

هفته جهانی غذا

ــل  ــن المل ــور بی ــی و ام ــط عموم ــت رواب ــت مدیری ــدا؛ سرپرس وب

ــه  ــنواره صبحان ــزاری جش ــهرکرد از برگ ــکی ش ــوم پزش ــگاه عل دانش

ــگاه  ــارکت دانش ــا مش ــذا ب ــی غ ــه جهان ــبت هفت ــه مناس ــالم ب س

علــوم پزشــکی و اداره کل آمــوزش و پــرورش چهارمحــال و بختیاری 

ــر داد. خب

ــنواره  ــن جش ــت: ای ــان گف ــی درخش ــید عل ــدا؛ س ــزارش وب ــه گ ب

صبــح امــروز یکشــنبه ۲۲ مهــر ۹۷ همزمــان بــا دومیــن روز از هفتــه 

ــت  ــور سرپرس ــر ملکپ ــر محمدباق ــور دکت ــا حض ــذا و ب ــی غ جهان

معاونــت غــذا و داروی دانشــگاه علــوم پزشــکی، خدمــات بهداشــتی 

و درمانــی چهارمحــال و بختیــاری، جمعــی از مدیــران و کارشناســان 

ایــن معاونــت و مســئوالن اداره کل آمــوزش و پــرورش واداره 

ــتان  ــهركرد در دبیرس ــتان ش ــوزش و پــرورش ناحیــه ۱ شهرس آم

ــد. ــزار گردی ــه برگ ــه منظری ــطه مرضی ــه دوره اول متوس دختران

وی افــزود: ایــن جشــنواره بــا شــرکت بیــش از ۱۸۰ دانــش آمــوز و 

بــا شــعار «تغییــر و اصــالح الگــوی تغذیــه بــرای حفــظ و ارتقــای 

ســالمت» برپــا شــد.

درخشــان اضافــه کــرد: دانــش آمــوزان بــا شــرکت در ایــن 

جشــنواره، ضمــن آشــنایی بــا نحــوه صحیــح تهیــه غذاهــای ســنتی 

و ســالم، در ارائــه یــک غــذای ســالم بــا تزئینــات زیبــا بــا یکدیگــر 

ــد. ــت پرداختن ــه رقاب ب

ــوح  ــدای ل ــا اه ــر ب ــر برت ــه از ۵۰ نف ــن برنام ــه داد: در ای وی ادام

ــورد  ــز م ــر نی ــوز دیگ ــش آم ــد و ۱۰۰ دان ــر ش ــه تقدی و کارت هدی

ــد. ــرار گرفتن ــویق ق تش

دکتــر محمدباقــر ملکپــور سرپرســت معاونت غــذا و داروی دانشــگاه 

علــوم پزشــکی شــهرکرد نیــز در ایــن مراســم، بــر تعــادل مصــرف در 

غذاهــا تأکیــد کــرد و گفــت: مصــرف عــذای ســالم عــالوه بــر جســم 

در روح نیــز اثرگــذار اســت.

ــه  ــه ب ــذا همیش ــرف غ ــاده روی در مص ــرد: زی ــان ک وی خاطرنش

ــذا،  ــدم مصــرف درســت غ ــاد خــوردن نیســت بلکــه ع ــای زی معن

زایــل کــردن آن و اســتفاده از مــواد خواراکــی بیــش از نیــاز بــدن را 

ــز شــامل مــی شــود. نی

ــد  ــی در ســطح تولی ــواد غذای ــار داشــت: بهداشــت م ملکپــور اظه

توســط واحــد نظــارت بــر موادغذایــی و در ســطح عرضــه توســط 

بهداشــت محیــط نظــارت مــی شــود.

وی در پایــان، بــا تاکیــد بــر اســتفاده کــم و محــدود از روغــن، نمــک 

و قندهــا کــه عامــل بســیاری از بیمــاری هــا از جملــه فشــارخون و 

قنــد خــون اســت اضافــه کــرد: ضــرورت دارد مــواد غذایــی فیبــردار 

همچــون ســبزیجات در برنامــه غذایــی روزانــه گنجانــده شــود. 

گفتنــی اســت؛ اجــرای برنامه هــای شــاد و مفــرح همــراه بــا 

یــادآوری نــکات بهداشــتی و تغذیــه ای، موســیقی های شــاد 

محلــی، پخــت نــان محلــی، برپایــی ســیاه چادرعشــایری و ســرود 

توســط دانــش آمــوزان از دیگــر بخش هــای جانبــی ایــن جشــنواره 

بــود.

والدیــن دانــش آمــوزان هــم در ایــن برنامــه نســبت بــه مضــرات 

ــدند. ــالم آگاه ش ــای ناس ــا و غذاه فســت فود ه

ــده  ــده ش ــذا نامی ــی غ ــه جهان ــوان هفت ــه عن ــاه ب ــا ۲۷ مهرم ۲۱ ت

ــت. اس

وبــدا؛ مدیریــت روابــط عمومــی و امــور 

ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــل دانش ــن المل بی

ــگیری از  ــه پیش ــاز هفت ــهرکرد، از آغ ش

مســمومیت هــا بــا شــعار "بــا افزایــش 

آگاهــی، مانــع مســمومیت دارویــی 

ــان ۹۷  ــنبه اول آب ــه ش ــویم" از وز س ش

ــر داد. خب

بــه گــزارش وبــدا؛ ســید علــی درخشــان 

ــه هــای هفتــه  گفــت: امســال برنام

پیشــگیری از مســمومیت هــا بــا شــعار 

"بــا افزایــش آگاهــی، مانــع مســمومیت 

ــر  ــا سراس ــان ب ــویم"، همزم ــی ش داروی

کشــور در اســتان چهارمحــال و بختیاری 

برگــزار مــی شــود.

آغاز هفته پیشگیری از مسمومیت ها با شعار "با افزایش آگاهی، مانع مسمومیت دارویی شویم"



۳۸

ــل  ــن المل ــور بی ــی و ام ــط عموم ــت رواب ــدا؛ مدیری وب

دانشــگاه علــوم پزشــکی، خدمــات بهداشــتی و درمانــی 

چهارمحــال و بختیــاری موفقیــت بــزرگ منتخبیــن 

بیســت و ســومین جشــنواره قــرآن و عتــرت وزارت 

ــن  ــوزش پزشــکی را خدمــت ای ــان و آم بهداشــت، درم

ــد. ــی نمای ــرض م ــک ع ــزان تبری عزی

ــرآن  ــدا؛ بیســت و ســومین جشــنواره ق ــزارش وب ــه گ ب

ــاتید،  ــژه اس ــکی وی ــوم پزش ــگاه های عل ــرت دانش و عت

دانشــجویان و کارکنــان طــی روزهــای ۱۸، ۱۹ و ۲۰ مهرماه، 

در زیبــا کنــار اســتان گیــالن برگــزار و شــرکت کنندگانــی 

ــب  ــه كس ــق ب ــتان موف ــكی اس ــوم پزش ــگاه عل از دانش

عناویــن برتــر ایــن جشــنواره شــدند.

ــن  ــگاه، ضم ــل دانش ــن المل ــور بی ــی و ام ــط عموم رواب

تبریــک ایــن موفقیــت بــه منتخبیــن، بــرای یکایــک این 

ــب  ــزون در کس ــق روزاف ــالمتی و توفی ــزان آرزوی س عزی

ــی  ــی را م ــتورات اله ــه دس ــل ب ــی و عم ــارف قرآن مع

ــد. نمای

ــرآن و  ــنواره ق ــومین جش ــت و س ــت، بیس ــی اس گفتن

ــته  ــالم) شــامل ۶ بخــش و ۴۳ رش ــرت (علیهم الس عت

ــش آوایــی رشــته ســخنوری  ــه در بخ ــی باشــد ک م

حجــت االســالم دکتــر محمدرضــا نورمحمــدی در بخــش 

اســاتید رتبــه اول، مرتضــی محمــدی بردبــری در بخــش 

کارکنــان رتبــه ســوم و در رشــته دعــا ومناجــات خوانــی 

ــه  ســید شــهاب الدیــن احمــدی در بخــش اســاتید رتب

ــم امیــدی در بخــش کارکنــان رتبــه اول را  اول و مری

ــد. ــب نمودن كس

همچنیــن در بخــش معــارف قرآنــی در رشــته آشــنایی با 

احادیــث نجمــه باقــری در بخــش دانشــجویی رتبــه دوم 

و در رشــته آشــنایی مفاهیــم صحیفــه ســجادیه پروانــه 

حســن زاده در بخــش دانشــجویی رتبــه اول و در رشــته 

آشــنایی بــا ترجمــه و تفســیرقرآن کریــم روح الــه مهــدی 

ــکندری در  ــام اس ــه اول، اله ــجویی رتب ــش دانش در بخ

بخــش کارکنــان رتبــه اول را بــه خــود اختصــاص دادنــد.

ــا  ــی پری ــته پژوهش ــز در رش ــش پژوهشــی نی در بخ

هاشــم خوانــی در بخــش دانشــجویی رتبه دوم را کســب 

ــازی  ــای مج ــته کاناله ــاوری در رش ــش فن ــود. در بخ نم

نیــز علــی ریحانیــان در بخــش دانشــجویی رتبــه اول را 

از آن خــود کرد.محمــد ابراهیمیــان از کارکنــان دانشــگاه 

ــه  ــق ب ــی موف ــته خوشنویس ــری رش ــش هن ــز در بخ نی

کســب رتبــه نخســت شــد. همچنیــن در رشــته پــی نمــا 

آذرکاویانــی در بخــش دانشــجویی رتبــه دوم را بــه خــود 

اختصــاص داد. 

ــل  ــن المل ــور بی ــی و ام ــط عموم ــت رواب ــدا؛ مدیری وب

ــدای  ــا اه ــت: ب ــهرکرد گف ــکی ش ــوم پزش ــگاه عل دانش

لــوح ســپاس از ســوی وزیــر بهداشــت، از مشــاور رئیــس 

ــران  ــور ایثارگ ــهرکرد در ام ــکی ش ــوم پزش ــگاه عل دانش

ــد. ــل آم ــر بعم تقدی

بــه گــزارش وبــدا؛ ســید علــی درخشــان اظهــار داشــت: 

ــکالت و  ــع مش ــاعدت در رف ــکاری و مس ــتای هم در راس

ــر ســید  ــوح سپاســی از ســوی دکت ــران، ل مســائل ایثارگ

ــت، درمــان و آمــوزش  ــن هاشــمی وزیــر بهداش حس

پزشــکی بــه مشــاور رئیــس دانشــگاه در امــور ایثارگــران 

اهــدا شــد.

ــه دکتــر ســید  ــوح خطــاب ب ــزود: در متــن ایــن ل وی اف

مســیح حســینی آمــده اســت: بــه مصــداق آیــه مــن لــم 

یشــکر المخلــوق لــم یشــکر الخالــق بدینوســیله از تــالش 

هــا، زحمــات و خدمــات جنابعالــی در راســتای گســترش 

فرهنــگ ایثــار و شــهادت تشــکر و قدردانــی مــی شــود.

امیــد اســت همــواره در خدمــت بــه مــردم شــهید پــرور، 

ــالمی  ــوری اس ــدس جمه ــد و نظــام مق ــکاران ارجمن هم

ایــران موفــق و مویــد باشــید.

تبریک مدیریت روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی 

سومین جشنواره قرآن و عترت شهرکرد به منتخبین بیست

اهدای لوح سپاس از سوی وزیر بهداشت به مشاور  رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در امور ایثارگران



ــور  ــی و ام ــط عموم ــز رواب ــر مرک ــدا؛ مدی وب

بیــن الملــل دانشــگاه علــوم پزشــکی، خدمــات 

ــاری  ــال و بختی ــی چهارمح ــتی و درمان بهداش

گفــت: همایــش پیــاده روی بــا شــعار دیابــت 

و خانــواده در شــهرکرد برگــزار و درایــن برنامــه 

کــه  همزمــان بــا چهارمیــن روز از هفتــه ملــی 

ــز  ــع در مرک ــا تجم ــاعت ۷:۳۰ ب ــت از س دیاب

بهداشــت شهرســتان شــهرکرد آغــاز شــد ، 

شــركت كننــدگان پــس از طــی مســافت مركــز 

ــه نورالشــهدا  ــارك ملــت و حضــور در تپ ــا پ ت

ــاق  ــد میث ــا آرمــان هــای امــام راحــل تجدی ب

و یــاد و خاطــره شــهدای هشــت ســال دفــاع 

مقــدس و مدافعیــن حــرم را گرامــی داشــتند.

بــه گــزارش وبــدا؛ ســید علی درخشــان افــزود: 

صــرف صبحانــه ســالم، برپایــی ایســتگاه 

ــات  ــون و خدم ــد خ ــارخون، قن ــالمت فش س

مشــاوره تغذیــه از برنامــه هــای حاشــیه ایــن 

ــود. ــی ب گردهمای

بــه گفتــه وی، در ایــن برنامــه کــه بــا همــکاری 

بهداشــت  مرکــز  اســتان،  بهداشــت  مرکــز 

ــه  شهرســتان شــهرکرد، ســازمان بســیج جامع

ــی و  ــط عموم ــت رواب پزشــکی اســتان، مدیری

امــور بیــن الملــل دانشــگاه، دفتــر امــور بانــوان 

ــواده دانشــگاه، اداره كل بیمــه ســالمت  و خان

و هیــات ورزش هــای همگانــی اســتان برگــزار 

ــتان  ــت شهرس ــز بهداش ــت مرك ــد سرپرس ش

ــن  ــدگان در ای ــركت كنن ــع ش ــهركرد در جم ش

همایــش پیــاده روی گفــت: دیابــت بــا ابتــالی 

ــال از  ــاالی ۲۵ س ــراد ب ــد اف ــش از ۱۱ درص بی

مهمتریــن بیماریهــای غیــر واگیــر در كل دنیــا و 

كشــور مــا مــی باشــد. وی اظهــار داشــت: دکتر 

ــد  ــه،۲۵ درص ــان اینک ــا بی ــگری ب ــس عس نرگ

مبتالیــان بــه دیابــت از بیمــاری خــود اطــالع 

ــاری  ــوارض بیم ــن ع ــزود: مهمتری ــد اف ندارن

دیابــت ، نارســایی مزمــن کلیــه (بیمــاران 

نیازمنــد دیالیــز)، نابینایــی ، بیماریهــای قلبــی 

ــی مــی باشــد. ــای دیابت ــی ، زخــم پ و عروق

ــبک  ــالح س ــا اص ــه داد: ب ــن ادام وی همچنی

ــرف  ــدم مص ــالم، ع ــه س ــامل تغذی ــی ش زندگ

نوشــیدنی هــای شــیرین،عدم مصــرف فســت 

ــبزیجات  ــات و س ــوه ج ــرف می ــا و مص فوده

ــن  ــتند و همچنی ــر هس ــه دارای فیب ــی ک کاف

ــرل  ــکل و کنت ــات و ال ــدم اســتفاده از دخانی ع

ــه طــور چشــمگیری باعــث  ــوان ب ــی ت وزن م

ــد. ــت گردی ــاری دیاب ــه بیم ــال ب ــش ابت کاه

مدیــر مرکــز روابــط عمومــی و امــور بیــن الملل 

دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد افــزود: 

ــه  ــه ب ــد قرع ــه قی ــه ب ــن برنام ــان ای در پای

رســم یادبــود بــه ۳۰ نفــر از شــرکت کننــدگان 

ــد. ــدا ش ــدی اه ــای نق هدای

همایش پیاده روی با شعار دیابت و خانواده در شهرکرد برگزار شد



۴۰

وبــدا؛ مدیــر روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد، 

ــن  ــگاه در اولی ــن دانش ــات ای ــآوری اطالع ــار و فن ــت آم ــت مدیری ــب موفقی از کس

ــر داد. ــار در نظــام ســالمت خب ــی اســتفاده از آم ــش مل همای

بــه گــزارش وبــدا؛ ســید علــی درخشــان افــزود: همایش"اســتفاده از آمــار و اطالعــات 

در نظــام ســالمت" اول و دوم آبــان مــاه ۹۷ در مرکــز همایــش هــای بیــن المللــی رازی 

تهــران برگــزار و بــا اهــدای لــوح ســپاس از ســوی دکتــر علــی اکبــر حقدوســت معــاون 

برنامــه ریــزی راهبــردی و هماهنگــی وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی از 

مدیریــت آمــار و فنــاوری اطالعــات دانشــگاه علــوم پزشــکی بعنــوان برگزیــده رتبــه 

اول دانشــگاه هــای تیــپ ۳ در بخــش "تارنمــا (ســایت)" تقدیــر و تشــکر بــه عمــل 

آمــد.

ــده  ــوان برگزی ــب عن ــه کس ــق ب ــت موف ــن مدیری ــن ای ــرد: همچنی ــح ک وی تصری

ــات در  ــار و اطالع ــی اســتفاده از آم ــش مل ــات در همای ــار و اطالع ــه آم ــش غرف بخ

نظــام ســالمت گردیــد و بــه همیــن منظــور لــوح تقدیــر دیگــری از دکتــر حقدوســت 

ــوده اســت. ــت نم دریاف

وبــدا؛ مدیریــت روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل دانشــگاه علــوم 

پزشــکی شــهرکرد، از برگــزاری همایــش پیــاده روی خانوادگــی همــراه 

بــا ارائــه خدمــات رایــگان بهداشــتی،درمانی،تغذیه و آمــوزش در 

ــر داد. شــهرکرد خب

بــه گــزارش وبــدا؛ ســید علــی درخشــان گفــت: بــه مناســبت هفتــه 

پیشــگیری از مســمومیت هــای غذایــی، دارویــی وشــیمیایی  و هفتــه 

ــه  ــی روز جمع ــاده روی خانوادگ ــش پی ــزی، همای ــای مغ ــکته ه س

مــورخ ۴ آبــان ۹۷، بــا شــرکت گســترده مســئوالن، مدیــران و کارکنــان 

دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد و اقشــار مختلــف مــردم از ورزشــگاه 

انقــالب تــا پــارك اللــه شــهركرد برگــزار گردیــد.

ــی ایســتگاه ســالمت توســط  ــا برپای ــش ب ــن همای ــزود: در ای وی اف

ــه کاشــانی(ره)  ــت الل ــتان آی ــون بســیج جامعــه پزشــکی بیمارس کان

شــهرکرد، خدمــات رایــگان بهداشــتی،درمانی،تغذیه  و آمــوزش از 

جملــه تســت قندخــون، فشــارخون و توزیــع پمفلــت هــای آموزشــی 

ــه  ــن برنام ــان ای ــن در پای ــه داد: همچنی ــان ادام ــام شد.درخش انج

ورزشــی، بــه قیــد قرعــه بــه ۲۰ نفــر از شــرکت کننــدگان جوایــزی اهــدا 

گردیــد.

کسب رتبه اول اولین همایش ملی استفاده از آمار در نظام سالمت توسط 

مدیریت آمار و فنآوری اطالعات دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

همایش پیاده روی خانوادگی همراه با ارائه خدمات رایگان بهداشتی،درمانی،تغذیه و آموزش برگزار شد



۴۱

وبــدا؛ مدیــر  روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد، از 

برگــزاری همایــش دیابــت بمناســبت هفتــه ملــی اطــالع رســانی دیابــت در بیســت و 

هفتمیــن روز از آبــان مــاه ۹۷ در ســالن همایــش هــای ابــن ســینای مجتمــع رحمتیــه 

شــهرکرد خبــر داد.

ــا همــکاری مرکــز  ــزود: ایــن همایــش ب ــی درخشــان اف ــدا؛ ســید عل ــه گــزارش وب ب

بهداشــت اســتان، اداره کل بیمــه ســالمت، مرکــز بهداشــت شهرســتان شــهرکرد، دفتــر 

امــور بانــوان و خانــواده دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهركرد،مدیریت روابــط عمومــی و 

امــور بیــن الملــل ایــن دانشــگاه، ســازمان بســیج جامعــه پزشــكی اســتان و انجمــن 

حمایــت از بیمــاران دیابتــی بــا دعــوت از متخصصیــن تغذیــه و غــدد، كارشناســان و 

مراقبیــن ســالمت و جمعــی از بیمــاران دیابتــی برگــزار شــد.وی، از برگــزاری همایشــی 

بــا عنــوان "دیابــت قاتــل خامــوش" و اســتقبال خــوب شــرکت کننــدگان بــرای بازدیــد 

از ایــن نمایشــگاه در حاشــیه ایــن همایــش خبــر داد و افــزود: همچنیــن از چندیــن 

تــن از فعالیــن عرصــه پیشــگیری و کنتــرل بیمــاری دیابــت تجلیــل بعمــل آمــد.

درخشــان گفــت: ســنجش قنــد خــون متقاضیــان و ارائــه خدمــات مشــاوره تغذیــه 

ــح کــرد:  ــود. وی تصری ای از دیگــر بخــش هــای ایــن همایــش یکــروزه آموزشــی ب

شــمار زیــادی ازشــرکت کننــدگان در همایــش  دیابــت  بــا حضــور در غرفــه هــای ایــن 

نمایشــگاه  عــالوه بــر انــدازه گیــری قنــد خــون از غرفــه هــای دیگــر ایــن نمایشــگاه 

دیــدن کردنــد .

همایش استانی غلبه بر دیابت در شهرکرد برگزار شد



۴۲

ــوم پزشــکی  ــل دانشــگاه عل ــط عمومــی و امــور بیــن المل ــز رواب ــر مرک ــدا؛ مدی وب

شــهرکرد، از برگــزاری همایــش بــزرگ روز جهانــی مبــارزه بــا ایــدز در ایــن دانشــگاه 

خبــر داد.

بــه گــزارش وبــدا؛ ســید علــی درخشــان افــزود: ایــن همایــش بــه مناســبت هفتــه 

اطــالع رســانی ایــدز(۸ لغایــت ۱۴ آذرمــاه) بــا تاکیــد بــر شــعار "مــن هــم آزمایــش 

اچ آی وی مــی دهــم" بــا هــدف اطــالع رســانی مناســب ، جلــب مشــارکت هــای 

سیاســتگزاران و مســئوالن، بیــان اقدامــات، دســتاوردها و چالــش هــای موجــود و 

همچنیــن تکریــم فعالیــت هــای دســت انــدرکاران برگــزار شــد.

ــا  ــه وی، ایــن همایــش روز ســه شــنبه مورخــه ۱۳ آذرمــاه ۹۷ مصــادف ب ــه گفت ب

ششــمین روز از هفتــه اطــالع رســانی ایــدز بــا حضــور، متخصصیــن، کارشناســان، 

ــوزه  ــن ح ــئولین و فعالی ــی از مس ــاران و جمع ــا و بهی ــالمت ، ماماه ــن س مراقبی

ســالمت و آمــوزش و اطــالع رســانی ایــدز در ســالن همایــش هــای ابــن ســینای 

ــن  ــش ضم ــن همای ــیه ای ــه وی، در حاش ــد.به گفت ــزار ش ــه برگ ــع رحمتی مجتم

ــا مضامیــن آمــوزش و اطــالع رســانی پیرامــون بیمــاری  ــی ب نمایــش کیــک های

ایــدز تهیــه شــده توســط پرســنل دانشــگاه و واحدهــای تابعــه، برپایــی ایســتگاه 

ــی ایســتگاه تســت HIV ، تســت  ــا برپای ــن مضامیــن ، ب ــا همی هــای نقاشــی ب

ــه شــد. ــدگان ارائ ــه شــرکت کنن ــات آموزشــی و مشــاوره ای ب ــه وخدم ــان گرفت ســریع تشــخیص HIV از متقاضی

همایش روز جهانی مبارزه با ایدز در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد برگزار شد



۴۳



۴۴

وبــدا؛ مســئول ســازمان بســیج جامعــه پزشــکی اســتان چهارمحــال و بختیــاری، از ارائــه خدمــات تیــم هــای بهداشــتی، 

ــینی در  ــن حس ــبت اربعی ــامان بمناس ــتان س ــکی شهرس ــه پزش ــیج جامع ــون بس ــاوره ای کان ــی و مش ــی، آموزش درمان

ــر داد. ــه مــردم منطقــه خب ــاه ۹۷ ب ــان م هشــتمین روز از آب

بــه گــزارش وبــدا؛ دکتــر مهیــن غفــاری افــزود: ایــن تیــم هــا متشــکل از پزشــک عمومــی ، کارشناســان مهندســی بهداشــت 

عمومــی و بهداشــت محیــط ، کاردان مبــارزه بــا بیمــاری هــا، کارشناســان مراقبــت ســالمت و بهــورز بودنــد كــه خدمــات 

خــود را بصــورت رایــگان بــه مــردم منطقــه ارائــه نمودنــد.

بــه گفتــه وی، طــی ایــن اعــزام ۵۳ نفــر از خدمــات ویزیــت پزشــک عمومــی، ۵۳ نفــر از خدمــات دارویــی رایــگان، ۱۰۳ نفــر 

غربالگــری و کنتــرل فشــار خــون و قنــد خــون را دریافــت نمودنــد.

دکتــر غفــاری گفــت: ضمــن ارائــه آمــوزش هــای بهداشــتی و درمانــی توســط کارشناســان بهداشــت بــه یکهــزار و ۴۰۰ نفــر 

شــامل ۶۰۰ نفــر از بــرداران و ۸۰۰ نفــر از خواهــران متقاضــی و توزیــع پمفلــت بیــن ایــن عزیــزان، ۲ نفــر بــه مراکــز جامــع 

خدمــات ســالمت ارجــاع شــدند.

مســئول ســازمان بســیج جامعــه پزشــکی اســتان چهارمحــال و بختیــاری گفــت: تیــم هــای کانــون بســیج جامعــه پزشــکی 

شهرســتان کیــار نیــز متشــکل از کارشناســان مراقبــت ســالمت، بهــورز و پرســتار در همیــن روز بــه مــردم منطقــه ، خدمــات 

بهداشــتی، درمانــی و آموزشــی و مشــاوره ای ارائــه نمودنــد.

دکتــر غفــاری گفــت: طــی ایــن اعــزام نیــز بــرای ۴۷ نفــر غربالگــری قنــد و فشــار خــون انجــام و ۲۱ نفــر از آمــوزش هــای 

بهداشــتی در خصــوص بیمــاری دیابــت و تغذیــه ســالم بهــره منــد شــدند.

وی، همچنین تعداد دریافت کنندگان خدمات آموزشی و فرهنگی را ۶۹ نفر اعالم کرد.

اعزام تیم های بهداشتی درمانی کانون های بسیج جامعه پزشکی شهرستان های سامان و کیار بمناسبت اربعین حسینی

وبــدا؛ مســئول ســازمان بســیج جامعــه پزشــکی اســتان چهارمحــال و 

بختیــاری، از تیــم هــای تــک تخصصــی روانپزشــکی طــرح ملی شــهید 

دکتــر رهنمــون کانــون بســیج جامعــه پزشــکی شهرســتان فارســان بــه 

روســتای چمــن گلــی خبــر داد.

بــه گــزارش وبــدا؛ دکتــر مهیــن غفــاری افــزود: ایــن تیــم هــا متشــکل 

از متخصــص روانپزشــکی، کارشــناس ســالمت روان و کارشناســان 

ــکاری كانــون بســیج جامعــه پزشــكی  مراقبــت ســالمت بــا هم

ــه روســتای  ــاه ۹۷ ب ــان م ــگ در نخســتین روز از آب ــتان كوهرن شهرس

چمــن گلــی اعــزام و ضمــن ارائــه خدمــات تشــخیصی و درمانــی بــه 

ــد. ــان پرداختن ــه متقاضی ــاوره ای ب ــی و مش ــات آموزش ــه خدم ارائ

وی تصریــح کــرد: طــی ایــن اعــزام ۴۸ نفــر توســط روانپزشــک ویزیــت 

و همیــن تعــداد نیــز از داروی رایــگان توســط تیــم روانپزشــکی 

برخــوردار شــدند.

دکتــر غفــاری گفــت: همچنیــن در مجمــوع ۴۸ نفــر شــامل: ۱۲ بــرادر و 

۳۶ خواهــر نیــز خدمــات مشــاوره ای و آموزشــی از ســوی کارشناســان 

مراقــب ســالمت دریافــت کردنــد.

مســئول ســازمان بســیج جامعــه پزشــکی اســتان چهارمحــال و 

بختیــاری گفــت: تیــم هــای بهداشــتی، درمانــی، آموزشــی و مشــاوره 

ــکی  ــه پزش ــیج جامع ــون بس ــون کان ــر رهنم ــهید دکت ــرح ش ای ط

ــتای  ــه روس ــاه ۹۷ ب ــان م ــومین روز از آب ــز در س ــار نی ــتان کی شهرس

ــدند. ــزام ش ــران اع باجگی

ــان  ــورز و کارشناس ــزام پرســتار و به ــن اع ــی ای ــت: ط ــار داش وی اظه

مراقــب ســالمت از طریــق بازدیــد منــزل و ویزیــت بیمــاران ســالمند 

ــد. ــه نمودن ــزان خدمــات ارائ ــه تعــدادی از ایــن عزی ب

ــرل فشــار خــون، ۱۰  ــات غربالگــری و کنت ــر خدم ــه وی، ۱۶ نف ــه گفت ب

ــتی و  ــای بهداش ــوزش ه ــر آم ــی و ۱۴ نف ــای فرهنگ ــوزش ه ــر آم نف

ــد. ــت نمودن ــی دریاف درمان

ــرح  ــات ط ــرد: تمامــی خدم ــه خاطــر نشــان ک ــاری در ادام ــر غف دکت

ــوردار  ــر برخ ــق کمت ــگان در مناط ــورت رای ــون بص ــر رهنم ــهید دکت ش

ــه مــی گــردد. ارائ

اعزام تیم های تک تخصصی روانپزشکی و تیم های بهداشتی و درمانی در مناطق کمتر برخوردار شهرستان های فارسان و کیار
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اجرای طرح شهید دکتر  رهنمون در روستای حیدری شهرستان بن

خدمات دندان پزشکی رایگان در روستا قلعه تک شهرستان کیار

اعزام تیم تخصصی روانپزشکی از بیمارستان روانپزشکی سینا در 

بخش بازفت

اجرای طرح شهید دکتر رهنمون در مسجد ابوالفضل(ع) شهر  بن

شرکت اعضاء بسیج جامعه پزشکی استان در مراسم گرامیداشت 

هفته بسیج
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ــاری  ــال و بختی ــو چهارمح ــم آوری عض ــم فراه ــده تی ــگ کنن ــدا؛ هماهن وب

ــخاوت  ــا س ــزی ب ــرگ مغ ــار م ــار بیم ــای چه ــتان ۹۷ اعض ــت: در تابس گف

ــد عضــو اهــدا  ــد پیون ــاران نیازمن ــه بیم ــوع دوستشــان ب ــواده هــای ن خان

شــد.

بــه گــزارش وبــدا؛ زهــرا ســیاح افــزود: خانــواده مرحــوم حمیــد رضــا یــادگاری 

۴۲ ســاله از اهالــی لــردگان در دهمیــن روز از تیرمــاه کبــد و بخشــی از نســوج 

ایــن بیمــار را اهــدا نمودنــد.

وی تصریــح کــرد: کلیــه هــا، کبــد و بخشــی از نســوج مرحومــه زهــره مــرادی 

۴۱ ســاله از اهالــی بروجــن نیــز بــا ســخاوت خانــواده اش در نخســتین روز از 

شــهریورماه ۹۷ اهــدا شــد.

ســیاح افــزود: کبــد و بخشــی از نســوج مرحومــه صغــری دانیالــی ۶۰ ســاله از 

اهالــی لــردگان در ۱۵ شــهریورماه ۹۷ اهــدا شــد.

ــل  ــک خلی ــه گلمل ــوج مرحوم ــی از نس ــد و بخش ــا، کب ــه ه ــت: کلی وی گف

ــه  ــهریورماه ۹۷ ب ــخ ۳۰ ش ــردگان در تاری ــی ل ــاله از اهال ــبی ۵۷ س طهماس

ــد. ــدا گردی ــد اه ــاران نیازمن بیم

بــه گفتــه وی، در شــش ماهــه نخســت ســال ۹۷ در چهارمحــال و بختیــاری در حــدود ۳۰ عضــو از اعضــای بیمــاران 

مــرگ مغــزی بــا ســخاوت خانــواده هــای محتــرم آنــان بــه بیمــاران نیازمنــد پیونــد عضــو اهــدا شــده اســت.

هماهنــگ کننــده تیــم فراهــم آوری عضــو چهارمحــال و بختیــاری افــزود: از اعضــای اهــدا شــده از ابتــدای ســال 

۹۷ تــا کنــون، ۶ کلیــه در اســتان بــه بیمــاران کلیــوی پیونــد شــده اســت.

وی بــا اشــاره بــه راه انــدازی بخــش پیونــد کلیــه از ســال ۹۳ در بیمارســتان آیــت اللــه کاشــانی شــهرکرد گفــت: تــا 

کنــون ۳۳ پیونــد کلیــه بــا موفقیــت در ایــن اســتان انجــام شــده اســت.

بــه گفتــه وی، درحــال حاضــر بیــش از ۳۰ بیمــار کلیــوی در لیســت پیونــد کلیــه قــرار گرفتــه انــد کــه در بیــن ایــن 

عزیــزان کــودکان ۵ و ۶ ســال نیــز وجــود دارد.

گفتنــی اســت، تیــم فراهــم آوری اعضــای چهارمحــال و بختیــاری از ســال ۸۲ فعالیــت خــود را در اســتان آغــاز و بــا 

توجــه بــه فرهنــگ نــوع دوســتی مردمــان ایــن ســرزمین و فعالیــت گســترده تیــم، چهارمحــال و بختیــاری ســالها 

اســت کــه در صــدر اســتان هــای اهــدا کننــده اعضــای بیمــاران مــرگ مغــزی، خــوش مــی درخشــد.

اهدای اعضای چهاربیمار مرگ مغزی در تابستان ۹۷



۴۷

وبــدا؛ مدیــر مرکــز مدیریــت حــوادث و فوریــت هــای پزشــکی چهارمحــال 

و بختیــاری گفــت: تکنســین هــای ســخت کــوش اورژانــس ایــن اســتان 

در روز هــای اخیــر ماموریــت هــای موفــق متعــددی داشــته انــد کــه از 

جملــه ایــن ماموریــت هــا نجــات جــان دو خانــم بــوده اســت.

ــن  ــات ای ــوص جزئی ــاهین در خص ــرز ش ــر فرام ــدا؛ دکت ــزارش وب ــه گ ب

ماموریــت هــا افــزود: در یازدهمیــن روز از مهرمــاه ۹۷ کارشناســان 

فوریتهــای پزشــکی اورژانــس ۱۱۵ موفــق بــه نجــات جــان دو خانــم ۸۲ 

ــدند. ــاله ش ــاله و ۷۰ س س

وی تصریــح کــرد: ایــن دو خانم ۸۲ســاله و ۷۲ســاله در شهرســتان فارســان 

دچــار ایســت قلبــی تنفســی شــده بودنــد کــه پــس از تمــاس بــا مرکــز 

پیــام اورژانــس ۱۱۵ فــورًا دو دســتگاه آمبوالنــس اورژانــس ۱۱۵ بــه همــراه 

کارشناســان فوریتهــای پزشــکی بــه محــل حادثــه اعــزام و پــس از معاینــه 

ــای  ــات احی ــه عملی ــد و بالفاصل ــاران تایی ــی بیم ــی و تنفس ــت قلب ایس

قلبــی و ریــوی پیشــرفته آغــاز و بیمــاران از مــرگ حتمــی نجــات یافتنــد.

ــط دو  ــی توس ــی تکمیل ــات درمان ــرای اقدام ــاران ب ــه وی، بیم ــه گفت ب

تکنســین اورژانــس ۱۱۵ آقایــان صــادق جمشــیدی و صولــت کیانــی بــه 

ــدند. ــل ش ــهدای فارســان منتق ــید الش ــتان س بیمارس

ــال و  ــت هــای پزشــکی چهارمح ــت حــوادث و فوری ــز مدیری ــر مرک مدی

بختیــاری در ادامــه از تولــد نــوزاد دختــر مادر ۲۴ ســاله بوســیله فرشــتگان 

ــر  ــه بیمارســتان خب نجــات در آمبوالنــس اورژانــس ۱۱۵ حیــن انتقــال ب

ــورخ  ــنبه م ــاعت ۱۱:۰۰ روز چهارش ــی س ــاس تلفن ــی تم ــزود: ط داد و اف

۱۱مهــر۹۷ بــا مرکــز پیــام اورژانــس۱۱۵ مبنــی بــر اینکــه خانــم بــارداری در 

بخــش ناغــان از توابــع شهرســتان کیــار دچــار درد زایمــان شــده، بالفاصله 

ــراه  ــه هم ــس ب ــک دســتگاه آمبوالن ی

كارشناســان فوریتهــای پزشــكی آقایــان 

(محمــد اســحاقی و ابــوذر قنبــری) بــه 

محــل اعــزام شــدند.

بــه گفتــه وی، پــس از زایمــان مــادر و 

انجــام اقدامــات اولیه نــوزاد بــه همراه 

مــادر بــرای دریافــت خدمــات تکمیلــی 

بــا حــال عمومــی بــه بیمارســتان امــام 

جــواد(ع) ناغــان منتقــل شــدند.

حــوادث  گفــت:  شــاهین  دکتــر 

رانندگــی ۲۴ ســاعت گذشــته نیــز در محــور هــای مواصالتــی اســتان ۱۲ 

برجــای گذاشــت. مصــدوم 

وی افــزود: برخــورد پرایــد و وانــت مــزدا در محــور فرخشــهر بــه شــهرکرد 

ســه راهــی قطــب صنعتــی ۵ مصــدوم برجــای گذاشــت کــه بالفاصلــه بــا 

حضــور تکنســین هــای فوریــت هــای پزشــکی در محــل مصدومیــن بــا ۲ 

دســتگاه آمبوالنــس بــه بیمارســتان آیــت اللــه کاشــانی شــهرکرد منتقــل 

. ند شد

ــور  ــون در مح ــد و کامی ــتگاه پرای ــک دس ــورد ی ــرد: برخ ــح ک وی تصری

ــه  ــی دشــتک نیــز ۷ مصــدوم برجــای گذاشــت ک ــه بازفــت حوال اردل ب

مصدومیــن ایــن حادثــه نیــز بــا ســه دســتگاه آمبوالنــس بــه بیمارســتان 

ــل شــدند. امــام رضــا (ع) اردل منتق

ــت:  ــاری گف ــال و بختی ــکی چهارمح ــای پزش ــوادث و فوریت ه ــت ح ــز مدیری ــس مرک رئی

ــن  ــران اربعی ــه زائ ــور خدمت رســانی ب ــه منظ ــاه ۹۷، ب ــن روز از مهرم ــت و چهارمی در بیس

ــزام شــدند. ــرز شــلمچه اع ــادان و م ــه آب حســینی، اکیپ هــای اورژانــس ۱۱۵ اســتان ب

ــس و  ــس اورژان ــتگاه آمبوالن ــج دس ــزود: پن ــاهین اف ــرز ش ــر فرام ــدا؛ دکت ــزارش وب ــه گ ب

یــک دســتگاه اتوبــوس آمبوالنــس بــه همــراه ۱۵ تکنســین فوریت هــای پزشــکی از امــروز 

ــا مــرز شــلمچه  ــاده روی اربعیــن حســینی ت ــاه ســال جــاری در مســیر پی ــا دهــم آبان م ت

ــه بیمارســتان  را انجــام می دهنــد. مســتقر می شــوند و درمــان ســرپایی زائــران و اعــزام ب

وی تصریــح کــرد: همچنیــن ایــن اکیــپ هــا آمادگــی دارنــد در صــورت فراخــوان نیــاز بــه 

اکیپ هــای درمانــی و اورژانــس در عــراق، بــه خــارج از کشــور اعــزام شــوند.

روزهای پرکار ماه مهر برای فرشتگان نجات اورژانس ۱۱۵ چهارمحال و بختیاری

اعزام اکیپ های اورژانس چهارمحال و بختیاری به مرز شلمچه



۴۸

وبــدا؛ مســئول روابــط عمومــی مرکــز مدیریــت حــوادث و فوریتهای پزشــکی 

ــاه  ــم آبانم ــنبه ده ــر روز پنجش ــد از ظه ــت: بع ــاری گف ــال وبختی چهارمح

یــک قــالده خــرس یــک کــودک ۱۰ ســاله را در شــهر دســتنا شهرســتان كیــار 

مصــدوم كــرد.

ــن  ــس ۱۱۵، محس ــی اورژان ــط عموم ــل از رواب ــه نق ــدا ب ــزارش وب ــه گ ب

ابراهیمــی افــزود: ایــن کــودک ۱۰ ســاله بــه همــراه خانــواده بــرای تفریــح 

بــه کــوه مشــرف بــر شــهر دســتنا رفتــه بــود کــه مــورد حملــه خــرس قــرار 

ــا بــه شــدت مصــدوم شــد. ــه پ گرفــت و از ناحی

وی گفــت: ایــن کــودک پــس از انجــام اقدامــات درمانــی توســط 

کارشناســان اورژانــس ۱۱۵ بــا یــک دســتگاه آمبوالنــس بــه بیمارســتان آیــت 

ــد. ــل ش ــهرکرد منتق ــانی ش ــه کاش الل

بــر اســاس ایــن گــزارش، از ابتــدای ســال جــاری تــا کنــون بیــش از ۵ نفــر 

در اســتان مــورد حملــه خــرس قــرار گرفتنــد.

وبــدا؛ مدیــر مرکــز مدیریــت حــوادث و فوریــت هــای پزشــکی چهارمحــال و بختیــاری گفــت: در بیســت و ششــمین روز از آبــان مــاه 

۹۷، همایــش پدافنــد غیرعامــل و آشــنایی بــا محصــوالت تراریختــه و ســبک زندگــی بــا حضــور پروفســور علــی کرمــی متخصــص 

بیوتکنولــوژی پزشــکی، در دانشــگاه علــوم پزشــكی شــهركرد برگــزار شــد.

ــگاه،  ــر از اســاتید دانش ــا حضــور ۵۰۰ نف ــن همایــش ب ــزود: ای ــر اف ــالم ایــن خب ــا اع ــرز شــاهین ب ــر فرام ــدا؛ دکت ــزارش وب ــه گ ب

فرمانــداران، بخشــداران، روســا و مدیــران کارگــروه هــای تخصصــی پدافنــد غیرعامــل و کســانی کــه بــه نحــوی بــا موضــوع پدافنــد 

غیرعامــل مرتبــط و در ایــن زمینــه مشــغول بــه خدمــت هســتند بمنظــور برنامــه ریــزی دقیــق و مــدون در حــوزه هــای مختلــف 

ــگ خامــوش،  ــن، جن ــدات نوی ــان تهدی ــت بی ــا محوری ــان ب ــت و درم ــژه حــوزه بهداش بوی

ســبک زندگــی، محصــوالت تراریختــه و طــب ســنتی در ســالن همایــش هــای ابــن ســینای 

مجتمــع رحمتیــه دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهركرد برگــزار شــد.

وی همچنیــن از برگــزاری نمایشــگاه پدافندغیــر عامــل در حاشــیه ایــن همایــش خبــر داد و 

افــزود: خوشــبختانه ایــن همایــش بــا اســتقبال خــوب کارشناســان روبــه رو شــد.

گفتنــی اســت، معــاون درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد در ایــن همایــش بــا اشــاره 

بــه شــرایط کشــور و دسیســه هــای دشــمن بــرای وارد نمــودن ضربــه بــه نظــام مقــدس 

ــت و  ــوزه بهداش ــه ح ــکی در س ــوم پزش ــگاه عل ــزود: دانش ــران اف ــالمی ای ــوری اس جمه

پیشــگیری، درمــان تریــاژ بیمــاران و تشــخیص و آشــکار ســازی در حــوزه پدافندغیرعامــل 

نقــش آفرینــی مــی کنــد.

دکتــر محســن درخشــان بــا اشــاره بــه اهمیــت توجــه بــه مســائل حــوزه بهداشــت و 

درمــان و خطــرات بــی توجهــی در ایــن زمینــه افــزود: در صــورت کوچــک تریــن غفلتــی 

دشــمن مــی توانــد حتــی از تجمعــات مردمــی اســتفاده و ســالمت مــردم را بــه شــدت 

تهدیــد نمایــد.

ــه  ــه و در راســتای آگاهــی بخشــی ب ــد فعاالن ــه بای ــن زمین ــذا در ای ــرد: ل ــه ک وی اضاف

ــرد. ــل ک ــدات الزم هوشــیارانه عم ــوم و اتخــاذ تمهی عم

ــزوم آمادگــی مدیــران در تمامــی  ــی و ل ــز درمان ــران در مراک وی در ادامــه بــه نقــش مدی

ــا حــوزه ســالمت مــردم تاکیــد کــرد. ســطوح بــرای مدیریــت مســائل مرتبــط ب

حمله خرس به کودک ۱۰ ساله در چهارمحال و بختیاری

همایش پدافند غیرعامل و آشنایی با محصوالت تراریخته و سبک زندگی در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد برگزار شد



۴۹

وبــدا؛ مشــاور رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد در امــور 

ــت هــای  ــه تشــریح اهــم اقدامــات و فعالی ــواده ب ــوان و خان بان

ایــن واحــد در شــش ماهــه نخســت ســال جــاری پرداخــت.

ــش  ــزاری همای ــی ، برگ ــه فتاح ــر پروان ــدا؛ دکت ــزارش وب ــه گ ب

شــادی و نشــاط در خانــواده بــه مناســبت ایــام شــعبانیه همــراه 

بــا ســخنرانی دکترعزیــزی و اهــداء جوایــز زنــان برتــر دســتگاه و 

برنــدگان مســابقه ســبزه آرائــی از ســوی ریاســت محترم دانشــگاه 

را از جملــه ایــن اقدامــات برشــمرد.

وی تصریــح کــرد: تقدیــر از ۲۰ نمازگــزار فعــال در ســتاد بــا اهــداء 

ــور  ــی زب ــابقه معارف ــزاری مس ــه ، برگ ــر و کارت هدی ــوح تقدی ل

ــه  ــجادیه ب ــه س ــای ۲۴-۲۵ و ۲۶ صحیف ــد (ص) - دعاه آل محم

مناســبت میــالد امــام حســن مجتبــی (ع) بصــورت الکترونیکــی 

ــم  ــزاری مراس ــه و برگ ــد قرع ــه قی ــده ب ــر برگزی ــاب ۲۰ نف وانتخ

پیــاده روی بــه مناســبت هفتــه حجــاب و عفــاف از ســتاد 

دانشــگاه بــه طــرف پــارک بانــوان بــه صــرف صبحانــه و اهــداء 

ــوان و  ــز از دیگــر اقدامــات صــورت گرفتــه توســط امــور بان جوای

خانــواده دانشــگاه بــا همــکاری مدیریــت روابــط عمومــی و امــور 

بیــن الملــل دانشــگاه در نیمــه نخســت ســال جــاری مــی باشــد.

ــب  ــک فری ــاب راز ی ــی از کت ــابقه اینترنت ــزاری مس ــن برگ همچنی

نوشــته یوســف غالمــی و کتابچــه ریحانــه بــه مناســبت 

ــه حجــاب و عفــاف ، نشســت تخصصــی عفــاف و حجــاب  هفت

ــواده  ــان خان ــده بنی ــن کنن ــاب تضمی ــاف و حج ــوع عف ــا موض ب

همــراه بــا ســخنرانی حــاج آقــا حیــدری کاشــانی( اســتاد حــوزه 

ــاور  ــور مش ــم پ ــم ابراهی ــرکار خان ــخنرانی س ــگاه ) و س و دانش

محتــرم اســتاندار در امــور بانــوان وخانــواده در همیــن نشســت 

و اهــداء جوایــز برنــدگان مســابقه زبــورآل محمــد (ص) و قرعــه 

كشــی مســابقه راز یــك فریــب از دیگــر فعالیــت هــای بیــان شــده 

ــر فتاحــی اســت.  توســط دكت

مشــاور رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد در امــور بانــوان 

و خانــواده گفــت: همچنیــن طــی ایــن مــدت، نمایشــگاه عفــاف 

ــل چــادر و مقنعــه و...  و حجــاب و عرضــه محصــوالت از قبی

همزمــان بــا برگــزاری نشســت تخصصــی، شــروع کالس ورزشــی 

یــوگا جهــت بانــوان بــا همــکاری امــور بانــوان و معاونــت محتــرم 

توســعه دانشــگاه، برنامــه پیــاده روی بــه مناســبت دهــه امامــت 

و والیــت از ســتاد دانشــگاه بــه طــرف پــارک بانــوان بــه صــرف 

ــور  ــن ام ــه رابطی ــزاری جلس ــی و برگ ــودی خوان ــه ومول صبحان

ــه ســتاد  ــاز خان ــه در نم ــال ونمون ــوان فع ــر از بان ــوان و تقدی بان

دانشــگاه برگــزار شــد.

اهم اقدامات شش ماهه نخست سال 

۹۷ امور بانوان دانشگاه تشریح شد



۵۰

ــگاه  ــات دانش ــاوری اطالع ــت آماروفن ــت مدیری ــدا؛ سرپرس وب

ــش ملــی  ــن همای ــکی شــهرکرد از برگــزاری اولی علــوم پزش

ــر داد. ــالمت خب ــام س ــار در نظ ــتفاده از آم اس

بــه گــزارش وبــدا؛ عنایــت اللــه ســمیع بــا بیــان اینکــه امــروزه 

ــب در  ــای مناس ــاذ تصمیم گیری ه ــت اتخ ــار جه ــتفاده از آم اس

بســتر تکنولــوژی اطالعــات بــرای هــر ســازمان از اهمیــت بســیار 

زیــادی برخــوردار اســت افــزود: بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع 

فــوق و همچنیــن در پیــش بــودن روز جهانــی آمــار (۲۰ اکتبــر 

ــزی (اول  ــه ری ــار و برنام ــی آم ــر) و روز مل ــا ۲۸ مه ــادف ب مص

ــه  ــاری (س ــال ج ــاه س ــان م ــای اول و دوم آب ــان)، در روزه آب

شــنبه و چهارشــنبه)، "اولیــن همایــش ملــی اســتفاده از آمــار در 

نظــام ســالمت" برگــزار مــی گــردد.

وی، محورهــای ایــن همایــش را شــامل: آمــار و تصمیــم گیــری 

(داده، اطالعــات و داشــبوردها، خــرد)- آمــار و نظــام جمــع آوری 

ــادل داده  ــار و تب ــوزش) - آم ــان، آم ــت، درم ــا (بهداش داده ه

ــی  ــکال، فن ــائل تکنی ــی، مس ــرون بخش ــات ( درون و ب و اطالع

ــگاهی، وزارت  ــی (دانش ــاختارهای قانون ــار و س ــی)- آم و اخالق

ــرد. ــوان ک ــی) عن بهداشــت و مل

بــه گفتــه وی، ارائــه و تقدیر از مقــاالت برگزیده تحقیــق عملکردی 

 systematic) و یــا مــروری ســاختاریافته (Action research)

review) ،تقدیــر از برگزیــدگان تارنماهــای واحدهــای آمــار 

ی علــوم  مدیریتهــای آمــار و فنــاوری اطالعــات دانشــگاه

ــری،  ــمای ظاه ــی، ش ــودن، آموزش ــه روز ب ــور (ب ــکی کش پزش

ــرای مشــتریان  ــودن ب ــردی ب ــل اســتفاده و کارب ــردی، قاب عملک

و تصمیــم گیــران)، تقدیــر از برگزیــدگان تارنماهــای معاونتهــا و 

واحدهــای ســتاد وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی 

ــش  ــن همای ــی ای ــای اصل ــار از برنامه ه ــتفاده از آم ــر اس از نظ

مــی باشــد.

ی علمــی- کاربــردی در راســتای  ــمیع ، ارائــه ســخنرانی س

ــتای  ــردی در راس ــای کارب ــزاری کارگاهه ــوق، برگ ــای ف محوره

ــای  ــی فعالیته ــای معرف ــه ه ــزاری غرف ــوق، برگ ــای ف محوره

ــتادی وزارت  ــای س ــگاه و معاونت و واحده ــاری دانش آم

ــه  ــر برنام ــدگان را از دیگ ــر از برگزی ــی و تقدی ــت، معرف بهداش

ــمرد. ــش برش ــای همای ه

ــوم  ــگاه عل ــات دانش ــاوری اطالع ــت آماروفن ــت مدیری سرپرس

ــت و  ــت بیس ــم لغای ــت: هفت ــار داش ــهرکرد اظه ــکی ش پزش

یکــم مهرمــاه ۹۷ مهلتــی اســت کــه جهــت ارســال مقــاالت بــه 

ــود. ــده ب ــه ش ــر گرفت ــش در نظ ــه همای دبیرخان

ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــل دانش ــن المل ــور بی ــی و ام ــط عموم ــر رواب ــدا؛ مدی وب

شــهرکرد، از کســب موفقیــت مدیریــت آمــار و فنــآوری اطالعــات ایــن دانشــگاه 

ــر داد. ــار در نظــام ســالمت خب ــی اســتفاده از آم ــش مل ــن همای در اولی

ــار و  ــتفاده از آم ــزود: همایش"اس ــان اف ــی درخش ــید عل ــدا؛ س ــزارش وب ــه گ ب

اطالعــات در نظــام ســالمت" اول و دوم آبــان مــاه ۹۷ در مرکــز همایــش هــای 

بیــن المللــی رازی تهــران برگــزار و بــا اهــدای لــوح ســپاس از ســوی دکتــر علــی 

اکبــر حقدوســت معــاون برنامــه ریــزی راهبــردی و هماهنگــی وزارت بهداشــت، 

درمــان و آمــوزش پزشــکی از مدیریــت آمــار و فنــاوری اطالعــات دانشــگاه علــوم 

پزشــکی بعنــوان برگزیــده رتبــه اول دانشــگاه هــای تیــپ ۳ در بخــش "تارنمــا 

(ســایت)" تقدیــر و تشــکر بــه عمــل آمــد.

وی تصریــح کــرد: همچنیــن ایــن مدیریــت موفــق بــه کســب عنــوان برگزیــده 

بخــش غرفــه آمــار و اطالعــات در همایــش ملــی اســتفاده از آمــار و اطالعــات 

ــر  ــر دیگــری از دکت ــوح تقدی ــن منظــور ل ــه همی ــد و ب در نظــام ســالمت گردی

حقدوســت دریافــت نمــوده اســت.

برگزاری اولین همایش ملی استفاده از آمار در نظام سالمت

همایش ملی استفاده از آمار در نظام سالمت
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وبــدا؛ در چهاردهمیــن روز از مهرمــاه ۹۷ معــاون دفتــر هماهنگی 

ــدان وزارت  ــات اداری کارمن ــه تخلف ــیدگی ب ــای رس ــات ه هی

ــهرکرد از  ــه ش ــفر ب ــکی در س ــوزش پزش ــان و آم ــت درم بهداش

ــوم  ــگاه عل ــات اداری دانش ــه تخلف ــیدگی ب ــات رس ــر هی دفت

ــل آورد. ــد بعم ــهرکرد بازدی ــکی ش پزش

ــات  ــوص جزئی ــل روزبــه در خص ــدا؛ ابوالفض ــه گــزارش وب ب

ــی از  ــد در راســتای اجــرای یک ــن بازدی ــت: ای ــد خــود گف بازدی

وظایــف دفتــر هماهنگــی هیــات هــای رســیدگی بــه تخلفــات 

ــن  ــاده ۳۵ آئی ــد ۲ و ۳ م ــوع بن ــدان وزارت، موض اداری کارمن

ــر  ــی ب ــات اداری مبن ــه تخلف ــیدگی ب ــون رس ــی قان ــه اجرای نام

بازرســی از هیــات هــای رســیدگی بــه تخلفــات اداری کارمنــدان 

ــت. صــورت گرف

وی در ادامــه از فعالیــت ۶۸ هیــات رســیدگی بــه تخلفــات اداری 

کارمنــدان وزارت بهداشــت در سراســر کشــور خبــر داد.

روزبــه، همچنیــن بــه اقــدام وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش 

ــرد  ــی عملک ــرای ارزیاب ــی ب ــاخص های ــه ش ــرای تهی ــکی ب پزش

هیــات هــای رســیدگی بــه تخلفــات اداری بــر اســاس شــاخص 

هــا و چــک لیســت هــای موجــود و در نظــر گرفتــن امتیازاتــی 

بــرای نحــوه عملکــرد ایــن هیــات هــا اشــاره داشــت و در ادامــه 

ــوم  ــگاه عل ــات اداری دانش ــه تخلف ــات رســیدگی ب ــرد هی عملک

ــت:  ــار داش ــرد و اظه ــی ك ــوب ارزیاب ــهركرد را مطل ــکی ش پزش

ــل هســتند و بررســی هــای  ــات تكمی خوشــبختانه اعضــای هی

قبــل از بازدیــد حضــوری نشــان دهنــده ایــن اســت كــه مــدت 

زمــان رســیدگی بــه تخلفــات و گزارشــات واصلــه بــه هیــات در 

ســطح قابــل قبــول بــود و آرای صــادره كمتــر از ســوی مراجــع 

ذیربــط و دیــوان عدالــت اداری نقــض شــده اســت.

ــات هــای رســیدگی بــه تخلفــات  معــاون دفتــر هماهنگــی هی

ــکی،  ــوزش پزش ــان و آم ــت درم ــدان وزارت بهداش اداری کارمن

افزایــش  و  اداری  امــور  اصــالح  را  هیــات  اصلــی  هــدف 

رضایتمنــدی مــردم و ارتقــاء ســالمت نظــام اداری عنــوان کــرد 

ــی  ــازوی کمک ــک ب ــا ی ــات ه ــن هی ــت ای ــزود: در حقیق و اف

ــق  ــد از طری ــا بتوانن ــه آنه ــران واحــد هــا ك ــرای مدی هســتند ب

ــه  ــر ب ــه ت ــا مشــكل زا، بهتــر و بهین ــوب ی حــذف عناصــر نامطل

ــد. ــت نماین ــردم خدم م

وی تصریــح کــرد: تاکیــد دفترهماهنگــی هیــات هــای رســیدگی 

بــه تخلفــات اداری کارمنــدان وزارت بهداشــت درمــان و آمــوزش 

ــات اداری در کمتریــن  ــه تخلف ــر رســیدگی ب پزشــکی همــواره ب

زمــان و بــا بیشــترین کیفیــت و رعایــت مــوارد قانونــی اســت.

بازدید معاون دفتر هماهنگی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان وزارت بهداشت درمان و

 آموزش پزشکی از دفتر هیات رسیدگی به تخلفات اداری دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

وبــدا؛ مشــاور رئیــس و سرپرســت مدیریــت بازرســی و ارزیابــی 

ــکی،  ــوم پزش ــگاه عل ــکایات دانش ــه ش ــیدگی ب ــرد و رس عملک

خدمــات بهداشــتی و درمانــی چهارمحــال و بختیــاری از برگــزاری 

نشســت هــم اندیشــی مدیــران و کارشناســان ادارات بازرســی، 

ــای  ــگاه ه ــکایات دانش ــه ش ــخگویی ب ــرد و پاس ــی عملک ارزیاب

ــن  ــی ای ــه میزبان ــور ب ــی كش ــه ۷ آمایش ــكی منطق ــوم پزش عل

ــر داد. دانشــگاه خب

بــه گــزارش وبــدا؛ علــی اکبــر رســتار افــزود: در هجدهمیــن روز 

ــا حضــور مدیــران و کارشناســان  از مهرمــاه ۹۷ ایــن نشســت ب

ــکایات  ــه ش ــخگویی ب ــرد و پاس ــی عملک ــی، ارزیاب ادارات بازرس

دانشــگاه هــای علــوم پزشــکی یــزد، اصفهــان، کاشــان و شــهركرد 

ــوم  ــگاه عل ــه دانش ــز تابع ــا مراك ــران و روس ــن، مدی و معاونی

پزشــكی شــهركرد در ســالن اجتماعــات مجتمــع رحمتیــه برگــزار 

شــد.وی تصریــح کــرد: خانــم دکتــر امامــی از کارکنــان ســازمان 

ــر  ــی مشــاور وزی ــر محمــد توکل ــان، دکت بازرســی اســتان اصفه

ــی  ــخ گوی ــرد و پاس ــی عملك ــی ارزیاب ــر بازرس ــر كل دفت و مدی

بــه شــكایات وزارت بهداشــت درمــان و آمــوزش پزشــكی، 

ــای  ــا و راه كاره ــش ه ــات، چال ــوص الزام ــب در خص ــه ترتی ب

تحقــق پاســخگویی مبتنــی بــر حقــوق شــهروندی در دانشــگاه 

ــراد ســخنرانی  ــه ای ــه ب ــوم پزشــكی و واحدهــای تابع هــای عل

ــد. پرداختن

ــی و  ــل آموزش ــر دو پن ــی ب ــش مبتن ــن همای ــزود: ای ــتار اف رس

کارگاهــی مــی باشــد کــه پنــل اول: اســتفاده از تجربیــات 

ــه  ــخگویی ب ــی و پاس ــوزه بازرس ــتاد ح ــوری و اس ــاتید کش اس

شــکایات در جهــت آمــوزش روســا و مدیــران دانشــگاه و پنــل 

ــان  ــران و كارشناس ــارکت مدی ــا مش ــی ب ــورت کارگاه دوم بص

ادارات بازرســی و پاســخگویی بــه شــكایات بــا هــدف عملیاتــی 

نمــودن پاســخگویی بــا اســتفاده ابزارهــا و شــیوه هــای نویــن 

الكترونیكــی جهــت تحقــق شــعار پاســخگویی مبتنــی بــر حقوق 

ــد. ــزار گردی ــهروندی برگ ش

برگزاری نشست هم اندیشی مدیران و کارشناسان ادارات بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه های علوم پزشکی
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وبــدا؛ سرپرســت ســابق شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان اردل 

از برگــزاری همایــش ســالمت بانــوان ایــران خبــر داد.

ــدار  ــور فرمان ــا حض ــش ب ــن همای ــت: ای ــدی گف ــماعیل امی اس

شهرســتان و بــا هــدف توجــه و اهمیــت بــه ســالمت جســمانی و 

ــد. ــزار گردی ــان برگ ــی زن روان

ــگیری از  ــون پیش ــی همچ ــش، مباحث ــن همای ــزود: در ای وی اف

ــوزش داده  ــتخوان آم ــی اس ــش ورزش در پوک ــا و نق ــرطان ه س

شــد.

ــگاهی از  ــن همایــش، هــم نمایش ــیه ای ــه داد: در حاش امیــدی ادام

صنایــع دســتی و غذاهــای ســالم و ســنتی تهیــه شــده توســط بانــوان 

برپــا گردیــد و از نفــرات برتــر بــا اهــدای هدایایــی تقدیــر بــه عمــل آمــد.

ــت و  ــبکه بهداش ــات ش ــالن جلس ــل س ــه در مح ــی ک ــی آئین ــدا؛ ط وب

ــتانی  ــتانی و شهرس ــئولین اس ــور مس ــا حض ــتان اردل ب ــان شهرس درم

برگــزار شــد، سرپرســت جدیــد شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان اردل 

ــد. ــی گردی معرف

بــه گــزارش وبــدا؛ مراســم تودیــع و معارفــه سرپرســت شــبکه بهداشــت 

و درمــان شهرســتان اردل روزچهارشــنبه مــورخ ۲۱ آذرمــاه ۹۷  بــا حضــور 

ــئولین  ــهر اردل، مس ــه ش ــام جمع ــتان ، ام ــت اس ــز بهداش ــس مرک رئی

ــل ســالن  ــردم در مح ــف م ــری از اقشــار مختل ــع کثی شهرســتانی و جم

ــزار شــد. اجتماعــات شــبکه بهداشــت و درمــان اردل برگ

ــز  ــه نی ــاری در ادام ــال و بختی ــتان چهارمح ــت اس ــز بهداش ــس مرک رئی

اظهــار داشــت: مدیریــت قدیمــی هــم از لحــاظ اخالقــی و هــم از لحــاظ 

کاری نمونــه بــود.

ــت و  ــش بهداش ــده بخ ــات ارزن ــزود: اقدام ــری اف ــد جزای ســید راش

ــه در  ــورت گرفت ــات ص ــن خدم ــان در شهرســتان اردل ملمــوس تری درم

ــه عــزم مصصــم وزارت  ــا توجــه ب ایــن شهرســتان اســت و امیدواریــم ب

ــالمت،  ــول س ــرح تح ــات ط ــا و خدم ــه ه ــه برنام ــت در ادام بهداش

همچنــان بــا همــت همگانــی و عــزم مســئولین ایــن شهرســتان شــاهد 

ــیم. ــتان اردل باش ــالمت شهرس ــوزه س ــزون ح ــعه روز اف ــاء و توس ارتق

ــد شــبکه بهداشــت و  ــی سرپرســت جدی ــا رئیس ــی اســت، علیرض گفتن

درمــان شهرســتان اردل در پایــان بــا بیــان خالصــه ای از ســوابق گذشــته 

ــک  ــوان ی ــئولیت ها به عن ــن و مس ــه عناوی ــا ب ــت: م ــار داش ــود اظه خ

منصــب نــگاه نمی کنیــم، بلکــه ایــن عناویــن بــار امانتــی اســت کــه بــر 

ــته  ــا گذاش دوش م

ــد آن را  ــده و بای ش

ــس  ــه پ ــرادی ک اف

از مــا عهــده دار ایــن 

خواهنــد  منصــب 

ــپاریم. ــد، بس ش

سرپرســت جدیــد 

ــت و  ــبکه بهداش ش

ــتان  ــان شهرس درم

ــر  ــن تقدی اردل ضم

ــمند  از خدمات ارزش

امیــدی  مهنــدس 

افــزود: بنــده بــه 

فرزنــد  عنــوان 

ایــن  از  کوچکــی 

شهرســتان همــه تــالش خــود را بــه کار خواهــم بســت کــه در راه اعتــالی 

بــردارم. گام  شــبکه  نــام 

ــماعیل  ــدس اس ــاله مهن ــار س ــات چه ــم از زحم ــن مراس ــن در ای همچنی

ــتان اردل  ــان شهرس ــت و درم ــبکه بهداش ــابق ش ــت س ــدی سرپرس امی

ــوان سرپرســت جدیــد  ــه عن ــر شــد و مهنــدس علیرضــا رئیســی ب تقدی

ایــن شــبکه معرفــی شــد.

وبــدا؛ سرپرســت شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان اردل گفــت: کارگاه 

آموزشــی یکــروزه مدیریــت پســماند ویــژه نیروهــای خدماتــی در شــبکه 

برگــزار شــد.

ــط عمومــی شــبکه؛ علیرضــا رئیســی  ــدا بــه نقــل از رواب ــزارش وب ــه گ ب

ــتان  ــط شهرس ــت محی ــئول بهداش ــی مس ــن کارگاه آموزش ــزود: در ای اف

در خصــوص اهمیــت و کلیــات و تعاریــف پســماند عفونــی و همچنیــن 

نحــوه تهیــه محلــول هــای  ضدعفونــی و کاربــرد و چگونگــی اســتفاده را 

در قالــب پاورپونــت مطالــب آموزشــی ارائــه نمــود.

ــای  ــت واحده ــرل بهداش ــوه کنت ــز نح ــه نی ــرد: در ادام ــح ک وی تصری

مختلــف و نحــوه نظافــت و تــی کشــیدن و همچنیــن چگونگــی پســماند 

ــب  ــط در قال ــت محی ــناس بهداش ــط کارش ــی توس ــب علم ــوه مطال جی

ــد . ــه گردی پاورپونــت ارائ

همایش سالمت بانوان ایران در اردل

مراسم معارفه سرپرست جدید شبکه بهداشت و درمان شهرستان اردل برگزار شد

کارگاه آموزشی مدیریت پسماند ویژه نیروهای خدماتی شبکه 

بهداشت و درمان اردل برگزار شد
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وب دا؛ سرپرســت شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان بروجــن از 

ــی عروقــی  ــرل و پیشــگیری بیماریهــای قلب برگــزاری کارگاه آموزشــی کنت

ــر داد. ــتان خب ــن شهرس ــز ای ــالمت مراک ــن س ــژه مراقبی وی

ــن  ــد حس ــبکه؛ محم ــی ش ــط عموم ــل از رواب ــه نق ــزارش وب دا ب ــه گ ب

کرمــی افــزود: در ایــن کارگاه آموزشــی یکــروزه مباحــث آموزشــی پیرامون 

بیمــاری هــای مزمــن همچــون فشــار خــون و بیمارهــای قلبــی عروقــی، 

دیابــت و قنــد خــون مطــرح شــد.

ــه بیمــاری هــای مذکــور را از دیگــر  وی، تغذیــه ســالم در افــراد مبتــال ب

ــرد. مباحــث مطــرح شــده در ایــن کارگاه عنــوان ک

ــح کــرد:  سرپرســت شــبکه بهداشــت ودرمــان شهرســتان بروجــن تصری

درصــد ابتــال بــه فشــار خــون از کل جمعیــت شهرســتان ۴.۱ مــی باشــد 

کــه ایــن رقــم در کشــور ۴ مــی باشــد.

کرمــی ادامــه داد: بیمــاران دیابتــی نیــز ۱.۶ از کل جمعیــت مــی باشــد کــه 

ایــن رقــم در کشــور ۲ مــی باشــد.

ــان بیماریهــای قلــب عروقــی  ــه اینکــه همچن ــا توجــه ب کرمــی افــزود: ب

بعنــوان یکــی از مهمتریــن عوامــل مــرگ و میــر مــی باشــند لــذا کنتــرل 

ایــن بیمــاران توســط کادر بهداشــتی درمانی(پزشــک، مراقــب ســالمت 

و...) از اهــم وظایــف شــبكه بهداشــت و درمــان مــی باشــد.

ــه روز  ــق و ب ــت دقی ــر ضــرورت ثب ــن کارگاه آموزشــی ب وی گفــت: در ای

ــد کــرد.  ــن برنامــه تاکی رســانی ســامانه ســیب توســط کارشــناس ای

وب دا؛ سرپرســت شــبکه بهداشــت ودرمــان شهرســتان بروجــن گفــت: 

بمناســبت چهــارم مهــر مــاه ســالروز جهانــی بهداشــت محیــط مراســمی 

ــط  ــت محی ــروه بهداش ــت و مدیرگ ــز بهداش ــت مرک ــور ریاس ــا حض ب

اســتان، مســئولین و کارشناســان بهداشــت محیــط شــبکه هــای بروجــن، 

ــل  ــهركرد در مح ــگ و ش ــار، كوهرن ــامان، کی ــان، س ــهرکرد، اردل، فارس ش

ــی ایــن شــبكه برگــزار گردیــد. تــاالر فرهنگیــان و بــه میزبان

ــن  ــد حس ــبکه؛ محم ــی ش ــط عموم ــل از رواب ــه نق ــزارش وب دا ب ــه گ ب

ــورت  ــای ص ــت ه ــزارش فعالی ــه گ ــه ارائ ــر ب ــن خب ــالم ای ــا اع ــی ب کرم

ــزود: در  ــت و اف ــتان پرداخ ــط شهرس ــت محی ــوزه بهداش ــه در ح گرفت

مجمــوع ۵۶۰ اماکــن عمومــی و ۱۹۵۷ مرکــز تهیــه و توزیــع مــواد غذایــی 

در ســطح شهرســتان فعــال مــی باشــد کــه از ایــن تعــداد ۱۵۲۹ مــورد آن 

بهداشــتی و ۳۶۶ مــورد بهســازی شــده مــی باشــند.

ــد و  ــورد بازدی ــال ۶۸۵۶ م ــه اول س ــش ماه ــرد: در ش ــح ک وی تصری

کــز صــورت گرفتــه کــه ۲۵۴ مــورد آنهــا اعمــال قانــون  بازرســی از ایــن مرا

ــرم  ــش از ۴۲۰۰ کیلوگ ــده و بی ــی ش ــط معرف ــع ذیرب ــه مراج ــده و ب ش

مــواد غذایــی تاریــخ گذشــته و فاســد نیــز جمــع آوری و معــدوم گردیــده 

اســت.

ــز در  ــتان نی ــط اس ــت محی ــروه بهداش ــر گ ــی مدی ــه وی، بنای ــه گفت ب

ــن  ــک ســال گذشــته ای ــزارش عملکــرد ی ــه گ ــه ارائ ســخنان کوتاهــی ب

ــت ۸۰۰  ــی بهداش ــازمان جهان ــار س ــق آم ــزود: طب ــت و اف ــد پرداخ واح

میلیــون نفــر در جهــان دسترســی بــه غــذای ســالم نداشــته کــه از ایــن 

تعــداد ۱۵۰ هــزار نفــر آنــان کــودکان مــی باشــند كــه بــه همیــن دلیــل 

ــوان یكــی از  ــه غــذای ســالم بعن ــداری و دسترســی ب شــعار امســال پای

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــتور كار ق ــی در دس ــای اصل ــت ه اولوی

وی تصریــح کــرد: رئیــس مرکــز بهداشــت اســتان از دیگــر ســخنرانان این 

همایــش بــود کــه ضمــن قدردانــی از تالشــهای صــورت گرفتــه توســط 

ــه عمومــی در  کارشناســان ایــن حــوزه اعــالم کــرد: بیــش ۱۶ هــزار امکن

ســطح اســتان وجــود دارد كــه زیــر نظــر ۱۸۰ نفــر از كارشناســان بهداشــت 

محیــط بصــورت برنامــه ریــزی شــده مــورد بازرســی قــرار دارنــد.

کرمــی گفــت: معاونــت محتــرم بهداشــتی دانشــگاه همچنیــن 

اظهارداشــت: اقدامــات مفیــدی در قالــب برنامــه تحــول 

ســالمت در حــوزه بهداشــت محیــط صــورت گرفتــه کــه روز به 

روز شــاهد ارتقــای شــاخص هــای ســالمت محیــط و کار در ایــن زمیــن 

هســتیم و طــی ایــن مــدت تمامــی تجهیــزات دیجیتالــی و جدیــد ماننــد 

دســتگاه پرتابــل، تأمیــن وســیله نقلیــه مناســب بــرای هــر شهرســتان و 

تهیــه یونیفــرم بــا ظاهــری مشــخص و مناســب جهــت بازرســی خریداری 

و تحویــل گردیــده کــه امیدواریــم دیگــر کمبودهــا و نیازهــای اساســی را 

نیــز تأمیــن و در اختیــار آنــان قــرار دهیــم.

سرپرســت شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان بروجــن گفــت: 

جزایــری در پایــان بــه ســامانه هــای ملــی و کشــوری ۱۹۰ جهــت ثبــت 

پیشــنهادات، انتقــادات و شــکایات بهداشــتی مــردم و ســامانه مدیریــت 

ــن  ــت ای ــرد ثب ــات و عملک ــه اقدام ــه کلی ــط ک ــت محی ــع بهداش جام

ســامانه شــده ودر هــر زمــان و مكانــی مــی تــوان بــه میــزان عملكــرد و 

ــت. ــرد. اشــاره داش ــیدگی ك ــه رس ــورت گرفت ــهای ص تالش

کرمــی افــزود: از دیگــر برنامــه هــای ایــن مراســم قرائــت شــعر توســط 

ســرکار خانــم رزازی از کارشناســان بهداشــت محیــط شهرســتان بروجــن و 

آقــای فرامــرزی از کارکنــان شــبکه كوهرنــگ و همچنیــن بیــان خاطــرات 

بــه یــاد ماندنــی در حیــن انجــام مأموریــت و در بازرســی هــای روزانــه 

ــر و  ــوح تقدی ــدای ل ــود و اه ــاده ب ــاق افت ــه برایشــان اتف ك

ــت  ــان بهداش ــدادی از كارشناس ــل از تع ــه و تجلی كارت هدی

محیــط اســتان بــود.

برگزاری کارگاه آموزشی کنترل و پیشگیری بیماریهای قلبی 

عروقی در شهرستان بروجن

برگزاری کارگاه آموزشی کنترل و پیشگیری بیماریهای قلبی عروقی در شهرستان بروجن



۵۴

وبــدا؛ سرپرســت شــبکه بهداشــت ودرمــان شهرســتان بروجــن از برگــزاری 

ــژه  ــزا وی کارگاه آموزشــی یــک روزه عفونــت هــای حــاد تنفســی آنفوالن

ــط در  ــت محی ــای بهداش ــان و کاردان ه ــالمت و کارشناس ــن س مراقبی

محــل ســالن آمــوزش مرکــز حضــرت قائم(عــج) ایــن شهرســتان خبــر داد.

ــن  ــد حس ــبکه؛ محم ــی ش ــط عموم ــل از رواب ــه نق ــدا ب ــزارش وب ــه گ ب

ــروزه بــا محوریــت تشــریح  ــزود: ایــن کارگاه آموزشــی یک کرمــی اف

وضعیــت اپیدمیولوژیــک بیمــاری آنفوالنــزادر ایــران و جهــان، کنتــرل و 

پیشــگیری بیماریهــای حــاد تنفســی، مراقبــت و درمــان بیمــاران مبتــال 

ــیون،  ــق واكسیناس ــاری از طری ــرل بیم ــگیری و كنت ــزا، پیش ــه آنفوالن ب

ــد. ــزار ش ــزا برگ ــاری آنفلوآن ــط در بیم ــت محی ــی بهداش ــات كنترل اقدام

ــه،  ــن در ادام ــتان بروج ــت ودرمــان شهرس ــبکه بهداش سرپرســت ش

تعــداد مــوارد ثبــت شــده شــبه آنفلوآنــزا 

در   ۱۳۹۷ ســال  نخســت  ماهــه   ۶ در 

شهرســتان را ۲۲۸ مــورد اعــالم و افــزود: 

از ایــن تعــداد ۱۱۷ نفــر زن و ۱۱۱ نفــر مــرد 

مــی باشــد.

مراجعیــن  کل  تعــداد  گفــت:  کرمــی 

در شــش ماهــه اول ســال جــاری در 

ــاد  ــای ح ــزا و بیماریه ــوص آنفوالن خص

تنفســی بــه مراکــز خدمــات جامــع 

ــزارش  ــر گ ــز صف ــوارد شــدید نی ــوده و م ــر ب ــز ۷۷ هــزار نف ســالمت نی

ــت.  ــده اس ش

وبــدا؛ سرپرســت شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان بروجــن، از 

برگــزاری کارگاه آموزشــی ســالمت میانســاالن در ســالن اجتماعــات مرکــز 

ــر داد. ــج) خب ــم (ع حضــرت قائ

بــه گــزارش وبــدا بــه نقــل از روابــط عمومــی شــبکه؛ مهنــدس 

ــا  ــاالن ب ــالمت میانس ــی س ــت: کارگاه آموزش ــی گف ــن کرم محمدحس

کــز خدمــات جامــع  حضــور ۷۰ نفــر از مراقبیــن ســالمت و ماماهــای مرا

ــد. ــزار ش ــتان برگ ــن شهرس ــالمت ای س

ــه  ــر کلی ــد ب ــرور و تأکی ــن م ــی، ضم ــن کارگاه آموزش ــزود: در ای وی اف

خدماتــی کــه از ســوی مراقبــان ســالمت بــرای گــروه هــدف انجــام مــی 

شــود، بــه مراقبــان ســالمت توصیــه شــد بــا انتشــار فراخــوان، پیگیــری 

و بازاریابــی، گــروه هــای ســنی ۳۰ تــا ۵۹ ســال را بــه مراجعــه بــه مراکــز 

و گرفتــن خدمــات تشــویق نماینــد.

ــرای  ــه اج ــی، ب ــه آموزش ــن برنام ــان ای ــزود: در پای ــی اف ــدس کرم مهن

ــه  ــان در کلی ــا ۹ آب ــر ت پویــش غربالگــری ســرطان ســینه از تاریــخ ۹ مه

کــز و پایــگاه هــای شهرســتان، برگــزاری پیــاده روی و همچنیــن ورزش  مرا

ــرای حفــظ  ــی تریــن عامــل ب ــوان اصل ــه عن هــای ســبک صبحگاهــی ب

ــد. تندرســتی توجــه گردی

۱-برگــزاری جلســه آموزشــی در دانشــگاه پیــام نــور بــا حضور۲۰۰نفــر 

دانشــجو وانجــام آزمایــش ایــدز از تعداد۸۰نفــر دانشــجو

۲-تهیــه وتوزیــع بنــر بــا عنــوان شــعار روز جهانــی ایــدز بــه 

تعداد۳۰عــدد وتوزیــع در مراکــز جامــع خدمات ســالمت ودانشــگاه 

ــتان ــطح شهرس ــکده س ودانش

ــع در مــدارس  ــدز وتوزی ــت ای ــر تعداد۱۰۰۰عــدد پفل ــه وتکثی ۳-تهی

ــتان ــکده وادارات شهرس ــگاه ودانش ودانش

۴-برگــزاری جلســه آموزشــی وبــر پایــی خیمــه ســالمت بــا همکاری 

ــالس  ــالمی در اج ــاد اس ــه وارش ــوزه علمی ــه وح ــاز جمع ــتاد نم س

ــدز از  ــریع ای ــت س ــام تس ــن وانج ــتان بروج ــاز وزکات شهرس نم

ــن ــر از حاضری تعداد۷۰نف

ســالمت  مراقبیــن  توســط  آموزشــی  جلســات  ۵-برگــزاری 

مراکــز جهــت عمــوم مردم.دانــش آموزان.رابطیــن بهداشــتی.

ــدز قــرار  ــه تعداد۵۰جلســه کــه تعداد۱۲۰۰نفــر تحــت آمــوزش ای ب

ــد گرفتن

۶-برگــزاری جلســه آموزشــی توســط مراقــب ســالمت مرکــز بلداجــی در 

اداره آمــوزش وپــرورش منطقــه بلداجــی وانجــام تســت ســریع ایــدز از 

کلیــه پرســنل وریاســت اداره وپیوســتن ریاســت وپرســنل اداره آمــوزش 

وپــرورش بلداجــی بــه کمپیــن مــن هــم آزمایــش ایــدز مــی دهــم

۷-برگــزاری جلســه آموزشــی در کمــپ تــرک اعتیــاد جوینــدگان آرامــش 

ــراه  ــه هم ــرم شهرســتان ب ــدار محت بروجــن وحضــور فرمان

ــدز از  ــت ای ــام تس ــپ وانج ــن کم ــئولین ادارات در ای مس

ــن  ــه کمپی ــا ب ــتن انه ــئولین ادارات وپیوس ــدار ومس فرمان

مــن هــم آزمایــش ایــدز مــی دهــم .تعــداد تســت انجــام شــده ۵۰عــدد

ــدان  ــدان بروجــن جهــت پرســنل زن ــزاری جلســه آموزشــی در زن ۸- برگ

ومددجویــان بــه تعداد۲۲۰نفــر وانجــام تســت ســریع ایــدز از تعداد۹۰نفر 

زندانــی

ــنل  ــت پرس ــز جه ــکان مراک ــط پزش ــی توس ــه آموزش ــزاری جلس ۹-برگ

ــه ــه تعداد۲۰جلس ــود ب ــش خ ــت پوش تح

برگزاری کارگاه آموزشی یک روزه عفونت های حاد 

تنفسی در شهرستان بروجن

برگزاری کارگاه آموزشی سالمت میانساالن در بروجن

مجموع فعالیت های روز جهانی ایدز۱۳۹۷ در شهرستان بروجن



۵۵

بازدید دکتر جان بابایی معاون درمان وزارتخانه از بیمارستان بروجن

برگزاری دوره عملی احیاء قلبی ریوی در کلیه بخشهای بیمارستان بروجن

تجلیل مسئوالن بیمارستان بروجن از پرسنل اتاق عمل بمناسبت 

روز اتاق عمل

عیادت از بیماران بستری بمناسبت عید غدیر



۵۶

وبــدا؛ سرپرســت شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان بــن گفــت: روز دوشــنبه مــورخ نهــم 

از مهرمــاه ۹۷، خدمــات مراقبــت ســالمت شــامل: انــدازه گیــری فشــار خــون بــرای ۸۰ نفــر 

سالمندان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) بارده ارائه گردید.

بــه گــزارش وبــدا بــه نقــل از روابــط عمومــی شــبکه؛ اســماعیل فتــاح پــور افــزود: ضمــن 

ــواده  ــالمت خان ــد س ــان واح ــط کارشناس ــالمندان توس ــون س ــار خ ــری فش ــدازه گی و ان

و جمعیــت شهرســتان بــن در امامــزاده بــارده، پزشــک و مامــای مرکــز نیــز جهت ویزیــت افراد 

ارائه آموزش های الزم به گروه هدف در امام زاده مستقر شدند.

وی خاطــر نشــان کــرد: هفتــم لغایــت ۱۳ مهرمــاه ۹۷ بعنــوان هفتــه جهانــی ســالمند و نهــم 

مهرمــاه بعنــوان روز جهانــی ســالمندان نامگــذاری و "تحکیــم حقــوق ســالمندان " بعنــوان شــعار ایــن هفتــه انتخــاب شــده اســت.

وب دا؛ سرپرســت شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان بــن از ارائــه خدمــات رایــگان پزشــکی 

در قالــب اجــرای طــرح شــهید دکتــر رهنمــون در مســجد ابوالفضــل (ع) شــهر بــن خبــر داد.

بــه گــزارش وب دا؛ مهنــدس اســماعیل فتــاح پــور افــزود: در ایــن برنامــه، خدمــات پزشــکی، 

دارویــی، مشــاوره ای، مامایــی و بهداشــتی از ســوی کانــون بســیج جامعه پزشــکی شهرســتان 

بــن بــه صــورت رایــگان بــه مــردم ارائــه گردیــد.

وی اضافــه کــرد: در ایــن طــرح، تعــداد ۷۰ نفــر توســط پزشــک مــورد ویزیــت قــرار گرفتنــد و 

۳۵ نفــر از خدمــات مشــاوره تغذیــه ای بهــره منــد شــدند.

فتــاح پــور ادامــه داد: همچنیــن بــه ۳۰ نفــر مشــاوره روانشناســی و ۴۰ نفــر مشــاوره مامایــی 

ارائــه گردیــد و ۶۰ نفــر از نظــر بیمــاری دیابــت و فشــارخون مــورد غربالگــری قــرار گرفتنــد.

ــکی  ــه پزش ــیج جامع ــون بس ــگان کان ــات رای ــر از خدم ــوع ۲۳۵ نف ــه وی؛ در مجم ــه گفت ب

ــدند. ــد ش ــره من ــن به شهرســتان ب

ــد  ــن واح ــاح چهارمی ــن، از افتت ــتان ب ــان شهرس ــت و درم ــبکه بهداش ــت ش ــدا؛ سرپرس وب

ــر داد. ــتان خب ــن شهرس ــکی در ای دندانپزش

بــه گــزارش وبــدا؛ اســماعیل فتاحپــور افــزود: در هفتمیــن روز از آذرمــاه ۹۷، چهارمیــن واحــد 

دندانپزشــکی بــا اعتبــاری بالــغ بــر دو میلیــارد و ۵۰۰ میلیــون ریــال بــا تجهیــزات کامــل در 

شــهر یانچشــمه بــا حضــور امــام جمعــه و فرمانــدار شهرســتان، معــاون فرمانــدار، بخشــدار 

ــورای  ــای ش ــبکه، اعض ــای ش ــئولین واحده ــتی و مس ــاون بهداش ــتان، مع ــزی شهرس مرک

اســالمی و اهالــی یانچشــمه افتتــاح گردیــد.

ــارده و  ــدری، ب ــی شــیخ شــبان، حی ــز بهداشــتی درمان ــال حاضــر مراک ــه وی، در ح ــه گفت ب

ــن  ــک در ای ــز و دندانپزش ــکی مجه ــزات دندانپزش ــه تجهی ــن، ب ــتان ب ــمه در شهرس یانچش

ــردد. ــی گ ــه م ــردم ارائ ــه م ــات دندانپزشــکی ب ــز مســتقر و خدم مراک

وبــدا؛ امــام جمعــه شهرســتان بــن در خطبــه هــای نمــاز جمعــه نهمیــن روز از آذرمــاه ۹۷ ، از خدمــات شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان در حــوزه 

دندانپزشــکی تقدیــر کــرد.

بــه گــزارش وبــدا؛ حجــت االســالم و المســلمین ســید حســن میرافضلــی افــزود: یکــی از مطالبــات چندیــن ســاله مــردم ایــن شهرســتان خدمــات 

دندانپزشــکی و حضــور دندانپزشــک در شــهر و روســتاهای ایــن شهرســتان بــود کــه خوشــبختانه در همیــن مــدت کوتــاه سرپرســت و کاركنــان شــبكه 

بهداشــت شهرســتان اهتمــام ویــژه ای بــه ایــن امــر داشــته انــد.

وی افــزود: بــا تــالش شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان، چهارمیــن واحــد دندانپزشــکی در طــول ۵ مــاه اخیــر در هفتمیــن روز از آذرمــاه جــاری در 

یانچشــمه افتتــاح گردیــد کــه جــای تقدیــر و تشــکر از مســئولین و کارکنــان شــبكه بهداشــت و درمــان شهرســتان دارد.

وی تصریــح کــرد: همچنیــن تجهیــزات دندانپزشــکی مرکــز جامــع ســالمت وردنجــان از ســوی شــبکه خریــداری گردیــده کــه بــا افتتــاح ســاختمان 

جدیــد ایــن مرکــز، خدمــات دندانپزشــكی نیــز در وردنجــان ارائــه خواهــد شــد.

بــه گفتــه وی، در حــال حاضــر مراکــز بهداشــتی درمانــی شــیخ شــبان، حیــدری، بــارده و یانچشــمه بــه تجهیــزات دندانپزشــکی مجهــز و دندانپزشــک 

در ایــن مراکــز مســتقر و خدمــات دندانپزشــکی بــه مــردم ارائــه مــی گــردد.

انجام مراقبت های بهداشتی درمانی ویژه سالمندان روستای بارده

۲۳۵ نفر از خدمات رایگان کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان بن بهره مند شدند

چهارمین واحد دندانپزشکی در شهرستان بن افتتاح شد

تقدیر امام جمعه شهرستان بن از خدمات شبکه بهداشت و درمان شهرستان
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تجلیل از خانواده شهید دکتر آتش افزا

نشست بصیرتی سیاسی با موضوع حماسه مردمی ۹ دیبرگزاری شورای فرهنگی شهرستان بن

شرکت در راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان ماه
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وب دا؛ سرپرســت شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان ســامان، از ارائــه خدمــات رایــگان 

پزشــکی در شــهر هــوره در بخــش زاینــده رود خبــر داد.

بــه گــزارش وب دا بــه نقــل از روابــط عمومــی شــبکه؛ مرتضــی خلیلــی افــزود: بــه همــت 

کانــون بســیج جامعــه پزشــکی شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان ســامان و بــا همکاری 

ــاه ۹۷،  ــومین روز از مهرم ــال در س ــان و اطف ــان و زایم ــص زن ــکان متخص ــر از پزش دو نف

خدمــات رایــگان پزشــكی بــه تعــدادی از متقاضیــان ارائــه گردیــد.

وی تصریــح کــرد: ضمــن ارائــه خدمــات ویزیــت، فعالیــت هــای آموزشــی و توزیــع داروی 

رایــگان نیــز از دیگــر خدمــات اعضــای کانــون بســیج جامعــه پزشــکی شــبکه در منطقــه 

بــوده اســت.

بــه گفتــه وی، طــی ایــن اقــدام خداپســندانه تعــداد ۷۵ بیمــار توســط پزشــکان ویزیــت و 

آمــوزش و خدمــات مشــاوره ای رایــگان دریافــت نمودنــد و افــرادی کــه نیــاز بــه خدمــت بیشــتر داشــتند بــه ســطوح باالتــر ارجــاع شــدند .

وی گفــت: همچنیــن بــه مناســبت روز جهانــی قلــب کارگاه آموزشــی جهــت بهــورزان و کارشناســان ســتادی در مورخــه ۹۷/۷/۷ در ســالن اجتماعــات 

شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان ســامان برگــزار گردیــد.

خلیلــی افــزود: در ایــن کارگاه آموزشــی تعــداد ۴۱ نفــر از پرســنل در زمینــه بیمــاری هــای قلبــی - عروقــی ، شــیوع بیمــاری در ایــران و جهــان ، عــوارض 

بیمــاری و راههــای پیشــگیری از بیمــاری هــای قلبــی - عروقــی آموزشــهای الزم را دریافــت نمودنــد. وی ادامــه داد: همچنیــن در ایــن کارگاه نــکات مهــم 

در پیشــگیری از بیمــاری هــای قلبــی و عروقــی و خطــر قابــل انتســاب بــه هــر یــک از ریســک فاکتورهــای ایــن بیمــاری هــا مــورد بررســی قــرار گرفــت.

ــی روز  ــواده کارگاه آموزش ــالمت خان ــد س ــت واح ــه هم ب

ــی و هفتــه ملــی کــودک در ســالن اجتماعــات شــبکه  جهان

بهداشــت ودرمــان شهرســتان ســامان در مورخــه ۱۵/۷/۹۷ 

بــا حضــور مراقبیــن ســالمت و ماماهــای مراکــزو بــا شــعار 

آینــده را بایــد ســاخت برگــزار گردیــد در ابتــدا آقــای مهندس 

خلیلــی سرپرســت شــبکه ضمــن خیــر مقــدم به حاضــران در 

ــات الزم جهــت اجــرای  ــداف و اقدام كارگاه در خصــوص اه

منســجم و مناســب برنامــه هــا صحبــت نمودنــد و در 

ــی و  ــا دهقان ــواده خانمه ــالمت خان ــان س ــه كارشناس ادام

مظاهــری در خصــوص رویكــرد رشــد و تكامــل همــه جانبــه 

دوران كودكــی و چگونگــی بزرگداشــت هفتــه ملــی كــودك 

ــت  ــودك صحب ــه روز شــمارهفته بزرگداشــت ك ــا توجــه ب ب

ــد . نمودن

وبــدا؛ سرپرســت شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان ســامان، از برگــزاری کارگاه آموزشــی 

ایــدز وبیمــاری هــای آمیزشــی در ایــن شــبکه خبــر داد.

بــه گــزارش وبــدا بــه نقــل از روابــط عمومــی شــبکه؛ مرتضــی خلیلــی افــزود: ایــن کارگاه 

آموزشــی یکــروزه در بیســت و پنجمیــن روز از آذرمــاه ۹۷ بــا حضــور مراقبیــن ســالمت و 

بهــورزان در ســالن اجتماعــات شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان ســامان برگــزار گردید.

بــه گفتــه وی، درایــن کارگاه آموزشــی کار بــا دســتگاه لیپیــد پــرو و طریقــه کارعملــی  بــا 

آن انجــام و در خصــوص عوامــل ایجــاد کننــده بیمــاری ایــدز و بیمــاری هــای آمیزشــی و 

راههــای انتقــال و راههــای پیشــگیری آموزشــهای الزم ارائــه شــد.

ــی و  ــوه کار عمل ــا نح ــران ب ــی حاض ــن کارگاه آموزش ــن در ای ــرد: همچنی ــح ک وی تصری

ــدند. ــنا ش ــرو آش ــد پ ــتگاه لیپی ــتفاده از دس ــی اس ــکات فن ــج و ن ــای رای خطاه

ارائه خدمات پزشکی در شهر هوره از توابع شهرستان سامان

برگزاری روز جهانی و هفته ملی کودک در سامان

برگزاری کارگاه آموزشی ایدز و بیماری های آمیزشی در سامان
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وب دا؛ زنگ سالمت قلب در مدارس شهرکرد به صدا درآمد.

ــهرکرد؛  ــتان ش ــت شهرس ــز بهداش ــی مرک ــط عموم ــل از رواب ــه نق ــزارش وب دا ب ــه گ ب

سرپرســت ایــن مرکــز، در آموزشــگاه دخترانــه جامــی شــهرکرد در جمــع دانــش آمــوزان 

ــی قلــب  ــوان روز جهان ــن آموزشــگاه گفــت: هــر ســاله، روز آخــر مــاه ســپتامبر را بعن ای

بــرای افزایــش آگاهــی جهانیــان در خصــوص بیمــاری هــای قلبــی عروقــی معیــن کــرده 

اســت.

دکتــر نرگــس عســگری بــا بیــان اینکــه، ایــن روز یــک نقــش مهمــی در حســاس ســازی 

ــی  ــی مهم ــت جهان ــروق دارد و فرص ــب و ع ــانی در خصــوص ســالمت قل ــالع رس و اط

اســت کــه مــی تــوان بــرای افزایــش آگاهــی و تشــویق افــراد، اعضــای خانــواده، جوامــع، 

ــز  ــت مرک ــتفاده کردسرپرس ــال از آن اس ــول س ــران در ط ــم گی ــتگذاران و تصمی سیاس

ــدن ســالمتی  ــه كل ب ــه ب ــوی اســت ك ــب عض ــزود: قل بهداشــت شهرســتان شــهركرد اف

و نیــرو مــی بخشــد و ایــن نیــروی قلــب اســت كــه بــه مــا امــكان دوســت داشــتن ، 

ــا كیفیــت تــری را مــی دهــد. ــودن و زندگــی طوالنــی تــر و ب خندیــدن ، شــاد ب

ــه  ــد چگون ــراد بدانن ــه اف ــت ک ــن اس ــا ای ــه ه ــن برنام ــزاری ای ــدف از برگ ــزود: ه وی اف

مــی تواننــد بــا انتخــاب شــیوه زندگــی ســالم و چنــد تغییــر ســاده ســالمت قلــب خــود 

را حفــظ کننــد. بــه گفتــه وی، نظیــر ایــن برنامــه در دیگــر مــدارس شهرســتان شــهرکرد 

نیــز اجــرا شــد.

ــرار گرفتــن در  ــه ق ــا اشــاره ب سرپرســت مرکــز بهداشــت شهرســتان شــهرکرد در ادامــه ب

آســتانه روز جهانــی ســالمندان (نهــم مهرمــاه)، از برگــزاری همایــش تکریــم ســالمندان در مرکــز فرهیختــگان چالشــتر خبــر داد.دکتــر عســگری افــزود: 

در روایــات اســالمی همیشــه از ســالمندان بــا تکریــم یــاد شــده و عزیــز داشــتن و احتــرام بــه ســالمندان جــزء وظایــف همــه اقشــار جامعــه اســت .

وی بــا بیــان اینکــه پیامبــر اکــرم (ص) فرمــوده: ســالمند در میــان خانــواده و قبیلــه اش چــون پیامبــری اســت در میــان امــت خــود دکتــر عســگری 

ادامــه داد: ســالمندان محتــرم بایــد مراقــب ســالمت خویــش باشــند تــا ســالمندی ایمــن و بــه دور از هــر گونــه مشــکل جســمی و روانــی داشــته 

باشــند. 

ــور  ــزاری مان ــز بهداشــت شهرســتان شــهرکرد، از برگ وبــدا؛ سرپرســت مرک

ــر داد. ــق در روســتای هرچــگان خب ــی و اطفاءحری ــی چــادر زن تمرین

ــس  ــر نرگ ــز؛ دکت ــی مرک ــط عموم ــل از رواب ــه نق ــدا ب ــزارش وب ــه گ ب

ــی و  ــت آمادگ ــر اهمی ــد ب ــن تاکی ــه ضم ــن برنام ــزود: در ای ــگری اف عس

مهــارت کنتــرل بحــران در بالیــا ، نقــش بهــورزان و مراقبیــن ســالمت در 

ــد. ــریح ش ــران تش ــت بح مدیری

ــه  ــات الزم در زمین ــی از ضروری ــوان یک ــهروندان را به عن ــوزش ش وی، آم

آمادگــی بــرای مواجهــه بــا حــوادث، بحــران و بالیــای طبیعی و شــرط الزم 

بــرای گســترش فرهنــگ مقابلــه بــا بحــران عنــوان کــرد.

ــه  ــردم ارائ ــه م ــال ب ــور انتق ــوزش بمنظ ــن آم ــزود: ای ــر عســگری اف دکت

ــا و  ــترین کمک ه ــی بیش ــای طبیع ــران و بالی ــوع بح ــگام وق ــا در هن ت

ــند. ــته باش ــکاری را داش هم

ــای  ــه داد: برنامه ه ــهرکرد ادام ــتان ش ــت شهرس ــز بهداش ــت مرک سرپرس

آمادگــی و مقابلــه بــا بحــران اگــر خــوب طراحــی شــده باشــند نــه فقــط 

ســبب نجــات جــان و امــوال مــردم می شــوند بلکــه بــه کاهــش اثــرات 

ــد. ــک می كنن ــا کم بالی

بــه گفتــه وی، نحــوه چــادر زنــی و تمریــن چــادر زنــی ، کالس آموزشــی 

ــن کار  ــران و همچنی ــع بح ــق در مواق ــاء حری ــی اطف ــوع آمادگ ــا موض ب

عملــی اطفــاء حریــق بــا حضــور کارشناســان هــالل احمــر و آتــش نشــانی 

از برنامــه هــای ایــن مانــور تمرینــی بــود کــه در ســالن ورزشــی روســتای 

هرچــگان جهــت مراقبیــن ســالمت و بهــورزان برگــزار شــد.

نواختن زنگ سالمت قلب در مدارس شهرکرد

برگزاری مانور تمرینی چادر زنی و اطفاءحریق در روستای هرچگان
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وبــدا؛ بــه مناســبت هفتــه ســالمت روان (۱۸-۲۴ مهــر) با محوریت شــعار" 

ســالمت روان جوانــان و نوجوانــان در جهــان در حــال تغییر" در دبیرســتان 

حضــرت زینــب (س)چالشــتر زنــگ ســالمت روان نواخته شــد.

ــز  ــت مرک ــز؛ سرپرس ــی مرک ــط عموم ــل از رواب ــه نق ــدا ب ــزارش وب ــه گ ب

بهداشــت شهرســتان شــهرکرد در جمــع معلمــان و دانــش آمــوزان ایــن 

مدرســه گفــت: در دوره جوانــی و ســالهای اولیــه بلــوغ تغییــرات زیــادی 

ــان  ــترس زا و هیج ــد اس ــی توان ــه م ــد ک ــی ده ــراد رخ م ــی اف در زندگ

انگیــز باشــد ماننــد تغییــر در مدرســه یــا شــروع دانشــگاه، لــذا در ایــن 

ــی  ــه مشــکالت روان ــا منجــر ب ــرل نمــود ت ــا را کنت ــار ه ــد رفت ــان بای زم

نگــردد.

دکتــر نرگــس عســگری افــزود: محافظــت از ســالمت نوجوانــان و جوانــان 

ــث  ــد باع ــی توان ــه م ــد بلک ــی کن ــک م ــان کم ــود آن ــه خ ــا ب ــه تنه ن

ــرد:  ــد ک ــود.وی تاکی ــه ش ــواده و جامع ــالمت خان ــان در س ــارکت آن مش

در ایــن دوران بایــد از رفتــار هــای پــر خطــر ماننــد روی آوردن بــه مــواد 

ــه  ــرد و ب ــاب دوری ک ــتان ناب ــا دوس ــینی ب ــا همنش ــکل و ی ــدر و ال مخ

ــت. ــت پرداخ ــاط و شــادابی اس ــه دارای نش ــالم ک تفریحــات س

دکتــر عســگری اضافــه کــرد: معلمــان و والدیــن بــا یــاد گیــری و آمــوزش 

ــان مــی تواننــد آنهــا  ــه نوجوانــان و جوان هــای مهــارت هــای زندگــی ب

را در مقابلــه بــا چالــش هــای روزمــره در مدرســه و خانــه کمــک کننــد.

ــزاری  ــه از برگ ــهرکرد در ادام ــتان ش ــت شهرس ــز بهداش ــت مرک سرپرس

همایــش ســالمت روان در شــهرکرد خبــر داد و افــزود: در ایــن همایــش 

پــوالدی مشــاور کــودکان و نوجوانــان بــا توجــه بــه مصــادف شــدن هفته 

ســالمت روان و هفتــه کــودك در خصــوص روانشناســی كــودك بــه ایــراد 

ســخنرانی پرداخــت و گفــت: عامــل هــای متعــددی در ســالمت روانــی 

ــودك  ــن و ك ــل والدی ــی تعام ــا چگونگ ــی از آنه ــه یك ــد ك ــودك مؤثرن ك

ــه  ــودك نقــش اساســی در تحــول طبیعــی و ب ــد و ك ــاط وال اســت. ارتب

ــه طــوری كــه كیفیــت ایــن روابــط در  هنجــار كــودك ایفــا مــی كنــد. ب

ســال هــای اولیــه كودكــی، اســاس رشــد شــناختی، اجتماعــی و هیجانــی 

آینــده را پایــه گــذاری مــی كنــد.

وی همچنیــن اظهــار داشــت: شــاید شــما نتوانیــد بــه فرزنــد خــود یــاد 

ــتر  ــات و بس ــردن امکان ــم ک ــی فراه ــد ول ــحال باش ــه خوش ــد ک بدهی

مناســب بــرای خوشــبختی و شــاد زیســتن فرزنــد، هدیــه ای اســت کــه 

فقــط شــما می توانیــد بــه فرزندتــان بدهیــد.وی گفــت: پــوالدی در ادامــه 

پیشــنهاد داد: بــه فرزنــد خــود اجــازه دهیــد عالئــق خــود را کشــف کنــد 

و بگذاریــد مرتکــب اشــتباه شــود. اگــر همــه کار هــا را بــه طــور كامــل و 

ــرای كشــف و گســترش یــك اســتعداد،  بی نقــص انجــام دهــد، هرگــز ب

ــودک را  ــرد: ک ــاف ک ــت: وی اض ــگری گف ــر عس ــد كرد.دکت ــر نخواه خط

ــد  ــرفت و رش ــرای پیش ــه ب ــد ک ــن امی ــد ای ــری نکنی ــه یادگی ــور ب مجب

دادن اســتعدادهای كــودكان، بایــد هــر روز درســهای خاصــی را بــه آنــان 

ــزده ســازد. ــا دل ــان را مضطــرب ی آموخــت، ممكــن اســت آن

 برگزاری همایش سالمت روان در شهرکرد

ــه  ــاره ب ــا اش ــهرکرد ب ــتان ش ــت شهرس ــز بهداش ــت مرک ــدا؛ سرپرس وب

ــزوم اطــالع  ــر ل ــاه ب ــان م ــت ۲۵ آب ــت ۱۹ لغای ــه دیاب ــت هفت گرامیداش

ــن  ــوارض ای ــا و ع ــیب ه ــوص آس ــی در خص ــوزش همگان ــانی و آم رس

ــرد. ــد ک ــاری تاکی بیم

ــس  ــر نرگ ــز ، دکت ــی مرک ــط عموم ــل از رواب ــه نق ــدا ب ــزارش وب ــه گ ب

عســگری افــزود: در هفتــه ملــی دیابــت برنامــه هــای آموزشــی مختلفــی 

ــدارس  ــت در م ــوزش  پیشــگیری از دیاب ــت ، آم ــه همایــش دیاب از جمل

،آموزشــگاهها و دانشــگاهها ، برنامــه پیــاده روی کارکنــان دانشــگاه علــوم 

ــالمت  ــفیران س ــور س ــا حض ــف ب ــات مختل ــن جلس ــکی، همچنی پزش

ــه اجــرا گذاشــته شــده اســت. ــی و ب پیــش بین

وی بــا بیــان اینکــه، رعایــت 

تغذیــه ســالم در پیشــگیری 

ــری  ــش موث ــت نق از دیاب

دارد تصریــح کرد: براســاس 

ــده در  ــام ش ــات انج مطالع

ــوارد  ــد م ــان، ۸۰ درص جه

ــا رعایــت  ــوع ۲ ب ــت ن دیاب

ــرک  ــح و تح ــه صحی تغذی

شــیوه  بهبــود  و  بدنــی 

ــزان   ــران می ــه داد: در کشــور ای ــل پیشــگیری اســت.وی ادام ــی قاب زندگ

شــیوع دیابــت و اختــالالت قنــد خون قابــل مالحظــه اســت و از مهمترین 

عوامــل موثــر در بــروز ایــن بیمــاری الگــوی غذایــی ، مصــرف زیــاد مــواد 

قنــد وشــکر ، شــیرینی ، شــکالت ، نوشــابه هــای گازدار ، آب میــوه هــای 

صنعتــی کــه حــاوی قنــد افــزوده مــی باشــد. وی اظهــار داشــت: مصــرف 

ــرخ  ــرب و س ــای چ ــا) ، غذاه ــت فوده ــاده (فس ــای آم ــه غذاه ــی روی ب

شــده بــا اضافــه وزن و چاقــی خطــر ابتــال بــه دیابــت را افزایش مــی دهد 

.دکترعســگری در خصــوص عالئــم دیابــت گفــت: پــر ادراری ، پرخــوری، پر 

ــد  ــا آزمایــش قن ــه ب ــوده ک ــت ب ــم دیاب ــاد از عالئ نوشــی و خســتگی زی

ــال  ــا ابت ــت ســالمت ی ــذا از وضعی ــد از غ ــون بع ــد خ خــون ناشــتا و قن

ــخیص  ــا تش ــت ب ــه دیاب ب

مــی  مشــخص  پزشــک 

شــود.

هفتــه ملــی دیابــت (۱۹ تــا 

ــعار  ــا ش ــان ۱۳۹۷) ب ۲۵ آب

«دیابــت و خانــواده» برگــزار 

شــد.

دیابت افزایش خطر حمالت قلبی و سکته ، نارسایی کلیوی و کوری را موجب می شود
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وبــدا؛ سرپرســت مرکــز بهداشــت شهرســتان شــهرکرد گفــت: بــه مناســبت 

هفتــه اطــالع رســانی ایــدز(۸ لغایــت ۱۴ آذرمــاه) همزمــان بــا چهارمیــن 

ــه  ــجان نواخت ــدارس هفش ــدز در م ــدار ای ــگ هش ــه، زن ــن هفت روز از ای

شــد.

بــه گــزارش وبــدا بــه نقــل از روابــط عمومــی مرکــز؛ دکتــر نرگس عســگری 

افــزود: ایــن مراســم بــا حضــور مســئولین دانشــگاه علــوم پزشــکی ، ادراه 

آمــوزش و پــرورش و مرکــز بهداشــت اســتان و شهرســتان در آموزشــگاه 

فاطمــه الزهــرا(س) شــهر هفشــجان برگــزار شــد.

ــی  ــدز ، معرف ــانی ای ــالع رس ــم را اط ــن مراس ــزاری ای ــدف از برگ وی، ه

برنامه هــای  در  موجــود  چالش هــای  و  دســتاوردها  اقدامــات، 

ایــن بیمــاری عنــوان کــرد. اطالع رســانی و کنتــرل 

گــر فــردی بــه هــر علتــی در معــرض رفتــار پــر  عســگری بــا بیــان اینکــه، ا

خطــر قــرار گرفــت بایــد رفتــار درســت و منطقــی داشــته باشــد افــزود: 

الزم اســت ایــن بیمــاران بــا افــرادی کــه آگاهــی و اطالعــات صحیــح در 

مــورد موضــوع دارنــد مشــورت کننــد.

کــزی  وی ادامــه داد : تــرس و اضطــراب را بایــد از خــود دور کــرده و بــه مرا

ــر  ــود. دکت ــه نم ــتند مراجع ــاوره هس ــگیری و مش ــور پیش ــه منظ ــه ب ک

عســگری، مهمتریــن راه پیشــگیری از ایــن بیمــاری را دوری از رفتــار هــای 

پــر خطــر دانســت و افــزود: چنانچــه ناخواســته در معــرض ایــن رفتارهــا 

ــه حــل موضــع  ــد ب ــا موضــوع مــی توان ــم نحــوه صحیــح ب ــرار گرفتی ق

کمــک شــایانی بنمایــد.

سرپرســت مرکــز بهداشــت شهرســتان شــهرکرد خاطــر نشــان کــرد: شــعار 

امســال هفتــه اطــالع رســانی ایــدز "مــن بــرای آگاهــی از ســالمت خــود 

ــذا در ایــن شــعار هــم ســعی  ، آزمایــش اچ آی وی مــی دهــم" اســت ل

ــراب و  ــرس و اضط ــا اچ ای وی و دوری از ت ــب ب ــورد مناس ــده برخ ش

خجالــت بیــان گــردد. بــه گفتــه وی، در پایــان ایــن برنامــه بــه برگزیــدگان 

نقاشــی بــا موضــوع هفتــه اطــالع رســانی ایــدز جوایــزی اهــدا گردیــد.

ــر  ــت شهرســتان شــهرکرد دکت ــز بهداش ــی مرک ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب

ــش  ــنواره  دان ــن جش ــت:در ای ــر گف ــن خب ــالم ای ــن اع ــگری ضم عس

آمــوزان  بــا فرســتادن  ۱۰۰ اثــر نقاشــی و ۵۰ نفــر از پرســنل مرکز بهداشــت 

شهرســتان بــا پخــت کیــک بــا نمــاد ایدز(روبــان قرمــز) شــركت كردنــد 

ــزی  ــده  جوای ــه ۷ اثربرگزی ــار ارســال شــده ب ــان آث ــه داد :از می . وی ادام

ــت بهداشــتی  ــاح ایــن جشــنواره كــه معاون اهــدا گردیــد .در آییــن افتت

دانشــگاه و مدیــران مركــز بهداشــت اســتان و همچنیــن مدیریــت روابــط 

عمومــی و امــور بیــن الملــل دانشــگاه حضــور داشــتند 

ــن  ــدگان ای ــزار كنن ــر از برگ ــن تقدی ــری ضم ــدس جزای مهن

جشــنواره در گفتگــو بــا واحــد خبــر ســیما گفــت:از اقدامــات 

هفتــه اطــالع رســانی ایــدز برپایــی كمپیــن بــا شــعار مــن هــم آزمایــش 

ــت  ــده اس ــه ش ــوب مواج ــتقبال خ ــا اس ــه ب ــود ك ــم  ب اچ آی وی میده

ــا توجــه  ــر داد و گفت:ب ــه زنــگ هشــدار در مــدارس خب ــا اشــاره ب وی ب

ــه شــد زنــگ  ــه اچ آی وی تصمیــم گرفت ــال ب بــه پاییــن آمــدن ســن ابت

ــن  ــد .در حاشــیه ای ــه صــدا در ای ــدارس متوســطه ب ــدز در م هشــدار ای

جشــنواره همایــش پیــاده روی از مركــز بهداشــت شهرســتان شــهركرد تــا 

پــارك تهلیجــان بــا هــدف اطــالع رســانی بیمــاری ایــدز برگــزار شــد. بنــا 

ــن جشــنواره در حاشــیه همایــش  ــار ای ــن گــزارش اث ــر همی ب

ــه نمایــش گــزارده شــد. ایــدز در ســالن ابــن ســینا ب

نواختن زنگ هشدار ایدز در هفشجان

برگزاری جشنواره روبان قرمز در شهرکرد
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ــد  ــت جدی ــمی سرپرس ــاه ۹۷ در مراس ــن روز از آذرم ــدا؛ در چهاردهمی وب

مرکــز آموزشــی ودرمانــی آیــت اللــه کاشــانی شــهرکرد معرفــی و از زحمات 

سرپرســت ســابق ایــن مرکــز تقدیــر بعمــل آمــد.

بــه گــزارش وبــدا؛ در ایــن مراســم ضمــن عــرض تبریــک بــه دکتــر پوریــا 

مفــرد سرپرســت جدیــد بیمارســتان آیــت اللــه کاشــانی بــا اهــدای لــوح 

ســپاس از ســوی ریاســت دانشــگاه علــوم پزشــکی، خدمــات بهداشــتی و 

درمانــی اســتان از زحمــات دکتــر ســعید عالــی تقدیــر بعمــل آمــد.

در متــن ایــن لــوح ســپاس خطــاب بــه دکتــر ســعید عالــی آمــده اســت؛ 

بــی گمــان خدمــت بــه ملــت عزیــز و بزرگــوار ایــران افتخــار و ودیعــه ای 

ــا  ــه لطــف و عنایــت الهــی نصیــب م ــق آن ب ــه توفی ایســت گرانقــدر ک

گردیــده اســت.

ــی (ره)  ــام خمین ــرت ام ــالمی حض ــالب اس ــزرگ انق ــار ب ــر معم ــه تعبی ب

ــزرگ  ــم ب هــا مناســب حج و فداکار ــل زحمت ، رنج حجــم تحم

ــالمت  ــام س ــالمی و نظ ــران اس ــالم و ای ــالی اس ــت. اعت ــود اس مقص

ــی  ــه تنهای ــک ب ــر ی ــه ه ــت ک ــالمی اس ــام اس ــد نظ ــای بلن ــان ه از آرم

مقصــودی اســت بــزرگ و الهــی کــه تحمــل رنــج و ســختی در راه تحقــق 

آنــان را شــیرین و ادامــه راه همــوار مــی نمایــد. بدینوســیله تــالش هــای 

جنابعالــی را در مدتــی کــه مســئولیت سرپرســتی مرکــز آموزشــی، درمانــی 

ــما  ــات ش ــاده از زحم ــتید ارج نه ــده داش ــر عه ــانی را ب ــه كاش ــت الل آی

قدردانــی بعمــل مــی آیــد، از خداونــد متعــال توفیــق مســتمر حضرتعالــی 

ــتاریم. ــان خواس ــزد من را از درگاه ای

ــه  ــه ارئ ــدام ب ــی(ع) اق ــام عل ــک ام ــت کلینی ــه دیاب ــبت هفت ــه مناس ب

ــود ــدگان نم ــه کنن ــه مراجع ــگان ب ــات رای خدم

ــت  ــگاه دیاب ــاغل در درمان ــتاران ش ــت پرس ــه دیاب ــن روز هفت در آخری

ــی کلینیــک تخصصــی و فــوق تخصصــی امــام علــی(ع) شــهرکرد در  پل

برنامــه چالــش دیابــت ضمــن کنتــرل قنــد خــون مراجعین،غربــال گــری 

و بیماریابــی را انجــام داده و بــا ارائــه مشــاوره بــه بیمــاران بــه آمــوزش 

همگانــی پرداختــه و پملتهــای آموزشــی نیــز میــان اربــاب رجــوع توزیــع 

گردیــد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی کلینیــک در ایــن هفتــه بیمــاران مبتــال بــه 

ــص  ــکان متخص ــط پزش ــگان توس ــت رای ــامل ویزی ــی ش ــت خدمات دیاب

داخلــی ،تســت قندخــون و...دریافــت نمودنــد کــه مــورد اســتقبال هــم 

بــه مناســبت روز جهانــی رادیولــوژی مراســم جشــن باحضورسرپرســت دانشــکده پزشــکی درکلینیــک برگزارشــد واززحمــات پرســنل رادیولــوژی قدردانــی 

دید. گر

مراسم تودیع و معارفه سرپرست مرکز آموزشی و درمانی آیت الله 

کاشانی شهرکرد برگزار شد

ارئه خدمات رایگان به مراجعه کنندگان کلینیک امام علی(ع) به مناسبت هفته دیابت

جشن روز رادیولوژی
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همایش روز جهـانی مبـارزه بـا ایــدز

جشنواره روبان قرمز و همایش پیاده روی بمناسبت هفته اطالع رسانی ایدز

واکسیناسیون آنفوالنزای افراد در کانون آنفوالنزای مرغیهمایش پیاده روی بمناسبت سالروز جهانی قلب
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وبــدا؛ سرپرســت شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان فارســان، از برگــزاری همایــش هفتــه 

ــوزش  ــدگان ادارات شهرســتان و مشــاورین آم ــا حضــور مســئولین و نماین ســالمت روان ب

ــز جامــع خدمــات ســالمت و کارشناســان مربوطــه در  و پــرورش و مراقبیــن ســالمت مراک

ســالن جلســات شــبکه خبــر داد.

بــه گــزارش وبــدا بــه نقــل از روابــط عمومــی شــبکه؛ دکتــر مجیــد فاضلــی بــا اعــالم ایــن 

خبــر، بــه لــزوم برگــزاری ایــن همایــش و پرداختــن بــه شــعار هفتــه ســالمت روان " ســالمت 

ــه مشــکالت  ــن ب ــت پرداخت ــر" و اهمی ــان در حــال تغیی ــان در جه ــان و نوجوان روان جوان

جوانــان و نوجوانــان اشــاره داشــت.

ــالالت  ــورد اخت ــی در م ــن و روانشناســان بالین ــش متخصصی ــن همای ــه وی، در ای ــه گفت ب

ــان و نوجوانــان  ــه خودکشــی جوان ــل انگیــره اقــدام ب ــی در نوجوانــان و عل روانشناس

پرداختند.دکتــر فاضلــی افــزود: اختــالالت ســلوک و تشــخیص در نوجوانــی و علــل و عوامــل 

ــود. ــن همایــش ب ــن اختــالل از دیگــر مباحــث مطــرح شــده در ای ایجــاد ای

ــد  ــت: همایــش پدافن ــدا؛ سرپرســت شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان فارســان گف وب

ــا حضــور کلیــه پزشــکان مراکــز جامــع خدمــات ســالمت، مراقبیــن ســالمت  غیــر عامــل ب

و کارشناســان ســتادی  در محــل ســالن جلســات آموزشــگاه بهــورزی فارســان برگــزار شــد.

بــه گــزارش وبــدا بــه نقــل از روابــط عمومــی شــبکه؛ دکتــر مجیــد هاشــمی بــا اشــاره بــه 

نقــش پدافنــد غیرعامــل در نظــام ســالمت اظهــار داشــت: پدافنــد وظیفــه آحــاد جامعــه 

بخصــوص تــک تــک پرســنل حــوزه ســالمت اســت .

وی تصریــح کــرد: در ایــن همایــش کارشــناس مربوطــه نیــز در خصــوص تاریخچــه پدافنــد 

غیــر عامــل در ایــران، مخاطــرات و تهدیــدات در ایــران تهدیــدات نویــن پدافنــد غیــر عامــل 

در نظــام ســالمت کشــور و اهــداف و مقاصــدش مطالبــی عنــوان کــرد و وظیفــه دانشــگاه 

علــوم پزشــکی در پدافنــد غیــر عامــل را تشــریح کــرد.

وبــدا؛ سرپرســت شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان فارســان از برگــزاری کارگاه آموزشــی برنامــه ژنتیــک اجتماعــی ویــژه مراقبیــن ســالمت و بهــورزان 

ایــن شــبکه خبــر داد.

ــا  ــارزه ب ــروزه توســط کارشــناس واحــد مب ــی یک ــن کارگاه آموزش ــزود: ای ــدری اف ــام حی ــی شــبکه؛ ضرغ ــط عموم ــل از رواب ــه نق ــدا ب ــزارش وب ــه گ ب

ــزار شــد. ــبکه برگ ــای ش بیماریه

بــه گفتــه وی، در ایــن کارگاه، آمــوزش هــای الزم بــه شــرکت کننــدگان ارائــه و در ادامــه بــه ســواالت مطــرح شــده در خصــوص برنامــه غربالگــری و 

ارجــاع مــوارد مشــکوک بــه ســطح باالتــر پاســخ داده شــد .

ــکی،  ــوم پزش ــگاه عل ــل دانش ــن المل ــور بی ــی و ام ــط عموم ــر رواب ــدا؛ مدی وب

ــم و  ــت: مراســم تکری ــاری گف ــی چهارمحــال و بختی ــات بهداشــتی و درمان خدم

معارفــه سرپرســت شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان فارســان، روز چهارشــنبه  

ــزار شــد. ــاه جــاری برگ ۲۱ آذرم

بــه گــزارش وبــدا؛ ســید علــی درخشــان افــزود: ایــن مراســم بــا حضــور سرپرســت 

معاونــت بهداشــتی دانشــگاه ورئیــس مرکزبهداشــت اســتان، فرمانــدار، مســئولین 

ــران  ــگاه ومدی ــل دانش ــن المل ــی واموربی ــط عموم ــر رواب ادارات شهرســتان، مدی

وکارکنــان شــبکه برگــزار شــد.

گفتنــی اســت، در ایــن مراســم از زحمــات دکتــر مجیــد فاضلــی سرپرســت ســابق 

ایــن شــبکه در مــدت تصــدی در ایــن مســئولیت قدردانــی و مهنــدس ضرغــام 

حیــدری بعنــوان سرپرســت جدیــد شــبکه بهداشــت ودرمــان شهرســتان فارســان 

معرفــی و بــرای موفقیــت ایشــان آرزوی توفیــق شــد.

بررسی علل انگیره اقدام به خودکشی جوانان و نوجوانان در همایش هفته 

سالمت روان در شهرستان فارسان

همایش پدافند غیر عامل در شهرستان فارسان برگزار شد

کارگاه آموزشی برنامه ژنتیک اجتماعی در شبکه بهداشت ودرمان شهرستان فارسان برگزار شد

مراسم تکریم و معارفه سرپرست شبکه بهداشت ودرمان شهرستان 

فارسان برگزار شد



۶۵

وبــدا؛ ال دی آر روشــی جدیــد بــرای خانــم هایــی کــه از زایمــان طبیعــی 

مــی ترســند و اســترس دارنــد!! 

بــه گــزارش وبــدا؛ زایمــان طبیعــی، قدیمی تریــن روش تولــد نــوزاد اســت 

ــر  ــد بهت ــادران و رون ــریع م ــودی س ــوب در بهب ــر مطل ــل اث ــه دلی ــه ب ک

رشــد نــوزادان و ســالمت آنهــا، نســبت بــه عمــل ســزارین برتــری دارد. 

ــی  ــناخت دقیق ــد ش ــان می توانی ــاز زایم ــانه های آغ ــا نش ــنایی ب ــا آش ب

نســبت بــه درد هــای زمــان زایمــان داشــته باشــید. همچنیــن آگاهــی از 

ــا روش هــای کاهــش  ــد ت ــه شــما کمــک می کن ــان طبیعــی ب ــد زایم رون

ــته  ــرای آن داش ــتری ب ــی بیش ــید و آمادگ ــر بشناس ــان را بهت درد زایم

باشــید.

ــًا تــا بحــال در مــورد زایمــان و  شــما بــه عنــوان یــک مــادر بــاردار حتم

نحــوه انجــام آن فکــر کــرده ایــد، حتمــًا از خــود پرســیده ایــد کــه بایــد 

ــرای مــن مناســب  ــدام روش زایمــان ب ــم ؟ ك ــان کن ــه زایم کجــا و چگون

تــر اســت؟ بــا ایــن وجــود نــكات حائــز اهمیتــی بــرای مــادران در مــورد 

زایمــان ایمــن وجــود دارد كــه بایــد از آنهــا مطلــع باشــند.

در همیــن رابطــه اصــرار بــر تولــد طبیعــی نــوزادان دلیــل قاطــع دیگــری 

ــتورالعمل های  ــه و دس ــر توصی ــال اخی ــد س ــه درچن ــت ک ــن ادعاس برای

باالدســتی فراوانــی بــر ضــرورت انجــام آن صــادر شــده و بــا اجــرای طــرح 

تحــول نظــام ســالمت بــه اوج خــود رســیده اســت. در ایــن میــان شــاید 

ــار  ــه راحتــی درکن ــد ب ــه مــادر بتوان ــی ک ــگاه هــای زایمان ــدازی جای راه ان

یکــی از محــارم خــود بچــه اش را بــه دنیــا بیــاورد، یکــی از ده هــا تکنیــك 

تبلیغــی بــرای اســتقبال از زایمــان طبیعــی خواهــد بــود. حــاال حــدود ســه 

ســالی هســت كــه در سراسركشــور بلــوك هــای زایمانــی LDR راه انــدازی 

شــده تــا یكــی از هشــت بســته خدمتــی طــرح تحــول ســالمت در حــوزه 

درمــان محقــق شــود. بیمارســتان سیدالشــهداء(ع) فارســان نیــز بــه جرگه 

بلــوك جدیــدی هــا پیوســت تــا بــه قــول معــروف بهانه هــا بــرای تــرس 

ــان  ــش زایم ــا افزای ــر ب ــان ام ــه زعــم متولی ــر و ب ــی كمت ــان طبیع از زایم

طبیعــی، حــوزه درمــان و ســالمت اســتان شــاهد وقــوع مــرگ و میــر و 

مخاطــرات كمتــری ناشــی از ســزارین باشــد.

رئیــس بیمارســتان سیدالشــهدا(ع) فارســان در خصــوص راه انــدازی ایــن 

ــراز خرســندی از اینکــه بــا اجرایــی  ــا اب بخــش در ایــن مرکــز، در ابتــدا ب

ــه  ــتان ب ــگاه بیمارس ــش زایش ــالمت بخ ــام س ــول نظ ــرح تح ــدن ط ش

ــد را  بخــش زایشــگاه ال دی آر تبدیــل شــد اظهــار داشــت: بایــد خداون

شــاکر بــود کــه توانســتیم بــا اجرایــی شــدن ایــن طــرح رضایــت مــردم 

شهرســتان و مناطــق اطــراف را بیشــتر جلــب کننــد . 

دکتــر محســن صادقیــان افــزود: زایشــگاه ال دی آر(بلــوک زایمانــی تــک 

نفــره) بهتریــن مــدل زایشــگاه در دنیــا اســت. درایــن مــدل یــک اتــاق 

ــه  ــود ک ــی ش ــاص داده م ــاردار اختص ــادر ب ــه م ــان ب ــرای زایم ــژه ب وی

امــکان حضــور همســر یــا یكــی از محــارم وجــود دارد. درحالــی كــه قبــالً 

در زایشــگاه اینچنیــن رونــدی اصــالً وجــود نداشــت و هــر مرحلــه در یــك 

فضــای جداگانــه انجــام می شــود، آن هــم بــدون حضــور هریــك از افــراد 

یادشــده مگــر در بیمارســتان هــای خصوصــی. 

وی، هــدف از اجــرای شــدن ایــن طــرح را تبدیــل بخــش بلــوک زایمانــی 

ــان  ــره زایم ــک نف ــای ت ــتم LDR(واحده ــه سیس ــنتی ب ــتم س از سیس

طبیعــی) مطابــق بــا اســتانداردهای روز جهــان دانســتند و افــزود: بــا آغــاز 

طــرح تحــول نظــام ســالمت و ابــالغ بســته ترویــج زایمــان طبیعــی از ۱۵ 

اردیبهشــت مــاه ســال ۱۳۹۳ یکــی از مهم تریــن محورهــای ایــن برنامــه، 

ســازی  و بهینــه 

ی  ز ســا ز با

فضــای فیزیکــی 

ی  ک هــا بلو

بــوده  زایمــان 

 . اســت 

بــه گفتــه دکتــر 

در  صادقیــان، 

حــال حاضــر بــا 

اجــرای شــدن 

 LDR سیســتم 

ــک  ــه مراحــل دری ــی، هم ــان طبیع ــره زایم ــک نف و ایجــاد واحدهــای ت

اتــاق و بــه صــورت اختصاصــی انجــام مــی شــود کــه بــدون شــک تاثیــر 

بســزایی درعملکــرد مطلــوب مامــا و پزشــك دارد. بنابرایــن ایــن فرآینــد 

ــادران و  ــی م ــم خصوص ــظ حری ــت حف ــرایط الزم جه ــاد ش ــكان ایج ام

امكان پذیــر كــردن حضــور همــراه و همســر بــر بالیــن مــادر بــه هنــگام 

ــان زایم

را فراهم می کند. 

ــا انجــام ایــن اقدامــات بــه دنبــال ســهولت در  وی ادامــه داد: درواقــع ب

انجــام زایمــان طبیعــی هســتیم تــا بتوانیــم از تعــداد ســزارین های غیــر 

ــه  ــی اضاف ــای طبیع ــداد زایمان ه ــر تع ــم و ب ــتان بکاهی ــروری در اس ض

کنیــم کــه در حــال حاضــر بــا اجرایــی شــدن ایــن طــرح، درصــد زایمــان 

ــه  طبیعــی درایــن مرکــز افزایــش یافتــه و درصــد ســزارین کاهــش یافت

اســت . 

رئیــس بیمارســتان سیدالشــهدا(ع) فارســان گفــت: همچنیــن بــا ابــالغ 

ــارداری  ــی در دوران ب ــهای آموزش ــی کالس ــان طبیع ــج زایم ــته تروی بس

ــا آمــوزش و آگاه ســازی مــادران  ــه ب بــرای مــادران برگــزار مــی گــردد ک

ســالمت مــادری کــه از طریــق عمــل زایمــان طبیعــی، فرزنــد خــود را بــه 

دنیــا آورده اســت تضمیــن شــده  تــر اســت. 

ــی  ــته خدمت ــرای بس ــتای اج ــن در راس ــرد: همچنی ــان ک ــر نش وی خاط

ترویــج زایمــان طبیعــی همــه مــادران بــاردار در هــر رده ســنی، جنســی 

و حتــی قومیتــی می تواننــد بــدون پرداخــت هزینــه ای از تخــت هــای 

مذکــور اســتفاده کننــد.

دکتــر صادقیــان بــا بیــان اینکــه، شــاید یکــی از عواملــی کــه باعــث شــده 

اســت مــادران بــاردار عمــل ســزارین را انتخــاب نماینــد تــرس از زایمــان 

طبیعــی باشــد و یکــی از علــل بــاال بــودن آمــار ســزارین ایــن اســت کــه 

نخســتین زایمــان بــه صــورت ســزارین انجــام شــده اســت، زایمان هــای 

ــا ۸۰  ــتیم ت ــدد هس ــا درص ــزود: م ــد اف ــزارین باش ــد س ــز بای ــدی نی بع

ــی  ــورت طبیع ــه ص ــود را ب ــان خ ــل زایم ــتین عم ــادران نخس ــد م درص

تجربــه کننــد کمــا اینکــه بــا تجهیــز زایشــگاه هــا بــه سیســتم LDR و ارائه 

آمــوزش هــای الزم مــادر بــاردار بــه خــودی خــود بــه تمایــل بیشــتری بــه 

زایمــان طبیعــی پیــدا مــی کننــد.

دکتــر صادقیــان در پایــان از خداونــد منــان ســالمتی بــرای مــادران بــاردار 

و نوزادانــی کــه درایــن مرکــز متولــد مــی شــوند خواســتار شــد و از کادر 

بخــش زایشــگاه بیمارســتان تقدیــر و تشــکر بعمــل آورد.

راه اندازی بخش LDR بیمارستان سیدالشهدا(ع) فارسان درراستای اجرای 

بسته خدمتی دولت دربرنامه تحول نظام سالمت
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ــی  ــل جراح ــت: عم ــان گف ــهداء فارس ــس بیمارســتان سیدالش ــدا؛ رئی وب

ــار در ایــن بیمارســتان  ــرای اولیــن ب ــادر تــوده عصــب ســاعد دســت ب ن

ــر امیــر حســین کشــاورز متخصــص ارتوپــدی انجــام شــد. توســط دکت

 بــه گــزارش وبــدا بــه نقــل از روابــط عمومــی بیمارســتان: دکتــر محســن 

ــی ۳۵  ــت: آقای ــار داش ــر اظه ــن خب ــات ای ــوص جزئی ــان در خص صادقی

ــاه  ــت  م ــت ازهش ــت راس ــاعد دس ــی س ــه داخل ــا درد در ناحی ــاله ب س

ــه  ــه ب ــرد ک ــه ک ــتان مراجع ــن بیمارس ــی ای ــک تخصص ــه کلینی ــل، ب قب

گفتــه خــود بیمــار  ایــن درد از هشــت مــاه قبــل شــروع شــد و بتدریــج 

افزایــش یافــت تــا اینکــه از دو مــاه قبــل ضایعــه كوچكــی دردســت  ایــن 

فــرد مشــاهده شــد.

وی تصریــح کــرد: بعــد از انجــام آزمایشــات و  تصویــر بــرداری تشــخیص 

داده شــد ایــن ضایعــه ازعصــب اولنــا ســاعد دســت منشــا گرفتــه اســت.

وی افــزود:  باتوجــه بــه اینکــه خوشــبختانه بــا انجــام آزمایشــات و مراحل 

ــدود  ــی ح ــل جراح ــد  عم ــناخته ش ــم ش ــوش خی ــوده خ ــخیصی ت تش

ــد و  ــته ش ــل برداش ــور کام ــه ط ــوده ب ــد و ت ــول انجامی ــاعت بط یکس

ــد  . ــم گردی ــال ترمی عصــب کام

دکتــر صادقیــان گفــت: تــوده  بــه واحــد  پاتولــوژی بیمارســتان ارســال 

ــی  ــه عصب ــب ومعاین ــوب و مناس ــی  خ ــال عموم ــا ح ــار ب ــد و بیم گردی

ــه بخــش جراحــی مــردان تحویــل داده شــد . نرمــال پــس از عمــل ب

بــه گفتــه وی، بیمــار 

حاضــر  حــال  در 

بــا حــال عمومــی 

تحــت  خــوب  

ــت می باشــد. مراقب

ــتان  ــس بیمارس رئی

فارســان اظهــار کــرد: 

ایــن گونــه عمــل 

بــا ایــن  شــرایط 

نخســتین  بــرای 

بــار درشــهر فارســان  

ــه  ــت ک ــام گرف انج

خوشــبختانه در حال 

حاضــر بــرای انجــام چنیــن جراحــی هایــی بــا هیــچ کمبــود پزشــک یــا 

ــان هماننــد همیشــه  تجهیــزات روبــرو نیســتیم . دکتــر صادقیــان در پای

ــض  ــی خــود و پزشــکان و پرســنل بیمارســتان ســالمت مری هــدف اصل

دانســتند و از اینکــه بــا وجــود چنیــن پزشــکانی نیــازی نیســت مــردم بــه 

ــراز خرســندی  ــد اب ــا اســتانهای همجــوار مراجعــه نماین ــز اســتان وی مرک

ــرد . ک

ــض  ــس بیمارســتان سیدالشــهداء فارســان گفــت: عمــل تعوی ــدا؛ رئی وب

ــاری ۸۶ ســاله انجــام شــد  ــر روی بیم ــن بیمارســتان ب مفصــل ران در ای

ــتخوان  ــی اس ــت و پوک ــون و دیاب ــار خ ــی، فش ــاری قلب ــابقه بیم ــه س ک

شــدید داشــت.

بــه گــزارش وبــدا بــه نقــل از روابــط عمومــی بیمارســتان؛ دکتــر محســن 

صادقیــان افــزود: ایــن بیمــار بــه دنبــال زمیــن خوردگــی دچــار شکســتی 

ــاورز  ــر کش ــه بــا حضــور دکت ــور شــده بــود ک ــتخوان فم ــردن اس گ

ــدی  ــل ارتوپ ــاق عم ــزات ات ــودن تجهی ــل ب ــدی و کام ــص ارتوپ متخص

بیمارســتان، عمــل جراحــی درمركــز درمانــی شــهر فارســان انجــام و بیمــار 

ــز اســتان یــا اســتانهای همجــوار نداشــت . نیــازی بــه مراجعــه بــه مرك

ــام  ــت انج ــتان جه ــل در بیمارس ــاعت قب ــار از ۲۴ س ــه داد : بیم وی ادام

مراقبتهــای قبــل از عمــل جراحــی بســتری شــد و عمــل جراحــی وی بــه 

مــدت یکســاعت بطــول انجامیــد.

بــه گفتــه وی، در ایــن عمــل ســر اســتخوان فمــور کــه شکســته بــود بــه 

اضافــه گــردن اســتخوان را بیــرون  آورده و محلــی کــه خالــی مانــده بــود 

را بــا اســتفاده از ســیمان و پروتــز پــر نمودنــد، یعنــی همــان ایجــاد پروتــز 

مصنوعــی در لگــن انجــام شــد.

وی همچنیــن ادامــه داد: ایــن بیمــار بــه دلیــل ســن بــاال و بیماری هــای 

ــپاینال)  ــن (اس ــه پایی ــر ب ــی از کم ــت بی حس ــت تح ــه داش ــری ک دیگ

ــر روی وی انجــام شــد و بعــد  ــوالر ب ــای پ قرارگرفــت و عمــل جراحــی ب

ازپایــان یافتــن عمــل بیمــار مجــددًا بــه بخــش جراحــی جهــت مراقبتهای 

ــی  ــال عموم ــا ح ــار ب ــر بیم ــال حاض ــد و در ح ــل ش ــل منتق ــد از عم بع

خــوب و مناســب تحــت مراقبــت و درمــان مــی باشــد .

ــل ران  ــل کام ــض مفص ــل تعوی ــرد: عم ــان ک ــر نش ــان خاط دکترصادقی

(توتــال) قبــالً در بیمارســتان سیدالشــهداء فارســان انجــام شــده اســت 

ولــی عمــل بــای پــوالر (تعویــض مفصــل نیمــه لگنــی ) بــرای نخســتین 

ــود. ــام می ش ــتان انج ــن بیمارس ــه در ای ــت ک ــار اس ب

ــن  ــام چنی ــان، انج ــان در پای ــهداء فارس ــید الش ــتان س ــس بیمارس رئی

عملهــای جراحــی در ایــن بیمارســتان را از نقــاط مثبــت اجرایــی شــدن 

برنامــه تحــول نظــام ســالمت دانســت و افــزود : بــا اجرایــی شــدن ایــن 

برنامــه مشــکل بســیاری از بیمــاران حــل شــده اســت چــرا کــه پیــش 

ــی دیگــر  ــز درمان ــه مراک ــه مراجعــه ب ــور ب ــی مجب از ایــن چنیــن بیماران

اســتانها و انتظــار طوالنــی مــدت بــرای  دریافــت نوبــت بودنــد، ولــی در 

حــال حاضــر بــا حضــور پزشــکان متخصــص و تجهیــزات الزم و شــرایطی 

کــه در ایــن مرکــز فراهــم شــده اســت ایــن بیمــاران مــی تواننــد خیلــی 

ــا یــاری خداونــد ســالمتی خــود را بدســت  راحــت و بــدون دغدغــه و ب

آورنــد.

انجام عمل جراحی نادرتوده عصب ساعد دست برای اولین بار در اتاق عمل 

بیمارستان سیدالشهداء(ع) فارسان

انجام موفقیت آمیزعمل تعویض مفصل ران در بیمارستان سیدالشهداء(ع) فارسان
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آموزش پیشگیری و اطالع رسانی بیماری ایدز در مدارس

برگزاری نمایشگاه توسط سالمندان مرکز توانبخشی ده چشمه 

و تجلیل از آنها

برگزاری کارگاه آموزشی فرزندپروریکمپین اطالع رسانی سرطان 

بازدید تیم بهداشت شهرستان فارسان از مراكز تهیه و توزیع 

مواد غذایی، بهداشتی و ...

آموزش پیشگیری و اطالع رسانی دیابت
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بازدید دکتر جان بابایی معاون محترم درمان وزارت خانه بهداشت و درمان از بیمارستان فارسان

بزرگداشت روز رادیولوژی و تقدیر از پرسنل بخش رادیولوژی 

بیمارستان فارسان

بازدید دکتر کاظمی نماینده محترم شهر فارسان با هیئت 

همراه از پیشرفت بازسازی فاز دوم بیمارستان فارسان

جشن ترویج زایمان طبیعی با حضور مسئولین استانی و 

شهرستانی در سالن فرهنگ و ارشاد شهر فارسان

بازدید و عیادت فرماندار محترم شهر فارسان و هیئت همراه از 

بخش اطفال و اهداء جوایز  به مناسبت بزرگداشت روز کودک
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وب دا؛ سرپرســت شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان کوهرنــگ گفــت: 

ــر  ــا دکت ــراه ب ــز بهداشــت اســتان هم ــت بهداشــتی و رئیــس مرک معاون

آذری پــور معاونــت فنــی وتمامــی مدیــران و مســئولین واحدهــای مرکــز 

ــه هــای  ــز وخان ــاه ۹۷ از مراک ــن روز از مهرم ــتان در هفتمی بهداشــت اس

بهداشــت دهســتان موگویــی (سرآقاســید؛ خویــه وصالــح كوتــاه) بازدیــد 

كارشناســی بــه عمــل آوردنــد.

ــه  ــمت الل ــبکه؛ حش ــی ش ــط عموم ــل از رواب ــه نق ــزارش وب دا ب ــه گ ب

ــه هــا  ــد اجــرای برنام ــد کارشناســی رون ــن بازدی ــزود: در ای منصــوری اف

ــا آخریــن ورژن و نحــوه  ــق ب ــواده مطاب ی پزشــک خان و دســتورالعمل

ــت  ــط معاون ــرم ؛ توس ــورزان محت ــط به ــیب توس ــامانه س ــرای س اج

محتــرم بهداشــتی وســایر مدیــران رصــد و مــورد ارزیابــی قــرار گرفتنــد.

بــه گفتــه وی، بعــد از بازدیــد گــروه مدیــران و معاونــت محترم بهداشــتی 

ــم بهداشــتی  ــای بهداشــتی توســط تی دانشــگاه از نحــوه انجــام فعالیته

مرکــز خویــه و رضایــت کاری از ســایر بهــورزان وفعــاالن عرصــه ســالمت؛ از 

تعــدادی از بهــورزان بــه ویــژه بهــورزان خانــه بهداشــت ضمیمــه و مامــای 

ــز  ــس مرک ــری رئی ــدس جزای ــد و مهن ــل آم ــه عم ــر ب ــه تقدی ــز خوی مرک

ــورد  ــا را م ــر؛ آنه ــوح تقدی ــه ول ــا اهــدای کارت هدی ــتان ب بهداشــت اس

تشــویق قــرار داد.

منصــوری، رصــد مشــکالت منطقــه موگویــی، قــول مســاعدت در خصوص 

ــاص  ــوص اختص ــاعدت در خص ــول مس ــاز، ق ــورد نی ــروی م ــن نی تامی

تجهیــزات پزشــکی بــه خانــه هــای بهداشــت، پرداخــت مطالبــات پرســنل 

را از مهمتریــن دســتاوردهای ایــن بــاز دیــد گروهــی برشــمرد.

ــری از  ــدس جزای ــت مهن ــالم رضای ــن اع ــان ضم ــه وی، در پای ــه گفت ب

نحــوه خدمــت رســانی شــبکه بهداشــت ودرمــان شهرســتان کوهرنــگ در 

منطقــه خویــه ودهســتان موگویــی نظــارت و آمــوزش بیشــتر بهــورزان و 

مراقبیــن ســالمت توســط کارشناســان شــبکه را خواســتار شــد.

وبــدا؛ سرپرســت شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان کوهرنــگ گفــت: 

ــن روز از  ــا پنجمی ــارن ب ــاه ۹۷، مق ــم مهرم ــورخ یازده ــنبه م روز چهارش

هفتــه تکریــم ســالمندان، ســالمندان شــهر چلگــرد بــا بیمــاری آلزایمــر و 

راه هــای پیشــگیری از آن آشــنا شــدند.

ــه  ــمت الل ــبکه؛ حش ــی ش ــط عموم ــل از رواب ــه نق ــدا ب ــزارش وب ــه گ ب

منصــوری افــزود: کارشناســان واحــد ســالمت خانــواده شــبکه بهداشــت 

ــهای الزم در  ــه؛ آموزش ــک جلس ــی ی ــگ ط ــتان کوهرن ــان شهرس ودرم

ــه  خصــوص بیمــاری آلزایمــر و راههــای پیشــگیری از ابتــالی بــه آن را ب

ــد. ــان نمودن ــالمندان بی ــرای س ــل ب طــور کام

وی تصریــح کــرد: در ایــن جلســه آموزشــی کــه در محــل کوچــه فرمانداری 

برگــزار گردیــد کارشــناس واحــد ســالمت خانــواده عنــوان کــرد: هــر ســه 

ثانیــه یــک نفــر در جهــان بــه بیمــاری آلزایمــر مبتــال مــی شــود كــه ایــن 

آمــار نگــران كننــده اســت و اگــر راهكارهــا و آموزشــهای پزشــكی در ایــن 

راســتا بــه خوبــی بــه مــردم وســالمندان آمــوزش داده شــود تعــداد افــراد 

درمعــرض خطــر آلزایمــر در كشــور ایــران كاهــش پیــدا خواهــد كــرد.

ــز  ــواده نی ــالمت خان ــد س ــئول واح ــناس مس ــی کارش ــت: بیگ وی گف

ــود شــیوه واصــالح روش زندگــی را  آمــوزش هــای الزم در خصــوص بهب

ــا  ــان و ب ــی بی ــورت کارشناســی شــده و تفصیل ــه ص ــدف ب ــروه ه ــه گ ب

اشــاره بــه شــعار هفتــه جهانــی ســالمند" تحکیــم حقــوق ســالمندان" بــر 

ــرد. ــد ک ــن شــعار تاکی ــه تحقــق ای ضــرورت توجــه جامعــه ب

بازدید معاونت بهداشتی و رئیس مرکز بهداشت استان از مراکز دهستان موگویی

سالمندان شهر چلگرد با بیماری آلزایمر و راه های پیشگیری از آن آشنا شدند
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افتتاح و راه اندازی  واحد دندانپزشکی و استقرار دندانپزشک در مرکز بهداشتی درمانی دهناش

هفته سالمت بانوان با شعار حرکت برای سالمت بانوان در 

مدارس بخش صمصامی از توابع شهرستان کوهرنگ

همایش تجلیل از مدیران، مراقبین و فعاالن مدارس مروج 

سالمت در شهرستان کوهرنگ 

نواختن زنگ Hiv (ایدز ) به مناسبت گرامیداشت هفته اطالع 

رسانی ایدز در دبیرستان دخترانه بحرالعلوم روستای دهنو 

استقرار دو دستگاه آمبوالنس با تجهیزات کامل در مرکز شبانه 

روزی چمن گلی از توابع شهرستان کوهرنگ 
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وبــدا؛ سرپرســت شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان کیــار از برگــزاری مانــور پدافنــد غیــر عامــل در ایــن شــبکه 

خبــر داد.

بــه گــزارش وبــدا بــه نقــل از روابــط عمومــی شــبکه؛ رشــید طاهــری افــزود: ایــن مانــور جهــت تبدیــل دانــش 

پدافنــد غیــر عامــل بــه مهــارت اجــرا گردیــد.

بــه گفتــه وی، ایــن برنامــه بــا حضــور معــاون بهداشــتی ، مســئول و کارشناســان بهداشــت محیــط شــبکه و تیــم 

اورژانــس ۱۱۵ شهرســتان و پرســنل امــور اداری در منطقــه صنعتــی شهرســتان کیــار اجــرا گردیــد.

طاهــری در ادامــه از تشــکیل دومیــن جلســه کمیتــه آنفلوانــزا شهرســتان کیــار در محــل 

فرمانــداری شهرســتان خبــر داد و افــزود: درایــن جلســه مســئولین وکارشناســان ادارات 

مرتبــط بــا موضــوع حضــور داشــتند.

وی ادامــه داد: سرپرســت اداره دامپزشــکی درایــن جلســه از آخریــن وضعیــت آنفلوانــزا 

پرنــدگان در ســطح منطقــه و اقدامــات اداره دامپزشــکی گزارشــی ارایــه  نمــود.

ــام  ــزوم انج ــر ل ــد ب ــا تاکی ــار ب ــتان کی ــان شهرس ــت ودرم ــبکه بهداش ــت ش سرپرس

اقدامــات پیشــگیرانه وآمادگــی جهــت مقابلــه بــا باطغیــان احتمالــی وفعالیــت هــای 

ــر و در  ــراد پرخط ــژه اف ــزا وی ــن آنفلوان ــن واکس ــف وتامی ــطوح مختل ــی در س آموزش

ــت. ــده پرداخ ــام ش ــات انج ــزارش اقدام ــه گ ــه ارائ ــر ب ــرض خط مع

وبــدا؛ سرپرســت شــبکه بهداشــت ودرمــان شهرســتان کیــار از برپایــی کمپیــن ویزیــت رایــگان 

ــاء ســطح  ــا هــدف ارتق ــلمزار ب ــی در ش ــام خمین ــداد ام ــه ام ســالمندان تحــت پوشــش کمیت

ــر داد. ســالمت جســم ایــن عزیــزان و حســاس ســازی جامعــه در ایــن زمینــه خب

بــه گــزارش وبــدا بــه نقــل از روابــط عمومــی شــبکه؛ رشــید طاهــری افــزود: انــدازه گیــری فشــار 

خــون، قــد و وزن و BMI بــرای حــدود یکصــد نفــر از ســالمندان بــه صــورت رایــگان از جملــه 

خدمــات ایــن کمپیــن بــود.

وی تصریــح کــرد: همچنیــن آمــوزش هــای الزم بــا عنــوان معرفــی خدمــات نویــن ســالمندان 

و نیــز تغذیــه ســالم در ســنین بــاالی ۶۰ ســال توســط مســئول واحــد خانــواده و پزشــک مرکــز 

بــه ایــن گــروه ارائــه گردیــد.

ــرای  ــار، از اج ــتان کی ــان شهرس ــت و درم ــبکه بهداش ــت ش ــدا؛ سرپرس وب

آمــوزش وغربالگــری ســل در مراکــز وخانــه هــای بهداشــت این شهرســتان 

خبــر داد.

ــدا بــه نقــل از روابــط عمومــی شــبکه؛ رشــید طاهــری بــا  بــه گــزارش وب

اعــالم ایــن خبــر افــزود: هرســال عــالوه برغربالگــری روتیــن وکالســیک در 

ــن  ــاران مزم ــزل، بیم ــاران بســتری در من فصــول ســرد از ســالمندان، بیم

ــا ســابقه زندانــی، ســاکنین کمــپ  ترخیــص شــده از بیمارســتان، افــراد ب

ــده  ــرف كنن ــاران مص ــی، بیم ــاران دیابت ــا، بیم هــا، ســاکنین اردوگاهه

ــب  ــاوره وجل ــوزش ومش ــس از آم ــی پ ــده ایمن ــش دهن ــای كاه داروه

ــه مــی شــود. ــه گرفت ــط ســه گان ــه خل ــه نمون مشــاركت داوطلبان

گفتنــی اســت، ســل یــک بیمــاری عفونــی شــایع، و در بســیاری از مــوارد 

ــا،  ــف میکوباکتری ــای مختل ــط گونه ه ــاری توس ــن بیم ــت. ای ــار اس مرگب

ــل  ــود. س ــاد می ش ــس» ایج ــوم توبرکلوزی ــول «مایکوباکتری ــور معم به ط

ــر قســمت های  ــش ها حملــه می كنــد، امــا ب ــور معمــول بــه ش به ط

دیگــر بــدن نیــز می توانــد تأثیرگــذار باشــد. وقتــی افــرادی كــه عفونــت 

ســلی فعــال دارنــد ســرفه، عطســه، یــا بــزاق خــود را از طریــق هــوا منتقــل 

ــود. ــش می ش ــوا پخ ــق ه ــل از طری ــد س می كنن

ــه  ــار گفــت: ب ــدا؛ سرپرســت شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان کی وب

ــی  ــای ارتباط ــارت ه ــی مه ــالمت روان، کارگاه آموزش ــه س ــبت هفت مناس

ــزار شــد. ــار برگ ــوزان شهرســتان کی ــژه دانــش آم وســواد رســانه ای وی

ــه شــعار  ــا توجــه ب ــه روان و ب ــه مناســبت هفت ــزود: ب رشــید طاهــری اف

"ســالمت روان جــوان ونوجــوان درجهــان در حــال تغییــر"، کارگاه آموزشــی 

ــش  ــژه دان ــانه ای وی ــواد رس ــی و س ــای ارتباط ــارت ه مه

ــار  ــتان کی ــی شهرس ــطه خراج ــر مقطــع متوس ــوزان دخت آم

برگــزار شــد.

ــها و  ــودن آموزش ــش ب ــر بخ ــدف ثم ــا ه ــن کارگاه ب ــرد: ای ــه ک وی اضاف

انتقــال تجــارب در راســتای تمرکــز بــرروی مثلــث  دانــش آمــوزان، والدیــن 

و مربیــان صــورت گرفــت.

طاهــری ادامــه داد: دانــش آمــوزان پــس از ایــن کارگاه آموزشــی، در پیــاده 

روی ســالمت روان جــوان و نوجــوان شــرکت کردند.

برگزاری مانور پدافند غیر عامل / تشکیل جلسه کمیته آنفلوانزا در شهرستان کیار

برپایی کمپین ویزیت رایگان سالمندان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی شهرستان کیار

اجرای آموزش وغربالگری سل در مراکز وخانه های بهداشت شهرستان کیار

برگزاری کارگاه آموزشی مهارت های ارتباطی وسواد رسانه ای ویژه دانش آموزان شهرستان کیار
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ارائه عملکرد شبکه بهداشت و درمان شهرستان کیار در نماز سیاسی عبادی شهر شلمزار

جلسه کانون سالمت محله شهر شلمزارآموزش ایدز در مدارس شلمزار

جلسه برونبخشی مروج سالمت فضاسازی محیطی به مناسبت هفته سالمت روان
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وبــدا؛ سرپرســت شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان لــردگان از 

ــان  ــن روز از آب ــت و یکمی ــزاری دوره آموزشــی ازدواج ســالم در بیس برگ

ــر داد. ــردگان خب ــران ل ــه خواه ــوزه علمی ــاه ۹۷ در ح م

ــی  ــی کریم ــبکه؛ عل ــی ش ــط عموم ــل از رواب ــه نق ــدا ب ــزارش وب ــه گ ب

ــرز  ــر فریب ــط دکت ــهای الزم توس ــی، آموزش ــن دوره آموزش ــزود: در ای اف

ــد. ــه گردی ــی ارائ ــکات تخصص ــا ن ــراه ب ــناس شــبکه هم ــاری کارش جب

وی تصریــح کــرد: همچنیــن، دوره مهارتهــای فرزنــد پــروری و پیشــگیری 

از آســیب هــای اجتماعــی توســط کارشــناس مجــرب ســتاد شــبکه در 

روســتای میــالس برگــزار گردیــد.

ــی  ــورت تخصص ــه ص ــهای الزم ب ــن دوره آموزش ــه وی ، در ای ــه گفت ب

ــورت  ــه بص ــتور جلس ــا دس ــط ب و مرتب

ــد. ــه گردی ــی ارائ کارشناس

سرپرســت شــبکه بهداشــت و درمــان 

شهرســتان لــردگان در ادامــه از ارائــه 

ــی، آموزشــی بســیج جامعــه پزشــکی شــبکه  ــات پزشــکی، درمان خدم

ــریف  ــردم ش ــه م ــون" ب ــر رهنم ــی "شــهید دکت ــرح مل ــب ط در قال

بخــش سردشــت از توابــع شهرســتان لــردگان و حضــور دکتــر بابائیــان 

ــردگان در  ــهدا ل ــتان ش ــت بیمارس ــاب و روان و ریاس ــص اعص متخص

جمــع ایــن كادر مجــرب پزشــكی در بیســت و ســومین روز از آبــان مــاه 

ــر داد. ــاری خب ج

وبــدا؛ سرپرســت شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان لــردگان از 

تشــکیل جلســه هــم اندیشــی مســئولین پیرامــون مشــکالت و تخلفات 

ــر داد. ــوف خب در صن

ــی  ــی کریم ــبکه؛ عل ــی ش ــط عموم ــل از رواب ــه نق ــدا ب ــزارش وب ــه گ ب

افــزود: ایــن نشســت بــا حضــور ریاســت اداره مبــارزه بــا مــواد مخــدر 

اســتان، نماینــدگان ادارات ذیربــط، صاحبــان فروشــگاه هــا ، کارشناســان 

شــبکه در بیســت و هشــتمین روز از آبــان مــاه ۹۷ تشــکیل و پیرامــون 

مشــکالت و تخلفــات موجــود در صنــف عطــاری و فروشــگاه هــای لــوازم 

بهداشــتی آرایشــی بحــث و تبــادل نظرگردیــد.

وی در ادامــه از تشــکیل جلســه مســئولین واحدهــا و کارشناســان 

بهداشــتی درمانــی و مســئول ســتاد گســترش شــبکه پیرامــون برنامــه 

هــای پایــش فصلــی مراکــز و مشــکالت ســامانه ســیب در همیــن روز 

در ســالن آموزشــگاه بهــورزی لــردگان خبــر داد و افــزود: در ایــن جلســه 

توضیحــات و نــکات تخصصــی و هــدف از تشــكیل جلســه مطــرح و بــا 

عنایــت بــه نمــودار و جــداول پایــش، رونــد كار تشــریح شــد.

کریمــی، تشــکیل جلســه ماهیانــه پزشــکان خانــواده را از دیگــر برنامــه 

ــر  ــای اخی ــی روزه ــردگان ط ــان ل ــت و درم ــبکه بهداش ــای کاری ش ه

ــوان کــرد. عن

ــتان  ــکان خانــواده شهرس ــت: جلســه ماهیانــه پزش ــار داش وی اظه

لــردگان بــه صــورت مشــترک بــا اداره بیمــه ســالمت در ســالن آمــوزش 

ــزار شــد. ــورزی برگ به

ــتاد  ــئول س ــبکه، مس ــت ش ــه معاون ــه ک ــن جلس ــه وی، در ای ــه گفت ب

هماهنگــی و مســئولین واحــد هــا و کارشناســان شــبکه در آن حضــور 

داشــتند ، پیرامــون موضوعــات مختلــف از جملــه تجزیــه و تحلیــل ثبــت 

فعالیــت هــا در ســامانه ســیب و همچنیــن بررســی چــک لیســت هــای 

پایــش فصلــی و رتبــه بنــدی مراکــز گفتگــو و جلســه بــا بحــث و تبــادل 

نظــر حاضریــن بــه پایــان رســید.

سرپرســت شــبکه بهداشــت ودرمــان شهرســتان لــردگان اظهــار داشــت: 

ــز،  ــا عنایــت بــه اهمیــت حفــظ حجــاب و عفــاف کارکنــان دولــت نی ب

ــرادر و  ــکاران ب ــاری از هم ــوس آم ــورت نامحس ــه ص ــد ب ــرر گردی مق

خواهــر پزشــک کــه الگوهــای حجــاب و عفــاف هســتند تهیــه و اســامی 

ایــن عزیــزان بــه حــوزه معاونــت دانشــجویی فرهنگــی دانشــگاه جهــت 

تقدیــر و تكریــم ارســال شــود.

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

ــردگان  ــهداء ل ــتان ش ــت:  بیمارس ــاری گف ــال و بختی ــی چهارمح درمان

در مدیریــت منابــع و مصــارف حائــز دریافــت لــوح کشــوری در اولیــن 

ــق بیمارســتانی شــد. ــی تجــارب موف جشــنواره مل

بــه گــزارش وبــدا؛ دکتــر محســن درخشــان افــزود: در متــن لوحــی کــه 

از ســوی معــاون درمــان وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی بــه 

ــردگان اعطــا شــده آمــده اســت؛ "والعقــل حفــظ  بیمارســتان شــهداء ل

ــه  ــرد، ب ــل و خ ــک" نشــانه عق ــا وعظ ــت م ــا جرب ــر م ــارب، و خی التج

خاطــر ســپردن تجربــه هاســت و بهتریــن تجــارب، آن اســت کــه تــو را 

پنــد دهد."امــام علــی (ع)"

در ادامــه متــن نیــز آمــده اســت، اجــرای برنامــه تحــول نظــام ســالمت 

کــه نقطــه عطفــی در تاریــخ ســالمت کشــور اســت نشــانه ی عــزم ملــی 

کارگــزاران ســالمت بــرای تغییــر شــگرف و بنیادیــن در ایــن حــوزه بــه 

عنــوان یکــی از محورهــای توســعه پایــدار و همــه جانبــه اســت.

دکتــر قاســم جــان بابایــی در ادامــه نیــز، همــت واال و خدمــات ارزشــمند 

و  همــکاران  تمامــی 

دســت انــدرکاران حــوزه 

ــتان  ــالمت آن بیمارس س

مدیریــت  راســتای  در 

در  مصــارف  و  منابــع 

تجهیــزات  حیطــه 

قابــل  را  پزشــکی 

ســتودنی  و  تحســین 

اظهــار  و  دانســته 

امیــدواری کــرده اســت، 

ــت  ــالش و خدم ــن ت ای

بــه هموطنــان ایــن مــرز 

ــوکل  ــایه ت ــوم در س و ب

ــد منــان پایــا  ــه خداون ب

باشــد همیشــگی  و 

برگزاری دوره آموزشی ازدواج سالم و مهارتهای فرزند پروری و پیشگیری از آسیب 

های اجتماعی در شهرستان لردگان

هم اندیشی مسئولین شبکه شهرستان لردگان پیرامون مشکالت و تخلفات صنوف

بیمارستان شهداء لردگان حائز دریافت لوح کشوری در اولین جشنواره ملی تجارب موفق بیمارستانی شد
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وبــدا؛ کارشــناس اداره تربیــت بدنــی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد 

در خصــوص مزایــای پیــادروی گفــت: پیــاده روی از جملــه ورزش هــای 

ســاده امــا موثــر در حفــظ تناســب انــدام و ســالمت افــراد اســت.

ــه  ــی دقیق ــا س ــزده ت ــزود: پان ــاری اف ــان انص ــدا؛ مرج ــزارش وب ــه گ ب

ــه  ــر دارد بلک ــر ظاه ــت ب ــری مثب ــا تأثی ــه تنه ــر روزه ن ــاده روی ه پی

ــد . ــی بخش ــود م ــراد را بهب ــالمتی اف س

ــرای انســان  ــن دارو ب ــاده روی را بهتری ــن پی ــرد: همچنی ــح ک وی تصری

ــی  ــتن خواب ــراه داش ــه هم ــاده روی ب ــام پی ــه انج ــرا ک ــد چ ــی دانن م

مناســب و تغدیــه ای ســالم مــی توانــد از مراجعــه بــه پزشــک در آینــده 

جلوگیــری کنــد.

وی، از مزایــای شــگفت انگیــز دیگــر ایــن فعالیــت بدنــی ســاده و لــذت 

بخــش بــه بــروز تغییــرات مثبــت در مغــز اشــاره داشــت و افــزود: طبــق 

تحقیقــات، ورزش هــای هــوازی ســبک مثــل پیــاده روی از زوال عقــل 

زودرس جلوگیــری مــی کننــد، خطــر ابتــال بــه بیمــاری آلزایمــر را کاهــش 

ــود مــی بخشــند.  ــی را بهب ــی ســالمت ذهن ــه طــور کل ــد و ب مــی دهن

عــالوه بــر ایــن هــا، پیــاده روی فشــار ذهنــی را کــم مــی کنــد و ســطح 

ــه درد را  ــدن ك ــی ب ــای طبیع ــكن ه ــن (مس ــای اندورفی ــون ه هورم

تســكین مــی دهنــد) را در بــدن بــاال نگــه مــی دارد.

ــرد و  ــوان ک ــاده روی عن ــای پی ــر مزای ــی را از دیگ ــود بینای انصــاری، بهب

افــزود: اگرچــه چشــم هــا آخریــن چیــزی هســتند کــه مــی تــوان بــه 

ــالمتی  ــرای س ــاده روی ب ــت پی ــا در حقیق ــت، ام ــط دانس ــا مرتب پاه

چشــم هــا هــم مفیــد اســت. ایــن کار مــی توانــد بــا کــم کــردن فشــار 

ــد.  داخــل چشــم هــا، از آب آوردن آن هــا جلوگیــری مــی کن

جلوگیــری از بیمــاری هــای قلبــی از دیگــر مزایایــی پیــاده روی اســت کــه 

ایــن کارشــناس تربیــت بدنــی بــه ان اشــاره و اظهــار داشــت: پژوهــش 

ــا ســکته  هــا نشــان مــی دهــد، در بحــث جلوگیــری از بیمــاری هــا ی

ی قلبــی، تأثیــرات پیــاده روی کمتــر از دویــدن نیســت. ایــن فعالیــت 

ــود  ــترول و بهب ــزان كلس ــاال و می ــون ب ــار خ ــردن فش ــم ک ــا ک ــی ب بدن

گــردش خــون بــه جلوگیــری از بیمــاری هــای قلبــی كمــك مــی كنــد.

وی، افزایــش ظرفیــت ریــه هــا ، تأثیــرات مثبــت بــر لوزالمعــده ، بهبــود 

گــوارش، افزایــش تــوان عضالنــی، افزایــش مقاومــت اســتخوان هــا و 

مفاصــل ، تســکین درد کمــر، آرامــش ذهنــی بیشــتر را از دیگــر مزایــای 

پیــاده روی برشــمرد.

انصــاری خاطــر نشــان کــرد: پیــاده روی یــک ورزش هــوازی اســت کــه 

گــردش اکســیژن در جریــان خــون را افزایــش مــی دهــد و بــه ورزیــده 

شــدن ریــه هــا کمــک مــی كنــد. بــه عــالوه، ایــن فعالیــت بدنــی باعــث 

ــی  ــتن تنفس ــا داش ــدن مــی شــود و ب ــد از ب ــواد زائ ــموم و م ــع س دف

بهتــر و عمیــق تــر، بعضــی عالئــم مرتبــط بــا بیمــاری هــای ریــوی نیــز 

تســكین مــی یابــد. 

ــاده روی در  ــا پی ــد ام ــخت باش ــاور آن س ــاید ب ــرد: ش ــه ک وی اضاف

ــی  ــت و در پژوهش ــدن اس ــر از دوی ــیار موثرت ــت بس ــری از دیاب جلوگی

مشــاهده شــد، طــی یــک دوره ی آزمایشــی ۶ ماهــه در گــروه افــرادی 

کــه پیــاده روی مــی کردنــد بهبــود تغییــرات گلوکــز بــدن (بــرای مثــال 

چگونگــی جــذب قنــد توســط ســلول هــای بــدن) تــا ۶ برابــر بیشــتر از 

گــروه افــرادی بــود کــه مــی دویدنــد.وی گفــت: ســی دقیقــه پیــاده روی 

ــزرگ  ــه ســرطان روده ی ب ــا مــی توانــد خطــر ابتــال ب ــه تنه هــر روزه ن

ــه تنظیــم اجابــت مــزاج،  ــا کمــک ب ــده را کاهــش دهــد بلکــه ب در آین

ــود مــی بخشــد. گــوارش مــا و مســأله ی یبوســت را بهب

ــز  ــی نی ــوان عضالن ــش ت ــاده روی در افزای ــر پی ــوص تاثی وی در خص

ــه در  ــوام ماهیچ ــفتی و ق ــزان س ــی (می ــوان عضالن ــش ت ــت: افزای گف

حالــت اســتراحت) و کــم کــردن وزن هــم بــا انجــام پیــاده روی ممکــن 

اســت بگونــه ای کــه ده هــزار قــدم پیــاده روی در روز مــی توانــد معــادل 

انجــام ورزش در باشــگاه باشــد، بــه ویــژه اگــر بــرای پیــاده روی خــود 

ــن، ایــن ورزش ســبک  ــر ای ــالوه ب ــد . ع فواصــل زمانــی در نظــر بگیری

اســت و نیــازی بــه زمانــی بــرای ریــکاوری بــدن نیســت. ایــن مســأله 

بــه معنــی آن اســت كــه بعــد از پیــاده روی، خبــری از دردهــای ماهیچــه 

ای و افســوس از دســت دادن فــردا بــرای ورزش كــردن بهدلیــل درد زیــاد 

ــدن  ــتر ش ــث بیش ــاده روی باع ــه داد: پی ــاری ادام ــود. انص ــد ب نخواه

ــی  ــتخوانی م ــوده هــای اس ــن ت ــن رفت ــع از بی ــرکات مفاصــل و مان ح

ــی دهــد  ــی خطــر شکســتگی اســتخوان هــا را کاهــش م شــود و حت

ــه،  ــاده روی آرام روزان ــه پی ــد ۳۰ دقیق ــی گوین ــان م ــن رو کارشناس از ای

دردهــای مفاصــل، خشــکی و ورم آن هــا را کاهــش مــی دهــد. 

وی همچنیــن پیــاده روی را بــه افــرادی کــه از درد کمــر رنــج مــی برنــد 

توصیــه کــرد و افــزود: بــرای کســانی کــه بــا انجــام ورزش هــای ســنگین 

ــًا  و دشــوار دچــار کمــر درد مــی شــوند، پیــاده روی مــی توانــد حقیقت

نجــات بخــش باشــد و از آنجایــی كــه پیــاده روی فعالیــت بدنی ســبكی 

اســت، برخــالف دویــدن، درد یــا ناراحتــی بیشــتری ایجــاد نخواهــد كرد 

و پیــاده روی بــه بهبــود گــردش خــون در ســتون فقــرات، طــرز ایســتادن 

و انعطــاف پذیــری ســتون فقــرات كمــك مــی كنــد.

ــود نشــانه هــای افســردگی در  ــه بهب ــاده روی ب ــار داشــت: پی وی اظه

بیمــاران مبتــال بــه انــواع مهــم ایــن بیمــاری نیــز مــی توانــد کمــک کنــد 

، پــس بدیهــی اســت کــه ایــن فعالیــت بدنــی مــی توانــد بــه ســادگی 

بــه مقابلــه بــا احساســات ناخوشــایند یــا خســتگی کمــک كنــد و یــك 

ــان  ــوب ت ــا محب ــت ی ــك دوس ــراه ی ــه هم ــذت بخــش ب ــاده روی ل پی

ــی  ــه ی شــما خواهــد داشــت و م ــود روحی ــدان در بهب ــری دو چن تأثی

توانــد در دســتیابی بــه آرامــش ذهنــی بیشــتر موثــر باشــد.

با انجام پیاده روی عالوه بر ظاهری زیبا، تنی سالم داشته باشید



۷۵

انتصاب سرپرست دبیرخانه "کارگروه 

تخصصی سالمت و امنیت غذایی استان" 

در حوزه معاونت اجتماعی دانشگاه

ریاســت  ســوی  از  ابالغــی  بــا  دا؛  وب 

خدمــات  پزشــکی،  علــوم  دانشــگاه 

و  چهارمحــال  درمانــی  و  بهداشــتی 

بختیــاری نعمــت الله عباســی، کارشــناس 

ارشــد مدیریــت خدمــات بهداشــتی و 

ــه  ــازمانی ب ــت س ــظ پس ــا حف ــی ب درمان

ــروه  ــه "کارگ ــت دبیرخان ــوان سرپرس عن

غذایــی  امنیــت  و  ســالمت  تخصصــی 

اســتان" در حــوزه معاونــت اجتماعــی 

دانشــگاه منصــوب شــد.

مدیر دانشکده و کلینیک تخصصی 

دندانپزشکی رسالت منصوب شد

ــت  ــوی سرپرس ــی از س ــا ابالغ وب دا؛ ب

ــا  ــید غالمرض ــکی س ــکده دندانپزش دانش

ــازمانی (  ــظ پســت س ــینی بــا حف حس

ــگاه  ــانی دانش ــع انس ــر مناب ــاون مدی مع

ــر دانشــکده و کلینیــک  ــه ســمت مدی ) ب

تخصصــی دندانپزشــکی رســالت منصــوب 

ــد. گردی

مسئول جدید روابط عمومی ( مفدا) 

معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه 

منصوب شد

از ســوی معاونــت  ابالغــی  وب دا؛ بــا 

فرهنگــی دانشــجویی دانشــگاه علــوم 

پزشــکی شــهرکرد مرتضــی محمــدی بــه 

ســمت مســئول روابــط عمومــی ( مفــدا) 

ــت فرهنگــی دانشــجویی دانشــگاه  معاون

ــد. ــوب گردی منص

حکم مدیریت سید محمد احمدی شیخ 

شبانی ابالغ شد

ــی  ــید عل ــوی س ــی از س ــا ابالغ ــدا؛ ب وب

مرکــزی  هیــات  دبیــر  صدرالســادات 

ــیخ  ــدی ش ــد احم ــید محم ــش، س گزین

ــته  شــبانی بعنــوان عضــو و مدیــر هس

پزشــکی،  علــوم  دانشــگاه  گزینــش 

خدمــات بهداشــتی ودرمانــی چهارمحــال 

و بختیــاری منصــوب شــد.

معاون اجرایی مرکز بهداشت 

چهارمحال و بختیاری منصوب شد

وبــدا؛ بــا ابالغــی از ســوی سرپرســت 

ــوم  ــگاه عل ــتی دانش ــت بهداش معاون

ــز  ــس مرک ــهرکرد و رئی ــکی ش پزش

و  چهارمحــال  اســتان  بهداشــت 

بختیــاری، احمــد پیشــکار بعنــوان 

بهداشــت  مرکــز  اجرایــی  معــاون 

اســتان منصــوب شــد.

سرپرستان شبکه های بهداشت و 

ی فارسان و اردل  درمان شهرستان

منصوب شدند

ــه از  ــالغ احکامــی جداگان ــا اب ــدا؛ ب وب

ســوی سرپرســت معاونــت بهداشــتی 

ــس  ــکی و رئی ــوم پزش دانشــگاه عل

مرکــز بهداشــت اســتان،  سرپرســتان 

و  بهداشــت  هــای  شــبکه  جدیــد 

ــان و  ــای فارس ــتان ه ــان شهرس درم

ــدند. ــوب ش اردل منص

سرپرست مدیریت پیشگیری و مبارزه 

با بیماری های مرکز بهداشت استان 

منصوب شد

وبــدا؛ بــا ابالغــی از ســوی سرپرســت 

علــوم  دانشــگاه  بهداشــتی  معاونــت 

بهداشــت  مرکــز  رئیــس  و  پزشــکی 

اســتان چهارمحــال و بختیــاری دکتــر 

ســمت  بــه  پــور  رســتم  ســپینود 

سرپرســت مدیریــت پیشــگیری و مبــارزه 

بــا بیمــاری هــای مرکــز بهداشــت اســتان 

منصــوب شــد.

سرپرست مرکز آموزشی درمانی آیت الله 

کاشانی شهرکرد منصوب شد

وبــدا؛ بــا ابالغــی از ســوی رئیس دانشــگاه 

علــوم پزشــکی، خدمــات بهداشــتی و 

ــی چهارمحــال و بختیــاری دکتــر  درمان

ابراهیــم پوریــا مفــرد بعنــوان سرپرســت 

ــت  جدیــد مرکــز آموزشــی درمانــی آی

ــد. ــوب ش ــهرکرد منص ــانی ش ــه کاش الل

دکتر علیمراد سلیمیان به سمت مدیر 

درمان دانشگاه منصوب شد

از ســوی معاونــت  ابالغــی  وب دا؛ بــا 

پزشــکی،  علــوم  دانشــگاه  درمــان 

خدمــات بهداشــتی و درمانــی چهارمحــال 

و بختیــاری دکتــر علیمــراد ســلیمیان 

ــن دانشــگاه  ــان ای ــر درم ــه ســمت مدی ب

منصــوب شــد.



۷۶

نمایی از پل زمانخان سامان درغروب پاییزی

عکس از آرشیو سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان


