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ــر از جنبــه ای کــه شــیعه آن را بــه عنــوان اعتقــاد قبــول  ــر، غی در خــوِد مســأله غدی

کــرده اســت - یعنــی حکومــت منصــوب امیرالمؤمنیــن علیه الصالةوالســالم از 

ــم  ــت ه ــأله والی ــل مس ــت- اص ــکار اس ــر آش ــث غدی ــه در حدی ــر d  ک ــرف پیامب ط

مطــ�ح شــده اســت. ایــن دیگــر شــیعه و ســنی نــدارد. اگــر امــ�وز مســلمانان جهــان 

و ملتهــای کشــورهای اســالمی، شــعا� والیــت اســالمی ســر دهنــد، بســیا�ی از 

راههــای نرفتــه و گره هــای ناگشــوده امــت اســالمی بــاز خواهــد شــد و مشــکالت 

ــت. ــد گش ــک خواه ــل نزدی ــه ح ــالمی ب ــورهای اس کش
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بنام خداوند دانایی

ــاره  ــی دوب ــه فرصت ــاکریم ک ــد را ش ــتان، خداون ــام دوس ــت تم ــربلندی خدم ــق و س ــالم و آرزوی توفی ــرض س ــا ع ب

دســت داد تــا بــه بهانــه انتشــار مجــدد شــماره ای دیگــر از فصلنامــه خبــری و اطــالع رســانی پــژواک بــا خواننــدگان 

گرانمایــه، پیرامــون رویدادهــای خبــری فصــل تابســتان بــه گفتگــو بپردازیــم. در ایــن شــماره از فصلنامــه نیــز ســعی 

ــه ای از  ــه آن، گوش ــای تابع ــگاه و واحده ــه در دانش ــورت گرفت ــات ص ــه اقدام ــه مجموع ــن ب ــن پرداخت ــد ضم ش

ــا معرفــی واحدهــای مختلــف در راســتای تحقــق هــدف اطــالع رســانی  فعالیــت هــا و تــالش هــای کارکنــان، و ب

ــهرکرد و در  ــکی ش ــوم پزش ــگاه عل ــی دانش ــی و فرهنگ ــی، خدمات ــه آموزش ــردم و مجموع ــن م ــل بی ــاد تعام و ایج

ــج فرهنــگ خــود مراقبتــی  ــه ارتقــاء ســطح ســواد ســالمت و تروی ــار علمــی و آموزشــی ب ــا انتشــار اخب ــت ب نهای

کمــک نمائیــم. در ایــن میــان ســفر پرخیــر و برکــت وزیــر محتــرم بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی بــه اســتان 

چهارمحــال و بختیــاری در مردادمــاه ۹۷ از جملــه مباحــث و اخبــار درج شــده در ایــن فصلنامــه مــی باشــد کــه بــا 

توجــه بــه اهمیــت آن مــی توانــد بــرای خواننــدگان جــذاب و مفیــد فایــده باشــد.

از آنجایــی کــه فصلنامــه پــژواک در تــالش اســت تــا ضمــن اطــالع رســانی و فرهنــگ ســازی بــا دعــوت از مخاطبیــن 

ــتراک  ــه اش ــرای ب ــی ب ــی و اجتماع ــی، فرهنگ ــی ، تحقیقات ــی، بالین ــای آموزش ــوزه ه ــی ح ــر در تمام ــب نظ صاح

گذاشــتن مباحــث علمــی و تجربــی و کارشناســی شــده خــود بــا مخاطبیــن ایــن فصلنامــه، زمینــه را بــرای اســتفاده از 

ی عظیــم و ارتبــاط مســتمر بــا محققیــن و دانشــجویان بــرای دریافــت مقــاالت علمــی و نظــرات ایشــان  پتانســیل

ــد،  ــذا ضمــن قدردانــی از تمامــی عزیزانــی کــه مــا را در تهیــه ایــن شــماره فصلنامــه یــاری نمودن فراهــم نمایــد. ل

ــدگان و صاحــب  ــان و اســاتید گرامــی، خوانن ــران،  مســئولین،  کارشناســان، دانشــجویان، کارکن از کلیــه روســاء، مدی

نظــران اندیشــمند تقاضــا مــی شــود بــا راهنمایــی مشــفقانه خویــش مــا را در ادامــه مســیر یــاری نماینــد.

سیدعلی درخشان 
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پیامبر گرامی اسالم(صلی هللا علیه و آله و سلم):



تسلیت رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد به مناسبت فرا رسیدن 

سالروز شهادت مظلومانه دکتر بهشتی و ۷۲ تن از یاران باوفایش

شهیددکتر بهشتی و ۷۲ تن از یارانش

هفتم تیرماه سالروز شهادت مظلومانه

وب دا؛ رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی، خدمــات 

بهداشــتی و درمانــی چهارمحــال و بختیــاری، 

ــر  ــه دکت ــهادت مظلومان ــالروز ش ــیدن س ــرا رس ف

بهشــتی و ۷۲ تــن از یــاران باوفایــش را بــه عمــوم 

مــردم بویــژه مــردم غیــور چهارمحــال و بختیــاری 

ــه دانشــگاهیان تســلیت گفــت. و جامع

ــر  ــدی ف ــالن خال ــر ارس ــزارش وب دا؛ دکت ــه گ ب

افــزود: نظــام مقــدس جمهــوری اســالمی در 

ــال ۱۳۶۰ ،  ــاه س ــم تیرم ــتی هفت ــه تروریس حادث

ــالمی  ــوری اس ــزب جمه ــر ح ــذاری در دفت بمب گ

مــردان بزرگــی را از دســت داد امــا همچنــان ملــت 

ــه  ــه جامع ــی را ب ــت و مردان ــرافراز اس ــران س ای

تقدیــم مــی کنــد کــه خــود را وقــف خدمــت بــه 

اســالم و مســلمین کــرده و تــا پــای جــان بــرای 

حفــظ ارزشــهای مقــدس نظــام خواهنــد ایســتاد.

وی در ادامــه، معرفــی و بررســی شــخصیت شــهید 

بهشــتی و شــهدای هفــت تیــر و نقــش آنــان در 

ــام  ــای ام ــه ه ــن اندیش ــالب و تبیی ــروزی انق پی

را بــرای تربیــت نســل جــوان موثــر دانســته و از 

جوانــان خواســت همــواره دانــش و بینــش خــود 

را در خصــوص مســائل کشــور و منطقــه بــاال بــرده 

ــائل اجتماعــی و فرهنگــی، سیاســی و  و در مس

اقتصــادی کشــور فعــال و هشــیارانه نقــش ایفــا 

نماینــد.

راه اندازی رشته پرستاری کودکان در مقطع 

کارشناسی ارشد ناپیوسته در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

برگزاری ویدئو کنفرانس سیاستگذاری و برنامه ریزی در خصوص پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر

وب دا؛ رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی، خدمــات 

از  بختیــاری،  و  چهارمحــال  درمانــی  و  بهداشــتی 

ــوم  ــای عل ــگاه ه ــترش دانش ــورای گس ــت ش موافق

ــا راه انــدازی رشــته پرســتاری کــودکان  پزشــکی ب

مقطــع کارشناســی ارشــد ناپیوســته در ایــن دانشــگاه 

ــر داد. خب

بــه گــزارش وب دا؛ دکتــر ارســالن خالــدی فــر افــزود: 

بــه اســتناد رأی صــادره در دویســت و شــصت و 

ــای  ــگاه ه ــترش دانش ــورای گس ــه ش ــن جلس هفتمی

راه  بــا   ۹۷ خردادمــاه   ۲۷ مــورخ  پزشــکی  علــوم 

انــدازی ایــن رشــته بــا ظرفیــت پذیــرش ۴ دانشــجو 

ــوم پزشــکی شــهرکرد  بــرای یــک دوره در دانشــگاه عل

ــد. ــل آم ــت بعم موافق

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

ــرل  ــگیری و کنت ــوص پیش ــزی در خص ــه ری ــتگذاری و برنام ــس سیاس ــو کنفران ــزاری ویدئ از برگ

بیماریهــای غیرواگیــر بــا حضــور وزیــر محتــرم بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی و معاونیــن و 

بــا مشــارکت رؤســای دانشــگاه هــای علــوم پزشــکی سراســر كشــور در بیســت و ششــمین روز از 

ــر داد. ــی ۱۲ خب ــر ۹۷ از ســاعت ۹ ال تی

بــه گــزارش وب دا؛ دکتــر ارســالن خالــدی فــر افــزود: ایــن ویدئــو کنفرانــس بــا عنایــت بــه تعهــد 

ملــی جمهــوری اســالمی ایــران در پیشــگیری بیمــاری هــای غیرواگیــر در راســتای تحقــق اهــداف 

ســند ملــی پیشــگیری و کنتــرل بیمــاری هــای غیرواگیــر و عوامــل خطــر آنهــا در جمهــوری اســالمی 

ایــران در بــازه زمانــی ۱۳۹۴ تــا ۱۴۰۴ برگــزار خواهــد شــد. وی تصریــح کــرد: در ایــن ویدئــو کنفرانس 

ضمــن هــم اندیشــی و اســتفاده از تجربیــات مســئولین صاحبنظــران ملــی و بیــن المللــی، بهینــه 

ــی و فــرا ملــی، در راســتای کاهــش  ســازی سیاســت گــذاری هــا و اقدامــات کالن در ســطوح مل

ــی و  ــتی، درمان ــات بهداش ــه خدم ــت ارائ ــود کیفی ــر، بهب ــای غیرواگی ــاری ه ــه بیم ــال ب ــر ابت خط

نظــام مراقبــت بیمــاری هــای غیــر واگیــر و عوامــل خطــر آنهــا بعمــل آمد.دکتــر خالــدی فــر افــزود: 

ــی، کارشناســان و  ــور اجتماع ــان و ام ــن بهداشــت، درم ــر حضــور معاونی ــالوه ب ــن جلســه ع در ای

مســئولین پیشــگیری از بیمــاری هــای غیرواگیــر نیــز حضــور داشــتند.



افتتاح اورژانس هوایی چهارمحال و بختیاری

ــان  ــاه ۹۷، همزم ــومین روز از مردادم وب دا؛ در س

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

پزشــکی در چهارمحــال و بختیــاری، اورژانــس 

ــد. ــاح ش ــتان افتت ــن اس ــی ای هوای

علــوم  دانشــگاه  رئیــس  دا؛  وب  گــزارش  بــه 

پزشــکی، خدمــات بهداشــتی و درمانــی چهارمحال 

ــودن  ــور ب ــب العب ــه صع ــا اشــاره ب ــاری ب و بختی

ــه راه  ــرم ب ــاز مب ــن اســتان و نی برخــی مناطــق ای

انــدازی اورژانــس هوایــی، ضمــن ابــراز خرســندی 

ــری  ــر از همــکاری مســئولین وزارت و پیگی و تقدی

ــات اســتانی  ــه از ســوی مقام هــای صــورت گرفت

افتتــاح رســمی اورژانــس هوایــی اســتان را اعــالم 

کــرد.

ــت  ــته ۲۰ ماموری ــال گذش ــه س ــان اینک ــا بی وی ب

ــتان انجــام شــد کــه  اورژانــس هوایــی در اس

ــی  ــس هوای ــکاری اورژان ــا هم ــا ب ــی آنه در تمام

ــان  ــت ایش ــده اس ــام ش ــوج انج ــان و یاس اصفه

ــورد  ــون ۸ م ــا کن ــز ت ــاری نی ــال ج ــزود: در س اف

ــده  ــام ش ــتان انج ــی در اس عملیــات امدادهوای

ــه نجــات جــان  ــوط ب ــه ۳ مــورد آن مرب اســت ک

ــوده  ــور ب ــب العب ــق صع ــاردار در مناط ــادران ب م

ــت. اس

ــودن ۱۶  ــال ب ــه از فع ــر در ادام ــدی ف ــر خال دکت

پایــگاه اورژانــس ۱۱۵ شــهری، ۳۲ پایــگاه اورژانــس 

جــاده ای و فعالیــت ۲۴۷ تکنســین فوریــت هــای 

ــزود:  ــر داد و اف ــا خب ــگاه ه ــن پای ــکی در ای پزش

ــام  ــرای انج ــس ب ــتگاه آمبوالن ــن ۶۹ دس همچنی

ــا  ــگاه ه ــن پای ــاران در ای ــزام بیم ــت و اع ماموری

ــت. مســتقر اس

خدمــات  پزشــکی،  علــوم  دانشــگاه  رئیــس 

و بختیــاری  درمانــی چهارمحــال  و  بهداشــتی 

ــت  ــان حضــور تکنســین هــای فوری ــن زم میانگی

هــای پزشــکی در محــل حادثــه در جــاده هــا را ۸ 

دقیقــه و در مناطــق شــهری ۶ دقیقــه اعــالم کــرد.

بــه گفتــه وی، ســال گذشــته ۳۵هــزار و ۱۳۸ مــورد 

ماموریــت توســط اورژانــس ۱۱۵ انجــام شــده 

ــورد  ــزار و ۸۵۸ م ــداد ۸ه ــن تع ــه از ای ــت ک اس

ــه تصادفــات و ۲۶هــزار و ۲۸۰ مــورد آن  مربــوط ب

مربــوط بــه حــوادث غیــر تصادفــی بــوده اســت.

ــت  ــداد ماموری ــزود: از تع ــر اف ــدی ف ــر خال دکت

ــاری  ــال ج ــه س ــه ماه ــده در س ــام ش ــای انج ه

ــه حــوادث مرتبــط  ــوط ب ــز ۲۵۰۴ مــورد آن مرب نی

بــا حمــل و نقــل، ۷۳۹۲ مــورد مربــوط بــه حــوادث 

غیــر مرتبــط بــا حمــل و نقــل ، ۱۰۶۴ مــورد 

خدمــت رســانی بــه بیمــاران قلبــی و ۳۷۴ مــورد 

ــه بیمــاران تنفســی بــوده اســت  ارائــه خدمــت ب

کــه از ایــن تعــداد ۶هــزار و ۸۸۱ مــورد منجــر بــه 

بســتری بیمــار اعزامــی بــه مراکــز درمانــی و ۵۹۶ 

ــد. ــان شــده ان ــورد ســرپایی درم م

دکتــر خالــدی فــر در پایــان اظهــار امیــدواری کــرد: 

ــر در  ــی دیگ ــی خدمت ــس هوای ــدازی اورژان راه ان

ــتانیان  ــم اس ــالمت ه ــان و س ــظ ج ــتای حف راس

ــورد  ــه م ــورت گرفت ــای ص ــالش ه ــن ت و همچنی

ــرار بگیــرد. ــزان ق رضایــت ایــن عزی



افتتاح رسمی طرح توسعه مرکز آموزشی درمانی آیت الله کاشانی شهرکرد با حضور وزیر بهداشت

افتتاح رسمی طرح توسعه بیمارستان شهداء لردگان با حضور وزیر بهداشت

مردادمــاه  از  روز  چهارمیــن  در  دا؛  وب 

۹۷ بــا حضــور وزیــر بهداشــت، درمــان و 

ــتان  ــدگان شهرس ــکی و نماین ــوزش پزش آم

هــای نــه گانــه در مجلــس شــورای اســالمي، 

اســتاندار، رئيــس دانشــگاه علــوم پزشــکي و 

ــعه  ــرح توس ــتاني ط ــات اس ــي از مقام جمع

مرکــز آموزشــي درمانــي آيــت اللــه کاشــاني 

شــهرکرد بــه طــور رســمي مــورد بهــره 

ــت. ــرار گرف ــرداري ق ب

افتتــاح رســمی طــرح توســعه مرکــز آموزشــی 

ــا  ــهرکرد ب ــانی ش ــه کاش ــت الل ــی آی درمان

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

پزشــکي، نماينــدگان شهرســتان هــاي ۹ گانــه 

در مجلــس شــوراي اســالمي، اســتاندار ، 

رياســت دانشــگاه علــوم پزشــکي شــهرکرد و 

جمعــي از مقامــات اســتاني طــرح توســعه 

مركــز آموزشــي درمانــي آيــت اللــه كاشــاني 

ــرداري  ــره ب شــهركرد بطــور رســمي مــورد به

ــرار گرفــت. ق

بــه گــزارش وب دا؛ طــرح توســعه مرکــز 

کاشــانی  اللــه  آیــت  درمانــی  آموزشــی 

شــهرکرد بــه منظــور تامیــن فضــای فيزيکــي 

ــر از  ــه خدمــات هرچــه بهت ــاز و ارائ مــورد ني

ــا صــرف  ســال ۱۳۹۴ آغــاز و در ســال ۱۳۹۶ ب

اعتبــاري بالــغ بــر ۱۳هــزار ميليــون ريــال بــه 

ــيد. ــام رس اتم

ــات  ــکی، خدم ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش رئی

بهداشــتی و درمانــی چهارمحــال و بختیــاری 

در حاشــيه برگــزاري آئيــن افتتــاح ايــن طــرح 

از صــرف اعتبــاري بالــغ بــر دو و نيــم ميليــارد 

ــکي و  ــزات پزش ــد تجهي ــت خري ــان جه توم

ــر داد. تعميــرات اداري خب

بــه گفتــه دکتــر ارســالن خالــدی فــر، بــا 

ــتان  ــعه بیمارس ــرح توس ــرداری از ط ــره ب به

ــدن  ــال ش ــن فع ــانی ضم ــه کاش ــت الل آی

۲۱ تخــت ICU و ۳ تخــت BICU (تخــت 

آموزشــي،   ســوختگی)، کالس هــاي   ICU

ــه و  بخــش مديريــت و امــور اداري، کتابخان

ــلف  ــالن اجتماعات، س ــك، س ــز الکتروني مرک

ــدارك پزشــكي،  بخــش ســنگ  ســرويس، م

شــكن در فــاز دوم بيمارســتان دايــر گردیــد.

ــن  ــا دومی ــان ب ــاه ۹۷ و همزم ــن روز از مردادم وب دا؛ در چهارمی

ــال و  ــراه وی در چهارمح ــت هم ــر بهداشــت و هیئ روز از حضــور وزی

ــاح  ــمی افتت ــردگان بطــور رس ــهداء  ل ــاز ۲ بیمارســتان ش ــاری ف بختی

شــد.

بــه گــزارش وب دا؛ طــرح توســعه بیمارســتان شــهداء لــردگان بــا زیــر 

بنــای ۷هــزار متــر مربــع از ســال ۱۳۹۴ آغــاز و در ســال ۱۳۹۷ بــه بهــره 

ــید. برداری رس

ــی  ــتی و درمان ــات بهداش ــکی، خدم ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش رئی

ــن  ــاح ای ــن افتت ــزاری آئی ــیه برگ ــاری در حاش ــال و بختی چهارمح

طــرح ، اعتبــار هزینــه شــده بــرای بهــره بــرداری از ایــن پــروژه را ۱۵۱ 

ــر  ــدی ف ــر ارســالن خال ــرد. دکت ــالم ک ــال اع ــون ری ــزار و ۱۲۵ میلی ه

افــزود: بــا بهــره بــرداری از ایــن طــرح بــا افــزوده شــدن ۱۱۴ تخــت 

بســتری در مجمــوع تعــداد تخــت هــای فعــال بیمارســتان بــه ۲۳۴ 

عــدد رســید.

وی، هزینــه خریــد تجهیــزات پزشــکی و اداری طــرح مذکــور را ۲۹هزار 

ــت،  ــای CCU پس ــش ه ــزود: بخ ــرد و اف ــالم ک ــال اع ــون ری میلی



برگزاری نشست هم اندیشی اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد با حضور وزیر بهداشت

ــت  ــی و هیئ ــت علم ــای هیئ ــی اعض ــم اندیش ــت ه وب دا؛ نشس

ــت  ــر بهداش ــور وزی ــا حض ــهرکرد ب ــکی ش ــوم پزش ــگاه عل ــه دانش رئیس

ــس شــورای اســالمی،  ــه در مجل ــه گان ــدگان شهرســتان هــای ن ، نماین

ــام  ــی مق ــاد نمایندگ ــر نه ــئول دفت ــت و مس ــرم، ریاس ــتاندار محت اس

ــا،  ــتان ه ــای بیمارس ــکی، رؤس ــوم پزش ــگاه عل ــری در دانش ــم رهب معظ

شــبکه هــای بهداشــتی و درمانی تابعــه دانشــگاه و تعدادی از مســئولین 

دانشــگاه، همزمــان بــا اولیــن روز از ســفر دکتــر هاشــمی و هیئــت همراه 

وی بــه اســتان چهارمحــال و بختیــاری در ســالن ابــن ســینای مجتمــع 

رحمتیــه برگــزار شــد.

ــگاه  ــس دانش ــم رئی ــن مراس ــدای ای ــن ابت ــزارش وب دا؛ در ای ــه گ ب

ــاری  ــی چهارمحــال و بختی ــات بهداشــتی و درمان ــوم پزشــکی، خدم عل

ــکاری و  ــرای هم ــرم ب ــتاندار محت ــالش، اس ــر پرت ــر از وزی ــن تقدی ضم

مساعدتهایشــان بــرای راه انــدازی اورژانــس هوایــی اســتان از اعضــای 

هیئــت علمــی بعنــوان بزرگتریــن ســرمایه هــای دانشــگاه، وزارت 

ــرد. ــاد ک ــور ی ــت و کش بهداش

ــر،  ــا فک ــی ب ــت علم ــای هیئ ــزود: اعض ــر اف ــدی ف ــالن خال ــر ارس دکت

. همراهــی و ارائــه مشــورت در مقاطع حســاس کشــور را یــاری می

وی تصریــح کــرد: اجــرای برنامــه تحــول نظــام ســالمت موجــب ایجــاد 

ــروم  ــق مح ــژه در مناط ــالمت بوی ــوزه س ــت در ح ــم و مثب ــول عظی تح

گردیــده اســت.

خالــدی فــر بــا اشــاره بــه وضعیــت تجهیــزات در مراکــز درمانــی پیــش 

از اجــرای برنامــه بــا توجــه بــه ِســَمت ایشــان در آن زمــان بعنــوان 

ریاســت بیمارســتان هاجــر(س) و ضــرورت مراجعــه همراهــان بیمــار بــه 

خــارج از بیمارســتان بــرای تامیــن تجهیــزات و دارو از ایــن برنامــه تحــول 

ــرد و  ــام ب ــزرگ در حــوزه ســالمت ن ــوان جراحــی ب نظــام ســالمت بعن

افــزود: در خصــوص جراحــی نیــز ممکــن اســت بیمــار در روزهــای اول 

دردهــای جزئــی نیــز داشــته باشــد ولــی جراحــی شــفا بخــش خواهــد 

بــود.

رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی چهارمحــال و بختیــاری در ادامــه رونــد 

اجــرای برنامــه تحــول نظــام ســالمت در حــوزه هــای مختلــف درمانــی، 

ــا  ــرد: ب ــدواری ک ــار امی ــی و اظه ــوب ارزیاب بهداشــتی و آموزشــی را مطل

ــروژه هــای در دســت اقــدام و توســعه زیــر ســاخت  ــرداری از پ ــره ب به

هــای حــوزه بهداشــت و درمــان و ارتقــاء ســطح خدمــات ایــن حــوزه، 

شــاهد رضایتمنــدی هرچــه بیشــتر مــردم باشــیم.

نماینــدگان  ســخنرانی  ضمــن  نشســت  ایــن  در  اســت،  گفتنــی 

شهرســتانهای شــهرکرد، بــن و ســامان و رئیــس مجمــع نماینــدگان مــردم 

در مجلــس شــورای اســالمی، نماینــده مــردم شهرســتان هــای فارســان، 

اردل، کوهرنــگ و کیــار و لــردگان در مجلــس شــورای اســالمی، جمعــی 

از اعضــای هیئــت علمــی بــه نمایندگــی ســایر اعضــاء نقطــه نظــرات و 

ــت  ــرم بهداش ــر محت ــارات وزی ــان از اظه ــان و در پای ــان را بی مطالباتش

ــد شــدند. ــره من به

 ، ENT کــودکان،  داخلــی  زنــان ، جراحــی زنان، بخــش چشــم و CCU

بخــش اطفــال و یــک بخــش اداری در طــرح توســعه بیمارســتان شــهدا 

لــردگان مــورد بهــره بــرداری قــرار گرفــت.

ــازدوم  ــدازی ف ــا راه ان ــا ب ــود فض ــه کمب ــه ب ــرد: باتوج ــح ک وی تصری

بخــش مــردان بــه دوبخــش جراحــی وداخلــی وهمچنیــن بخــش زنــان 

ــی تفکیــک شــدند.  ــه دوبخــش جراحــی وداخل ب

ــاز۲ را  ــدازی ف ــل از راه ان ــت قب ــغال تخ ــد اش ــر، درص ــدی ف ــر خال دکت

ــا راه انــدازی فــازدوم بــه ۸۵ درصــد  ۱۴۰ درصــد اعــالم کــرد و افــزود: ب

رســید. وی اظهــار داشــت: در حــال حاضــر، ۲۳۰ هــزار نفــر از جمعیــت 

شهرســتان از خدمــات بیمارســتان شــهداء لــردگان بهــره منــد هســتند.

رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد در ادامــه بــه راه انــدازی بخش 

ــاق  ــن بخــش شــامل ۹ ات ــزود: ای LDR درســال ۹۶ اشــاره داشــت و اف

LDR مــی باشــد کــه میانگیــن ماهیانــه مراجعــه بــه درمانــگاه لیبــر ۱۹۰۰ 

. نفــر مــی باشــد و میانگیــن زایمــان و ســزارین آن بــه ۴۰۰ مورد می

دکتــر خالــدی فــر، درصــد ســزارین درســال ۹۵ و ۹۶ را بــه ترتیــب ۳۰/۸ 

و ۳۳ درصــد اعــالم و اظهــار داشــت: درســه ماهــه اول ســال جــاری ایــن 

رقــم بــه ۳۲ درصــد رســیده اســت.

بــه گفتــه وی، در حــال حاضــر ۳۰ متخصــص در ایــن مرکــز در رشــته 

ــال -  ــی- اطف ــوژی- داخل ــروجری - نرول ــی - نروس ــی عموم ــای: جراح ه

ــدی - طــب  ــان و زایمــان - چشــم پزشــکی -ENT - ارتوپ بیهوشــی - زن

اورژانــس - رادیولــوژی- پاتولــوژی - اعصــاب و روان - اورولــوژی  عفونــی 

- قلــب مشــغول بــه خدمــت هســتند. وی راه انــدازی بخــش اورژانــس 

را از دیگــر خدمــات ارائــه شــده در ســال هــای اخیــر در ســطح شهرســتان 

لــردگان برشــمرد و خاطــر نشــان کــرد: ایــن بخــش بــا ظرفیــت حــدود 

ــه مراجعیــن اســت. وی، میانگیــن  ۵۰ تخــت در حــال ارائــه خدمــت ب

ــگاه درب ورودی را در مجمــوع  ــه اورژانــس ودرمان ــه ب ــات ماهان مراجع

۸۵۰۰۰ مــورد اعــالم کــرد. 

دکتــر خالــدی فــر در ادامــه اشــاره ای بــه ارائــه خدمــات تخصصــی در 

بخــش هــای عفونــی و نرولــوژی داشــت و افــزود: ایــن بخــش هــا نیــز 

در ســال ۱۳۸۹ اضافــه شــده انــد.

ــا  ــس ب ــر واورژان ــای لیب ــش ه ــدازی بخ ــن راه ان ــه وی،  ضم ــه گفت ب

ــت  ــونوگرافی جه ــال ، س ــوژی دیجیت ــش رادیول ــل ، بخ ــزات کام تجهی

ــور  ــتگاه ژنرات ــگ و ۳ دس ــتگاه مانیتورین ــدازی ۳۰ دس ــس ، راه ان اورژان

ــد. ــق گردی ــتان محق ــاز ۲ بیمارس ــرداری از ف ــره به ــا به ــز ب نی
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به مناسبت فرا رسیدن روز خبرنگار
وب دا؛ رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی، خدمــات بهداشــتی و درمانی 

ــه  ــگار را ب ــرداد ، روز خبرن ــرا رســیدن ۱۷ م ــاری ف ــال و بختی چهارمح

تمامــی فعالیــن ایــن عرصــه تبریــک گفــت.

ــانی را  ــر رس ــر و خب ــر، خب ــدی ف ــالن خال ــر ارس ــزارش وب دا؛ دکت ــه گ ب

مصــداق بــارز امانــت، مســئولیت،  تعهــد و دلســوزی دانســت و افــزود: ارائــه 

ــتان  ــاط اس ــی نق ــانی در اقص ــت رس ــی و خدم ــتی و درمان ــات بهداش خدم

ــازمانی و  ــد س ــا تعه ــه ب ــرادی اســت ک ــتاها وام دار اف و دور افتاده روس

مســئولیت پذیــری تــالش کــرده انــد تــا ایــن دســتاوردها را در پیشــگاه مــردم و 

افــکار عمومــی اطــالع رســانی کننــد.

وی ضمــن تقدیــر از تمامــی کســانی کــه در راه مســئولیت و رســالت خطیر و ســترگ 

آگاهــی بخشــی بــه مــردم تــالش مــی نماینــد بــرای تمامــی فعالین ایــن عرصــه آرزوی 

صحــت و ســالمتی و توفیــق روز افــزون نمــود.

گفتنــی اســت، در تقویــم شمســی ۱۷ مــرداد به خاطــر شــهادت محمــود صارمــی شــهید 

عرصــه خبــر به عنــوان روز خبرنــگار نامگــذاری شــده اســت.

وب دا؛ همزمــان بــا هفدهــم مردادمــاه، روز خبرنــگار بــا برگــزاری نشســت مطبوعاتــی ریاســت و معاونیــن دانشــگاه 

علــوم پزشــکی شــهرکرد بــا اصحــاب رســانه چهارمحــال و بختیــاری از خبرنــگاران فعــال عرصــه ســالمت ایــن اســتان 

تجلیــل بعمــل آمــد.

بــه گــزارش وب دا؛ در ایــن مراســم ضمــن ارائــه وضعیــت خدمــات رســانی در مراکــز بهداشــتی و درمانــی و ترســیم 

ســیمای ســالمت اســتان و هشــدار نســبت بــه شــیوع بیمــاری هــای قلبــی و عروقــی، بــر ضــرورت اطــالع رســانی و 

آگاهــی بخشــی از طریــق رســانه هــای جمعــی و مطبوعــات ، جرایــد و خبرگــزاری هــا تأکیــد شــد.

ــا بیــان اینکــه، ۷۵ درصــد عوامــل موثــر  رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی، خدمــات بهداشــتی و درمانــی چهارمحــال و بختیــاری ب

بــر ســالمت مربــوط بــه عملکــرد در خــارج از مجموعــه وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی اســت افــزود: تحقــق اهــداف حــوزه ســالمت نیازمنــد 

ــن دغدغه هــای دانشــگاه  ــی شــدن حــوزه ســالمت را از مهمتری ــر، اجتماع ــدی ف ــر ارســالن خال ــط اســت. دکت ــی مرتب ــام دســتگاه های اجرای همراهــی تم

علــوم پزشــکی دانســت و اظهــار داشــت: خبرنــگاران چشــم بینــا و زبــان گویــا و بعنــوان ســفیران آگاهــی بخشــی و واقــع بینــی هســتند کــه می تواننــد بــا 

انعــکاس اخبــار مطلــوب بــه جامعــه آرامــش ببخشــند.

سرپرســت معاونــت اجتماعــی ایــن دانشــگاه نیــز در ادامــه بــه راه انــدازی کارگــروه پیشــگیری از آســیب های اجتماعــی و اعتیــاد، تصویــب ســند اجتماعــی 

شــدن ســالمت، راه انــدازی ۲۰ کانــون ســالمت محلــه در شهرســتان های اســتان و برگــزاری مجمــع ســالمت در ۹ شهرســتان اشــاره داشــت و افزود:اجتماعــی 

شــدن ســالمت بــه معنــای مشــارکت ســاختارمند مــردم، ســازمان های مــردم نهــاد، موسســات خیریــه و... اســت و انتظــار مــی رود تــا از ظرفیــت عظیــم 

رســانه بــه معنــای واقعــی نیــز اســتفاده شــود. دکتــر علــی احمــدی، کاهــش رفتارهــای پرخطــر را نیازمنــد توانمنــد و آگاه ســاخت مــردم جامعــه دانســت 

و یــادآور شــد، طــالق و اعتیــاد از آســیب های اجتماعــی هســتند کــه متاســفانه تاکنــون بــه آن کــم توجهــی شــده و امیــد اســت بــا تبییــن برنامــه هــای 

نــو بــا تمــام ظرفیت هــای موجــود در دســتگاه های اجرایــی ایــن آســیب را کاهــش دهیــم.  وی در ادامــه خواســتار مشــارکت و همــکاری رســانه هــا بــرای 

اجتماعــی شــدن ســالمت، ترویــج فرهنــگ خــود مراقبتــی و ارتقــاء ســطح ســالمت جامعــه شــد.

به مناسبت روز خبرنگار؛

آئین تجلیل از اصحاب رسانه در 

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

 برگزار شد
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شهرکرد به مناسبت سالروز ورود آزادگان

وب دا؛ رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی، خدمــات بهداشــتی و درمانــی چهارمحال 

ــه  ــن را ب ــه میه ــرافراز ب ــت آزادگان س ــالروز بازگش ــیدن س ــرا رس ــاری ف و بختی

ــواده هــای  ــزان و خان ــن عزی ــواده هــای ای ــازان خان ــران، جانب ــی آزادگان، ایثارگ تمام

ــژه آزادگان ســرافراز شــاغل در ایــن مجموعــه  معظــم شــهدا و مــردم شــریف اســتان بوی

تبریــک گفــت.

ــادآور  ــاه ی ــزود: بیســت و ششــم مــرداد م ــر اف ــدی ف ــر ارســالن خال ــزارش وب دا؛ دکت ــه گ ب

بازگشــت غرورآفریــن مــردان و زنــان آزاده  ای اســت کــه پــس از تحمــل ســال  ها رنــج شــکنجه و دوری از خانــواده ، 

بــه میهــن اســالمی بازگشــتند.وی تصریــح کــرد: ایــن عزیــزان صبورانــه رنــج اســارت را تحمــل نمــوده و بــا ســر افــرازی 

بــرای کشــور افتخــار آفریدنــد.وی ضمــن گرامیداشــت یــاد و خاطــره شــهدای هشــت ســال دفــاع مقــدس و امــام 

شــهیدان خمینــی کبیــر (ره) تصریــح کــرد: میهــن همیشــه ســرافرازمان ایــران اســالمی، مردمــان غیــور و شــهید پــرور 

ی  چهارمحــال و بختیــاری و مجموعــه بــزرگ دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد همــواره از داشــتن چنیــن ســرمایه

ــس در راه  ــن نف ــا آخری ــد و ت ــی ندارن ــال ابای ــان و م ــذل ج ــن از ب ــن و میه ــاع از دی ــه در راه دف ــانی ک ــزرگ انس ب

ــدی فــر در پایــان، از درگاه قــادر متعــال دوام  ــد. دکتــر خال ــه خــود مــی بال ــد ب ی نظــام ایســتادگی می کنن آرمان

توفیقــات آزادگان ســرافراز را مســالت نمــود.

ــگاه  ــتی دانش ــت بهداش ــت معاون ــتان و سرپرس ــت اس ــز بهداش ــس مرک رئی

ــر ضــرورت  ــه ب ــود ک ــن نشســت ب ــر ســخنران ای ــوم پزشــکی شــهرکرد دیگ عل

کاهــش عوامــل خطــر تاکیــد داشــت. ســید راشــد جزایــری بــا بیــان اینکــه، بــا 

ــای  ــد بیماری ه ــوان ۸۰ درص ــالمت، می ت ــوزه س ــر ح ــل خط ــه عام ــذف س ح

ــش  ــرطان ها را کاه ــد س ــش از ۴۰ درص ــوع دوم و بی ــت ن ــی، دیاب ــی عروق قلب

ــیر  ــود و مس ــاز می ش ــت آغ ــالمت از بهداش ــوزه س ــی در ح ــزود: کار اصل داد اف

تحــول ارائــه خدمــات بهداشــتی از ســنگ فرش هایــی می گــذرد کــه در بخــش 

بهداشــت چیــده شــده اســت. 

ــال ۹۲  ــالمت از س ــام س ــول نظ ــرح تح ــرای ط ــا اج ــرد: ب ــان ک ــر نش وی خاط

تاکنــون اقدامــات مطلوبــی در حــوزه بهداشــت در قالــب ۱۰ پــروژه پشــتیبان و 

۱۵ برنامــه انجــام شــده و یکــی از اقدامــات ایــن حــوزه، موضــوع عوامــل خطــر 

ــه در ســه دســته تقســیم می شــوند.  ســالمت اســت ک

ــی  ــم غذای ــامل رژی ــالمت ش ــوزه س ــر ح ــل خط ــرد: عوام ــح ک ــری تصری جزای

ناســالم، کم تحرکــی، مصــرف دخانیــات و الــکل، عوامــل خطــر بیولوژیکــی شــامل 

ــاال و عوامــل محیطــی شــامل حــل مســائلی  ــد خــون ب فشــارخون، چاقــی، قن

هماننــد پرتوهــا و عوامــل خطرســاز انســانی، طبیعــی و پرتوهــا اســت.وی بــا 

ــتم  ــیب (سیس ــامانه س ــدام س ــن اق ــالمت مهم تری ــوزه س ــه، در ح ــان اینک بی

ــن ســامانه ۹۴۰هــزار و شــش  ــون در ای ــزود: تاکن یکپارچــه ســالمت) اســت اف

نفــر سرشــماری شــدند کــه از ایــن تعــداد ۵۴۷۹۰۳ زن و ۴۸۲۱۰۲ مــرد بودنــد کــه 

ــت  ــر را جمعی ــت شــهری و ۳۸۳ هــزار نف ــر را جمعی ــزار نف ــوع ۵۲۸ ه در مجم

ــد. ــکیل می دهن ــتایی تش روس

رئیــس مرکــز بهداشــت چهارمحــال و بختیــاری، یکــی از کارهــای حــوزه ســالمت 

تکمیــل، تجهیــز و زیرســاخت ایــن حــوزه اســت کــه در طــرح گســترش، از ۴۹۶ 

واحــد، تاکنــون ۴۶۳ واحــد تكمیــل و تجهیــز شــده انــد.

جزایــری افــزود: در ســفر قبــل وزیــر بــه اســتان در ســال ۹۵، مقــرر شــد تــا ۱۹۶ 

پــروژه بهداشــتی درمانــی ایجــاد شــود کــه ۹۴ پــروژه در ســال گذشــته افتتــاح 

شــده، ۷۱پــروژه نیــز بــا پیشــرفت ۲۰ تــا ۸۰ درصــدی و ۳۱ پــروژه بــا ۲۰ تــا ۳۰ 

درصــد پیشــرفت فیزیکــی داشــته اســت. وی گفــت: امیــد اســت پروژه هــای 

دارای پیشــرفت ۲۰ تــا ۸۰ درصــد، بــا اختصــاص چهــار میلیــارد تومــان اعتبــار، 

ــده  ــکیل پرون ــن، از تش ــری همچنی ــد. جزای ــرداری برس ــره ب ــه به ــل و ب تکمی

الکترونیکــی بــرای ۸۵ درصــد از جمعیــت اســتان خبــر داد. بــه گفتــه وی، تمــام 

ــر  ــود و از نظ ــام می ش ــتان انج ــودکان در اس ــژه ک ــی وی ــاخص های مراقبت ش

مــرگ و میــر در اســتان ۷ هســتیم در حالــی کــه نــرم کشــوری ۱۰ اســت. 

جزایــری ادامــه داد: در ســال گذشــته یــک مــورد مــرگ مــادر بــاردار داشــتیم کــه 

در ایــن شــاخص نیــز نســبت بــه کشــور وضعیــت بهتــری داریــم.



تبریـــــک رئیــــس 

ــوم  ــگاه عــلــ دانشــ

ــه  ــهرکرد ب ــکی ش پزش

ــد ــبت عیــــ مناســـ

 سعید قربان

وب دا؛ دکتــر ارســالن خالــدی فــر رئیــس دانشــگاه 

علــوم پزشــکی، خدمــات بهداشــتی و درمانــی 

ــد  ــی عی ــدور پیام ــا ص ــاری ب ــال و بختی چهارمح

ــت. ــک گف ــان را تبری ــعید قرب س

به گزارش وب دا؛ در این پیام آمده است:

"بسمه تعالی 

عیــد قربــان جلــوه گاه تعّبــد و تســلیم ابراهیمیــان 

حنیــف اســت، و فصــل قــرب مســلمانان بــه 

ــت.  ــایه عبودّی ــد، در س خداون

ــس و  ــح نف ــه ، ذب ــد تزکی ــان؛ عی ــعید قرب ــد س عی

ــد  ــت. عی ــود یکتاس ــر معب ــض در براب ــلیم مح تس

بخشــش گناهــان و مغفــرت الهــی ،همدلــی ، 

ــت.  ــدن اس ــا ش ــی و ره همراه

ــنگین  ــخت و س ــش س ــادآور آزمای ــان؛ ی ــد قرب عی

الهــی از حضــرت ابراهیــم خلیــل اللــه(ع) و دســتور 

ــدن  ــه برآم ــت ک ــماعیل(ع) اس ــرت اس ــح حض ذب

ــش  ــتن خوی ــترهای خویش ــو از خاکس ــانی ن انس

ــردن در  ــی ک ــد، قربان ــن عی ــد مــی دهــد. ای را نوی

ــان دادن  ــار و نش ــدن روح ایث ــکوفا ش ــدا، ش راه خ

ــی و  ــزال اله ــع الی ــه منب ــرب ب ــق و ق ــزان عش می

ــت. تقواس

ضمــن  شــمرده،  مغتنــم  را  فرصــت  اینجانــب 

گرامیداشــت یــاد وخاطــره شــهدای مظلــوم حادثــه 

ــی  ــوه بندگ ــن جل ــکوه تری ــیدن باش ــرا رس ــا، ف من

ــج)،  ــی عصر(ع ــرت ول ــگاه حض ــه پیش ــار را ب و ایث

ــی)  ــه العال ــالمی (مدظل ــالب اس ــم انق ــر معظ رهب

ــجویان،  ــاتید، دانش ــی، اس ــت علم ــای هیئ ، اعض

کارکنــان، پرســنل و خــدوم دانشــگاه علــوم پزشــکی 

ــرض  ــت ع ــک و تهنی ــاری تبری ــال و بختی چهارمح

مــی کنــم و از پیشــگاه بــا عظمــت پــروردگار بی 

سعادت،ســالمتی و رســتگاری و اقتــدار و ســربلندی 

روزافــزون را بــرای همــگان در ســایه وحــدت و 

ــئلت دارم. ــرادری مس ب

ــهرکرد  ــکی ش ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش وب دا؛ رئی

ــه  ــد را ب ــت و روز کارمن ــه دول ــیدن هفت ــرا رس ، ف

تمامــی همــکاران محتــرم دانشــگاه تبریــک گفــت.

بــه گــزارش وب دا؛ دکتــر ارســالن خالــدی فــر افزود: 

اینجانــب قــدردان زحمــات تمامــی کارمنــدان 

ــواره  ــه هم ــتم ک ــی هس ــه شناس ــئول و وظیف مس

ــری  ــد و بکارگی ــص و تعه ــری از تخص ــره گی ــا به ب

مهــارت هــای خــود و بــا توجــه و احتــرام و اکــرام 

ــان  ــه همنوع ــت ب ــرای خدم ــوع ب ــاب رج ــه ارب ب

ــدی  ــش رضایتمن ــات و افزای ــاء خدم ــود و ارتق خ

مــردم در تمامــی ســطوح در ایــن مجموعــه تــالش 

ــد. مــی نماین

وی تصریــح کــرد: بــدون شــک تــالش هــای 

بی و خالصانــه هیــچ یــک از شــما عزیــزان در 

نــزد خداونــد متعــال بــدون پــاداش و اجــر اخــروی 

باقــی نخواهــد مانــد بویــژه اینکــه خدمتگــزاران در 

دانشــگاه علــوم پزشــکی، ضمــن تــالش در عرصــه 

تربیــت و پــرورش طبیبــان و دانــش آموختــگان در 

حــوزه علــوم پزشــکی و تحقیقــات در ایــن زمینــه، 

ــی و  ــتی و درمان ــات بهداش ــه خدم ــه ارائ در عرص

تامیــن و حفــظ ســالمتی افــراد، یكــی از بزرگتریــن 

ــد. نعمــت هــای خــدادادی گام برمــی دارن

وی اضافــه کــرد: بــدون شــک حرکــت کشــتی 

عظیــم ســالمت بــدون همــت یکایــک شــما 

عزیــزان در دریــای خروشــان و پرتالطــم مشــكالت، 

ــر  ــكان پذی ــی ام ــاری و تجهیزات ــای اعتب كمبوده

نخواهــد بــود لــذا ضمــن تبریــك مجــدد روز 

ــزان  ــما عزی ــرای ش ــان ب ــی كاركن ــه تمام ــد ب كارمن

ــان  ــد من ــعادت از درگاه خدوان ــالمت و س آرزوی س

ــم. ــی نمای ــئلت م مس

گفتنــی اســت؛ همــه ســاله در هفتــه دولــت روز ۴ 

شــهریور بــه روز کارمنــد اختصــاص مــی یابــد.

تبریک ریاست دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد به مناسبت روز کارمند



وب دا؛ دکتــر ارســالن خالــدی فــر، رئیــس 

ــتی  ــات بهداش ــکی، خدم ــوم پزش ــگاه عل دانش

ــا  ــاری ب ــال و بختی ــتان چهارمح ــی اس و درمان

ــم شــهریورماه روز پزشــک را  صــدور پیامــی، یک

ــت. ــک گف تبری

ــن  ــام بدی ــن پی ــن ای ــزارش وب دا؛ مت ــه گ ب

ــت: ــرح اس ش

"بسم الله الرحمن الرحیم

یاَمن ِاسُمُه َدوا َو ِذکُرُه َشفاء

یکــم شــهریورماه، ســالروز میــالد دانشــمند بزرگ 

و طبیــب برجســته نامــدار ایرانــی، شــیخ الرئیس 

ابــو علــی ســینا که بــه شایســتگی «روز پزشــک» 

نامگــذاری شــده اســت، فرصتــی بــرای تقدیــر از 

ســپید جامگانــی اســت کــه بــا علــم و دانــش و 

ــان  ــاری را از ج ــج بیم ــی، درد و رن در اوج فروتن

انســانها دور مــی کننــد.

ی  ــت ــالغ سیاس ــال اب ــه دنب ــز ب ــال نی امس

ــری   ــام معظــم رهب ــی سالمـــت توســـط مق کل

ــا حمایــت جــدی دولــت  (مــد ظلــه العالــی) و ب

ــت،  ــخ وزارت بهداش ــد و اراده راس ــر و امی تدبی

درمــان و آمــوزش پزشــکی، طــرح تحــول نظــام 

ســالمت در کشــور درحــال اجراســت کــه تجلــی 

بخــش خدمــت و توســعه در حــوزه ی بهداشــت 

و درمــان و تحقــق ســالمت فراگیــر و پایــداری و 

ــه اســت.  اســتمرار آن در جامع

ــزم  ــا ع ــدف واال، ب ــن ه ــه ای ــل ب ــک نی ــی ش ب

ــی  ــدت تمام ــی و وح ــارکت همگان ــی، مش مل

ــت  ــالمت و بهداش ــوزه س ــدرکاران ح ــت ان دس

عمومــی، بــه ویــژه پزشــکان محقــق مــی 

شــود کــه همــواره پرچــم دار خدمــت و تــالش 

ــردم را از  ــه، م ــد و شــبانه روز و خالصان ــوده ان ب

خدمــات تخصصــی خــود در جــای جــای اســتان 

ــد. ــد نموده ان ــره من به

ایــن روز بــزرگ را بــه جامعــه پزشــکی، بــه 

ویــژه پزشــکان ســختکوش و بــا ایمــان اســتان 

ــوده  ــرض نم ــک ع ــاری تبری ــال و بختی چهارمح

ــگان در  ــفید جام ــر س ــتگی ناپذی ــالش خس و ت

ــت دانشــجو و  گســترش دانــش پزشــکی، تربی

توســعه فضاهــای آموزشــی و درمانــی و همــت 

بلنــد بــرای ارائــه خدمــات در مناطــق محــروم را 

ــت را  ــو منزل ــام و عل ــالی مق ــم. اعت ارج می نه

ــم." ــان خواهان برایت

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در پیامی روز پزشک را تبریک گفت



تقدیر رئیس بیست و یکمین جشنواره تولیدات صدا و سیمای مراکز استان ها از

 ریاست دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

ــدا  ــدات ص ــنواره تولی ــن جش ــت و یکمی ــس بیس ــی رئی ــی داراب وب دا؛ عل

و ســیمای مراکــز اســتان هــا و معــاون امــور اســتانها بــا اهــدای لوحــی، از 

ــل آورده اســت. ــر بعم ــوم پزشــکی شــهرکرد تقدی ریاســت دانشــگاه عل

ــالن  ــر ارس ــه دکت ــاب ب ــر خط ــوح تقدی ــن ل ــن ای ــزارش وب دا؛ در مت ــه گ ب

ــون  ــران اســالمی مره ــرافرازی و عــزت ای ــت؛ س خالــدی فــر آمــده اس

ــه در  ــت ک ــمندی اس ــای ارزش ــان ه ــردان و انس ــزرگ م ــار ب ــداکاری و ایث ف

حفــظ میهــن اســالمی از جــان خــود گذشــتند، ادامــه ی آن مســیر متعالــی 

ــان هــای  ــق آرم ــت تحق ــش در جه ــم و دان ــزار عل ــا اب ــت رســانی ب و خدم

ــت. ــر اس ــل تقدی ــمند و قاب ــی ارزش ــالمی حرکت ــالب اس انق

در بیســت و یکمیــن جشــنواره تولیــدات صــدا و ســیمای مراکــز اســتان هــا؛ 

ــران و  ــکی ای ــه پزش ــالی جامع ــما در اعت ــه ش ــده و خالصان ــش ارزن از کوش

بهبــود وضعیــت ســالمت اســتان چهارمحــال و بختیــاری و آمــوزش علمــی، 

ــی نســل نــو، انتقــال تجربیــات بــه دانشــجویان و پــرورش درمانگــران  عمل

ــم. از  ــی آوری ــای م ــه ج ــی را ب ــپاس و قدردان ــال س ــد، کم ــر و متعه متبح

ــم. ــان خواهانی ــزون برایت ــت روز اف ــالمت و موفقی ــبحان س ــد س خداون

ــات  ــوم پزشــکی، خدم وب دا؛ رئیــس دانشــگاه عل

بهداشــتی و درمانــی چهارمحــال و بختیــاری ضمــن 

تبریــک فــرا رســیدن عیــد ســعید غدیــر خــم 

ــتان  ــریف اس ــردم ش ــان، م ــیعیان جه ــت ش خدم

بویــژه کارکنــان ایــن مجموعــه از ایــن عیــد بعنــوان 

ــرد. ــاد ک ــیعیان ی ــاد ش ــن اعی بزرگ تری

بــه گــزارش وب دا؛ دکتــر ارســالن خالــدی فــر 

ــم ذی الحجــه،  ــات در روز هجده ــر روای ــزود: بناب اف

ــوداع و در  ــة ال ــفر حج ــرت در س ــم هج ــال ده س

ســرزمین غدیــر خــم پیامبــر اکــرم(ص) بــه دســتور 

خــدا امــام علــی(ع) را بــه مقــام خالفــت و امامــت 

ــر روی داد. ــه غدی ــرد و واقع ــوب ک منص

وی تصریــح کــرد: غدیرتــداوم رســالت محمــد(ص)

ــاق  ــان و میث ــد پیم ــت و عی ــت علی(ع)اس در والی

ــه  ــا طالی ــی کاروان رســالت ب ــد و نقطــه تالق و عه

ــت اســت .  داران امام

دکتــر خالــدی فــر افــزود: امیــد اســت در روزی کــه 

ــان طــرح ادامــه حکومــت  ــد من ــه فرمــان خداون ب

ــی (ع)  ــون عل ــادل چ ــی ع ــت امام ــه دس ــی ب اله

ــد  ــزی گردی ــی ری ــم المرســلین (ص) پ توســط خات

تــا امــت اســالم در پرتــو انــوار پرفــروغ ودرخشــان 

والیــت راه را از بیراهــه تمیــزداده و در ایــن مســیر 

بــا هــر گونــه اســتبداد و بدعــت در ســتیزند، تمامی 

عاشــقان والیــت و امامــت بــه ویــژه جامعــه 

ــان و دانشــجویان  ــزز پزشــکان، اســاتید و کارکن مع

مجموعــه بــزرگ دانشــگاه علــوم پزشــكی اســتان بــا 

تنــی ســالمت در كنــار اعضــای خانــواده در جشــن و 

شــادی بســر ببرنــد.

تبریک ریاست دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد به مناسبت عید غدیر



برگزاری جشن نوزدهمین دوره فارغ التحصیلی دانشجویان رشته پزشکی 

در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

وب دا؛ ریاســت دانشــگاه علــوم پزشــکی، خدمــات 

بهداشــتی و درمانــی چهارمحــال و بختیــاری از 

برگــزاری جشــن نوزدهمیــن دوره فــارغ التحصیلــی 

ایــن  پزشــکی  رشــته  دانشــجویان  از  جمعــی 

دانشــگاه در دهمیــن روز از شــهریورماه ۹۷ خبــر داد.

بــه گــزارش وب دا؛ دکتــر ارســالن خالــدی فــر 

افــزود: در ایــن دوره حــدود ۳۰ نفــر از دانشــجویان 

ورودی ســال ۹۰ رشــته پزشــکی بــا حضــور خانــواده 

را جشــن  آموختگــی خــود  دانــش  هایشــان، 

ــد. گرفتن

ــل در  ــه تحصی ــداد دانشــجویان مشــغول ب وی تع

ــر  ــزار و ۲۳۸ نف ــون ۲ه ــم اکن ــگاه را ه ــن دانش ای

ــر در  ــداد ۷۱۹ نف ــن تع ــزود: از ای ــرد و اف ــالم ک اع

ــتند. ــل هس ــه تحصی ــغول ب ــکی مش ــته پزش رش

ابتــدای  از  اظهــار داشــت:  دکتــر خالــدی فــر 

تاســیس دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد در ســال 

ــته  ــجو در رش ــزار و ۲۶۲ دانش ــون یکه ــا کن ۱۳۶۵ ت

ــد. ــده ان ــل ش ــارغ التحصی ــکی ف پزش

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

چهارمحــال و بختیــاری در مراســم تجلیــل از پزشــکان نمونــه ضمــن زنــده 

ــاع  ــاد و خاطــره امــام راحــل، شــهدای هشــت ســال دف نگــه داشــتن ی

ــکی در  ــه پزش ــهید جامع ــن ش ــرم، از اولی ــع ح ــهدای مداف ــدس و ش مق

ــاد کــرد. ــه ، شــهید محمــد حســن قاســمی ی دفــاع از حــرم آل الل

بــه گــزارش وب دا؛ دکتــر ارســالن خالــدی فــر در ادامــه روز پزشــک و دارو 

ی ایــن بزرگــواران  ســاز را بــه تمامــی تالشــگران ایــن عرصــه و خانواده

کــه مشــقت و ســختی کار زیــاد طبابــت را تحمــل مــی نماینــد تبریــک و 

از زحماتشــان تقدیــر کــرد.

وی خاطــر نشــان کــرد: اولیــن طبیــب در هســتی، پــروردگار عالــم اســت و 

پــس از آن پیامبــر اکــرم(ص) و ســومین طبیــب نیــز امــام رضــا(ع) اســت کــه ایرانیــان توفیــق میزبانــی ایــن امــام رعــوف 

نصیبشــان شــده اســت.

دکتــر خالــدی فــر افــزود: طبابــت در دیــن مبیــن اســالم از جایــگاه ویــژه ای برخــوردار اســت و حفــظ حرمــت بیمــار بســیار 

ــد را بخاطــر داشــته و  ــه کــرد، همــواره خداون ــه پزشــکان توصی مــورد تاکیــد قــرار گرفتــه اســت. وی در ادامــه نیــز ب

بداننــد کــه شــفا دهنــده خداونــد اســت و پزشــک تنهــا وســیله اســت.رئیس دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان همچنیــن 

بــه وضعیــت و شــرایط ســخت اقتصــادی امــروز اشــاره داشــت و افــزود: در ایــن شــرایط نبایــد مــردم را فرامــوش کــرد 

چراکــه مــردم ولــی نعمتــان مــا هســتند و اگــر مــردم نبودنــد مــا هــم وجــود خارجــی نداشــتیم. وی مــدارا بــا مــردم را 

رمــز موفقیــت و کســب مقــام و منزلــت در پیشــگاه خداونــد دانســت و در پایــان بــرای تمامــی اعضــای خانــواده بــزرگ 

جامعــه پزشــکی آرزوی ســالمتی و توفیــق روز افــزون نمــود. 



ــرا رســیدن ۱۲ شــهریور  ــوم پزشــکی شــهرکرد، ف وب دا؛ رئیــس دانشــگاه عل

"روز بهــورز" را بــه تالشــگران ایــن عرصــه تبریــک گفــت.

بــه گــزارش وب دا؛ دکتــر ارســالن خالــدی فــر بــا بیــان اینکــه بخــش عمــده ای 

ــط  ــورزان در خ ــبانه روزی به ــای ش ــالش ه ــون ت ــالمت مره ــام س ــت نظ از موفقی

ــرای  ــی ب ــهریور فرصت ــزود: ۱۲ ش ــت اف ــی اس ــتی و درمان ــات بهداش ــه خدم ــدم ارائ مق

ــزان اســت. ــن عزی ــده ای ــت هــای ارزن گرامیداشــت فعالی

ــا  ــه تنه ــتایی ن ــق روس ــژه در مناط ــردم بوی ــا م ــورزان ب ــر به ــاط موث ــرد: ارتب ــح ک وی تصری

موجــب تامیــن و حفــظ ســالمت مــردم بلکــه موجــب ارتقــاء ســطح ســواد ســالمت جامعــه 

ــه اقتصــاد كشــور و توســعه  ــان و کمــک ب ــه هــای کالن حــوزه درم و کاهــش چشــمگیر هزین

ــردد. زیرســاخت هــای بهداشــت و درمــان مــی گ

ــه برخــی موفقیــت هــا در حــوزه بهداشــت و درمــان، همچــون  ــا اشــاره ب دکتــر خالــدی فــر ب

ریشــه کنــی بیمــاری فلــج اطفــال و کمــک بــه ســالمت نــوزادان و مــادران و کاهــش مــرگ 

ــن موفقیــت هــا  ــار داشــت: همــه ای ــا و ارتقــاء شــاخص هــای بهداشــتی اظه ــر آنه و می

مرهــون همــکاری و تــالش هــای قشــر زحمــت كــش بهــورزان اســت.

ــدردان  ــواره ق ــهرکرد هم ــکی ش ــوم پزش ــگاه عل ــت: دانش ــار داش ــان اظه وی در پای

نیروهــای پــر تــالش ایــن مجموعــه بــوده و هســت و از درگاه خداونــد منــان 

ــظ  ــن و حف ــه تامی ــه ب ــن مجموع ــه در ای ــی ک ــک عزیزان ــرای یکای ب

ــورزان  ــژه به ــد بوی ــی كنن ــك م ــود کم ــان خ ــالمت همنوع س

ــد. ــی نمای ــزون م ــات روز اف ــب ســالمتی و توفیق طل

تبریک رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد به مناسبت روز بهورز

پاسخ گویی روسا و مدیران حوزه سالمت به ۵۸ تماس مردمی از طریق سامانه سامد

وب دا؛ ریاســت و معاونیــن دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد در 

ــاط مردمــی  ــاه ۹۷ در واحــد ارتب ــن روز از شــهریور م چهاردهمی

اســتانداری گردهــم آمدنــد تــا بــا تاکیــد بــر شــعار "شــفافیت، 

پاســخگویی و کارآمــدی " پاســخگوی ســواالت مردمــی باشــند.

بــه گــزارش وب دا؛ در ایــن برنامــه ۵۸ تمــاس از طریــق ســامانه 

الکترونیکــی ارتبــاط مــردم و دولــت برقــرار کــه بــه ۲۴ مــورد آن 

بطــور مســتقیم توســط مســئولین حــوزه هــای مربوطــه پاســخ 

داده شــد. ایــن برنامــه از ســاعت ۹ صبــح آغــاز و تــا ســاعت ۱۱ 

بــه طــول انجامیــد. گفتنــی اســت، ســامانه ســامد بــه منظــور 

ارتبــاط مســتقیم مردمــی بــا مســئولین از طریــق شــماره گیــری 

تلفــن ۱۱۱ راه انــدازی و مــردم مــی تواننــد ۱۰ روز پــس از طــرح 

ــخ  ــن پاس ــن تلف ــدد ای ــری مج ــماره گی ــا ش ــود ب ــواالت خ س

مســئول مربوطــه را دریافــت نماینــد.



ــوم پزشــکی، خدمــات  وب دا؛ ریاســت دانشــگاه عل

ــرا  ــاری ف ــال و بختی ــی چهارمح ــتی و درمان بهداش

رســیدن مــاه محــرم و ایام ســوگواری ســرور و ســاالر 

شــهیدان و یــاران بــا وفایــش را تســلیت گفــت.

ــر، از  ــدی ف ــالن خال ــر ارس ــزارش وب دا؛ دکت ــه گ ب

ــم  ــه ظل ــن حماس ــادآور بزرگتری ــوان ی ــرم بعن مح

ــرد. ــاد ک ــری ی ــخ بش ــی در تاری ــتیزی و آزادگ س

وی، حادثــه جــان ســوز کربــال را فراتــر از یــک واقعــه 

ــن واقعــه  ــزود: ای و حماســه تاریخــی دانســت و اف

ــذا  ــود دارد ل ــم را درخ ــم و تعالی ــی از مفاهی دنیای

توجــه و انجــام امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر و 

زنــده نگــه داشــتن پیــام عاشــورا بــرای نســل هــای 

آینــده از فضایــل بــزرگ عصــر کنونــی اســت.

دکتــر خالــدی فــر تصریــح کــرد: محــرم مــاه قیــام و 

پیــام مــی باشــد لــذا ضمــن عــرض تســلیت مجــدد 

فــرا رســیدن ایــن مــاه بــر همــه شــیفتگان معرفــت 

و عاشــقان ایثــار و ارادتمنــدان و عالقــه منــدان بــه 

ســرور و ســاالر شــهیدان امــام حســین (ع) بــه ویــژه 

همــکاران عزیــز از درگاه خداونــد متعــال قبولــی 

عــزاداری رهــروان راســتین آن حضرت را خواســتارم.

ــات  ــکی، خدم ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش وب دا؛ رئی

بهداشــتی و درمانــی چهارمحــال و بختیــاری در 

دومیــن جلســه شــورای مدیــران ایــن دانشــگاه بــر 

ــا محوریــت حفــظ کیفیــت  ــه هــا ب مدیریــت هزین

ــرد. ــد ک ــات تاکی خدم

ــا  ــر ب ــدی ف ــالن خال ــر ارس ــزارش وب دا؛ دکت ــه گ ب

ــی و  ــای بالین ــروه ه ــران گ ــور مدی ــه حض ــاره ب اش

ــورای  ــه ی ش ــن جلس ــی در ای ــات علم ــای هی اعض

ــری و  ــا همفک ــرد: ب ــدواری ک ــار امی ــران اظه مدی

مشــارکت ایــن عزیــزان راهــکار هــای عملــی بــرای 

مدیریــت هزینــه هــا و حفــظ منابــع مالــی و جلــب 

رضایتمنــدی مــردم و کاركنــان مجموعــه ارائــه شــود.

ــران  ــی و مدی ــات علم ــای هی ــه از اعض وی در ادام

توانمنــد  بــازوان  بعنــوان  بالینــی  گــروه هــای 

ــی  ــورت ده ــی و مش ــور همراه ــه منظ ــه ب مجموع

ــرد. ــاد ک ــکالت ی ــع مش ــرای رف ب

دکتــر خالــدی فــر اضافــه کــرد: همراهــی، همفکــری 

و حتــی همــدردی اعضــای هیــات علمــی و مدیــران 

در تمامــی رده هــا مــی توانــد راهگشــا باشــد.

ــه بســته هــای خدمتــی دولــت در  ــا اشــاره ب وی ب

قالــب برنامــه تحــول نظــام ســالمت افــزود: جلــب 

ــن  ــا مهمتری ــه آنه ــک ب ــردم و کم ــدی م رضایتمن

ــود. ــه ب ــن برنام دســتاورد ای

ــا بیــان  رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد ب

اینکــه در شــرایط کنونــی صرفــه جویــی مــی توانــد 

ــظ  ــا و حف ــه ه ــت هزین ــه مدیری ــادی ب ــک زی کم

کیفیــت خدمــات نمایــد افــزود: هزینــه هــای 

ــود. ــظ ش ــد حف ــروری بای غیرض

ــر ضــرورت پاســخگویی ســریع  ــه ب ــدی در ادام خال

ــای  ــوزه ه ــات ح ــه مکاتب ــران ب ــع مدی ــه موق و ب

ــاد  ــه انعق ــه ب ــا توج ــزود: ب ــاره و اف ــه اش مربوط

ــالمت  ــه س ــا بیم ــف ب ــای مختل ــه ه ــم نام تفاه

و بیمــه تامیــن اجتماعــی و کاهــش چشــمگیر 

ــت ســریعتر مطالبــات در پــی  هزینه و پرداخ

انعقــاد ایــن تفاهــم نامــه هــا ، مــی طلبــد مدیــران 

ــال  ــع آوری و ارس ــه جم ــبت ب ــت نس ــرع وق در اس

اســناد اقــدام و در هــر بیمارســتان یــک نفر مســئول 

وری و ارســال اســناد یــا مســئول نظــارت بــر  جمــع

ــود. ــن کار ش ای

ــران  ــورای مدی ــه ش ــن جلس ــت، دومی ــی اس گفتن

دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد در نوزدهمیــن روز 

ــع  ــینای مجتم ــن س ــالن اب ــهریورماه ۹۷ در س از ش

ــز  ــکات حائ ــه ن ــاره ب ــن اش ــزار و ضم ــه برگ رحمتی

اهمیــت در بحــث حقــوق شــهروندی؛ نحــوه اجــرای 

ــه  ــالمت و بیم ــه س ــازمان بیم ــا س ــه ب ــم نام تفاه

ــام  ــول نظ ــرح تح ــات ط ــی، اصالح ــن اجتماع تامی

ــام  ــه مق ــم نام ــرای تفاه ــت اج ــالمت و وضعی س

عالــی وزارت در خصــوص طــرح هــای عمرانــی مــورد 

ــام  ــول نظ ــه تح ــرد برنام ــزارش عملک ــی و گ بررس

ی  ســالمت و مدیریــت منابــع و مصــارف و هزینه

ــد. ــه گردی ــی ارائ درمان

ــات  ــکی، خدم ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش وب دا؛ رئی

ــرا  ــاری ف ــال و بختی ــی چهارمح ــتی و درمان بهداش

ــکی و  ــای پزش ــهریورماه، روز فوریته ــیدن ۲۶ ش رس

ــیس  ــال تاس ــومین س ــل و س ــس ۱۱۵ و چه اورژان

ــک  ــه تبری ــن عرص ــگران ای ــه تالش ــس را ب اورژان

ــت. گف

ــا  ــر ب ــدی ف ــالن خال ــر ارس ــزارش وب دا؛ دکت ــه گ ب

ــای  ــکاران در فوریته ــر هم ــه خطی ــه وظیف ــاره ب اش

ــراد  ــظ جــان اف ــرای حف ــس ۱۱۵ ب پزشــکی و اورژان

اظهــار داشــت: در ایــن روز فرصــت را غنیمــت 

ــزان  ــن عزی شــمرده از تــالش هــای شــبانه روزی ای

از درگاه احدیــت توفیــق ، ســعادت و  تقدیــر و 

ــم. ــی نمای ــالت م ــان مس ــالمتی را برایش س

ــت هــای پزشــکی  ــان فوری ــرد: کارکن ــح ک وی تصری

ــا  ــه ب ــتند ک ــرادی هس ــه اف ــس ۱۱۵ از جمل و اورژان

حضــور بــه موقــع و بهــره گیــری از مهارتهــای فنــی و 

بــا حــس خــوب نــوع دوســتی و مســئولیت پذیــری 

ــار و  ــن بیم ــر بالی ــه ب ــروز حادث ــق ب ــن دقای در اولی

مصدومیــن حاضــر شــده و زندگــی دوبــاره را بــرای 

آنهــا بــه ارمغــان مــی آورنــد .

ــده  ــه ۳۲ ســوره مائ ــه آی ــا اشــاره ب ــه ب وی در ادام

ــا" ، و  ــاَس َجِمیًع ــا النَّ ْحَی
َ
ــا أ نََّم

َ
ــا َفَکأ ْحَیاَه

َ
ــْن أ " َو َم

هـــر کـــس نفســی را زنـــده کـنـــد گویا همــه مردم 

را زنــده کــرده اســت افــزود: اکنــون کــه ایــن توفیــق 

نصیــب تكنســین هــای فوریــت های پزشــكی شــده 

و فرصــت خدمــت بــه بیمــاران و نجــات جــان آنــان 

ــه  ــدم جبه ــط مق ــد و در خ ــت آورده ان ــه دس را ب

درمــان، قــرار گرفتــه انــد بــدون شــك یكایــك ایــن 

عزیــزان بــا توجــه بــه جایــگاه ارزشــمند ایــن حرفــه 

ــد متعــال و تكیــه  ــا ایمــان و اعتقــاد بــه خداون و ب

بــر توانمنــدی هــای علمــی و عملــی خــود عاشــقانه 

و مخلصانــه بــرای خدمــت و نجــات جــان مــردم از 

هیــچ كوششــی دریــغ نخواهنــد كــرد.

دکتــر خالــدی فــر در پایــان اضافــه کــرد: اینجانــب 

قــدردان تــالش های شایســته و ارزشــمند همــکاران 

ی  خــوب و تالشــگرم در مرکــز حــوادث و فوریت

پزشــکی دانشــگاه هســتم و ضمــن ســپاس از 

همتــی کــه در خدمــت رســانی بــه بیمــاران و 

تــداوم  متعــال  خداونــد  از  دارنــد  مصدومــان 

خدمــت بــه جامعــه و ســالمت و ســعادتمندی بــرای 

ــتارم.  ــزان را خواس ــن عزی ای

ریاست دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد بر مدیریت هزینه ها با محوریت حفظ کیفیت خدمات تاکید کرد

تبریک رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد به مناسبت روز فوریتهای پزشکی

تسلیت رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد به مناسبت فرا رسیدن ماه محرم



سومین سفر رسمی وزیر محترم بهداشت
به بـــــام ایـــــران

مراسم افتتاحیه اورژانس هوایی استان با حضور وزیر 
بهداشت، استاندار و مسئولین استانی

برگزاری نشست هم اندیشی اعضای هیئت
علمی دانشگاه با حضور وزیر بهداشت

مصاحبه وزیر محترم بهداشت
با اهل رسانه در سفر خود به استان

حضور وزیر بهداشت در مراسم عطرافشانی
گلزار مطهر شهدای شهركرد



دیدار وزیر بهداشت و مسئولین استانی با نماینده ولی فقیه در
استان و امام جمعه شهرکرد

افتتاح رسمـــی طرح توسعه مرکز آموزشی درمانی 
آیت الله کاشانی شهرکرد با حضور وزیر بهداشت

مراسم افتتاح رسمی طرح توسعه بیمارستان
شهداء لردگان با حضور وزیر بهداشت

افتتاح رسمـــی طرح توسعه مرکز آموزشی درمانی 
آیت الله کاشانی شهرکرد با حضور وزیر بهداشت

مراسم افتتاح رسمی طرح توسعه بیمارستان
شهداء لردگان با حضور وزیر بهداشت



وب دا؛ معــاون توســعه مدیریــت و منابــع دانشــگاه علــوم پزشــکی، خدمــات 

بهداشــتی و درمانــی چهارمحــال و بختیــاری از بدهــی ۹۰۰ میلیــارد ریالــی ایــن 

دانشــگاه بــه شــرکت هــای تجهیــزات پزشــکی و دارویــی خبــر داد.

بــه گــزارش وب دا؛ دکتــر حمیــد رئیســی افــزود: بدهــی دانشــگاه بــه 

ی دارویــی در حــال حاضــر ۶۰۱ هــزار و ۹۸ میلیــون ریــال مــی باشــد  شــرکت

ــال ۹۶ و  ــه س ــوط ب ــال مرب ــون ری ــزار و ۵۱۰ میلی ــغ ۳۷۸ ه ــن مبل ــه از ای ک

ــت. ــته اس ــنوات گذش ــه س ــوط ب ــی مرب مابق

وی، بدهــی بــه شــرکت هــای تامیــن تجهیــزات پزشــکی را ۳۰۴ هــزار و ۹۹۲ 

میلیــون ریــال اعــالم کــرد و افــزود: ۱۶۹ هــزار و ۵۷۰ میلیــون ریــال آن مربــوط 

بــه ســال ۹۶ و مابقــی مربــوط بــه ســنوات گذشــته اســت.

ــال و  ــکی چهارمح ــوم پزش ــگاه عل ــع دانش ــت و مناب ــعه مدیری ــاون توس مع

بختیــاری خاطــر نشــان کــرد: عــدم پرداخــت بــه موقــع بدهــی ســازمان هــای 

ــی  ــویه بده ــده در تس ــکالت عدی ــاد مش ــن ایج ــگاه ضم ــه دانش ــه ای ب بیم

دانشــگاه بــه شــرکت هــای تجهیزاتــی و دارویــی، موجــب کمبــود نقدینگــی 

ــر طوالنــی مــدت در پرداخــت پزشــکان و كادر درمانــی در مراكــز  و تاخی

ــی شــده اســت. بهداشــتی و درمان

دکتــر رئیســی در ادامــه بــه خــروج برخــی از اقــالم دارویــی از لیســت داروهای 

بیمــه ای و افزایــش قیمــت برخــی داروهــا اشــاره داشــت و افــزود: علیرغــم 

وجــود مشــکالت در ســطح کشــور، تمامــی تمهیــدات و تصمیمــات مقتضــی 

بــرای مدیریــت شــرایط اتخــاذ شــده اســت.

ــزات پزشــکی اشــاره داشــت و گفــت:  ــن تجهی ــه حــوزه تامی وی در ادامــه ب

علیرغــم تحریــم هــا، خوشــبختانه تــا کنــون در اســتان مشــکلی پیــش نیامــده 

، اگــر چــه در تامیــن تجهیــزات قلبــی ماننــد تجهیــزات آنژیوگرافــی بــا کمبــود 

اعتبــار مواجــه هســتیم.

دکتــر رئیســی ، از دیگــر مســائل ایــن حــوزه، بــه عــدم رغبــت شــرکت هــای 

تجهیــزات پزشــکی بــرای تامیــن تجهیــزات بصــورت اعتبــاری اشــاره داشــت و 

افــزود: ایــن مســئله مــی توانــد در آینــده مشــکل ســاز شــود.

وی اظهــار داشــت: تاکنــون در خصــوص تحریــم 

هــا مشــکل عمــده ای احســاس نشــده و توســط 

بهداشــت  وزارت  پزشــکی  تجهیــزات  کل  ادراه 

ــن شــود،  ــزات تامی ــده یکســری از تجهی ــرار ش ق

همچنیــن بــا توجــه بــه انعقــاد 

قــرار داد بــا هیــات امنــای صرفــه 

جویــی ارزی در معالجــه بیماران 

دســتگاه  یــک  زودی  بــه 

در  جدیــد  آنژیوگرافــی 

. اســتان راه انــدازی می

دکتــر رئیســی گفــت: تجهیــزات 

مصرفــی نیــز بــه انــدازه مــورد نیــاز 

ــی در  ــت و نگران ــده اس ــن ش تامی

ــدارد. ــود ن ــم وج ــه ه ــن زمین ای

وی در ادامــه از تامیــن ۳۰ تــا ۴۰ 

ــازه  ــزات بیمارســتان ت درصــد تجهی

ــن  ــج) بروج ــی عصر(ع ــیس ول تاس

بــه محــض  افــزود:  و  داد  خبــر 

ــتان در  ــاختمان بیمارس تحویــل س

صــورت تامیــن اعتبــار، مشــکلی 

ــم  ــزات نخواهی ــن تجهی ــرای تامی ب

ــت . داش

معــاون توســعه مدیریــت و منابــع دانشــگاه علــوم پزشــکی، خدمــات 

بهداشــتی و درمانــی چهارمحــال و بختیــاری گفــت: در حــوزه تامیــن دارونیــز 

ضمــن تامیــن و تــدارک داروهــای مــورد نیــاز و تجهیــزات مصرفــی بیمــاران 

بســتری بــر اســاس فارماکوپــه دارویــی در بیمارســتان بــه منظــور جلوگیــری 

ــن و  ــه خــارج از بیمارســتان ، تامی ــا همراهــان بیمــاران ب از مراجعــه بیمــار ی

تــدارک داروهــای مــورد نیــاز بیمــاران خــاص و ســرطانی در اســتان از طریــق 

ی  عمدتــًا داروخانــه هــای دولتــی شــهرکرد و بروجــن و تعــدادی از داروخانه

خصوصــی انجــام شــده اســت.

ــق  ــتان از طری ــطح اس ــی در س ــای داروی ــع آوری کمبوده ــی، جم ــر رئیس دکت

ــه  ــکاس ب ــی و انع ــی و خصوص ــای دولت ــه ه ــه ، داروخان ــای تابع واحده

ــق شــرکت  ــه، پیگیــری کمبودهــا از طری ســازمان غــذا و دارو بصــورت ماهیان

هــای دارویــی، پرداخــت کمــك هزینــه بــه بیمــاران بــی بضاعــت و ســرطانی 

ــردم از  ــه م ــان، اطــالع رســانی ب ــذا و دارو و درم ــت هــای غ ــق معاون از طری

ــی و  ــای داروی ــوص كمبوده ــن ۳۳۳۳۳۵۱۱ و ۱۹۰ در خص ــماره تلف ــق ش طری

پاســخگویی بــه ســواالت دارویــی مــردم را از دیگــر اقداماتــی برشــمرد كــه بــه 

منظــور رفــاه حــال بیمــاران در حــال انجــام اســت.

وی گفــت: در حــال حاضــر حــدود ۵۰ قلــم کمبــود دارویــی داریــم کــه در حــال 

پیگیــری از طریــق ســازمان و رایزنــی بــا شــرکت هــای دارویــی هســتیم.

ــت  ــدم پرداخ ــز ع ــه نی ــن زمین ــفانه در ای ــد، متاس ــر ش ــر متذک ــار دیگ وی ب

بدهــی هــا توســط بیمــه هــا بــه دانشــگاه مشــکل ســاز شــده و در صــورت 

ــده مشــکالت حــل خواهــد شــد. تســویه بدهــی هــا بخــش عم

ــهرکرد  ــکی ش ــوم پزش ــگاه عل ــع دانش ــت و مناب ــعه مدیری ــاون توس وب دا؛ مع

گفــت: در راســتای اجــرای دســتورالعمل تجلیــل از فرزنــدان ممتــاز همــکاران در 

ــا دانشــگاهیان  عرصــه هــای علمــی، فرهنگــی و ورزشــی از مقطــع دبســتان ت

تجلیــل و هدایــای نقــدی پرداخــت مــی گــردد .

ــی طــرح  ــزود: دســتورالعمل اجرائ ــد رئیســی اف ــر حمی ــزارش وب دا؛ دکت ــه گ ب

تجلیــل و تقدیــر از فرزنــدان ممتــاز پرســنل در عرصــه هــای علمــی، فرهنگــی و 

ورزشــی، بــا هــدف شناســایی چهــره هــای برتــر علمــی، فرهنگــی و پژوهشــی از 

میــان فرزنــدان پرســنل در مقاطــع مختلــف تحصیلــی از دبســتان تــا دانشــگاه 

ــاد  ــر، ایج ــویق و تقدی ــت تش ــان جه ــی آن ــور و معرف ــتان و کش ــطح اس در س

ــی و  ــی، فرهنگ ــای علم ــه ه ــالش در زمین ــت ت ــب جه ــتر مناس ــزه و بس انگی

ــدان پرســنل  ــژه در فرزن ــا و اســتعدادهای وی ــه توانمندیه پژوهشــی و توجــه ب

دانشــگاه و ترغیــب آنهــا بــه امــر مقــدس تحصیــل و پژوهــش اجــرا مــی شــود.

ــاز پرســنل (رســمی  وی تصریــح کــرد: ایــن دســتورالعمل شــامل: فرزنــدان ممت

ــته  ــای وابس ــه واحده ــتادی و کلی ــای س ــته و واحده ــی) و بازنشس و پیمان

بــه دانشــگاه مــی باشــد کــه از تاریــخ یکــم فروردیــن مــاه ســال ۸۵ بــه اجــرا 

گذاشــته شــده اســت.

بــه گفتــه وی، ســاالنه حــدود یــک هــزار و ۳۰۰ نفــر از فرزنــدان ممتــاز شــاغلین 

در دانشــگاه تجلیــل مــی شــوند.

بدهی ۹۰۰ میلیارد ریالی دانشگاه علوم پزشکی چهارمحال و بختیاری به شرکت های تجهیزات پزشکی و دارویی

از فرزندان ممتاز همکاران شاغل و بازنشسته تجلیل می



وب دا؛ معــاون توســعه مدیریــت و منابــع دانشــگاه علــوم پزشــکی، خدمــات بهداشــتی و درمانــی چهارمحــال و بختیــاری از افتتــاح ۴ 

پــروژه بهداشــتی همزمــان بــا هفتــه دولــت در ایــن اســتان خبــر داد.

بــه گــزارش وب دا؛ دکتــر حمیــد رئیســی افــزود: ایــن پــروژه هــا شــامل:۲ بــاب مرکــز جامــع خدمــات ســالمت و ۲ بــاب پایــگاه ســالمت 

شــهری مــی باشــد.

وی تصریــح کــرد: مرکــز جامــع ســالمت روســتایی، خانــه پزشــک و ســرایداری گلوگــرد 

ــغ بــر ۷هــزار و ۵۱۲ میلیــون ریــال  بــا زیربنــای ۶۹۵ متــر مربــع و صــرف اعتبــاری بال

ــا و صــرف اعتبــاری  ــع زیــر بن ــا ۵۰۰ متــر مرب ــه ب ، پایــگاه ســالمت شــهری فرادنب

بالــغ بــر ۲هــزار و ۹۴۸ میلیــون ریــال از جملــه پــروژه هــای بهداشــتی اســت کــه 

ــرداری خواهــد  ــره ب ــه به ــت در شهرســتان بروجــن ب ــه دول ــا هفت همزمــان ب

رســید.

دکتــر رئیســی گفــت: در شهرســتان اردل نیــز پایــگاه ســالمت شــهری کاج بــا 

زیربنــای ۲۷۳ متــر مربــع و صــرف اعتبــاری بالــغ بــر ۲هــزار و ۴۴۶ میلیــون 

ریــال در ایــن ایــام بــه بهــره بــرداری مــی رســد.

معــاون توســعه مدیریــت و منابــع دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان 

ــز  ــت، در شهرســتان شــهرکرد نی ــه دول ــن در هفت ــزود: همچنی اف

ــای ۶۵۰  ــا زیربن ــهر ب ــهری فرخش ــالمت ش ــع س ــز جام مرک

متــر مربــع و صــرف اعتبــاری بالــغ بــر ۶هــزار و ۷۹۷ 

میلیــون ریــال بــه بهــره بــرداری مــی رســد.

ــع دانشــگاه  وب دا؛ معــاون توســعه مدیریــت و مناب

ــر  ــای برت ــت: از واحده ــهرکرد گف ــکی ش ــوم پزش عل

ــی در دانشــگاه هــا و  ــه عملیات ــه اجــرای برنام در زمین

دانشــکده هــای علــوم پزشــکی کشــور در دومیــن جلســه 

شــورای مدیــران دانشــگاه تقدیــر بعمــل آمــد.

بــه گــزارش وب دا؛ دکتــر حمیــد رئیســی افــزود: بــا توجــه بــه 

ارزیابــی هــای صــورت گرفتــه از رونــد اجــرای برنامــه در ســه ماهــه 

نخســت ســال ۹۷ حــوزه هــای پرســتاری، غــذا و دارو؛ تحقیقــات 

ــط عمومــی و  ــت رواب ــاوری ، بهداشــتی،  توســعه ومدیری و فن

امــور بیــن الملــل دانشــگاه از بیــن واحدهــای تابعــه، گــزارش 

کار قابــل قبــول تــری ارائــه و شایســته تقدیــر معرفــی شــدند.

ــورای  ــه ش ــن جلس ــور در دومی ــن منظ ــه همی ــرد: ب ــح ک وی تصری

ــن  ــکی شــهرکرد در ســال ۹۷ در نوزدهمی ــوم پزش ــران دانشــگاه عل مدی

ــر  ــئول دفت ــن و مس ــت، معاونی ــور ریاس ــا حض ــاری ب ــهریورماه ج روز از ش

نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاه از مدیــران و کارشناســان 

ــر بعمــل آمــد. مربوطــه تقدی

دکتــر رئیســی در ادامــه بــا بیــان اینکــه تجربــه تدویــن و پایــش برنامــه عملیاتــی 

در دوســال گذشــته نشــان مــی دهــد کــه برنامــه عملیاتــی، بســتر مناســبی بــرای 

ــورد  ــای م ــت ه ــا و اولوی ــکار ه ــر ، راه ــرای تدابی ــرفت و اج ــرل و پیش کنت

نظــر مدیــران ارشــد ســتاد وزارتخانــه در دانشــگاه هــا و دانشــکده هــای 

ــران  ــری مدی ــر مشــاركت حداكث ــرده اســت ب ــكی فراهــم ك ــوم پزش عل

برای اجرای این برنامه تاكید كرد.

افتتاح ۴ پروژه بهداشتی در هفته دولت سال ۹۷ در چهارمحال و بختیاری

تقدیر از واحد های برتر دانشگاه در اجرای برنامه 

عملیاتی در دانشگاه ها و دانشکده های علوم 

پزشکی کشور



به واسطه پزشکان با بسیاری از 

آفاتی که امروز ملت و امت ها را 

تهدید می کند مقابله می شود

وب دا؛ نماینــده ولــی فقیــه در اســتان و امــام جمعــه شــهرکرد در مراســم بزرگداشــت روز پزشــک و 

داروســاز ضمــن نشــان دادن ارادت قلبــی خــود بــه ایــن قشــر اظهــار داشــت: معتقــد هســتم کــه 

کشــور مدیــون جامعــه پزشــکی و نظــام بهداشــت و درمــان و ایــن خانــواده بــزرگ اســت.

بــه گــزارش وب دا؛ حجــت االســالم و المســلمین محمــد علــی نکونــام افــزود: بــا بســیاری از آفاتــی 

کــه بوســیله شــیوع بیمــاری هــا بــرای تهدیــد ملــت و امــت وارد مــی شــود امــروز بــه واســطه 

پزشــکان بــه ســرعت مقابلــه مــی شــود.

ــرای هــر مجموعــه ای یکســری قواعــد تعریــف شــده اســت کــه از دیــن و  ــا بیــان اینکــه ب وی ب

ــگان  ــر هم ــی ب ــد اله ــروی از قواع ــر شــرایطی پی ــرد: در ه ــح ک ــد تصری ــه ان ــات گرفت احــکام نش

ضــروری اســت.

وی در ادامــه، داشــتن نشــاط و شــادی در زندگــی همــراه بــا رعایــت خطــوط قرمــز و رعایــت بایــد 

و نبایــد هــا را الزم دانســت و افــزود: قواعــد الهــی نبایــد زیــر پــا گذاشــته شــود.

حجــت االســالم و المســلمین نکونــام، بــا بیــان اینکــه خدمــات جامعــه پزشــکی کمتــر از خدمــات 

روحانیــت بــه مــردم نیســت افــزود: روحانیــت در تامیــن و حفــظ ســالمت روح و جــان و پزشــکان 

در ســالمت جســم و جــان نقــش آفرینــی مــی کننــد و خدمــات ایــن دو بایــد متــوازن بــوده و هــر 

یــك در جایــگاه خــود اثربخشــی الزم را داشــته باشــند تــا شــاهد ســالمت جامعــه باشــیم.

ــرای هــر دو قشــر روحانیــت و  امــام جمعــه شــهرکرد، آســیب شناســی و شــناخت آفــت هــا را ب

ــر و  ــات بهت ــه خدم ــاء و پیشــرفت و ارائ ــرای ارتق ــد ب ــه پزشــکی الزم دانســته و گفــت: بای جامع

یافتــن جایــگاه باالتــر نــزد خداونــد بــه درســتی آســیب شناســی و بــرای رفــع موانــع و مشــکالت 

تــالش کــرد.

وی افــزود: اخــالق حرفــه ای حــرف اول بــرای بــاال بــردن کیفیــت خدمــات را مــی زنــد و در درجــه 

اول بــرای تحقــق مقاصــد بایــد بــه رعایــت اخــالق حرفــه ای توجــه داشــت.

وی اضافــه کــرد: بــدون شــک اگــر اخــالق حرفــه ای زیــر پــا گذاشــته شــود تخصــص هــم قربانــی 

مــی شــود و تاثیــر الزم را نخواهــد داشــت.

حجــت االســالم و المســلمین نکونــام گفــت: هــم پزشــکان و هــم بیمــاران دارای حــق و حقوقــی 

ــب بیشــتر  ــه مرات ــاران در مســئله ســالمت و نظــام پزشــکی ب ــوق بیم ــت حق ــا رعای هســتند ام

اســت اگــر چــه حــق پزشــک نیــز بایــد رعایــت شــود.

وی در ادامــه بــرای حفــظ جایــگاه پزشــکان و تاثیــر گــذاری نقــش آنهــا در جامعــه ایــن عزیــزان را 

بــه رعایــت حقــوق بیمــاران توصیــه کــرد.

گفتنــی اســت، مراســم گرامیداشــت روز پزشــک و دارو ســاز شــامگاه دوشــنبه مــورخ ۱۲ شــهریورماه 

۹۷ همــراه بــا تجلیــل از پزشــکان و داروســازان نمونــه اســتانی در فرهنــگ ســرای شــهرکرد برگــزار 

شــد.



وب دا؛ مســئول دفتــر نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد در جمــع اعضــای شــورای 

مدیــران ایــن دانشــگاه، قانــون مــداری را از نــکات حائــز اهمیــت در بحــث حقــوق شــهروندی عنــوان کــرد و افــزود: بیــت المــال 

از جملــه حقــوق مــردم اســت کــه بایــد در مســائل مدیریتــی بــه آن توجــه و در حفــظ آن کوشــا بــود.

حجــت االســالم و المســلمین حســین مولــوی تصریــح کــرد: حــق النــاس چیــزی اســت کــه انســان بایــد در برابــر خداونــد نیــز 

نســبت بــه آن پاســخگو باشــد.

ــر حقــوق خــودش مقــدم  ــد حقــوق بندگانــش را ب ــا بیــان روایتــی از حضــرت امیرالمومنیــن (ع)اظهــار داشــت: خداون وی ب

ــد از حــق بندگانــش نمــی گــذرد. ــا رضایــت آنهــا فراهــم نشــود، خداون ــع شــود ت د و اگــر حقــی از مــردم ضای می

وی افــزود: امــام صــادق (ع) نیــز کمتریــن حقــی کــه یــک بــرادر دینــی بــر دیگــران دارد را پســندیدن آن چیــزی بــرای دیگــران 

مــی دانــد کــه بــرای خــود مــی پســندید لــذا در برخــورد بــا دیگــران بویــژه مراجعــه کنندگانــی کــه بــه واســطه پســت و جایــگاه 

بــه شــما مراجعــه مــی كننــد آنگونــه كــه انتظــار داریــد بــا شــما در مقــام یــك مراجعــه كننــده برخــورد شــود بــا آنــان رفتــار نمائیــد.

حجــت االســالم و المســلمین مولــوی در ادامــه بــا اشــاره بــه شــرایط حاکــم بــر کشــور گفــت: از ایــن شــرایط بــه تعبیــری بعنــوان جنــگ اقتصــادی نــام بــرده مــی 

شــود .

وی اضافــه کــرد: بــا توجــه بــه شــرایط بوجــود آمــده و عملکــرد برخــی افــراد کــه در خوشــبینانه تریــن شــکل بــرای مــال انــدوزی دســت بــه اقداماتــی تشــدید 

کننــده مــی زننــد و یــا افــرادی کــه بــه قصــد ضربــه زدن و خیانــت بــه كشــور و همدســتی بــا دشــمنان دســت بــه چنیــن اقداماتــی مــی زننــد، مــی طلبــد همــه 

مدیــران در تمامــی ســطوح هشــیارانه و بــا بــكار گیــری تكنیــك هــای مدیریتــی صحیــح و درك درســت از مســائل و موقعیــت كنونــی بــرای حفــظ و پایــداری و 

قدرتمنــد نمــودن نظــام وارد عمــل شــوند و حمایــت از كشــور را بعنــوان وظیفــه همگانــی بداننــد.

وی گفــت: مطمئنــًا اگــر بــا تدبیــر، صبــر و مقاومــت و مدیریــت صحیــح وارد عمــل شــویم ایــن موقعیــت نیــز ســپری و بــرگ زرینــی دیگــر بــر دفتــر افتخــارات 

نظــام مقــدس جمهــوری اســالمی ایــران افــزوده خواهــد شــد.

حجــت االســالم و المســلمین مولــوی بــا بیــان اینکــه خائنیــن و چپاولگــران نیــز بایــد بــه مجــازات اعمــال خــود برســند افــزود: در چنیــن 

ــت خــود را از کشــور نشــان  ــه نوعــی حمای ــم ب ــی کنی ــه جوی ــال صرف ــم در مصــرف بیــت الم ــر بتوانی ــک از مــا اگ شــرایطی هــر ی

یــم. داده

ند  وی در ادامــه بــه نقــش موثــر عدالــت در رعایــت حقــوق شــهروندی اشــاره داشــت و افــزود: امــام صــادق (ع) بیــان داشــته

ــذا اگــر عدالــت در جامعــه ای رعایــت شــود  ــاز دارد ل ــی نی ــه امنیــت، عدالــت و فراوانــی و ارزان ــرای بالندگــی ب جامعــه ب

بســیاری از مشــکالت بــه خــودی خــود رفــع مــی شــود.

حجــت االســالم و المســلمین مولــوی بــا بیــان اینکــه عدالــت اثــرات زیــادی در بعــد فــردی و اجتماعــی زندگــی دارد 

ــت اجــرا شــود موجــب بخشــش فــرد و پیــروزی او بــر دشــمنان  اظهــار داشــت: اگــر در زندگــی شــخصی عدال

مــی شــود.

وی از عدالــت بعنــوان یــک ســپر محکــم در مقابــل حملــه دشــمن یــاد کــرد و ادامــه داد: دعــوت بــه خیــر 

و نیکــی و خیرخواهــی بــرای دیگــران از دیگــر نــکات حائــز اهمیــت در بحــث رعایــت حقــوق شــهروندی 

اســت.

حجــت االســالم و المســلمین مولــوی تامیــن نیــاز مــردم را از دیگــر شــاخص مهــم رعایــت حقــوق 

شــهروندی عنــوان کــرد و افــزود: بــرآورده کــردن نیــاز مــردم بایــد ســرلوحه و شــالوده کار همــه 

در تمامــی رده هــای خدمتــی باشــد.

ــورد اشــاره  ــت م ــز اهمی ــکات حائ ــر ن ــر از دیگ ــی از منک ــروف و نه ــه مع ــر ب ــن ام همچنی

ــکی مســئول دفتــر نهــاد نمایندگــی مقــام  ــوم پزش ــگاه عل ــری در دانش ــم رهب معظ

ایــن جلســه بــرای  ــود.شــهرکرد در  ــهروندی ب ــوق ش ــت حق رعای

ــه  ــن جلس ــت، دومی ــی اس دانشــگاه گفتن مدیــران  شــورای 

شــهرکرد  پزشــکی  از علــوم  روز  نوزدهمیــن  در 

در ســالن   ۹۷ ابــن ســینای مجتمــع شــهریورماه 

رحمتیه برگزار شد.

قانونمداری از نکات حائز اهمیت در بحث حقوق شهروندی است



ــا  ــارزه ب ــی مب ــالروز جهان ــوان س ــه عن ــاه) ب ــال (۵ تیرم ــن هرس وب دا؛  ۲۶ ژوئ

مــواد مخــدر نامگــذاری گردیــده و از ۲ تــا ۸ تیــر مــاه بــه هفتــه مبــارزه بــا مــواد 

مخــدر اختصــاص دارد.

ــز  ــاد مرک ــی و اعتی ــی، اجتماع ــالمت روان ــروه س ــر گ ــزارش وب دا؛ مدی ــه گ ب

ــزوم مشــارکت و  ــر ل بهداشــت اســتان چهارمحــال و بختیــاری، ضمــن تاکیــد ب

ــاده ســازی  ــانی و پی ــالع رس ــا در اط ــاد ه ــه نه ــش هم ــای نق ــی و ایف همراه

برنامــه هــای پیشــگیری از اعتیــاد افــزود: هفتــه مبــارزه بــا مــواد مخــدر، فرصت 

مناســبی اســت تــا بــا حضــور پــر رنــگ تــر خــود اقدامــات و برنامــه هایــی بــا 

محوریــت پیشــگیری از اعتیــاد جهــت کاهــش آســیب هــای اجتماعــی اجرایــی 

گــردد.

ــتی  ــت بهداش ــاله معاون ــر س ــتا ه ــن راس ــزود: در همی ــاکری اف ــی ش مصطف

دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد بــا ابــالغ دســتورالعمل هــای الزم بــرای خانه 

و مراکــز بهداشــتی و درمانــی برنامــه هــای مختلــف آموزشــی و فرهنگــی بــرای 

اقشــار مختلــف برگــزار مــی گــردد.

ــای  ــش و کارگاه ه ــزاری همای ــرد: برگ ــح ک وی تصری

ی  آموزشــی ، نمایشــگاه هــای تخصصــی و همایش

پیــاده روی ، چــاپ و نصــب بنــر هــای اطــالع رســانی از 

جملــه اقداماتــی اســت کــه در طــول هفتــه مبــارزه بــا 

ــه اجــرا گذاشــته  مــواد مخــدر در ســطح شــبکه هــا ب

مــی شــود.

وی بــا بیــان اینکــه در امــر پیشــگیری از اعتیــاد بایــد به 

آمــوزش مهارت هــای زندگــی و فرزنــد پــروری توجــه بیشــتری شــود بــه تشــریح 

عناویــن مختلــف روزهــای هفتــه پرداخــت. ایــن عناویــن شــامل:

شــنبه دوم تیرمــاه ۹۷ "نظــم و قانونمنــدی خانــواده همــراه بــا نظــارت والدیــن، 

راهــی بــرای پیشــگیری از آســیب هــا"

ــه  ــدان و گــوش کــردن ب ــا فرزن ــه ب ــاط صمیمان یکشــنبه ســوم تیرمــاه ۹۷ "ارتب

ــواده" ــم ســالمت خان ــرای تحکی ــی ب ــا ، عامل آنه

ــل  ــن ، عام ــات از ســوی والدی ــا ثب ــه ب ــراز عالق ــاه ۹۷ " اب ــارم تیرم دوشــنبه چه

ــان" ــی ســالم نوجوان ــداوم رشــد روان ت

ســه شــنبه پنجــم تیرمــاه ۹۷ "والدیــن مهــم تریــن الگــوی فرزنــدان در زندگــی 

ســالم"

چهارشــنبه ششــم تیرمــاه ۹۷ " هدایــت کنجــکاوی و هیجــان خواهــی نوجوانــان 

بــه راههــای ســالم، گامــی بــرای پیشــگیری از مصــرف ســیگار و مــواد"

پنــج شــنبه هفتــم تیرمــاه ۹۷ " نظــارت بــر رابطــه نوجــوان با دوســتان ، تشــویق 

روابط دوســتانه مناســب و پیشــگیری از آســیبها"

و  خــوش  اوقــات   "  ۹۷ تیرمــاه  هشــتم  جمعــه 

ــرای  ــذت بخــش خانوادگــی، گامــی ب ی ل فعالیت

بهبــود ســالمت روان" مــی باشــد.

سرپرســت معاونــت بهداشــتی دانشــگاه علــوم 

پزشــکی شــهرکرد و رئیــس مرکــز بهداشــت 

ــه  ــاره ب ــا اش ــاری ب ــال و بختی ــتان چهارمح اس

ــی  ــالروز جهان ــاه س ــم تیرم ــیدن پنج ــرا رس ف

مبــارزه بــا مــواد مخــدر در خصــوص آثــار 

ــه  ــاد ب ــوب اعتی و پیامدهــای شــوم و نامطل

والدیــن و نوجوانــان هشــدار داد.

ــر آمــوزش و  ــد ب ــا تأکی ســید راشــد جزایــری ب

ــن  ــه والدی ــی ب ــنین کودک ــانی از س ــالع رس اط

یــادآور شــد: گــوش کــردن بــه کــودکان و نوجوانــان گام نخســت در كمــك بــه 

رشــد ســالم و ایمــن آنهــا اســت.

وی تصریــح کــرد: همچنیــن والدیــن بایــد دربــاره عــوارض و پیامدهــای ناشــی از 

مصــرف مــواد مخــدر و روان گــردان متناســب بــا نیــاز نوجــوان گفتگــو نماینــد.

وی خاطــر نشــان کــرد: اعتیــاد در کمیــن همــه افــراد اســت پــس بایــد دربــاره 

خطــرات و پیامدهــای ناگــوار آن بــا هــم صحبــت و آگاهــی بخشــی شــود.

جزایــری گفــت: بایــد بــه فرزندانمــان بیاموزیــم کــه در مقابــل هرگونــه تعــارف 

بــرای مصــرف مــواد مخــدر و روان گــردان بــا قاطعیــت بگوینــد "نــه" و همــواره 

بــه خاطــر داشــته باشــند مصــرف نکــردن مــواد بســیار آســانتر از تــرک آن اســت.

ــوم پزشــکی شــهرکرد، کنجــکاوی و  سرپرســت معاونــت بهداشــتی دانشــگاه عل

ماجــرا جویــی،  فشــار دوســتان و گــروه همســاالن،  فــرار از تنهایــی و اضطــراب، 

ــا  ــه ب ــود و مقابل ــراز وج ــرگرمی،  اب ــح و س ــی،  تفری ــکالت زندگ ــی از مش رهای

ــرد. ــوان ک ــاد عن ــه اعتی ــه عوامــل گرایــش ب ــن را از جمل والدی

وی تصریــح کــرد: تبعیــض،  مقایســه،  ســرزنش،  تحقیــر، خشــونت و تنبیــه بدنی، 

بــی توجهــی بــه فرزنــدان ســبب فــرار عاطفــی و فیزیکــی آنــان از منــزل و روی 

آوردنشــان بــه اعتیــاد خواهــد شــد.

ــیمیایی  ــی و ش ــواد صنعت ــرف م ــی از مص ــزی ناش ــای مغ ــیب ه ــری آس جزای

ــی و  ــته و تدریج ــراد آهس ــفانه اف ــزود: متأس ــت و اف ــر دانس ــران ناپذی را جب

ــوند. ــی ش ــاد م ــذب اعتی ــه ج ناآگاهان

وی گفــت: پژوهــش ها نشــان مــی دهنــد نوجوانــان با مبانــی دینــی و اعتقادی 

ند. ضعیــف، بــه راحتــی در گرداب مــواد مخــدر و روان گردان وارد می

وی اظهــار داشــت: همچنیــن نتایــج مطالعــات نشــان مــی دهــد: نوجوانانــی 

کــه بــا والدیــن خــود رابطــه صمیمــی و عمیــق دارنــد، کمتــر بــه ســمت مصــرف 

مــواد مخــدر و روان گــردان گرایــش پیــدا مــی کننــد لــذا بــه والدیــن توصیــه 

مــی شــود حداقــل روزانــه ۳۰ دقیقــه از وقــت خــود را بــرای ارتبــاط موثــر بــا 

فرزنــد خــود اختصــاص دهنــد.

مصرف نکردن مواد، بسیار آسانتر از ترک آن است

پنجم تیرماه؛ سالروز جهانی مبارزه با مواد مخدر



وب دا؛ سرپرســت گــروه ســالمت محیــط و کار معاونــت بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی 

ــا دو  ــه هــا هســتند کــه یــك ت ــاک تریــن زبال ــی یکــی از خطرن ــه هــای عفون شــهرکرد گفــت: زبال

. درصــد زبالــه هــای تولیــدی در شــهر را بــه خــود اختصــاص می

 ، بــه گــزارش وب دا؛ مهنــدس بهمــن بنایــی افــزود: ایــن زبالــه هــا عمدتــًا در مراکز بهداشــتی و درمانــی،  بیمارســتان

 آزمایشــگاه هــا، مراکــز پژوهشــی و حتــی منــازل تولیــد مــی شــوند کــه آمــوزش و فرهنــگ ســازی عــالوه بــر تفکیــک در 

محــل در کاهــش تولیــد اینگونــه مــواد زائــد موثــر خواهــد بــود.

وی، بیمارســتان را یکــی از مراکــزی برشــمرد کــه بیشــترین زبالــه هــای عفونــی در آنجــا تولیــد مــی شــود( حــدود ۱۰ تــا ۲۵ درصــد) 

و افــزود: البتــه حــدود ۷۵ تــا ۹۰ درصــد زبالــه هــای ایــن مراکــز غیرعفونــی اســت.

بنایــی اظهــار داشــت: بــا توجــه بــه اهمیــت بکارگیــری روش هــای صحیــح جمــع آوری و بــی خطــر ســازی زبالــه هــای عفونــی و تاثیــر آن 

در پیشــگیری از شــیوع عفونــت هــای بیمارســتانی، جهــت جمــع آوری زبالــه هــای عفونــی کیســه هــای زرد رنــگ در اختیــار بخــش هــا قــرار 

گرفتــه و زبالــه هــای خانگــی بــا جمــع آوری در کیســه هــای مشــکی در همــان ابتــدا از زبالــه هــای عفونــی تفکیــک مــی شــوند.

سرپرســت گــروه ســالمت محیــط و کار معاونــت بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد در ادامــه از تجهیــز همــه بیمارســتان هــای اســتان 

چهارمحــال و بختیــاری بــه دســتگاه اتــوکالو جهــت امحــای زبالــه هــای بیمارســتانی خبــر داد و افــزود: امــروزه روش ســوزاندن بــه دلیــل رهــا 

شــدن گازهــای ســمی و تأثیــر مخــرب گاز دی اکســین تولیــد شــده از آن بــر الیــه ازون منســوخ شــده اســت.

ــت و  ــه وضعی ــه ب ــا توج ــا ب ــی وجــود دارد ام ــه هــای عفون ــی خطــر ســازی زبال ــرای ب ــی ب ــرد: روش هــای مختلف وی خاطــر نشــان ک

موقعیــت منطقــه و شــرایط موجــود کشــور اســتفاده از روشــی کــه کمتریــن بــار مالــی و از لحــاظ فنــی ضمانــت اجرایــی داشــته باشــد 

حائز اهمیت است.

ــز در  ــده نی ــز و برن ــای تی ــه ه ــت: زبال جعبه سفتی باکس جمع آوری می شوند.وی گف

ــا از  ــه ه ــع آوری زبال ــوص جم ســطح مراکــز درمانــی خصوصــی نیــز اظهــار وی در خص

ــه هــای بخــش خصوصــی  توســط ماشــین مخصــوص جمــع آوری و داشــت: زبال

خطرســازی  بــی  ســایت  بیمارســتان منتقــل مــی شــوند.بــه 

ــی خطــر ســازی وی تصریــح کــرد: زبالــه هــای  عفونــی پــس از ب

ــه هــای  ــه محــل دفــن زبال شــهری منتقــل و در ســایت ب

مجــزا دفــن مــی شــوند.مخصــوص بصــورت 

وب دا؛ سرپرســت معاونــت بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی و رئیــس مرکــز 

بهداشــت اســتان گفــت: تــا کنــون پنــج نقطــه آســیب پذیــر بــا جمعیــت ۱۰ 

هــزار و ۵۰۰ نفــر در اســتان شناســایی و بــا حمایــت مســئوالن برنامــه عملیاتــی 

بــرای کاهــش آســیب در ایــن مناطــق در حــال اجــرا اســت.

بــه گــزارش وب دا؛ ســید راشــد جزایــری بــا اشــاره بــه جمعیــت حــدود ۹۵۰ 

هــزار نفــری و ســکونت ۲۷۰ هــزار خانــواردر ایــن اســتان افــزود: نقــاط حاشــیه 

نشــین اســتان در طــرح تحــول ســالمت شناســایی شــدند کــه مجموعــًا دارای 

۱۶ هــزار و ۴۰۰ نفــر جمعیــت هســتند .

ــت  ــبکه بهداش ــی در ۹ ش ــتی و درمان ــات بهداش ــه خدم ــه از ارائ وی در ادام

ــت ۴۹۵  ــت و فعالی ــه بهداش ــع، ۳۲۱ خان ــات جام ــز خدم ــان، ۱۲۲ مرک و درم

مراقــب ســالمت و ۱۸۱ پزشــک خانــواده و ۹ کارشــناس ســتادی خبــر داد و در 

ادامــه از اعتیــاد، افســردگی و رفتارهــای پرخطــر هماننــد خودکشــی بعنــوان 

ــی اســتان یــاد کــرد سرپرســت معاونــت بهداشــتی  آســیب های اجتماع

ــال و  ــتان چهارمح ــه اس ــان اینك ــا بی ــهركرد ب ــكی ش ــوم پزش ــگاه عل دانش

بختیــاری در ســال گذشــته دارای رتبــه نخســت بیــكاری در كشــور شــده و ایــن 

ــاخت های  ــود زیرس ــرایط، نب ــن ش ــزود: در ای ــه دارد اف ــان ادام ــد همچن رون

اقتصــادی و صعب العبــور بــودن اســتان از چالش هــای پیــش رو بــرای 

ــت. ــی اس ــیب های اجتماع ــش آس كاه

شناسایی پنج نقطه آسیب پذیر با جمعیت ۱۰ هزار و ۵۰۰ نفر در چهارمحال و بختیاری

زباله های عفونی ۱ تا ۲ درصد زباله های تولیدی 

در شهر را به خود اختصاص می دهند



ــگاه  ــتی دانش ــت بهداش ــر معاون ــای واگی ــروه بیماریه ــس گ وب دا؛ رئی

علــوم پزشــکی شــهرکرد بــا اشــاره بــه قــرار گرفتــن در آســتانه فــرا رســیدن 

روز جهانــی هپاتیــت (ششــم مــرداد) گفــت: برنامــه حــذف هپاتیــت C در ایــران 

تــا ســال ۱۴۱۰ بــا هــدف شناســایی بــه موقــع مبتالیــان و درمــان آنهــا بــا اســتفاده از 

داروهــای موثــر و کارآمــد و کنتــرل ایــن بیمــاری در کشــور در حــال اجــرا اســت.

بــه گــزارش وب دا بــه نقــل از روابــط عمومــی معاونــت بهداشــتی؛ دکتــر شــهال شــهرجردی 

افــزود: بــا قــرار دادن واکسیناســیون هپاتیــت B در گــروه واکسیناســیون بــدو تولــد و گــروه 

ــرل آن جــزء  ــه كنت ــه کاهــش اســت ک ــت B در کشــور رو ب ــر خطــر، شــیوع هپاتی هــای پ

اهــداف عالــی نظــام ســالمت مــی باشــد.

وی، دســتیابی بــه هــدف حــذف هپاتیــت C را نیازمنــد ارتقــاء ســطح دانــش جامعــه، آموزش 

و بیماریابــی فعــال در گــروه هــای پــر خطــر بــه ویــژه بیمــاران هموفیلــی، تاالســمی، دیالیــزی، 

معتــادان تزریقــی و افــراد بــا ســابقه زنــدان دانســت و افــزود: بــا فــرا رســیدن روز جهانــی 

ــه  ــه جانب ــکاری هم ــی و هم ــت هماهنگ ــم جه ــی مغتن ــاه) فرصت ــرداد م ــت (۶ م هپاتی

تمامــی ارگانهــای مســئول بــرای افزایــش آگاهــی عمــوم جامعــه نســبت بــه راه هــای 

انتقــال، پیشــگیری و درمــان هپاتیــت هــای ویروســی و شناســایی بــه موقــع مــوارد 

هپاتیــت ویروســی اســت تــا بتوانیــم بــه حــذف بیمــاری هپاتیــت C تــا ســال ۱۴۱۰ 

و کاهــش بیشــتر مــوارد بیمــاری هپاتیــت B و C در جامعــه برســیم.

hepatitis

هپـاتیــت

ــگاه  ــتی دانش ــت بهداش ــر معاون ــای واگی ــروه بیماریه ــس گ وب دا؛ رئی

علــوم پزشــکی شــهرکرد گفــت: بیمــاری هپاتیــت «C» عواقــب بــدی را به 

ــا توجــه بــه درمــان مشــکل و پــر هزینــه آن، مهم تریــن  ــال دارد و ب دنب

راه کنتــرل ایــن بیمــاری، پیشــگیری اســت.

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

دکتــر شــهال شــهرجردی بــا بیــان اینکــه هپاتیــت (Hepatitis C) نوعــی 

ــاری  ــن بیم ــل ای ــروس عام ــط وی ــه توس ــت ک ــردار اس ــت واگی عفون

ایجــاد شــده و بــا حملــه بــه کبــد باعــث التهــاب کبــد مــی شــود افــزود: 

ــه ویــروس هپاتیــت ســی (HCV) هیــچ عالمــت  ــراد مبتــال ب اغلــب اف

ی حــس نمــی کننــد، در حقیقــت خیلــی از آنهــا حتــی ممكــن  و نشــانه

ــروس در بدنشــان موجــود مــی باشــد. ــد كــه ایــن وی اســت ندانن

ــوم  ــگاه عل ــتی دانش ــت بهداش ــر معاون ــای واگی ــروه بیماریه ــس گ رئی

ــار  ــز اظه ــاری نی ــال بیم ــای انتق ــوص راهه ــهرکرد در خص ــکی ش پزش

ــه  ــه گفت ــق خــون وجــود دارد.ب ــاری از طری ــال بیم داشــت: امــکان انتق

ــا  ــک ت ــون خش ــدن ودرون خ ــارج از ب ــط خ ــروس درمحی ــن وی وی، ای

۳مــاه زنــده مــی مانــد ولــی بــا جوشــاندن در ۱۰۰ درجــه ســانتیگراد بــه 

ــی رود. ــن م ــه از بی ــدت ۵دقیق م

ــده  ــه ش ــای تهی ــام خونه ــر تم ــال حاض ــزود: در ح ــهرجردی اف ــر ش دکت

ــه  ــی از جمل ــای عفون ــواع بیماریه ــر ان ــون از نظ ــال خ ــازمان انتق در س

ــالم  ــورت س ــا در ص ــد وتنه ــی گیرن ــرار م ــی ق ــورد بررس ــت C م هپاتی

ــه  ــان اینک ــا بی ــود.وی ب ــی ش ــار داده م ــه بیم ــق ب ــازه تزری ــودن اج ب

ــود  ــز وج ــی نی ــواد مخدرتزریق ــه م ــن ب ــن معتادی ــال در بی ــکان انتق ام

دارد تصریــح کــرد: اعتیــاد بــه مــواد مخــدر تزریقــی از علــل مهــم ابتــال 

شــد و اســتفاده از ســرنگ بــه صــورت مشــترک بیــن  بــه ویــروس می

 C,B معتــادان بــه مــواد مخــدر تزریقــی یکــی از راههــای انتقــال هپاتیــت

ــد. ــی باش ــدز) م HIV(ای

ــی  ــر خالکوب ــی چهــره نظی ــه جهــت زیبائ ــی ب وی گفــت: انجــام خالکوب

ــروس مــی باشــد. ــای انتقــال وی ــز یکــی از راهه ــا Tattoing نی ــرو ی اب

ــوم  ــگاه عل ــتی دانش ــت بهداش ــر معاون ــای واگی ــروه بیماریه ــس گ رئی

ــی در  ــاس جنس ــال را از راه تم ــای انتق ــی از راه ه ــهرکرد یک ــکی ش پزش

خــارج از چارچــوب خانــواده عنــوان کــرد و افــزود: هپاتیــت C بــه دنبــال 

ــه  ــه ب ــا توج ــت و ب ــایع نیس ــواده ش ــوب خان ــاس جنســی در چارچ تم

ــد. ــی کنن ــی م ــش بین ــر از ۵ درصــد را پی ــود خطــر کمت آمارهــای موج

 C ــت ــروس هپاتی ــت وی ــال عفون ــر انتق ــت: خط ــهرجردی گف ــر ش دکت

ــاد اســت و خطــر ابتــال درهنــگام  ازمــادران آلــوده بــه جنیــن بســیار زی

ــود دارد. ــادر وج ــوزاد وم ــون ن ــدن خ ــوط ش ــل مخل ــه دلی ــد ب تول

ــزان ابتــال  ــا طبیعــی) درمی ــوع زایمــان (ســزارین ی وی اظهــار داشــت: ن

ــه  ــت ب ــت اس ــا مثب ــش PCR آنه ــه آزمای ــی ک ــدارد و مادران ــی ن نقش

ــه  ــت ب ــال عفون ــر انتق ــون ، خط ــروس درخ ــار وی ــودن عی ــت باالب عل

ــاه  ــا ۱۸ م ــد ۹ ت ــادران بای ــن م ــوزادان ای ــذا ن ــت ل ــتر اس ــوزادان بیش ن

بعــد ازتولــد HCV Ab برایشــان چــک شــود تــا ابتــالء یاعــدم ابتــال بــه 

ــود. ــخص ش ــا مش ــت C درآنه هپاتی

ــیردهی  ــت ش ــی جه ــه منع ــت ک ــه داش ــد توج ــرد: بای ــه ک وی اضاف

ایــن مــادران وجــود نــدارد تنهــا بایــد دقــت شــود هنــگام زخــم شــدن 

حذف هپاتیت C در ایران تا سال ۱۴۱۰ با شناسایی به موقع مبتالیان و درمان آنها



پســتان مــادر خطــر انتقــال وجــود دارد.  وی خاطــر نشــان کــرد: دســت 

دادن و بوســیدن فردآلــوده،  آشــپزی کــرن و دریــک مــکان غــذا خــوردن، 

ــان،  ــن مبتالی ــزل، در آغــوش گرفت معاشــرت معمــول درمحــل کار و من

 C ــت ــال هپاتی ــك اســتخر موجــب انتق ــردن در ی از راه هــوا و شــنا ک

نمــی شــود.

بــه گفتــه وی، افــراد درمعــرض خطــر شــامل: افــرادی اســت کــه ســابقه 

مثبــت از نظــر تزریــق خــون قبــل از ســال ۱۳۷۵ دارنــد،  کارکنــان حرفــه 

ــه  ــادان ب ــی، معت ــط جنس ــاری در رواب ــالالت رفت ــود اخت ــکی، وج پزش

ــی  ــت Cم ــه هپاتی ــوده ب ــراد آل ــران اف ــی و همس ــدر تزریق ــواد مخ م

شــود.

دکتــر شــهرجردی در خصــوص انــواع HCV : نیــز گفــت: عفونــت حــاد، 

بیمــاری کوتــاه مدتــی اســت کــه در ۶ مــاه اول آلــوده شــدن بــه ایــن 

ویــروس رخ مــی دهــد و بــرای چنــد هفتــه باقــی مــی مانــد و در اکثــر 

افــراد هپاتیــت C حــاد تبدیــل بــه هپاتیــت C مزمــن مــی شــود.

ــی  ــت C مدت ــروس هپاتی ــن ، وی ــت مزم ــرد: در عفون ــه ک وی اضاف

طوالنــی در بــدن فــرد باقــی مــی مانــد و ایــن ویــروس باعث مشــکالت 

ــد مــی شــود.  ــا ســرطان کب ــدی و ی ــل ســیروز کب ــدی از قبی جــدی کب

ــان  ــود نش ــی از خ ــًا عالمت ــت C عموم ــاری هپاتی ــه داد: بیم وی ادام

ــم  ــن عالی ــد، ای ــته باش ــی داش ــاری عالمت ــه بیم ــد و زمانیک ــی ده نم

می شــامل: خســتگی ، تــب ، تهــوع و اشــتهای کــم ، درد مفاصــل 

و ماهیچــه هــا ، زرد شــدن پوســت و ســفیدی چشــم هــا ، مدفــوع زرد 

یــا کــم رنــگ باشــد.

ــرای  ــنی ب ــون واکس ــا کن ــه ت ــه اینک ــبت ب ــف نس ــراز تاس ــا اب وی ب

ــا  ــت: ب ــار داش ــدارد اظه ــود ن ــت C وج ــه هپاتی ــال ب ــگیری از ابت پیش

ــتفاده از  ــدم اس ــون ع ــت همچ ــگیری و مراقب ــای پیش ــت راهه رعای

وســــایل افــراد مبتــال نظیــر ناخــــن گیر، ریش تــــراش و مســــواک به 

طــــور مشــــترک، ضدعفونــی محل هــای آلــوده بــه خــون بــه صــورت 

کامل، پوشاندن زخـم هـــای پوســـتی در افـــراد مبتـال بـــا چسـب زخـم 

و اســتفاده از وســایل پیشــگیری (كانــدوم ) در هنــگام تمــاس جنســی 

ــه هپاتیــت ســی پیشــگیری نمــود . ــال ب ــوان از ابت مــی ت

ــوم  ــگاه عل ــتی دانش ــت بهداش ــر معاون ــای واگی ــروه بیماریه ــس گ رئی

پزشــکی شــهرکرد گفــت: الزم اســت ســرنگ مورداســتفاده جهــت تزریــق 

دارو هــا بــه شــیوه مطمئــن درســطح آشــغال قــرار گیــرد و از توصیــه 

ــان ایــن اســت کــه از اهــدای  ــه مبتالی مهــم ســازمان انتقــال خــون ب

خــون خــودداری نماینــد.

ــه  ــاد ب ــورت اعتی ــود، در ص ــی ش ــه م ــن توصی ــه داد: همچنی وی ادام

موادمخــدر تزریقــی آن را تــرک نماییــد یــا درصــورت مصــرف و تزریــق 

ــد. از وســایل مشــترک اســتفاده نکنی

دکتــر شــهرجردی ، افــراد را از خالکوبــی و تاتــو درمــکان هــای 

غیربهداشــتی و بــدون مجــوز و رابطــه هــای بــی بنــد و بــاری و رابطــه 

ــرد. ــع ک ــر من ــی پرخط جنس

وی همچنیــن متذکــر شــد، مبتالیــان بــــه هپاتیــــت ســــی جهــــت 

پیشــــگیری از ابتــــال بــــه هپاتیت b، باید واکسـن ضـد هپاتیت B را 

در صورتیکــه قبــال دریافــت نکــرده انــد تزریــق نماینــد ایــن واکســن در 

ســـه نوبـــت بـــه فواصـــل یک مـــاه و شـــش مـــاه بعد از تلقیح اولین 

ــه  ــرد ك ــه ك ــد توج ــه بای ــه البت ــود ك ــام می ش ــن، انج ــت واكسـ نوبـ

واكســـن هپاتیت B تنهـــا افـراد را در برابـــر هپاتیت B ایمـن مـی كنـد 

و در پیشـــگیری از ســـایر ویروس هـــای هپاتیــت تاثیری نـــدارد.

ــی از  ــردن آلودگ ــن ب ــرای از بی ــن روش ب ــهرجردی، سـاده تریـ ــر ش دکت

ــت C را  ــه هپاتی ــال ب ــرد مبت ــون ف ــه خ ــوده ب ــای آل ــوازم و لباس ه ل

جوشـــاندن لبـــاس و لـــوازم آلـوده پـــس از پـاک کـردن خـــون از آنها 

عنــوان کــرد و افــزود: البتـــه در صـــورتی کــه امـــکان ایــن كار وجــود 

ــد  ــده ۰.۵ درص ــفید كننـ ــای سـ ــوانید از محلـول هـ ــت، می تـ نداش

اســـتفاده كـــنید، بر این اســاس ابتـــدا این وســـائل را بـــه مـــدت نیم 

ســـاعت در ایــن محلـــول قـــرار داده و ســـپس بـــا آب ســـاده و روش 

معمولــی بشــویید. همچنیــن لباس هــای رنگــی را بهتــر اســت در الــكل 

۷۰ درصــد قــرار داده و بــه روش معمولــی بشــویید. البتــه ایــن اقدامــات 

تنهــا در صــورت آلــوده بــودن لباس هــا و لــوازم بــه خــون بایــد انجــام 

شــود.

وی ادامــه داد: افـــراد مبتــال بـــه هپاتیـــت C زمانیکــه بـــه آرایشـــگاه 

ــه  ــایل شــخصی خــود اســتفاده کننــد، ب ــد، از وس ــه می کنن مراجع

عنــوان مثــال تیــغ و دســـتگاه آن را جداگانـــه همـــراه خـــود داشـــته 

باشـــند. البتــه الزم بــه ذکــر اســت کــه آرایشــــگاه ها نیــز بایــد توجــه 

داشته باشند که هنــــگام ارائــــه خدمـــات بـــه مشـــتریان خـــود باید 

عــالوه بـــر رعایــت مـــوارد بهداشـــتی، تیغ هــــا را تعویــض كننــد.

از  ابتــال بــه هپاتیــت c گفــت:  وی در مــورد عالیــم تشــخیص 

 C ــه هپاتیــت ــرای تشــخیص ابتــال ب ی مختلــف خونــی ب آزمایش

ــود. ــی ش ــتفاده م اس

ــوم  ــگاه عل ــتی دانش ــت بهداش ــر معاون ــای واگی ــروه بیماریه ــس گ رئی

پزشــکی شــهرکرد در پایــان اظهــار داشــت: داروهایــی کــه بــرای درمــان 

هپاتیــت C اســتفاده مــی شــوندبا هــدف کمــک بــه بــدن بــرای از بیــن 

بــردن ویــروس و کاهــش خطــر ســیروز كبــدی و ســرطان كبــد اســت 

كــه بــرای عملكــرد صحیــح، داروهــای تجویــز شــده را بایــد طبق دســتور 

ــود. ــرف نم ــتی مص ــك و به درس پزش



وب دا؛ مدیــر گــروه پیشــگیری و مبــارزه بــا بیماریهــای معاونــت بهداشــتی 

ــای  ــه دانشــگاهی بیماریه ــوم پزشــکی شــهرکرد گفــت: کمیت دانشــگاه عل

زئونــوز بــا اولویــت CCHF ، ســیاه زخــم وهــاری در بیســت و پنجمیــن 

روز از تیــر مــاه ســال جــاری در ســالن اجتماعــات مرکــز بهداشــت اســتان 

برگــزار شــد.

ــت بهداشــتی؛دکتر  ــط عمومــی معاون ــل از رواب ــه نق ــزارش وب دا ب ــه گ ب

محســن آذری پــور افــزود: ایــن جلســه بــا رئیــس مرکز بهداشــت اســتان ، 

مدیــر کل امــور اجتماعــی اســتانداری ، معــاون سیاســی امنیتی اســتانداری 

نه، شــهرداران  ، مدیــر کل دامپزشــکی اســتان، فرمانــداران شــبکه هــای نه

شــبكه هــای نــه گانــه ، سرپرســتان شــبكه هــای نــه گانــه و كارشناســان 

مبــارزه بــا بیماریهــای معاونــت بهداشــتی برگــزار شــد.

وی تصریــح کــرد: در ایــن جلســه علــت افزایــش مــوارد حیــوان گزیدگــی 

در ســه مــاه اول ســال ۹۷ ومقایســه آن بــا ســال گذشــته مــورد تحلیــل و 

ارزیابــی و در خصــوص یــک مــورد فــوت ناشــی از بیمــاری ســیاه زخــم و۴ 

مــورد مشــکوک بــه  CCHFکــه در بیمارســتان هاجــر(س) بســتری بودنــد 

ــن  ــده درای ــام ش ــات انج ــزارش اقدام ــئولین، گ ــرح و مس ــی مط ، مباحث

خصــوص را بیــان نمودنــد.

ــادل نظــر اعضــاء  ــن پــس از بحــث وتب ــزود: همچنی ــور اف ــر آذری پ دکت

ــداری  ــری ، نگه ــده گی ــای زن ــایت ه ــدازی س ــوع راه ان ــد موض مقررگردی

ــالمت  ــروه س ــه کارگ ــن جلس ــرد در اولی ــای ولگ ــگ ه ــازی س ــم س وعقی

ــی اســتان مطــرح شــود. ــت غذای وامنی

وی اظهــار داشــت: همچنیــن تقویــت مراکــز جمــع آوری جمعیت ســگهای 

ولگــرد درشهرســتان هــا و اعــالم ســریع کانــون هــای آلــوده دامــی ازاداره 

کل دامپزشــکی اســتان بــه مرکــز بهداشــت اســتان و انجــام واکسیناســیون 

ســیاه زخــم در كانونهــای دام هــای آلــوده بــا شــدت بیشــتری توســط اداره 

دامپزشــكی از دیگــر مصوبــات ایــن جلســه بــود.

وب دا؛ سرپرســت گــروه ســالمت خانــواده معاونــت بهداشــتی دانشــگاه 

ــت مربــی  ــوزی تربی ــزاری دوره بازآم ــوم پزشــکی شــهرکرد، از برگ عل

ــر داد. ــان خب ــرای زایم ــی ب ی آمادگ کالس

بــه گــزارش وب دا؛ دکتــر پــوران خلفیــان افــزود: ایــن دوره از دوازدهــم 

لغایــت چهاردهــم شــهریورماه ۹۷ بــا حضــور بیــش از ۴۵ نفــر از مربیــان 

کالس هــای آمادگــی بــرای زایمــان شــاغل در مراکــز بهداشــتی و درمانــی 

شهرســتان هــای ۹ گانــه در مرکــز بهداشــت اســتان برگــزار شــد.

وی خاطــر نشــان کــرد: کالس هــای آمادگــی بــرای زایمــان ، ۸ جلســه 

۹۰ دقیقــه ای شــامل: ۴۵ دقیقــه آمــوزش تئــوری و ۴۵ دقیقــه آمــوزش 

عملــی بــود کــه بــا حضــور مــادران بــاردار پــس از هفتــه ۲۰ بــارداری و 

از ســال ۹۴ در ســطح مراکــز بهداشــتی و درمانــی اســتان برگــزار گردیــد.

ــاردار برخــوردار شــده از ایــن کالس هــا در ســال  وی، تعــداد مــادران ب

ــده در  ــوزش دی ــاردار آم ــادران ب ــداد م ــر و تع ــزار و ۳۴۰ نف ۹۴ را ۳ ه

ــه ترتیــب ۳هــزار و ۸۰۴ و ۳هــزار و ۵۲۹ نفــر  ســال هــای ۹۵ و ۹۶ را ب

ــان در  ــرای زایم ــی ب ــون ۱۶ کالس آمادگ ــا اکن ــزود: ت ــرد و اف ــالم ک اع

ــد. ــر ش ــه اســتان دای ی تابع شهرســتان

ــاردار  ــادران ب ــایع م ــکایات ش ــترس و ش ــش اس ــان، کاه ــر خلفی دکت

ــتفراغ ،  ــوع و اس ــت ته ــده و حال ــر مع ــوزش س ــر درد، س ــامل کم ش

تمایــل مــادران بــه زایمــان طبیعــی و آمــوزش تکنیــک هــای موثــر در 

كاهــش درد زایمــان را از مزایــای حضــور مــادران بــاردار در كالس هــای 

آمادگــی پیــش از زایمــان برشــمرد و افــزود: بررســی و نظــر ســنجی های 

انجــام شــده از مــادران شــركت كننــده در ایــن جلســات آموزشــی نشــان 

دهنــده میــزان بــاالی رضایتمنــدی ایــن عزیــزان از آمــوزش هــای ارائــه 

شــده بــود.

سرپرســت گــروه ســالمت خانــواده معاونــت بهداشــتی دانشــگاه علــوم 

پزشــکی شــهرکرد بــا اشــاره بــه برگــزاری کالس هــای آمادگــی پیــش از 

زایمــان در بیمارســتان هــای ســطح اســتان اظهــار داشــت: بــا برگــزاری 

ــل  ــکان تعام ــی ام ــز بهداشــتی و درمان ــا در ســطح مراک ــن کالس ه ای

ــه  ــاردار ب ــادران ب ــر م ــان ت ــی آس ــز و دسترس ــا مراك ــادران ب ــتر م بیش

آمــوزش هــای الزم فراهــم گردیــد.

ــاری از  ــال و بختی ــتان چهارمح ــت اس ــز بهداش ــی مرک ــاون فن وب دا؛ مع

برنامــه ادغــام واکســن تزریقــی فلــج اطفــال از شــهریورماه ســال جــاری 

بــرای شــیرخوارانی کــه از ایــن تاریــخ ۴ ماهــه مــی شــوند در ایــن اســتان 

خبــر داد.

ــای  ــاری ه ــه بیم ــور در جلس ــن آذری پ ــر محس ــزارش وب دا؛ دکت ــه گ ب

ــا  ــارزه ب ــئول مب ــان مس ــع کارشناس ــن در جم ــا واکس ــگیری ب ــل پیش قاب

ــه  ــای ۹ گان ــتان ه ــال شهرس ــج اطف ــه فل ــان برنام بیماری و کارشناس

ــه جــاری  ــال در برنام ــج اطف ــی فل ــن تزریق ــام واکس ــت: ادغ ــار داش اظه

ایمــن ســازی کشــور از شــهریورماه ســال ۹۴ آغــاز و بــه دالیــل مختلــف از 

ــف شــد . ــی متوق ــود واكســن در ســطح جهان ــه كمب جمل

وی تصریــح کــرد: طــی مــدت توقــف برنامــه ، تنهــا تزریــق واکســن فلــج 

اطفــال بــرای کــودکان اســتان هــای مــرزی ؛ خراســان رضــوی، خراســان 

جنوبــی، کرمــان ، هرمــزگان، سیســتان و بلوچســتان و قــم بــه دلیــل رفــت 

و آمــد بــاال از اســتان هــای مــرزی بــه ایــن اســتان ادامــه پیــدا کــرد.

بــه گفتــه دکتــر آذری پــور، در ایــن جلســه ضمــن تشــریح تاریخچــه فلــج 

ــق  ــران ، نحــوه تزری ــی آن در ســطح جهــان و ای اطفــال و وضعیــت کنون

ــج اطفــال و  ،  شــرایط نگهــداری واکســن و عــوارض واکســن تزریقــی فل

مــوارد منــع تزریــق آن بیــان شــد.

ی زئونوز  برگزار شد کمیته دانشگاهی بیماری

دوره بازآموزی تربیت مربی کالس های آمادگی برای زایمان برگزار شد

اجرای برنامه ادغام واکسن تزریقی فلج اطفال در چهارمحال و بختیاری



ــس  ــوم پزشــکی شــهرکرد و رئی ــگاه عل ــت بهداشــتی دانش وب دا؛ سرپرســت معاون

ــر  ــالوه ب ــرم ع ــام مح ــت: در ای ــاری گف ــال و بختی ــتان چهارمح ــت اس ــز بهداش مرک

ــتان از  ــطح اس ــتی در س ــم بهداش ــالمت، ۱۷ تی ــع س ــات جام ــز خدم ــان مراک بارزس

ــزاداران حســینی حضــور  ــه ع ــات ب ــه خدم ــت ۹ شــب در ارای ــح لغای ســاعت ۸ صب

ــد. فعــال دارن

بــه گــزارش وب دا؛ ســید راشــد جزایــری بــا بیــان اینکــه مدیریــت ســالمت محیــط و 

کار طبــق دســتورالعمل ابالغــی در خصــوص خدمــت رســانی در ایــام محــرم نســبت 

ــن از  ــزود: همچنی ــد اف ــی کن ــدام م ــینی اق ــه ســوگواران حس ــات دهــی ب ــه خدم ب

ســاعت ۹ شــب لغایــت ۸ صبــح روز بعــد ایــن تیــم هــا بــه صــورت آنــکال آمــاده 

ارایــه خدمــت بــه مــردم هســتند. 

ــاه  ــه اول م ــط در ده ــت محی ــین بهداش ــرد بازرس ــریح عملک ــه تش ــه ب وی در ادام

محــرم ســال گذشــته پرداخــت و افــزود: در مجمــوع از یکهــزار و ۵۷ مســجد، تکایــا 

ــد بعمــل آمــد.  و حســینیه و هیئــت تحــت پوشــش یــک هــزار و ۸۴۱ مــورد بازدی

ــرای متولیــان تهیــه و پخــت  جزایــری تعــداد کارت هــای بهداشــتی صــادر شــده ب

غــذا و توزیــع کننــدگان نــذورات طــی ایــن مــدت را ۱۴۱ مــورد اعــالم کــرد و افــزود: 

همچنیــن ۸۵۶ مــورد کنتــرل و نظــارت بــر توزیــع مــواد غذایــی در ایــن ایــام صــورت 

گرفــت. وی، تعــداد مــوارد نمونــه بــرداری از مــواد غذایــی اماکــن توزیــع نــذورات و 

نمونــه بــرداری از آب ایــن اماکــن را بــه ترتیــب ۱۵۶ و ۴۱۴ مــورد اعــالم کــرد.

ــاه  ــه اول م ــت: در ده ــهرکرد گف ــکی ش ــوم پزش ــگاه عل ــتی دانش ــاون بهداش مع

ــه  ــا عبدالل ــی در مراســم ســوگواری اب محــرم ســال ۹۶ گزارشــی از مســمومیت غذای

ــه آمــوزش هــای  ــت ارائ ــه اهمی ــا اشــاره ب ــری ب الحســین (ع) واصــل نشــد. جزای

ــا و  ــت ه ــئولین هیئ ــذورات و مس ــع ن ــت و توزی ــه، پخ ــر تهی ــان ام ــه متولی الزم ب

هیئــت امنــای مســاجد و تکایــا و مســئولین موکــب هــا و ایســتگاه هــای صلواتــی 

ــزود: در همیــن راســتا  ــه از آب و غــذا اف ــروز بیمــاری هــای منتقل در پیشــگیری از ب

ســال گذشــته ۲۱۷ جلســه آموزشــی در مســاجد، تکایــا و حســینیه هــا برگــزار شــد.

وی در پایــان، مقــدار مــواد غذایــی مشــکوک معــدوم شــده را دوهــزار و ۶۱۶ کیلوگــرم 

اعــالم کــرد و از رســیدگی بــه ۶۷ شــکایت بهداشــتی در ایــن ایــام خبــر داد.

۱۷ تیم بهداشتی در کنار بازرسان مراکز خدمات جامع سالمت آماده ارائه خدمت به 

عزاداران حسینی هستند

ــوم  ــگاه عل ــتی دانش ــت بهداش ــت معاون وب دا؛ سرپرس

پزشــکی شــهرکرد و رئیــس مرکــز بهداشــت اســتان 

ــورز  ــه مناســبت روز به ــاری گفــت: ب چهارمحــال و بختی

(۱۲ شــهریور) در مراســمی از ۲۴ بهــورز ، مربــی بهــورزی و 

ــل بعمــل آمــد. مســئول ســتاد گســترش تجلی

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

ایــن مراســم از خانــم هــا زینــب دواشــی،  کبــری 

ســمالی، جمیلــه مردانــی، لیــال احمــدی، فاطمــه امیــری، 

ــان،  ــر مهرب ــی، اخت ــه خدابخش ــری ،  فرزان ــوم قنب کلث

شــهربانو یزدانــی، بتــول چوپانــی، قمــر زمانپــور،  زینــب 

اســماعیلی، فاطمــه حیــدری، زینــب میرمرقابــی،  فریــده 

ــد. ــل آم ــل بعم ــژاد تجلی ــی ن نادعل

وی تصریــح کــرد: آقایــان احســان مهــری، بهمــن حاجــی 

پــور، رشــید مهــری بابادی، حســین اللــه یاری، علــی 

مرادپــور از دیگــر بهــورزان نمونــه اســتانی بودنــد کــه در 

ایــن مراســم مــورد تجلیــل قــرار گرفتنــد.

ــر  ــدی مدی ــهرام احم ــن از ش ــت: همچنی ــری گف جزای

بهــورزی شهرســتان فارســان، فریبــا درودگــر مربــی 

ــی  ــدری مرب ــرا حی ــن، حمی ــتان بروج ــورزی شهرس به

خــدادادی  علیرضــا  و  فارســان  بهــورزی شهرســتان 

در  کوهرنــگ  شهرســتان  گســترش  ســتاد  مســئول 

همایــش روز بهــورز تجلیــل بعمــل آمــد.

وی افــزود: از ســوی مدیریــت بیمــه ســالمت اســتان نیز 

در ایــن مراســم از زیــور ســلیمانی، زهــرا درگاهــی، مریــم 

ــت  ــی، حکم ــروزان رئیس ــمی، ف ــه قاس ــری، فاطم طاه

فدایــی ، عبــدل خیــری، محمــد خالــدی، پریــوش ایــزدی 

تجلیــل بعمــل آمــد.

ــوزش  ــز آم ــه مرک ــون س ــم اکن ــری ه ــه جزای ــه گفت ب

ــر می  ــردگان دای ــورزی در فارســان، بروجــن و ل به

کــه در مجمــوع ۱۸ مربــی بهــورزی در ایــن مراکــز 

ــتند. ــت هس ــه خدم ــغول ب مش

سرپرســت معاونــت بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی 

ــز  ــی مرک ــت آموزش ــاز فعالی ــه آغ ــه ب ــهرکرد در ادام ش

بهــورزی فارســان از ســال ۱۳۶۷ اشــاره داشــت و افــزود: از 

ابتــدای فعالیــت ایــن مرکــز تــا کنــون ۲۵ دوره آموزشــی 

در ایــن مرکــز برگــزار شــده اســت.

ــن از  ــورزی بروج ــوزش به ــز آم ــرد: مراک ــه ک وی اضاف

ــه  ــه کار و ب ــاز ب ــردگان از ســال ۱۳۶۵ آغ ســال ۱۳۶۳ و ل

ــن مراکــز  ترتیــب ۱۵ و ۲۲ دوره آمــوزش بهــورز در ای

ــت. ــده اس ــزار ش برگ

ــف  ــای تعری ــاخص ه ــاس ش ــر اس ــت: ب ــری گف جزای

شــده بــه ازای هــر یکهــزار و ۲۰۰ نفــر یــک بهــورز خانــم 

و یــک بهــورز آقــا بایــد فعالیــت داشــته باشــند کــه در 

حــال حاضــر ۶۷۰ بهــورز مشــغول بــه خدمــت هســتند و 

بــا توجــه بــه بازنشســتگی ۸۵ بهــورز از ســال ۱۳۹۷ تــا 

ســال ۱۳۹۹ و تعــداد پســت هــای بالتصــدی موجــود، بــا 

کمبــود ۱۶۵ بهــورز در اســتان مواجــه هســتیم.

ــورزی  ــوز به ــش آم ــر ۳۳ دان ــال حاض ــزود: در ح وی اف

ــذب ۵۵  ــوز ج ــتند و مج ــل هس ــه تحصی ــغول ب مش

ــه  ــه زمین ــده ک ــذ ش ــاری اخ ــال ج ــوز در س ــش آم دان

ــت. ــام اس ــال انج ــان در ح ــرش آن ــذب و پذی ج

تجلیل از بهورزان نمونه استانی همزمان با روز بهورز



آیین تکریم و معارفه سرپرست مرکز 
بهداشت شهرستان شهرکرد

مراسم عطر افشانی گلزار مطهر شهدا به مناسبت 
سالروز شهادت شهیدان باهنر و رجایی

ایستگاه سالمت در راستای طرح شهید رهنمون
(مرکز بهداشت شهرستان شهرکرد)

خدمات رایگان و ایستگاه سالمت بسیج جامعه 
پزشکی در منطقه ۳۲ مهدیه

همایش عفاف و حجاب در سالن اجتماعات مرکز 
بهداشت شهرستان شهرکرد



وب دا؛ تفاهم نامه تاسیس و راه اندازی درمانگاههای تخصصی دیابت ابالغ شد.

ــهرکرد؛ در  ــکی ش ــوم پزش ــگاه عل ــان دانش ــت درم ــی معاون ــط عموم ــل از رواب ــه نق ــزارش وب دا ب ــه گ ب

ــر  ــه اســناد باالدســتی نظی ــدی ب ــه و پایبن ــاء ســالمت جامع ــت ارتق ــزی هــای کالن جه ــه ری راســتای برنام

ســند ملــی پیشــگیری و کنتــرل بیماریهــای غیرواگیــر، وزارت بهداشــت درمــان و آمــوزش پزشــکی اقــدام بــه 

ی تخصصــی دیابــت بیــن معاونتهــای درمــان ،  عقــد تفاهم تاســیس ، تجهیــز و راه انــدازی درمانگاه

ــوده اســت. بهداشــت و آموزشــی نم

گفتنــی اســت، هــدف از ایــن اقــدام ، ارائــه خدمــات اســتاندارد بــر اســاس گایدالینهــای کشــوری دیابــت بــه 

جامعــه مــی باشــد.

وب دا؛ کارشــناس روانپزشــکی و درمــان اعتیــاد دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد 

ــات  ــای خدم ــوص ارتق ــادل نظــر در خص ــی و تب ــم اندیش ــت ه ــزاری نشس از برگ

ــزود: ایــن  ــر داد و اف ــر مراکــز درمــان ســوء مصــرف مــواد خب درمــان و نظــارت ب

جلســه بــا حضــور مســئولین فنــی مراکــز ، دبیــر شــورای هماهنگــی مبــارزه بــا مواد 

مخــدر اســتان و واحــد درمــان بیماریهــا و نظــارت بــر مراكــز درمــان ســوء مصــرف 

ــان  ــت درم ــات معاون ــالن اجتماع ــل س ــه ۱۰/۵/۹۷ در مح ــنبه مورخ در روز چهارش

برگــزار شــد . 

ــده هــا در مراكــز ،  ــه نقــل از معاونــت درمــان؛ ارژنــگ فریدونــی افــزود: در ایــن جلســه در خصــوص یكســان ســازی فرمــت پرون ــه گــزارش وب دا ب ب

جلوگیــری از نشــت دارو ، تعرفــه هــای درمانــی ، اســتفاده از تســهیالت اشــتغال بهبــود یافتــگان از اعتیــاد ، بیمــه درمــان اعتیــاد و... بحــث 

و تبــادل نظــر شــد. 

به گفته وی، در پایان شرکت کنندگان به بیان نظرات و مشکالت موجود پرداختند که با استقبال مسئولین ، 

آمادگی خود را برای هرچه بهتر شدن نحوه ارائه خدمت به مددجویان اعالم 

نمودند.

ابالغ تفاهم نامه تاسیس و راه اندازی درمانگاههای تخصصی دیابت

برگزاری جلسه هم اندیشی مسئولین فنی مراکز درمان سوء مصرف مواد در استان

وب دا؛ معــاون درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی، خدمــات بهداشــتی و درمانــی 

ــنواره  ــن جش ــگاه در اولی ــن دانش ــق ای ــور موف ــاری از حض ــال و بختی چهارمح

ــران  ــور در ته ــارف کش ــع و مص ــت مناب ــتانی در مدیری ــق بیمارس ــارب موف تج

ــر داد. خب

بــه گــزارش وب دا؛ دکتــر محســن درخشــان افــزود: ایــن جشــنواره بــه منظــور 

کاهــش هزینــه هــا و مدیریــت منابــع بــا اســتفاده از تمــام ابزارهــا و ابتــکارات 

ــای  ــه ه ــت هزین ــات و مدیری ــت خدم ــا کیفی ــگ ارتق ــج فرهن ــدف تروی ــا ه ب

ــان وزارت بهداشــت  ــت درم ــه همــت معاون ــی ب حــوزه ســالمت در ســطح مل

روز شــنبه مــورخ ۱۰ شــهریور مــاه در ســالن همایــش هــای رازی دانشــگاه علــوم 

پزشــکی ایــران از ســاعت ۷.۳۰ آغــاز و تــا ســاعت ۱۴ ادامــه داشــت.

ــاز اجــرای برنامــه  ــار ســال از آغ ــه گذشــت چه ــا عنایــت ب ــح کــرد: ب وی تصری

تحــول نظــام ســالمت و تــالش همــه جانبــه جهــت برنامــه هــا و بهــره بــرداری 

مناســب از پــروژه هــای مرتبــط بــا محوریــت مدیریــت بهینــه منابــع و افزایــش 

ــوان یکــی از اولویــت هــای مهــم در سیاســتگذاری کالن  ــه عن ــه ب بهــره وری ک

ــادی و  ــت جه ــرد مدیری ــا رویک ــژه ب ــای وی ــام فعالیته ــالمت و انج ــام س نظ

انقالبــی در راســتای اســتمرار برنامــه تحــول نظــام ســالمت برگــزار شــد.

ــارب  ــت تج ــرای ثب ــامانه ای ب ــدازی س ــه راه ان ــاره ب ــا اش ــان ب ــر درخش دکت

ــق در  ــه موف ــدت ۱۳۰۰ تجرب ــن م ــزود: در ای ــل، اف ــاه قب ــه م ــتانی از س بیمارس

ســامانه بارگــذاری شــد کــه ۱۰۰ داور ایــن تجــارب را بررســی کــرده و هــر تجربــه 

ــر  ــارب برت ــدادی از تج ــروز از تع ــه ام ــد ک ــی ش ــف ارزیاب ــط ۲ داور مختل توس

ــتان  ــه بیمارس ــک تجرب ــن ی ــتان بروج ــه وی، بیمارس ــه گفت ــی گردید.ب قدردان

ــتان  ــه و بیمارس ــی ۳ تجرب ــن اجتماع ــتان تامی ــه بیمارس ــک تجرب ــردگان ی ل

کاشــانی ۱۰ تجربــه بیمارســتان هاجــر ۱۳ تجربــه در ایــن جشــنواره ارائــه نمودنــد 

ــر اســاس آخریــن گــزارش از ۴ تجربــه دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد  کــه ب

كــه مــورد تقدیــر قــرار گرفتنــد ۲ تجربــه از بیمارســتان هاجــر (س) و  ۲ تجربــه 

ــود. ــه كاشــانی شــهركرد ب ــت الل از بیمارســتان آی

حضور دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در اولین جشنواره تجارب موفق بیمارستانی در مدیریت منابع و مصارف 

کشور در تهران



برگزاری کنفرانس آموزشی سل در معاونت درمان

موفقیت دو بیمارستان آیت الله کاشانی و هاجر(س) شهرکرد برای کسب لوح استانی 

در "اولین جشنواره ملی تجارب موفق بیمارستانی"

تهران سالن همایش

وب دا؛ کارشــناس مســئول کنتــرل عفونــت هــای 

از  شــهرکرد  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  بیمارســتانی 

برگــزاری کنفرانــس آموزشــی ســل در معاونــت درمــان 

ــر داد. ــگاه خب ــن دانش ای

بــه گــزارش وب دا؛ حمیــرا محمــدی بــا اعــالم ایــن خبــر 

شــد که  افــزود: ســل یــک بیمــاری عفونــی واگیــردار می

از ســالهای بســیار دور وجــود داشــته و افراد بســیاری در 

ند. ایــن بیمــاری در  دنیــا بــه ایــن بیمــاری مبتــال شــده

اثــر ورود و تکثیــر مایکوباتریــوم توبرکلوزیــس در بــدن و 

بخصــوص ریــه هــا ایجــاد مــی شــود.

وی تصریــح کــرد: امــروزه در دنیــا هــر ســاله بیــش از ۸ 

میلیــون نفــر بــه ایــن بیمــاری مبتــال مــی شــوند و تــا 

کنــون یــک ســوم مــردم جهــان بــدون آنکــه احســاس 

بیمــاری کننــد بــه میکــروب ایــن بیمــاری آلــوده 

ند. ــده ش

بــه گفتــه وی، در ایــن نشســت کــه در تاریــخ ۱۵  تیرماه 

ــزار شــد، ســوپروایزر  ــان برگ ــت درم ۹۷ در محــل معاون

پرســتاران  عفونــت،  کنتــرل  ســوپروایزر  آموزشــی، 

ی عفونــی، داخلــی و ریــه ، اورژانــس و اطفــال  بخش

ــور  ــتانها حض ــتی بیمارس ــده ور بهداش ــن دی ، همچنی

ــتند . داش

محمــدی، اهمیــت بیمــاری و اپیدمیولــوژی ســل، 

نهفتــه،  و ســل  فعــال  درمــان ســل  و  تشــخیص 

ــل را از  ــت در س ــرل عفون ــی و کنت ی داروی مقاومت

مــوارد ارائــه شــده در ایــن برنامــه آموزشــی عنــوان کرد.

وب دا؛ معــاون درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی، خدمــات بهداشــتی و درمانــی 

ــه  ــت الل ــی آی ــی و درمان ــز آموزش ــت دو مرک ــاری از موفقی ــال و بختی چهارمح

ــی  ــنواره مل ــن جش ــتانی "اولی ــوح اس ــب ل ــرای کس ــر(س) ب ــانی و هاج کاش

ــر داد. ــارف خب ــع و مص ــت مناب ــتانی" در مدیری ــق بیمارس ــارب موف تج

ــه  ــت الل ــتان آی ــزود: بیمارس ــان اف ــن درخش ــر محس ــزارش وب دا؛ دکت ــه گ ب

ــاد دارو و  ــه اقتص ــارف در حیط ــع و مص ــت مناب ــتای مدیری ــانی در راس کاش

ــوح  ــن ل ــت ای ــز دریاف ــه حائ ــاد تغذی ــه اقتص ــر(س) در حیط ــتان هاج بیمارس

ــد. شــده ان

بــه گفتــه وی، در متــن لوحــی کــه از ســوی دکتــر قاســم جــان بابایــی معاونــت 

ــتان  ــن دوبیمارس ــه ای ــکی ب ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم ــان وزارت بهداش درم

ــم شــده آمــده اســت؛ اجــرای برنامــه تحــول نظــام ســالمت کــه نقطــه  تقدی

ــزاران  ــی کارگ ــزم مل ــانه ی ع ــت، نش ــور اس ــالمت کش ــخ س ــی در تاری عطف

ــی از  ــوان یك ــه عن ــوزه ب ــن ح ــن در ای ــگرف و بنیادی ــر ش ــرای تغیی ــالمت ب س

ــت. ــه اس ــه جانب ــدار و هم ــعه پای ــای توس محوره

دکتــر درخشــان گفــت: ایــن مقــام مســئول در ادامــه ، همــت واال و خدمــات 

ارزشــمند تمامــی همــکاران و دســت انــدرکاران حــوزه ســالمت ایــن دو 

ــاد دارو و  ــه اقتص ــارف در حیط ــع و مص ــت مناب ــتای مدیری ــتان در راس بیمارس

اقتصــاد تغذیــه را قابــل تحســین و ســتودنی دانســته و ابــراز امیــدواری کــرده 

ــوم در ســایه  ــن مــرز و ب ــان ای ــه هموطن ــن تــالش و خدمــت ب ــه ای اســت، ک

ــا و همیشــگی باشــد. ــان پای ــد من ــه خداون ــوکل ب ت



تشریح دستاوردهای برنامه تحول نظام سالمت در چهارمحال و بختیاری در حضور وزیر بهداشت

ــت،  ــرم بهداش ــر محت ــمی وزی ــر هاش ــور دکت ــا حض ــه ای ب وب دا؛ در جلس

ــول  ــه تح ــرد برنام ــزارش عملک ــه گ ــن ارائ ــکی ضم ــوزش پزش ــان و آم درم

نظــام ســالمت و مدیریــت منابــع و مصــارف و هزینــه هــای درمــان توســط 

مســئولین دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان چهارمحــال و بختیــاری، از 

کاهــش پرداختــی از جیــب مــردم جهــت هزینــه هــای درمــان بعنــوان یکــی 

ــاد شــد. ــه تحــول نظــام ســالمت ی ــن دســتاوردهای برنام از بزرگتری

ــهرکرد در  ــکی ش ــوم پزش ــگاه عل ــان دانش ــاون درم ــزارش وب دا؛ مع ــه گ ب

نشســت هــم اندیشــی اعضــای هیئــت علمــی و هیئــت رئیســه دانشــگاه 

علــوم پزشــکی شــهرکرد بــا حضــور وزیــر بهداشــت ، نماینــدگان شهرســتان 

هــای نــه گانــه در مجلــس شــورای اســالمی، اســتاندار محتــرم، ریاســت و 

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

ــه  ــی تابع ــبکه هــای بهداشــتی و درمان پزشــکی، روســا بیمارســتان هــا، ش

ــالغ  ــی اب ــت: در پ ــار داش ــئولین دانشــگاه اظه ــدادی از مس ــگاه و تع دانش

ــردم  ــی م ــازی دسترس ــم س ــا فراه ــالمت ب ــام س ــول نظ ــای تح ــه ه برنام

اســتان بــه خدمــات درمانــی تحــول بزرگــی در عرصــه درمــان اســتان رخ داد 

ــد. ــردم مرتفــع گردی ــی م ــادی از نیازهــای درمان و بخــش زی

دکتــر محســن درخشــان تصریــح کــرد: کاهــش پرداخــت از جیــب 

ــر از  ــه کمت ــه بیمارســتان هــای تابعــه ب ــده ب بیمــاران بســتری مراجعــه کنن

ــاران  ــه بیم ــه ب ــورد ارائ ــی م ــات درمان ــد خدم ــش ۹۰ درص ۶ درصد، پوش

بســتری توســط ســازمان هــای بیمــه از جملــه دســتاوردهای برنامــه تحــول 

ــت. ــوده اس ــاری ب ــال و بختی ــالمت در چهارمح ــام س نظ

وی گفــت: همچنیــن اجــرای کامــل برنامــه حمایــت از مانــدگاری پزشــکان 

ــات  ــه خدم ــی ، دسترســی ب ــوان شــاخص اصل ــه بعن در مناطــق محــروم ک

ســالمت در مناطــق محــروم بــه شــکل مناســبی گردیــده اســت و بیــش از 

۸۰ درصــد در قالــب برنامــه تحــول نظــام ســالمت بــا بیمارســتانها همــکاری 

داشــته انــد.

وی افــزود: همچنیــن در اثــر اســتقرار بســته ارتقــاء کیفیــت خدمــات ویزیــت 

در کلینیــک هــای دانشــگاهی و توســعه کلینیــک هــا، بــار مراجعات ســرپایی 

و پاراکلینیــك رشــد ۴۰ درصــدی داشــته و بــه طــور چشــمگیری نســبت بــه 

قبــل از برنامــه تحــول افزایــش یافتــه اســت.

ــر  ــاری خاط ــال و بختی ــکی چهارمح ــوم پزش ــگاه عل ــان دانش ــاون درم مع

ــان کــرد: در پــی اجــرای برنامــه ضمــن ارتقــاء کیفیــت هتلینــگ  نش

ــا  ــتانی ب ــای بیمارس و فضاه ــوم بخش ــک س ــش از ی ــتانها بی بیمارس

ــدند. ــازی ش ــا استانداردس ــازی و ی ــه بازس ــص یافت ــارات تخصی اعتب

وی، اســتقرار ۱۳ رشــته تخصصــی بــه صــورت مقیــم در بیمارســتانهای تابعــه 

دانشــگاه جهــت ارائــه بــه موقــع خدمــات پزشــکی و کاهــش زمــان تعییــن 

تکلیــف بیمــاران بویــژه در بخــش اورژانــس را از دیگــر دســتاوردهای اجــرای 

برنامــه تحــول نظــام ســالمت در اســتان برشــمرد.

بــه گفتــه وی، جلوگیــری از ارجــاع بیمــاران جهــت تامیــن دارو و تجهیــزات 

ــاع  ــره ارج ــاماندهی زنجی ــق س ــتان از طری ــارج از بیمارس ــه خ ــات ب و خدم

خدمــات بیمارســتانی بــه گونــه ای بــوده اســت کــه چهارمحــال و بختیــاری 

ــوارد  ــداد م ــاندن تع ــر رس ــه صف ــق ب ــتانهای موف ــی از اس ــوان یک ــه عن ب



ارجاعــی خــارج از بیمارســتان مــی باشــد.

وی، اجــرای کتــاب ارزش نســبی خدمــات ســالمت، اجــرای طــرح پرداخــت 

ــان و پزشــکان، تکمیــل پــروژه هــای نیمــه تمــام  ــر عملکــرد کارکن مبتنــی ب

ــكان  ــات پزش ــه خدم ــردم ب ــی م ــازی دسترس ــم س ــا و فراه ــك ه كلینی

متخصــص، رشــد ۳۴ درصــدی حجــم خدمــات بســتری و اعمــال جراحــی، 

ــال  ــه دنب ــا ب ــتان ه ــرمایه ای و بیمارس ــكی س ــزات پزش ــود تجهی ــع كمب رف

افزایــش ســطح اعتبــارات تخصیــص یافتــه ، بهبــود تعرفــه هــای خدمــات 

درمانــی و تامیــن رضایــت نســبی اكثریــت پزشــكان و كاركنــان نســبت بــه 

ــرد  ــر عملك ــی ب ــت مبتن ــه پرداخ ــرای برنام ــا اج ــه ب ــل از برنام ــالهای قب س

ــال و  ــالمت در چهارمح ــام س ــول نظ ــه تح ــتارودهای برنام ــر دس را از دیگ

ــرد. ــوان ك ــاری عن بختی

وی بــا اشــاره بــه اهمیــت توجــه بــه ســالمت نــوزاد و مــادر ، افتتــاح بخــش 

مــادران پرخطــر را از دیگــر اقدامــات موثــر در راســتای حفظ و ارتقاء ســالمت 

مــادر و نــوزادان عنــوان کــرد و افــزود: بخــش مــادران پرخطــر بیمارســتان 

ــا اجــرای برنامــه تحــول نظــام ســالمت  ــا ۲۶ تخــت فعــال ب هاجــر(س) ب

افتتــاح گردیــد.

دکتــر درخشــان، بــا اشــاره بــه فعــال بــودن یــک هــزارو ۴۴۹ تخــت در مراکــز 

ــرد و  ــالم ک ــد اع ــب اشــغال تخــت را ۷۲ درص ــن اســتان ،  ضری ــی ای درمان

افــزود: در حــال حاضــر نســبت تخــت بــه هــزار نفــر جمعیــت ۱.۵ اســت.

وی، تعــداد مراجعــات بســتری در ســه ماهــه اول ســال جــاری را ۳۶هــزار و 

۸۹ مــورد اعــالم کــرد و افــزود: همچنیــن طــی ایــن مــدت ۱۳۸ هــزار و ۵۷۵ 

مــورد مراجعــات بــه اورژانــس داشــته ایــم.

وی تعــداد مراجعــات کلینیــک هــا و مراجعــات پاراکلینیــک را در ســه ماهــه 

نخســت ســال ۹۷ بــه ترتیــب ۲۱۹هــزارو ۹۹۰ و ۳۲۶هــزار و ۸۵۲ مــورد اعــالم 

کــرد و اظهــار داشــت: طــی ایــن مــدت ۱۳هــزار و ۸۵۹ مــورد خدمــات اعمــال 

جراحــی ارائــه شــده اســت.

ــی  ــتی و درمان ــات بهداش ــکی، خدم ــوم پزش ــگاه عل ــان دانش ــاون درم مع

چهارمحــال و بختیــاری ، بــا اشــاره بــه اینکــه ترویــج زایمــان طبیعــی یکــی 

ــالمت  ــام س ــول نظ ــه تح ــب برنام ــت در قال ــی دول ــای خدمت ــته ه از بس

ــا رایــگان شــدن زایمــان طبیعــی و کاهــش ســزارین  بــوده اســت افــزود: ب

و نهایتــًا افزایــش آگاهــی مــادران بــاردار نســبت بــه قبــل جهــت انتخــاب 

ــت. ــته شــده اس ــتا برداش ــن راس ــری در ای ــی گام موث ــان طبیع روش زایم

ــورد  ــاه دوهــزار و ۱۹۴ م ــا خردادم ــدای ســال جــاری ت ــه داد، از ابت وی ادام

زایمــان طبیعــی در اســتان انجــام شــده اســت.

ــام  ــول نظ ــه تح ــرای برنام ــه اج ــه در نتیج ــان اینک ــا بی ــان ب ــر درخش دکت

ســالمت، اکثــر خدمــات رشــد مناســبی داشــته انــد افــزود: علــی رغــم رشــد 

خدمــات و افزایــش ســطح دسترســی مــردم ، دوشــاخص نســبت تخــت بــه 

جمعیــت و پرســتار بــه تخــت افزایــش نداشــته انــد.

ــارم  ــوم و چه ــان س ــراه ایش ــت هم ــت و هیئ ــر بهداش ــت، وزی ــی اس گفتن

مردادمــاه ۹۷ بــه منظــور بررســی رونــد اجــرا و دســتاوردهای برنامــه تحــول 

ــه  نظــام ســالمت، افتتــاح طــرح هــای توســعه بیمارســتان هــای آیــت الل

کاشــانی شــهرکرد و شــهداء لــردگان و اورژانــس هوایــی و تعــدادی از 

ــرد. ــفر ک ــاری س ــال و بختی ــه چهارمح ــی ب ــت و درمان ی بهداش پروژه



اشتغال به تحصیل ۳۸۰ دانشجو در دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

ارتقاء مرتبه علمی دو تن از اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

ــوم پزشــکی شــهرکرد در  وب دا؛ سرپرســت دانشــکده پیراپزشــکی دانشــگاه عل

مصاحبــه بــا خبرنــگار مفــدا شــهرکرد، تعــداد دانشــجویان مشــغول بــه تحصیــل 

در ایــن دانشــکده را ۳۸۰ نفــر اعــالم كــرد.

بــه گــزارش وب دا بــه نقــل از مفــدا؛ دکتــر علــی حســن پــور دهکــردی افــزود: 

ایــن دانشــجویان در رشــته هــای علــوم آزمایشــگاهی، رادیولــوژی و هوشــبری 

در مقاطــع کارشناســی پیوســته و ناپیوســته مشــغول بــه تحصیــل می باشــند.

وی بــا بیــان اینکــه، دانشــجویان ایــن دانشــکده تــا چندمــاه پیــش از حداقــل 

ی  امکانــات آموزشــی و رفاهــی هــم برخــوردار نبودنــد، بــه مجمــوع فعالیت

ــن  ــه ای ــود ب ــاب خ ــان انتص ــدت زم ــته (م ــاه گذش ــه در ۹ م ــورت گرفت ص

ــت. ــاره داش ــئولیت) اش مس

وی در ایــن خصــوص اظهــار داشــت: بــه کمــک کادر آموزشــی جدیــد فعالیــت 

ــه  ــرآن داشــتیم ک ــرده و ســعی ب ــاز ک ــه آغ ــی و پای ــا کارهــای زیربنای خــود را ب

ســاختار و اســاس ســاختمان را نظــم و ســامان ببخشــیم. 

ــای  ــرده فض ــای م ــتفاده از فضاه ــا اس ــدا ب ــت: درابت ــور گف ــن پ ــر حس دکت

آموزشــی را از ۶۰متــر بــه ۳۰۰ متــر افزایــش دادیــم و تعــداد کالس هــا را از ۲ بــه 

ــاندیم. ــس رس ــالن کنفران ــک س ۵ کالس و ی

وی در رابطــه بــا توســعه رشــته هــای کارشناســی ارشــد و تحصیــالت تکمیلــی 

ــروس  ــد وی ــی ارش ــای کارشناس ــته ه ــه رش ــتیم ک ــالش هس ــرد: در ت ــان ک بی

شناســی، رادیولــوژی، فیزیوتراپــی، کاردرمانــی، رادیوتراپــی، هماتولــوژی و 

ــم. ــه كنی ــا اضاف ــته ه ــه ســایر رش ــات را ب ــاوری اطالع فن

دکتــر حســن پــور در خصــوص وضعیــت واحــد پژوهشــی و کمیتــه تحقیقــات 

ــه مــدت هــا  ــاری خــدا، واحــد پژوهشــی ک ــه ی ــز گفــت: ب ــن دانشــکده نی ای

تعطیــل بــود را دوبــاره راه انــدازی کردیــم و در همیــن مــدت کوتــاه دانشــجویان 

حدود۲۰پروپــوزال ثبــت كــرده انــد و تعــداد انجمــن هــای علمــی را از یــك مــورد 

ــن دانشــکده و  ــه ۴ انجمــن رســاندیم.وی از بهترشــدن وضعیــت محوطــه ای ب

فضــای ســبز آن گفــت و بیــان کــرد کــه در مــاه هــای آتــی وضعیــت دانشــکده 

چــه از لحــاظ آموزشــی و چــه از لحــاظ رفاهــی و امكانــات بهتــر خواهــد شــد.

ــجویان  ــزاران دانش ــت گ ــئوالن را خدم ــام مس ــود و تم ــور، خ ــن پ دکترحس

دانســت و بیــان کــرد: مــا در هــر زمانــی از شــبانه روز و بــدون گرفتــن وقــت 

قبلــی پذیــرای نظــرات، انتقــادات، پیشــنهادات و مشــکالت دانشــجویان 

ــتیم. هس

وی، در پایــان از مســئوالنی کــه درمعاونــت بــرای حــل مشــکالت دانشــجویان 

تــالش و همــکاری مــی کننــد تشــکر کــرد.

وب دا؛ سرپرست معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، از ارتقاء مرتبه علمی دو تن از اساتید این دانشگاه خبر داد.

بــه گــزارش وب دا؛ دکتــر بــرزو خالــدی فــر افــزود: طبــق مصوبــه هجدهمیــن جلســه هیئــت ممیــزه مــورخ ۹۷/۴/۴ دانشــگاه دکتــر ســروش امانــی بــا کســب 

۲۱۳/۶۸۳ امتیــاز (مــاده یــک ۱۶ امتیــاز، مــاده دو ۷۴۸/ ۱۲۵ امتیــاز، مــاده ســه ۳۶/۹۳۵ امتیــاز ، مــاده چهــار ۳۵ امتیــاز ) از مرتبــه اســتادیاری بــه دانشــیاری 

ارتقــاء یافــت.

وی تصریــح کــرد: دکتــر فاضــل محمــدی مقــدم نیــز طبــق مصوبــه هجدهمیــن جلســه هیئــت ممیــزه دانشــگاه در تاریــخ مذکــور بــا کســب 

ــاز،  ــاز (مــاده یــک ۲۶/۵ امتی ــاده ۱۸۱/۷۳۴ امتی ــاز ، م ــه ۳۶/۸۵۹ امتی ــاده س ــاز، م ــاده دو ۹۲/۱۷۵ امتی م

 ( امتیــاز   ۲۶/۲ ازمرتبــه اســتادیاری بــه دانشــیاری ارتقــاء یافــت.چهــار 

اضافــه کــرد: ضمــن ارج نهــادن بــه تالشــهای دکتــر خالدی 

خالصانــه ایــن دو عزیــز درجایــگاه مقــدس هیات 

ــا  ــزون آنه ــات روزاف علمــی دوام عــزت وتوفیق

ــی مســئلت  ــارک وتعال ــد تب را ازدرگاه خداون

مــی نمائیــم.



برگزاری نشست معاونین آموزشی دانشگاههای کالن منطقه ۷ در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

کسب موفقیت دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در دهمین دوره المپیاد علمی دانشجویی

دوره بازآموزی طب کار در شهرکرد برگزار شد

وب دا؛ سرپرســت معاونــت آموزشــی دانشــگاه علــوم پزشــکی، خدمــات 

بهداشــتی و درمانــی چهارمحــال و بختیــاری گفــت: نشســت معاونیــن آموزشــی 

دانشــگاههای کالن منطقــه ۷ در تاریــخ ۹۷/۵/۱۸ بــا حضــور ریاســت دانشــگاه 

ــات  ــز مطالع ــتان مراک ــی و سرپرس ــن آموزش ــهرکرد، معاونی ــکی ش ــوم پزش عل

وتوســعه آمــوزش پزشــکی، دبیــران اجرایــی و مســئولین بســته هــای تحــول 

ــوم  ــگاه عل ــینا دانش ــن س ــاالر اب ــه ۷ درت ــگاههای كالن منطق ــوزش، دانش درآم

ــزار شــد. ــر برگ ــت ۱۶ بعــداز ظه ــح لغای پزشــكی شــهركرد از ســاعت ۸ صب

بــه گــزارش وب دا؛ دکتــر بــرزو خالــدی فــر افــزود: در ایــن نشســت ابتدا ریاســت 

دانشــگاه ضمــن خیــر مقــدم به حضــار در خصــوص اهمیــت و ضــرورت آموزش 

ــکی،  ــوزش پزش ــول در آم ــای تح ــته ه ــازی بس ــی س ــکی و اجرای ــوم پزش عل

ــر  ــط دکت ــه توس ــی برنام ــا معرف ــه ب ــپس برنام ــود و س ــراد نم ــخنانی را ای س

صبــری معاونــت آموزشــی دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان ادامــه پیــدا کــرد. 

ــای  ــه ریــزی جهــت فعالیته ــه بررســی و برنام ــن جلســه ب ــه وی، در ای ــه گفت ب

مربــوط بــه بســته هــای تحــول در آمــوزش پرداختــه شــد و مــواردی از قبیــل 

ی  یــزی و بررســی دســتورالعمل مربــوط بــه اقدامــات مشــترک دانشــگاه برنامه

ــوص  ــه در خص ــگاههای کالن منطق ــه دانش ــم نام ــی تفاه ــه، بررس کالن منطق

قــرار گیــری لینــک هــر دانشــگاه درتــار نمــای ســایر دانشــگاهها، ارائــه 

پیــش نویــس آییــن نامــه نظــارت بــر آمــوزش عالــی ســالمت در بخــش 

غیــر دولتــی ( دانشــگاه آزاد ) و .....در کارگــروه معاونیــن و مدیــران مرکــز 

ــزی  ــه ری ــق برنام ــت ۱۳ طب ــاعت ۱۰ لغای ــد. از س ــی ش ــات بررس مطالع

انجــام شــده بمــوازات برگــزاری جلســات معاونیــن و مدیــران، كار 

ــوزش  ــامل آم ــوزش ش ــول در آم ــای تح ــته ه ــص بس ــای تخص گروهه

ــگاری و مرجعیــت علمــی، اعتباربخشــی موسســه ای،  ــده ن مجــازی، آین

برنامــه هــا و بیمارســتان آموزشــی، حركــت بســوی دانشــگاه هــای نســل 

ســوم، ارتقــای نظــام ارزیابــی آزمــون هــا، توســعه راهبــردی و ماموریــت 

گرایــی، آمایــش ســرزمین، بیــن الملــل ســازی، اعتــالی اخــالق حرفــه ای، 

ــن ســینا،  ــاالر اب ــای ت ــاء زیرســاختها و آمــوزش پاســخگو در كارگاهه ارتق

نشســت تخصصــی خــود را در خصــوص برنامــه عملیاتــی بســته هــای 

مربوطــه در ســال ۱۳۹۷  تشــكیل دادنــد.

ــز  ــران مراک ــه، مدی ــت مربوط ــن در نشس ــت: همچنی ــر گف ــدی ف ــر خال دکت

مطالعــات دانشــگاههای کالن منطقــه، گــزارش عملکــرد و فعالیــت هــای 

پیش شــده از بســته هــای واگــذار شــده بــه هــر دانشــگاه (دانشــگاه علوم 

پزشــکی شــهرکرد در دو بســته آمــوزش مجــازی و ارتقــائ نظــام آزمــون هــا) 

ــد و از ســاعت ۱۴  ــه دادن و اعتباربخشــی كوریكولــوم دوره پزشــكی عمومــی ارائ

لغایــت ۱۶، مســئولین بســته هــای تحــول در آمــوزش كالن منطقــه، گزارشــی از 

نشســت تخصصــی، پیشــنهادها و راهكارهــای 

جهــت اجرایــی شــدن فعالیتهــا، ارائــه دادنــد. 

ــن  ــت، معاونی ــه نشس ــت: در اختتامیی وی گف

ــکر  ــن تش ــه، ضم ــای کالن منطق ــگاه ه دانش

ــهرکرد جهــت  ــکی ش ــوم پزش از دانشــگاه عل

و  نمــوده  تشــكر  نشســت  ایــن  میزبانــی 

جهــت برگــزاری نشســت بعــدی معاونیــن 

ــزی  ــه ری ــازی برنام ــورت مج ــه بص كالن منطق

ــد. نمودن

ــکی شــهرکرد، از  ــگاه علــوم پزش وب دا؛ سرپرســت معاونــت آموزشــی دانش

موفقیــت دانشــجویان ایــن دانشــگاه بــرای کســب موفقیــت در دهمیــن المپیاد 

ــر داد. ــوم پزشــکی سراســر کشــور خب علمــی دانشــجویان دانشــگاه هــای عل

ــز انفــرادی  ــدال برن ــزود: م ــر اف ــدی ف ــرزو خال ــر ب ــزارش وب دا؛ دکت ــه گ ب

ــا  دانشــجوی رشــته پزشــکی، در حیطــه مدیریــت نظــام ســالمت توســط فریب

آبریــن و مــدال برنــز گروهــی در حیطــه مدیریــت نظــام ســالمت نیــز توســط 

همیــن دانشــجو بــه همــراه ســه نفــر از دانشــجویان دانشــگاه آزاد نجــف آبــاد 

کســب شــد.

ــط  ــوزش پزشــکی توس ــار حیطــه آم ــم افتخ ــن دیپل ــرد: همچنی ــح ک وی تصری

علــی ریحانیــان از دانشــجویان رشــته پزشــکی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد 

کســب شــد.

ــاه  ــن م ــوری در ۳۱ فروردی ــاد کش ــه ی اول المپی ــرد: مرحل ــان ک ــر نش وی خاط

بــا حضــور ۵۰ نفــر از دانشــجویان دانشــگاه و در ۶ حیطه(علــوم پایــه، مدیریــت 

ــوزش پزشــکی و فلســفه  ــی، آم ــتدالل بالینــی، کارآفرین نظــام ســالمت، اس

پزشــکی) برگــزار شــد و نفــرات برگزیــده در ســطح کشــور بــرای شــركت در مرحلــه 

ــد  ــزار گردی ــران برگ ــاه در ته ــت ۱۷ مردادم ــخ ۱۳ لغای ــه از تاری ــون ك ــی آزم نهای

ــد. شــركت نمودن

بــه گفتــه دکتــر خالــدی فــر، در مرحلــه اول ۳ نفــر از دانشــجویان دانشــگاه علــی 

ریحانیــان، فاطمــه بهــزادی در حیطــه آمــوزش پزشــکی و فریبــا آبریــن در حیطــه 

مدیریــت نظــام ســالمت موفــق شــدند بــه مرحلــه نهایــی راه یابنــد. وی افــزود: 

در مرحلــه نهایــی نیــز فریبــا آبریــن موفــق شــد در مرحلــه انفــرادی مــدال برنــز را 

از آن خــود کنــد. دکتــر خالــدی فــر اظهــار داشــت: در مرحلــه گروهــی نیــز فریبــا 

آبریــن همــراه ســایر اعضــای تیــم (از دانشــگاه آزاد اســالمی نجــف آبــاد) موفــق 

بــه کســب مــدال برنــز گروهــی ایــن دوره از مســابقات شــدند.

ــالش،  ــر ت ــجویان پ ــه دانش ــت ب ــن موفقی ــک ای ــن تبری ــان ضم وی در پای

ــد. ــتار ش ــان خواس ــد من ــزان را از خداون ــن عزی ــتر ای ــت بیش موفقی

وب دا؛ دوره بازآمــوزی طــب کار از ۱۴ تــا ۱۶ شــهریور مــاه ۹۷ بــه میزبانــی 

ــد. ــهرکرد ش ش

ــالت  ــوزش تحصی ــر آم ــر مدی ــادی ف ــهرام اعتم ــر ش ــزارش وب دا؛ دکت ــه گ ب

تکمیلــی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد از برگــزاری دوره بــاز آمــوزی طــب کار 

ویــژه پزشــکان عمومــی و خانــواده سراســر كشــور بــه میزبانــی شــهركرد مركــز 

ــر داد. ــاری خب اســتان چهارمحــال و بختی

وی گفــت: ایــن دوره بــه مــدت ســه روز از ۱۴ تــا ۱۶ شــهریورماه ۹۷ در دو نوبــت 

ــه ای  ــا مشــارکت انجمــن صنفــی مهندســی بهداشــت حرف ــح و عصــر و ب صب

ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــب کار دانش ــاتید ط ــاری و اس ــال و بختی ــتان چهارمح اس

اصفهــان، بــا ظرفیــت ۱۲۰ نفــر در مجتمــع ابــن ســینای شــهرکرد برگــزار گردیــد. 

دکتــر اعتمــادی فــر بــا بیــان اینکــه در پایــان ایــن دوره گواهــی حضــور بــرای 

شــرکت کننــدگان صــادر شــد اضافــه کــرد: ایــن کارگاه از طریــق آمــوزش مــداوم 

دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهركرد بــا امتیــاز بازآمــوزی تحــت ســامانه آمــوزش 

مــداوم برگــزار گردیــد.



دسترسی به بیش از ۵۰ عنوان کتاب مرجع بالینی نسخه سال ۲۰۱۹ میالدی فراهم شد

بازدید رئیس کمسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی از مراکز تحقیقاتی 

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

ــوم پزشــکی  ــاوری دانشــگاه عل ــات و فن ــاون تحقیق وب دا؛ مع

ــاب  ــوان کت ــش از ۵۰ عن ــه بی ــی ب ــت: دسترس ــهرکرد گف ش

مرجــع بالینــی نســخه ســال ۲۰۱۹ میــالدی از ناشــر 

طــور  بــه  و  منبع یــاب  ســامانه  در   Clinical Key

 ۲۰۱۹/http://rsf.research.ac.ir مستقیم در آدرس

بــرای دانشکده/دانشــگاه های علــوم پزشــکی کشــور 

فراهــم شــده اســت.

بــه گــزارش وب دا؛ دکتــر ســید کمــال صولتــی گفــت: 

ــی  ــی برخ ــع اصل ــای مرج ــه،  کتاب ه ــن مجموع در  ای

 Braunwald's Heart Disease، ماننــد  رشــته ها 

 Nelson Essentials of Pediatrics،  Atlas of Human

از  بســیاری   ... و   Anatomy، Goldman-Cecil Medicine

 Clinical Key عناویــن دیگــر وجــود دارد. عــالوه بــر ۵۰ عنــوان کتــاب مرجــع ۲۰۱۹ مــورد اشــاره، مجموعــه

ــت. ــف اس ــته های مختل ــع در رش ــاب مرج ــوان کت ــش از ۱۲۰۰ عن ــده بی دربرگیرن

وی افزود:بــرای جســتجو و دسترســی بــه منابــع مذکــور اعضــای هیــات علمــی، دانشــجویان و پژوهشــگران 

دانشکده/دانشــگاه مــی تواننــد از طریــق ســامانه منبع یــاب بــه آدرسresearch.ac.ir  اقــدام نماینــد.

ــوزش و  ــیون آم ــس کمس ــارف رئی ــت: دکترع ــهرکرد گف ــکی ش ــوم پزش ــگاه عل ــاوری دانش ــات و فن ــاون تحقیق وب دا؛ مع

تحقیقــات مجلــس شــورای اســالمی و هیئــت همــراه جنــاب آقــای دکتــر نوریــان نماینــده مــردم شهرســتان هــای شــهرکرد، 

بــن و ســامان در مجلــس شــورای اســالمی ، دكتــر شــریعتی معــاون وزارت علــوم و اعضــاء كمســیون آمــوزش و تحقیقــات 

مجلــس از مراكــز تحقیقاتــی دانشــگاه بازدیــد بعمــل آوردنــد.

ــه ســالمت و مراکــز تحقیقاتــی دانشــگاه و  ــوم پای ــه گــزارش وب دا؛ دکتــر ســید کمــال صولتــی افــزود: پژوهشــکده عل ب

ــرار گرفــت. ــد ق دانشــکده هــای پزشــکی، بهداشــت و پیراپزشــكی طــی ســفر مقامــات مذكــور مــورد بازدی
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تشکیل کانون های سالمت محله در چهارمحال و بختیاری

برگزاری اولین کارگاه آموزشی توانمندسازی موسسات خیریه و سمن های حوزه سالمت

وب دا؛ سرپرســت معاونــت اجتماعــی دانشــگاه 

علــوم پزشــکی، خدمــات بهداشــتی و درمانــی 

چهارمحــال و بختیــاری از تشــکیل کانــون ســالمت 

ــتان  ــن اس ــه ای ــه گان ــای ن ــتان ه ــه در شهرس محل

ــر داد. خب

بــه گــزارش وب دا؛ دکتــر علــی احمــدی افــزود: ایــن 

کانــون هــا بــا تاکیــد بــر شــعار"همه بــرای ســالمت 

همــه" بــا هــدف اجتماعــی شــدن ســالمت تشــکیل 

مــی شــوند.

اینکــه، ســالمت حــق همگانــی  وی بــا بیــان 

ــه  ــخگویی کلی ــد پاس ــاق آن نیازمن ــه احق ــت ک اس

و  خصوصــی  و  دولتــی  نهادهــای   ، دســتگاه

ــال  ــه در قب ــار جامع ــه اقش ــری هم ــئولیت پذی مس

ســالمت خــود ، خانــواده و اجتمــاع اســت افــزود: 

در راســتای بنــد ۱۱ سیاســت هــای کلــی نظــام 

ــی توســط مقــام معظــم رهبــری  ــالمت ابالغ س

ــری ،  ــئولیت پذی ــی ، مس ــش آگاه ــر افزای ــی ب مبن

ــارکت ســاختارمند و فعاالنــه  توانمندســازی و مش

فــرد، خانــواده و جامعــه در تامیــن،  حفــظ و ارتقــاء 

ــا و  ــای نهاده ــت ه ــتفاده از ظرفی ــا اس ــالمت ب س

ــانه ای  ــی و رس ــی ، آموزش ــای فرهنگ ــازمان ه س

ــون هــای  ــط ، كان ــه هــای مرتب ــن نام کشــور و آئی

ــردد. ــی گ ــكیل م ــالت تش ــالمت مح س

ــه  ــالمت محل ــون س ــی کان ــدی در معرف ــر احم دکت

اظهــار داشــت: تشــکل اجتمــاع محــور محلــی 

اســت کــه در آن مــردم و مســئوالن بــا هــدف 

ــه  ــه و جامع ــود ، خانواده، محل ــالمت خ ــای س ارتق

مشــارکت مــی کننــد و ایــن كانــون هــا تشــكیالتی 

غیــر دولتــی، غیــر انتفاعــی و داوطلبانــه اســت كه در 

یــك حــوزه جغرافیایــی مشــخص نظیــر یك روســتا، 

ــی  ــروه جمعیت ــا گ ــه ب ــك محل ــا ی ــش ی ــك بخ ی

ــهرها  ــر در ش ــزار نف ــا ۱۵ ه ــن ۱۰ ت ــخصی بی مش

ــرد. ــی گی ــكیل م تش

ــای  ــه ارتق ــه ب ــون ســالمت محل وی، از اهــداف کان

ســطح ســالمت جســمی، روانــی و اجتماعــی 

ــه،  تقویــت شــادابی  و معنــوی ســاکنان محل

و امیــد در ســاکنان محلــه شــهروندان از 

ــود شــرایط محیطــی و اجتماعــی  طریــق بهب

ــی ســالم و پیشــگیری  و ترویــج ســبک زندگ

از بیمــاری هــای غیــر واگیــر و مزمــن اشــاره 

داشــت.

اجتماعــی دانشــگاه  معاونــت  سرپرســت 

علــوم پزشــکی، خدمــات بهداشــتی و درمانــی 

چهارمحــال و بختیــاری ، تعییــن مســائل 

اولویــت دار محلــه بــا هــدف ارتقای ســالمت 

ســاکنان محلــه و روســتا، شــناخت توانمنــدی 

هــای مــردم و ظرفیــت هــای بالفعــل و 

بالقــوه محلــه و روســتا، هــدف گــذاری ، 

تعییــن مداخــالت و تقســیم کار اقدامــت 

ــای  ــب و اعض ــاکنان داوطل ــن س ــی بی محل

ــع  ــم مجم ــکیل منظ ــه، تش ــالمت محل ــع س مجم

ســالمت محلــه و پیگیــری و ارزشــیابی مصوبــات از 

ــی  ــت طلب ــه و حمای ی داوطلبان ــق مشــارکت طری

مســئوالن در ســطوح شــهر و شهرســتان ، ارزشــیابی 

ــرای  ــدام ب ــه شــكل ســاالنه و اق ــون ب اقدامــات كان

موفقیــت بیشــتر و توانمندســازی ســاكنان داوطلــب 

ــف  ــه را از وظای ــالمت محل ــون س ــكاری در كان هم

ــمرد. ــه برش ــالمت محل ــون س كان

دکتــر احمــدی در خصــوص ســاختار کانــون ســالمت 

ــب  ــب در قال ــردم داوطل ــت: م ــار داش ــه اظه محل

کارگــروه هــای مختلــف مــی تواننــد در کانــون 

ــه شــكل اولیــه افــراد داوطلــب در  ــد، ب شــرکت کنن

ســطح محلــه در كارگــروه هــای ارتقای ســالمت مادر 

ــان و كارگــروه ســالمندان  ــروه نوجوان و كــودك،  كارگ

ســازمان دهــی مــی شــوند و ســایر كارگــروه هــای 

حســب مشــكالت و اولویــت هــای محلــه بــا 

ــود. ــی ش ــكیل م ــالمت تش ــع س ــب مجم تصوی

ــالمت  ــون س ــر کان ــئول ه ــرد: مس ــح ک وی تصری

ــا  ــه و ب ــاکن محل ــه س ــود ک ــی ش ــده م ــر نامی دبی

ــن  ــار تعیی ــان و هــر دو ســال یکب فراخــوان داوطلب

ــون  ــای كان ــر از اعض ــر دیگ ــک نف ــود و ی ــی ش م

بعنــوان جانشــبن دبیــر معرفــی مــی شــود و 

ابــالغ آنهــا بطــور مشــترك از طــرف رئیــس شــبكه 

ــهر ،  ــهردار ش ــتان و ش ــان شهرس ــت و درم بهداش

ــردد. ــی گ ــادر م ــتا ص ــار روس دهی

وی، در پایــان جلــب مشــارکت هــای حداکثــری در 

تمــام فرایندهــا را از عمــده تریــن اهــداف تشــکیل 

کانــون هــای ســالمت محلــه عنــوان کــرد.

وب دا؛ سرپرســت معاونــت اجتماعــی دانشــگاه 

ــزاری کارگاه آموزشــی  ــوم پزشــکی شــهرکرد از برگ عل

ــای  ــمن ه ــه و س ــات خیری ــازی موسس توانمندس

ــه  ــور بیم ــناس ام ــور کارش ــا حض ــالمت ب ــوزه س ح

ســالمت اســتان ، مدیــر عاملیــن ایــن موسســات در 

ــر داد. ــاه ۹۷ خب ــومین روز از تیرم ــت و س بیس

ــزود:  ــدی اف ــی احم ــر عل ــزارش وب دا؛ دکت ــه گ ب

ــذا  ــت غ ــات معاون ــالن اجتماع ــه در س ــن جلس ای

و دارو برگــزار و ضمــن تشــریح وظایــف ســمن هــا 

ــت  ــش پاورپوین ــب نمای ــه در قال ــطح جامع در س

ــا دانشــگاه  ــر تعامــل هرچــه بیشــتر ســمن هــا ب ب

ــد. ــد ش تاکی

وی تصریــح کــرد: بــدون شــک تعامــل هرچه بیشــتر 

ــوان  ــکی بعن ــوم پزش ــگاه عل ــا دانش ــا ب ــمن ه س

بزرگتریــن متولــی ارائــه خدمــات حــوزه ســالمت بــر 

هماهنگــی و ارتقــاء ســطح کمــی و کیفــی خدمــات 

و افزایــش رضایتمنــدی مراجعــه کننــدگان بــه مراكــز 

بهداشــتی و درمانــی خواهــد افــزود.

ــات  ــرات و مطالب ــه نظ ــان نقط ــه وی، بی ــه گفت ب

ــن  ــر عاملی ــوی مدی ــا از س ــمن ه ــارات س و انتظ

موسســات خیریــه از دیگــر بخــش هــای ایــن کارگاه 

ــود. ــروزه ب ــی یک آموزش

سرپرســت معاونــت اجتماعــی دانشــگاه علــوم 

پزشــکی شــهرکرد گفــت: کارشــناس اداره بیمــه 

ــا دوره  ــط ب ــث مرتب ــه مباح ــز در ادام ــالمت نی س

ــن  ــرای حاضری ــی را ب ــی اجتماع ــی بازاریاب آموزش

ــرد. ــان ک بی

دکتــر احمــدی بــا اشــاره بــه ضــرورت برگــزاری کارگاه 

توانمندســازی بــرای موسســات خیریــه و ســمن هــا 

اظهــار داشــت: ایــن کارگاه هــا بصــورت مســتمر در 

طــول ســال ادامــه پیــدا خواهــد کــرد. 



برگزاری شصت و دومین جلسه کـارگـروه تخصصی سالمت و امنیت غذایی چهارمحال و بختیاری

وب دا؛ شــصت و دومیــن جلســه کـارگـــروه تخصصــی ســالمت و امنیــت غذایــی 

اســتان چهارمحــال و بختیــاری صبــح روز یکشــنبه هفتــم مــرداد  مــاه ۹۷ درســالن 

اجتماعــات شــهید مردانــی اســتانداری برگــزار شــد.

بــه گــزارش وب دا بــه نقــل از روابــط عمومــی معاونــت اجتماعــی دانشــگاه علــوم 

ــالمت و  ــی س ــروه تخصص ــه کـارگـ ــن جلس ــصت و دومی ــهرکرد؛ ش ــکی ش پزش

امنیــت غذایــی اســتان بــه ریاســت مردانــی معــاون سیاســی، امنیتی اســتانداری 

و حضــور ریاســت دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد دکتــر خالــدی فــر و معــاون 

اجتماعــی دانشــگاه دكتراحمــدی و مدیــران كل ادارات ســالمت محــور اســتان و 

معاونیــن دانشــگاه علــوم پزشــكی در ســالن شــهید مردانــی اســتانداری تشــكیل 

شــد.

معــاون سیاســی امنیتــی و رئیــس کارگــروه تخصصــی ســالمت و امنیــت غذایــی 

ی دانشــگاه  اســتان چهارمحــال و بختیــاری در ایــن جلســه بــا اشــاره بــه تالش

ــوم پزشــکی شــهرکرد در حــوزه ســالمت و امنیــت غذایــی و همچنیــن ســفر  عل

ــن  ــه اســتان، ضم ــوزش پزشــکی ب ــان و آم ــرم بهداشــت، درم ــر محت ــر وزی اخی

تشــکر از فعالیتهــای ریاســت دانشــگاه و همــکاران در معاونــت هــای دانشــگاه و 

شهرســتانهای ۹ گانــه در راســتای ارتقــاء ســالمت مــردم ، بــا بیــان اینكــه موضــوع 

ــگیری از  ــث در پیش ــن مباح ــی از مهمتری ــوان یك ــه عن ــالمت ب ــت و س بهداش

ــرار  ــر ق ــد مدنظ ــه بای ــت ك ــور اس ــطح كش ــی در س ــای درمان ــش هزینه ه افزای

ــت  ــورای ســالمت و امنی ــف ش ــن وظای ــی از مهمتری ــار داشــت : یك ــد اظه گیرن

غذایــی كاهــش هزینه هــای درمانــی و سیاســتگزاری بــرای كاهــش بــار بیماریهــا 

اســت و وقتــی صحبــت از اجتماعــی شــدن ســالمت و درگیــر كــردن جامعــه در 

خصــوص مســائل ســالمت می شــود كارگــروه ســالمت و امنیــت غذایــی نقــش 

ــر و  ــال ت ــیار فع ــد بس ــتانی بای ــای شهرس ــروه ه ــد و كارگ ــدا می كن ــوری پی مح

ــورد  ــروه م ــن كارگ ــتانی را در ای ــات و مســایل شهرس ــل موضوع ــر از قب ــدی ت ج

ــت  ــت تح ــالمت جمعی ــای س ــه ارتق ــب ب ــم مناس ــاذ تصمی ــا اتخ ــكاش و ب كن

پوشــش توجــه نماینــد و موضوعاتــی كــه در شهرســتان قابــل حــل نیســتند را بــه 

اســتان ارجــاع دهنــد.

مردانــی افــزود: بــا توجــه بــه موضــوع اجتماعــی شــدن ســالمت همه مســئوالن، 

ــن  ــاد ،خیری ــردم نه ــط ،آحــاد مردم،ســازمانهای م ــای ذیرب دســتگاههای و ارگانه

ــوع  ــرای موض ــد ب ــه انجــام می دهن ــی ک ــالوه برکارهــای اجرای ــد ع ســالمت بای

ســالمت و مشــارکت در کانــون هــای ســالمت محلــه هــم اهمیــت قائــل شــوند 

و مشــارکت فعاالنــه در حــوزه ســالمت داشــته باشــند.

وی بــا تاکیــد براینکــه ســالمت مــردم مهمتریــن اولویــت اصلــی جامعــه اســت، 

بایــد بــر همــه چیــز اولویــت داشــته باشــد بیــان کــرد: بــه جهــت اینکــه برنامــه 

هــای حــوزه ســالمت بــا ســالمت مــردم ســر و کار دارد، بایــد بــه طوری جــدی در 

ایــن حــوزه وارد شــد. مقولــه ســالمت و امنیــت غذایــی جامعــه بایــد بــه صــورت 

خیلــی جــدی حمایــت شــود و در ایــن مســیر، نظــارت هــا بایــد بــا هماهنگــی 

بیــن بخشــی صــورت گیــرد تــا اثــر مناســبی بــر جــای بگــذارد .

ــی  ــوان متول ــه عن ــکی ب ــوم پزش ــگاه عل ــرد: دانش ــح ک ــه تصری ــی در ادام مردان

ســالمت، در راســتای ســالمت جامعــه تــالش مــی کند،امــا نکتــه ای کــه بایــد 

ــف و  ــه وظای ــه هم ــود ك ــور ش ــد تص ــه نبای ــت ک ــن اس ــد ای ــه باش ــورد توج م

اقدامــات بــر دوش ایــن دانشــگاه اســت و دیگــر دســتگاه هــا نیــز بایــد وظایــف 

ــدار و مولفــه هــای اجتماعــی ســالمت  خــود را در راســتای تحقــق ســالمت پای

ــرار  ــده ســالمت هســتند را مــورد توجــه ق كــه حــدود ۷۵٪ عوامــل تعییــن كنن

دهنــد. دســتگاه هــا بایــد نســبت بــه مســائل بهداشــتی و ســالمت مــرم دغدغــه 

داشــته باشــند و انتظــار اســت كــه در ایــن زمینــه بــا همــه تــوان تــالش كــرده و 

همــكاری الزم را بــا دانشــگاه علــوم پزشــكی داشــته باشــند و بــرای رســیدن بــه 

جامعــه ای ســالم و پویــا و ارتقــاء ســالمت اجتماعــی همــه بایــد تــالش كنیــم و 

خــود را مســئول بدانیــم.

معــاون اجتماعــی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد نیــز در ادامــه ایــن جلســه بــا 

اشــاره بــه برگــزاری مطلــوب مجامــع ســالمت در تمامــی شهرســتانهای نــه گانــه

ــط  ــه توس ــورت گرفت ــای ص ــالش ه ــی از ت ــدر دان ــکر و ق ــن تش ــتان ضم اس

مدیــران شــبکه هــای شهرســتانی و حضــور پررنــگ فرمانــداران در ایــن مجامــع، 

ــالمت شهرســتان  ــع س ــوان رئیــس مجم ــه عن ــداران ب ــه فرمان ــرد: هم ــد ک تاکی

ــن امــردر ســطح شهرســتانها شــرایطی را فراهــم  ــه نمــودن ای ــه جهــت نهادین ب

کننــد کــه بــا محوریــت شــبكه بهداشــت و درمــان شهرســتان و دانشــگاه علــوم 

پزشــكی اســتان جلســات مجمــع ســالمت شهرســتانی بــا برنامــه ریزی مناســب و 

هدفمنــد تشــكیل گردنــد تــا ان شــاء اللــه شــاهد ارتقــاء شــاخص هــای ســالمت 

اجتماعــی شــهروندان اســتان باشــیم. 

ــی  ــع مل ــن مجم ــزاری دومی ــاری برگ ــال ج ــت: در س ــدی گف ــی احم ــر عل دکت

ــم  ــش داری ــوری را در پی ــرم جمه ــت محت ــور ریاس ــا حض ــران ب ــالمت در ته س

ــی در برنامــه هــای ســالمت و ایجــاد تعهــد  ــا هــدف ایجــاد انســجام مل کــه ب

ــردم  ــارکت م ــی و مش ــن بخش ــکاری بی ــت هم ــی و تقوی ــخگویی اجتماع و پاس

و توجــه بــه مولفــه هــای تعییــن کننــده ســالمت اجتماعــی برگــزار مــی گــردد 

لــذا آمادگــی اعضــای محتــرم کارگــروه تخصصــی ســالمت بــرای حضــور در ایــن 

ــرد. ــرار گی ــورد توجــه ق ــد م مجمــع بای

ــتان  ــالمت اس ــع س ــه جام ــن برنام ــاره تدوی ــی درب ــه قبل ــن مصوب وی، همچنی

ــن  ــرون ســپاری ای ــا ب ــرر شــد ب ــه دســتگاهها را خواســتار و مق و مشــارکت هم

برنامــه و همــکاری ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی اســتان و انعقــاد تفاهــم 

ــن برنامــه تدویــن و نهایــی گــردد. نامــه هــا، ای

در ادامــه جزایــری معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد و 

ــای  ــه کانونه ــر برنام ــرای موثرت ــتای اج ــتان، در راس ــت اس ــز بهداش ــس مرک رئی

ــی  ــازمان جهان ــوت س ــق و پایل ــه موف ــه تجرب ــاره ب ــن اش ــه، ضم ــالمت محل س

بهداشــت در اســتان درخصــوص اجــرای برنامــه هــا و مدلهــای نیازهــای اساســی 

ــتای  ــهر سالم/روس ــروژه ش ــور( CBI) وپ ــه مح ــکارات جامع ــعه(BDN)، ابت توس

ــالمت  ــای س ــرای کانونه ــق در اج ــای موف ــن الگوه ــود از ای ــنهاد نم ــالم پیش س

ــردد. ــتفاده گ ــه اس محل

گفتنــی اســت، در ایــن جلســه باتوجــه بــه دســتور کار، مصوبــات جلســه گذشــته 

پیگیــری، بحــث و تبــادل نظــر صــورت گرفــت و تصمیمــات الزم دربــاره اجتماعــی 

ــارم  ــه چه ــدگان، برنام ــوق حــاد پرن ــزای ف شــدن ســالمت، پیشــگیری از آنفوالن

اســتراتژیک ایــدز، شــیوع هپاتیــت A ، پیشــگیری از مــوارد حیــوان گزیدگــی و 

زنــده گیــری ســگ هــای ولگــرد اتخــاذ گردیــد .



ارائه گزارش عملکرد معاونت اجتماعی 

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در 

ی پیش از نماز جمعه خطبه

ــور  ــه منظ ــری ب ــم رهب ــام معظ ــی مق ــتهای ابالغ ــتای سیاس وب دا؛ در راس

ــالمت و  ــه س ــه جانب ــاء هم ــردم و ارتق ــازی م ــد س ــی و توانمن ــش آگاه افزای

ــون  ــکیل کان ــالمت و تش ــوزه س ــردم در ح ــه م ــه و آگاهان ــارکت داوطلبان مش

ــی  ــر عل ــتان دکت ــور در اس ــی  مح ــکل اجتماع ــوان تش ــه به عن ــالمت محل س

احمــدی معــاون اجتماعــی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهركرد در محــل مصــالی 

نمــاز جمعــه حضــور یافــت و ضمــن ســخنرانی در مراســم نمــاز جمعــه شــهركرد 

گــز ارشــی از عملكــرد معاونــت اجتماعــی دانشــگاه بــه نمــاز گــزاران محتــرم 

ارائــه نمــود.

ــت اجتماعــی دانشــگاه  ــط عمومــی معاون ــه نقــل از رواب ــزارش وب دا ب ــه گ ب

ــدن  ــول مان ــه مقف ــاره ب ــن اش ــدی ضم ــر احم ــهرکرد، دکت ــکی ش ــوم پزش عل

ــدگاه  ــالمت از دی ــف س ــاد مختل ــان ابع ــه بی ــه ب ــی در جامع ــالمت اجتماع س

ــراری  ــه ومفهــوم ســالمت اجتماعــی را برق ــی بهداشــت پرداخت ســازمان جهان

ــه ارحــام  ــاط و صل ــراری ارتب ــه و برق ــن فرد،خانواده،ســازمان ،جامع تعامــل بی

ــل  ــارکت در ح ــتن مش ــتان و داش ــواده و دوس ــای خان ــنایان واعض ــن آش بی

ــه  ــود: هم ــح نم ــمرد.و تصری ــالمت برش ــا س ــط ب ــکالت مرتب ــایل و مش مس

ــئولیت  ــاس مس ــالمت احس ــوزه س ــد در ح ــازمانها بای ــی و س ــای دولت نهاده

و پاســخگویی اجتماعــی را داشــته باشند.دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهركرد در 

ــع، پاســخگوی ۲۵  ــات و مناب ــا لحــاظ همــه امكان خوشــبینانه تریــن حالــت ب

درصــد مشــكالت مــردم مــی باشــد و ۷۵ درصــد مشــكالت مرتبــط باســالمت 

خــارج از حیطــه و ظایــف ایــن دانشــگاه اســت لــذا همــكاری بیــن بخشــی و 

ــرد. ــرار گی ــد مــورد توجــه ق ــن مهــم بای مشــاركت اجتماعــی د ر ای

وی اظهــار داشــت: در مبحــث اجتماعــی شــدن ســالمت یــک فاکتــور مهمــی 

کــه وجــود دارد و در پــازل اجتماعــی شــدن ســالمت بایــد مــورد توجــه همگان 

قــرار بگیرد:مشــارکت مــردم بعنــوان ســفیر ســالمت بــا حــس نــوع دوســتی 

ــه  ــان و توج ــر درم ــگیری ب ــتن پیش ــدم دانس ــر و مق ــارکت در کار خی و مش

بــه آســیبهای اجتماعــی از جملــه اعتیاد،طــالق، مصــرف مشــروبات الكلــی، كــم 

ــرد  ــكی راهب ــوزش پزش ــت،درمان و آم ــد.وزارت بهداش ــی باش ــی و ... م تحرك

اجتماعــی شــدن ســالمت را بــه عنــوان یــك اســتراتژیك مهــم در ســال ۱۳۹۷ 

ارائــه داده و در ذیــل ایــن اجتماعــی شــدن ســالمت چنــد فعالیــت قــرار اســت 

شــكل بگیــرد كــه الحمدللــه بــه یــاری اســتاندار محتــرم و فرمانــداران محتــرم 

ــت. ــی نیس ــا كاف ــه ام ــكل گرفت ــی ش ــات خوب ــه اقدام ــتانهای ۹ گان شهرس

ــردم،  ــه آحــاد م ــد مشــاركت هم ــی شــدن ســالمت نیازمن ــرای اجتماع ــذا ب ل

ســازمانهای مــردم نهــاد ، خیریــن در بخــش ســالمت و توجــه بــه مشــكالت 

ســالمتی هســتیم.

ــرای ایجــاد بســتر  ــزود: شــبکه هــای بهداشــت و درمــان شهرســتانها ب وی اف

ــالت را  ــالمت مح ــای س ــالمت کانونه ــدن س ــرای اجتماعــی ش ــب ب مناس

نــدازی کــرده کــه همــه مــا موظــف هســتیم در کانونهــای ســالمت محلــه  راه

ــر  ــاد غی ــك نه ــه ی ــای ســالمت محل ــال داشــته باشــیم . كانونه مشــارکت فع

دولتــی داوطلبانــه اســت بــرای مــردم ،بــا مــردم، نــه بــر مــردم،و همــه تــالش 

ــن  ــددر ای ــردم بای ــن م ــالمت مردم.بنابرای ــكالت س ــل مش ــرای ح می ب

كانونهــا حضــور پیــدا كننــد افــراد و گروههــای مختلــف از مردم(مــادر ، كــودك، 

ــت  ــود را فهرس ــه خ ــالمت محل ــكالت س ــد مش ــد بتوانن ــالمند و ...)  بای س

نمــوده، چــه بســیاری از مشــكالت كــه بــه دســت ســاكنان همــان محلــه قابــل 

ــكالت را  ــد مش ــا ص ــر ت ــه از صف ــت ك ــار داش ــد انتظ ــد و نبای ــی باش ــل م ح

دســتگاههای دولتــی حــل كننــد پــس مشــكالت بایــد فهرســت احیــا و احصــا 

ــا ببینیــم كدامیــك را میتوانیــم حــل كنیــم. شــود ت

ــد  ــی توانن ــتند و م ــر هس ــالت خی ــه در مح ــانی ک ــت: کس ــه گف وی در ادام

مشــارکت موثــر داشــته باشــند مشــکالتی کــه قابــل حــل نیســت را بــه مجمــع 

ــع  ــه مجم ــکل ب ــدن مش ــل نش ــورت ح ــد و در ص ــی دهن ــاع م ــه ارج محل

ســالمت اســتان ارجــاع داده می شــود و نهایتــا در كارگــروه ســالمت و امنیــت 

غذایــی اســتان كــه بــا ریاســت معــاون محتــرم سیاســی امنیتــی اســتانداری در 

دد. مركــز اســتان برگــزار می شــود مطــرح می

دکتــر احمــدی گفــت : دانشــگاه علــوم پزشــکی اعتقــاد دارد کــه بایــد مــردم 

ــداری و  ــا بخش ــتلزم کمــک فرمانداریه توانمنــد شــوند و ایــن امــر مس

كنــار  در  حاکمیتــی  نهادهــای 

ی مــردم نهــاد در كنــار  ســازمان

ــد. و  ــی باش ــالمت م ــن س خیری

مــا موظفیــم آگاهــی و توانمندی 

مــردم را افزایــش بدهیــم تــا 

ــف  ــای مختل ــم از بیماریه بتوانی

ــه  ــددی ك ــر متع ــل خط و عوام

ــام  ــت و نظ ــر دول ــادی ب ــار زی ب

ــگیری  ــا دارد پیش ــواده ه و خان

مــردم  همــه  از  .لــذا  كنیــم 

دعــوت میكنیــم در ایــن كانونهــا 

ــند  ــته باش ــال داش ــاركت فع مش

ــن  ــری ای ــا شــكل گی ــه ب چــرا ك

و  طلبــی  حمایــت  كانونهــا 

ــدرت  ــردم و ق ــری م ــه گ مطالب

ــد . ــد ش ــتر خواه ــردم بیش ــكالت م ــل مش ــرای ح ــئوالن ب ــی مس ــه زن چان

ــح  ــای ســالمت محــالت تصری ــت کانونه ــان نحــوه فعالی ــا بی ــه ب وی در ادام

ــه  ــر ب ــک نف ــری ی ــا رای گی ــون ب ــده در کان ــرکت کنن ــراد ش ــن اف ــرد : در بی ک

عنــوان رئیــس یــا دبیــر كانــون و یــك نفــر بــه عنــوان جانشــین دبیــر انتخــاب 

ــی  ــتگاههای دولت ــود دارد دس ــه وج ــای اداری ك ــد ه ــی فراین ــود وط می ش

ــن  ــد پاســخگوی حــل مشــكالت مــردم در حــوزه ســالمت باشــند.و در ای بای

راســتا مســئولیت پذیــری همــه آحــاد مــردم مــورد نیــاز هســت و مــا بایــد 

ــری را در مــردم تقویــت كنیــم همچنیــن دســتگاههای  حــس مســئولیت پذی

ــد و  ــت بكنن ــود را تقوی ــی خ ــن بخش ــای بی ــد همكاریه ــی بای ــف اجرای مختل

مســاله ســالمت مــردم، در اولویــت قــرار بگیــرد و نتیجــه آن مــی شــود كــه 

ــه  ــی ك ــه های ــلما بودج ــد ومس ــد ش ــر خواه ــردم بهت ــالمت م ــت س وضعی

ــردم  ــایش م ــاه و آس ــاد رف ــمت ایج ــه س ــود ب ــان می ش ــش درم ــرف بخ ص

ســوق داده می شــود.

ــالمت از  ــدن س ــی ش ــای اجتماع ــاخصه ه ــر ش ــد ب ــا تاکی ــدی ب ــر احم دکت

ــه  ــه صل ــاء و توجــه ب ــه یکدیگــر و احی ــی: کمــک ب ــدگاه آمــوزه هــای دین دی

ارحــام ، اعتمــاد بــر یکدیگــر را از مــواردی دانســت كــه بایــد مــورد توجــه قــرار 

ــا كمرنــگ شــدن مشــاركت مــردم آســیب هــای اجتماعــی  گیــرد و افــزود : ب

هــم بیشــتر شــده لــذا اینجاســت كــه اجتماعــی شــدن ســالمت و توجــه بــه 

اصــل مشــاركت و همــكاری بیــن بخشــی اهمیــت مــی یابــد كــه ایــن دو اصــل 

در رونــق گیــری كانونهــای ســالمت محلــه مــورد توجــه همــگان مــی باشــد.

وی گفــت : اجتماعــی شــدن ســالمت فراینــدی اســت کــه در آن مــردم ســبک 

زندگــی تــوام بــا ســالمتی را یــاد میگیرنــد. وقتــی انســان موجــود اجتماعــی 

عنــوان می شــود محــور توســعه پایــدار همیــن انســان بــوده و اگــر مــا قائــل 

ــالمت  ــاظ س ــه از لح ــد جامع ــتیم بای ــدار هس ــعه پای ــه توس ــتیابی ب ــه دس ب

جســمی روانــی و معنــوی بهبــود پیــدا کنــد، شــاخصهای عدالــت در ســالمت 

ــان  ــت و درم ــات بهداش ــه خدم ــگان ب ــی هم ــود ،دسترس ــرا ش ــت و اج تقوی

فراهــم شــود ، نابرابــری در ســالمت وجــود نداشــته باشــد . ومــا راهــی نداریــم 

جــز اجتماعــی کــردن ســالمت و داشــتن احســاس مســئولیت .

ــا  ــر م ــوده و اگ ــاوت ب ــذر متف ــادی زود گ ــا ش ــی ب ــاط اجتماع ــت: نش وی گف

بــا رعایــت آمــوزه هــای دینــی جامعــه را ســرزنده نگــه داریــم ،جامعــه دچــار 

ــه تعامــل  ــن روحی ــر ای ی اجتماعــی نخواهــد شــد بناب افســردگی و آســیب

ــراد  ــدن اف ــی ش ــخصیت اجتماع ــه ش ــد ب ان ــارکت می ــکاری و مش و هم

کمــک کنــد لــذا افــرادی کــه مســئولیت پذیــر هســتند مــی تواننــد در جامعــه 

ــر  ــردم ب ــاد م ــی و اعتم ــرمایه اجتماع ــد و س ــاه كنن ــت و رف ــاس امنی احس

یكدیگــر در جامعــه تقویــت شــود تــا مــا بتوانیــم بــه تعیینگرهــای ســالمتی 

كــه عمدتــا اجتماعــی هســتند بپردازیــم .اگــر مــا دنبــال توســعه پایدار هســتیم 

بایــد دقــت كنیــم كــه انســان ســالم، محــور توســعه پایــدار هســت و راهــی جز 

ایــن نداریــم كــه بــه تعییــن كننــده هــای اجتماعــی توجــه كنیــم.



پیگیری مطالبات دانشجویان در خصوص بهسازی و نوسازی خوابگاه ها

برگزاری اردو جهادی با رویکرد 

ارائه خدمات درمانی، مشاوره و 

فرهنگی در اردل

برگزاری جشن فارغ التحصیلی ۱۲۷ نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

دانشــجویی  و  فرهنگــی  معاونــت  سرپرســت  دا؛  وب 

ــازی  ــر و بهس ــهرکرد، از تعمی ــکی ش ــوم پزش ــگاه عل دانش

ــرانه ی  ــگاه پس ــه و خواب ــع رحمتی ــای مجتم ــگاه ه خواب

کاشــانی و همچنیــن تــالش بــرای در نظــر گرفتــن خوابــگاه 

ــر داد. ــده خب ــال آین ــن در س متاهلی

بــه گــزارش وب دا بــه نقــل از مفــدا شــهرکرد؛ دکتــر 

عبدالمجیــد فدایــی نخســت از ســابقه ی بیســت و هفــت 

ــوان معــاون بهداشــتی شــبکه ی  ســاله ی خــود تحــت عن

بهداشــت شهرســتان فارســان، شــورای فرهنگــی دانشــگاه، 

عضویــت در کمیتــه ناظــر بــر نشــریات و دانشــیار دانشــکده 

بهداشــت دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهركرد گفــت و افــزود: 

كــه قریــب بــر شــش مــاه اســت كــه بــه طــور رســمی بــه 

منصــب معاونــت دانشــجویی و فرهنگــی دانشــگاه علــوم 

ی  ــا و برنامه ــت ه ــده و سیاس ــهركرد درآم ــكی ش پزش

و  دانشــجویی  در دوبخــش  ســال جدیــد  در  او  كلــی 

ــده اســت. ــدی ش ــیم بن فرهنگــی تقس

برنامــه ریــزی هــا و ســرمایه گــذاری هــا در بخــش 

ــا،  ــگاه ه ــازی خواب ــرات و بهس ــامل: تعمی ــجویی ش دانش

ــرانه  ــگاه پس ــه، خواب ــع رحمتی ــلف مجتم ــپزخانه و س آش

کاشــانی، پایــه ریــزی خوابگاهــی جدیــد بــا ظرفیــت 

ــگاه  ــن خواب ــر گرفت ــرای در نظ ــالش ب ــر، ت ــد نف چهارص

ــا  ــی ب ــای اختصاص ــد ه ــن درام ــت تامی ــن در جه متاهلی

ــن  ــجویان و همچنی ــه دانش ــره ب ــم به ــای ک دادن وام ه

کمــک بــه ازدواج دانشــجویی و دانشــجویان متاهــل 

ــش  ــن از افزای ــت. وی همچنی ــوده اس ــا ب ــه آن ه از جمل

کیفیــت غــذای دانشــجو بــه خصــوص مــواد اولیــه چــون 

برنــج، گوشــت و نــان خبــر داد و در راســتای تحقــق ایــن 

ــن  ــا ای ــجویی ب ــی دانش ــورای صنف ــک ش ــه کم ــداف ب اه

ــد. ــد ش ــزار خواه ــه ای برگ ــجویان جلس ــته از دانش دس

در زمینــه مســائل فرهنگــی همــه ی کانــون هــا و تشــکل

ــه  ــدام ب ــون اق ــم اکن ــده از ه ــال آین ــرای س ــت ب می بایس

برنامــه ریــزی کــرده و آن را بــه معاونــت ارائــه تــا تامیــن 

اعتبــار و برنامــه ریــزی گــردد. او بــر ایــن نکتــه اشــاره کــرد 

كــه بایــد از پــرت منابــع مالــی و هزینــه هــا جلوگیــری كرده 

ــر تعــاون و همــكاری  ــون هــا و تشــكل هــا ســعی ب و كان

بیشــتر بیــن خــود داشــته باشــند، جمعــی كار كــردن 

ــز و  ــه پرهی ــای جداگان ــه ه ــرای برنام ــد و از اج را بیاموزن

بیشــتر بــر تعامــل برهــم تكیــه كننــد.

ــت :  ــی گف ــری سیاس ــا موضــع گی ــی در رابطــه ب دکترفدای

ــتم  ــی هس ــرد علم ــم ف ــی باش ــه آدم سیاس ــتر از آن ک بیش

ــدارم!  ــاح سیاســی منحصــری ن ــداری خاصــی از جن و جانب

ــه  ــگاه هم ــی دانش ــای سیاس ــکل ه ــا تش ــه ب ــا در رابط ام

ی دانشــجویان حــق بیــان عقیــده ی خــود را دارنــد شــرط 

بــر ایــن کــه قوانیــن و مقــررات و خطــوط قرمــز را رعایــت 

کــرده و همچنیــن بیــن خودشــان نیــز همدلــی و همــکاری 

ــردد؛  ــظ گ ــا حف ــم ه ــا و حری ــت ه ــا حرم ــرد ت ــكل گی ش

ــم  ــت می ده ــجویان اهمی ــه ی دانش ــادابی روحی ــه ش ب

ــوان  ــه برگــزاری جشــن هــای شــاد و مفــرح در حــد ت و ب

ــد  ــه نبای ــی ك ــئله مهم ــا مس ــم. ام ــك می كن ــگاه كم دانش

ــه بودجــه ی فرهنگــی و  ــن اســت ك ــوش كــرد ای فرام

دانشــجویی ثابــت ولــی محــدود اســت و بیشــتر در اختیــار 

ــرار دارد. ــعه ق ــت توس معاون

ــر  ــه در نظ ــال بودج ــک س ــرای ی ــارد ب ــج میلی ــدود پن ح

گرفتــه شــده کــه دو و نیــم میلیــارد آن مربــوط بــه کارکنــان 

و دو میلیــارد مرتبــط بــه غــذای دانشــجویان اســت از ایــن 

مبلــغ تنهــا پانصــد میلیــون تومــان بــرای کار هــای فرهنگی 

و دانشــجویی باقــی مــی مانــد کــه بســیار محــدود اســت 

ــت  ــا ســفر تابســتانه ی ریاس ــت ب ــن اس ــر ای ــد ب ــا امی ام

محتــرم جمهــوری بــه شــهركرد اعتبــارات بــرای انجــام امــور 

تكمیــل گــردد.

جملــه  از  دانشــجویان  تمامــی  بــرای  پایــان  در  وی 

ــدا آرزوی  ــانی مف ــر رس ــه خب ــال درعرص ــجویان فع دانش

موفقیــت کــرد.

معاونــت  سرپرســت  دا؛  وب 

دانشــگاه  فرهنگــی  دانشــجویی 

ــزاری  ــکی شــهرکرد از برگ ــوم پزش عل

جلســه هماهنگــی اردوهــای جهادی 

ــه  ــن جلس ــزود: در ای ــر داد و اف خب

مقــرر گردیــد، اردوی جهــادی در 

ــاری در  ــال ج ــاه س ــر مردادم اواخ

منطقــه اردل بــه مــدت یــک هفتــه 

بــا رویکــرد ارائــه خدمــات درمانــی، 

مــردم  بــه  فرهنگــی  و  مشــاوره 

ــردد. ــزار گ ــه برگ منطق

از  نقــل  بــه  دا  وب  گــزارش  بــه 

مفــدا؛ دکتــر عبدالمجیــد فدایــی 

ــکاری  ــا هم ــه ب ــن برنام ــزود: ای اف

دانشــجویان، معاونــت دانشــجویی 

و فرهنگــی، معاونــت اجتماعــی ، 

ــبکه  ــکی و ش ــه پزش ــیج جامع بس

برگــزار  اردل  درمــان  و  بهداشــت 

دد. می

اعــزام  قالــب  در  وی،  گفتــه  بــه 

نیروهــای جهــادی بــه منطقــه ، 

ــکی ،  ــکی، دندان پزش ــات پزش خدم

ــه  ــتی ب ــه و بهداش ــاوره و تغذی مش

ــردد. ــی گ ــه م ــان ارائ متقاضی

وب دا؛ سرپرســت معاونــت دانشــجویی فرهنگــی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد گفــت: ۱۲۷ نفر از دانشــجویان دانشــکده 

پیراپزشــکی و بهداشــت ورودی ســال ۹۳ فراغــت از تحصیــل خــود را جشــن گرفتنــد.

بــه گــزارش وب دا؛ دکتــر عبدالمجیــد فدایــی افــزود: جشــن فــارغ التحصیلــی۱۷ نفــر از دانشــجویان رشــته بهداشــت محیــط 

، ۲۱ نفــر از دانشــجویان بهداشــت عمومــی ، ۳۶ نفــر از دانشــجویان علــوم آزمایشــگاهی ، ۳۲ نفــر از دانشــجویان هوشــبری 

ــا حضــور اســاتید،  دانشــجویان و  ــوژی روز ســه شــنبه ۱۹ تیــر از ســاعت ۱۰ صبــح ب ــر از دانشــجویان رشــته رادیول و ۲۱ نف

والدیــن جمعــی از دانــش آموختــگان در ســالن اجتماعــات ابــن ســینای مجتمــع رحمتیــه برگــزار شــد.

بــه گفتــه وی، دکتــر حســن پــور رئیــس دانشــکده پیراپزشــکی در ابتــدای ایــن مراســم ضمــن خیــر مقــدم بــه دانشــجویان 

ــی  ــد فضــای فیزیك ــا بازســازی جدی ــار داشــت: ب ــه کاســتی هــای دانشــکده پیراپزشــکی اشــاره و اظه ــا ب ــواده آنه و خان

دانشــكده پیراپزشــكی در آینــده شــاهد جــذب رشــته هــای ارشــد در ایــن دانشــكده خواهیــم بــود.

دکتــر فدایــی افــزود: اجــرای موســیقی ســنتی ، بیــان خاطــرات والدیــن دانشــجویان و اهــداء لــوح بــه برگزیــدگان فرهنگــی 

و ورزشــی از بیــن دانشــجویان فــارغ التحصیــل و قرائــت ســوگند نامــه توســط دانشــجویان از دیگــر بخشــهای ایــن مراســم 

بــه یادماندنــی بــود.

گفتنــی اســت، هــم اکنــون دوهــزار و 

ــوم پزشــکی  ۳۹۲ دانشــجو در دانشــگاه عل

ــتند  ــل هس ــه تحصی ــغول ب ــهرکرد مش ش

ــته  ــجو در رش ــداد ۸۸ دانش ــن تع ــه از ای ک

ــوم  ــته عل ــجو در رش ــوژی، ۱۴۷ دانش رادیول

رشــته  در  دانشــجو   ۱۲۳ آزمایشــگاهی، 

هوشــبری، ۱۰۱ دانشــجو در رشــته بهداشــت 

محیــط و ۱۲۹ دانشــجو در رشــته بهداشــت 

عمومــی مشــغول بــه تحصیــل مــی باشــند.



وب دا؛ نمایندگان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

، سه رتبه برتر در اولین رویداد استارت آپ ویکند

 سالمت الکترونیک کشور را از آن خود كردند.

به گزارش وب دا؛ ۶ نفر از دانشجویان و

پزشــکی،خدمات  علــوم  دانشــگاه  کارمنــدان   

بهداشــتی و درمانــی چهارمحــال و بختیــاری در 

قالــب ۵ تیــم، موفــق بــه کســب رتبــه هــای اول تا ســوم 

ــک  ــالمت الکترونی ــد س ــتارت آپ ویکن ــداد اس ــن روی اولی

ــدند. ــور ش كش

داریــوش قلــی پــور کارشــناس مرکــز مطالعــات، علــی ریحانیــان 

دانشــجوی پزشــکی، زینــب ندافــی دانشــجوی پرســتاری، بهــاره 

ــور دانشــجوی  ــان پ ــن امینی ــوی دانشــجوی هوشــبری، نگی مول

دندانپزشــکی و ســلمان شــیوندی کارشــناس فوریــت هــای پزشــکی نماینــدگان دانشــگاه در ایــن اســتارت آپ بودنــد.

الزم بــه ذکــر اســت: اولیــن رویــداد اســتارت آپ ویکنــد ســالمت الکترونیــک کشــور از ۳ تــا ۵ مــرداد مــاه ۹۷ بــه میزبانــی دانشــگاه علــوم 

پزشــکی تهــران برگزار شــد.

در ایــن اســتارت آپ تیــم هــای شــرکت کننــده بــه مــدت ۵۴ ســاعت از ایــده هــای خــود دفــاع کردنــد کــه در نهایــت از ۶۰ ایــده مطــرح شــده، ۱۰ ایــده بــه مرحلــه 

نهایــی راه یافــت. 

برگزیــدگان اولیــن رویــداد اســتارت آپ ویکنــد ســالمت الکترونیــک ضمــن دریافــت جوایــز نقــدی و غیرنقــدی، بــرای تبدیــل ایــده بــه محصــول مــورد حمایــت دانشــگاه 

علــوم پزشــکی تهــران قــرار خواهنــد گرفــت.

درخشش در اولین رویداد استارت آپ 

ویکند سالمت الکترونیک کشور

استـارت آپ ویکنـد 

تکریم و معارفه مدیران فرهنگی و دانشجویی

اعزام تیم جهادی شهید فیاض بخش تهران و فاطمه الزهرا (س) اصفهان به مناطق محروم چهارمحال و بختیاری

مهندس بدری و مهندس قاسم پور مدیران جدید فرهنگی و دانشجویی شدند.

روز دوشــنبه ۸ مــرداد برنامــه تکریــم و معارفــه مدیــران دانشــجویی و فرهنگــی در ســالن اجتماعــات ابــن ســینا برگــزار گردیــد. درابتــدای برنامــه پــس از قرائــت 

آیاتــی از کالم حــق دکتــر فدایــی معــاون فرهنگــی دانشــجویی از حاضریــن در جلســه  تشــکر کــرد. پــس از آن  حــاج آقــا مولــوی نماینــده ولــی فقیــه در دانشــگاه  

ضمــن تشــکر از مدیــران ســابق فرهنگــی و دانشــجویی از حساســیت حــوزه معــاون کــه بــار مســئولیت خطیــری بــر دوش دارنــد مطالبــی را عنــوان کــرد. وی افــزود:  

مدیــران فرهنگــی و دانشــجویی بایــد زمینــه را در خصــوص ارتقــاء  فرهنــگ و رفــاه و تحصیــل دانشــجویان فراهــم نماینــد کــه دانشــجویان مدیــران و مســئوالن 

آینــده ایــن جامعــه هســتند و شــما کــه در تربیــت ایــن افــراد تــالش مــی کنیــد در اجــری معنــوی آنــان نیــز ســهیم هســتید.

در ادامــه دکتــر محمــدی مقــدم مدیــر ســابق فرهنگــی ضمــن تشــکر از مســئولین دانشــگاه مطالبــی را در خصــوص فعالیــت خــود در حــوزه فرهنگــی عنــوان کــرد 

و گفــت تمامــی ایــن فعالیــت هــا بــه انجــام نمی مگــر بــا فعالیــت و پشــتکار  پرســنل حــوزه مدیریــت کــه بــا ایجــاد فضایــی صمیمــی در تمــام طــول روز 

در خدمــت سیســتم بودنــد.

در ادامه مهندس لله گانی نیز ضمن تشکر از پرسنل خود آرزوی موفقیت برای مدیران آینده فرهنگی و دانشجویی کرد.

در پایان مهندس قاسم پور مدیر جدید دانشجویی و مهندس بدری مدیر جدید فرهنگی در خصوص برنامه های خود مطالبی را عنوان کردند.

وب دا؛ معــاون دانشــجویی فرهنگــی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد، از اعــزام تیــم اردوهــای جهــادی شــهید فیــاض بخــش تهــران و فاطمــه الزهــرا (س) اصفهــان 

بــه مناطــق محــروم چهارمحــال و بختیاری خبــر داد.

ــران در مناطــق محــروم  ــاض بخــش ته ــر فی ــادی شــهید دکت ــروه جه ــزود: اردوی گ ــی اف ــد فدای ــر عبدالمجی ــدا شــهرکرد؛ دکت ــل از مف ــه نق ــزارش وب دا ب ــه گ ب

ــد . ــزار گردی ــاری برگ ــال ج ــاه س ــرداد م ــر م ــه آخ ــد و..... در ده ــق -دره بی ــاری دره عش ــاهپوری- دورك ان ــتاهای دورک ش ــار در روس ــتان کی شهرس

بــه گفتــه وی، فعالیــت هــای بهداشــتی و درمانــی ایــن تیــم در غالــب ارائــه خدمــات دندانپزشــکی شــامل: معاینــه دنــدان و کشــیدن دنــدان معاینــه بیمــاران ، 

سرکشــی و عیــادت از بیمــاران در منــزل ، آبرســانی وکلــر زدن آب آشــامیدنی بــوده اســت.

دکتــر فدایــی گفــت: عــالوه بــر ایــن، فعالیتهــای فرهنگــی نیــز در قالــب برگــزاری کالس آمــوزش قــرآن و احــکام وآمــوزش نقاشــی، کالس ورزشــی وتوزیــع کتــاب در 

منطقــه صــورت گرفتــه اســت.وی تصریــح کــرد: نقاشــی و رنــگ آمیــزی ســاختمان هــا از دیگــر اقدامــات در حــوزه عمرانــی بــوده اســت.

معــاون دانشــجویی فرهنگــی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد گفــت: بــا همــکاری معاونــت دانشــجویی فرهنگــی و مراکــز بهداشــتی مــدارس و مراکــز بهداشــتی 

جهــت اســکان ایــن گــروه و كلینیــك دندانپزشــكی در اختیارشــان گذاشــته شــد.

وی اضافــه کــرد: در مجمــوع مبلــغ ۷۰ میلیــون ریــال از طــرف مراکــز بهداشــتی کیــار بــرای ارائــه خدمــات توســط ایــن گــروه هزینــه گردید.دکتــر فدایــی در ادامــه 

اشــاره ای بــه برگــزاری اردوی گــروه جهــادی فاطمــه الزهــرا (س) اصفهــان در مناطــق محــروم فــالرد در روســتاهای امــام زاده حســن- ده کهنــه - نارمــه - دره نامــداری 

- نارگیــل و..... داشــت وی افــزود: ضمــن فعالیتهــای فرهنگــی فعالیــت هــای بهداشــتی درمانــی در قالــب دندانپزشــکی معاینــه دنــدان و کشــیدن دنــدان ، معاینــه 

بیمــاران ، سرکشــی و عیــادت از بیمــاران در منــزل ، آمــوزش هــای مامایــی ، انجــام ســی تــی اســکن ، تســت فشــار خــون و قنــد ، بینــا ســنجی كــودكان و كلــر زدن 

آب آشــامیدنی در ایــن روســتا هــا نیــز انجــام شــد.



سیزدهمین المپیاد ورزشی دانشجویان پسر
دانشگاه

ــاد  ــیزده المپی ــابقات س وب دا؛ مس

پســر  دانشــجویان  ورزشــی 

دانشــگاههای علــوم پزشــکی کشــور 

ــد. ــاز ش آغ

بــه گــزارش وب دا بــه نقــل از مفــدا 

دومیــن  بــا  همزمــان  شــهرکرد؛ 

روز برگــزاری ســیزدهمین المپیــاد 

ــی دانشــجویان  ورزش هــای قهرمان

ــابقات  ــت، مس ــر وزارت بهداش پس

ــته  ــی از ۱۲ رش ــته ورزش ــش رش ش

ــه  ــح جمع ــاد از صب ــر در المپی حاض

ــای  ــالن ه ــاه در س ــهریور م دوم ش

ــت. ــده اس ــاز ش ــده آغ ــن ش تعیی

ــش رشــته ورزشــی  مســابقات ش

فوتبــال،  والیبــال،  بســکتبال، 

و  میــز  روی  تنیــس  شــطرنج، 

نهایــی  مرحلــه  از  بدمینتــون 

المپیــاد ورزشــی دانشــجویان پســر 

ــهریور  ــه دوم ش ــح روز جمع ــور از صب ــکی کش ــوم پزش ــای عل ــگاه ه دانش

مــاه در ســالن هــای از پیــش تعییــن شــده در تبریــز آغــاز شد.مســابقات 

شــش رشــته دیگــر ورزشــی اعــم از تیرانــدازی، شــنا، دوومیدانــی، کاراتــه، 

تکوانــدو و کشــتی نیــز از روز شــنبه ســوم شــهریور مــاه در تبریــز کار خــود 

ــت. ــوده اس ــاز نم را آغ

گفتنــی اســت، مراســم قرعــه کشــی و جلســات فنــی و توجیهــی رشــته های 

ــف  ورزشــی طــی روزهــای گذشــته انجــام شــده اســت و تیم هــای مختل

ورزشــی از دانشــگاه های علــوم پزشــکی حریفــان خــود را شناســایی 

ــد. ن کرده

آییــن افتتاحیــه المپیــاد ورزشــی دانشــجویان پســر وزارت بهداشــت عصــر 

ــده از  ــا حضــور ۲ هــزار و ۳۵۰ شــرکت کنن ــاه ب ــه دوم شــهریور م روز جمع

ــا  ــز ب ــوم پزشــکی در ســالن شــهید پورشــریفی شــهر تبری ۵۹ دانشــگاه عل

حضــور جمعــی از مســئوالن اســتانی، وزارتــی و دانشــگاهی برگــزار شــد.

ــی  ــای قهرمان ــاد ورزش ه ــیزدهمین دوره المپی ــام س ــه ن ــاد ک ــن المپی ای

ــد، در  ــدک می کش ــه ی ــود ب ــا خ ــت را ب ــر وزارت بهداش ــجویان پس دانش

واقــع بیســت و ششــمین دوره المپیــاد ورزش هــای قهرمانــی دانشــجویان 

دانشــگاه های علــوم پزشــکی کشــور اســت امــا بــا تقســیم بنــدی 

ــاهد  ــز ش ــر امســال تبری ــجویان پســر و دخت ــی دانش ــای قهرمان المپیاده

ــت. ــر اس ــجویان پس ــی دانش ــاد قهرمان ــیزدهمین دوره المپی ــزاری س برگ

ــر وزارت  ــجویان پس ــی دانش ــاد قهرمان ــیزدهمین المپی ــی س ــه نهای مرحل

بهداشــت در ۱۲ رشــته ورزشــی تیرانــدازی، والیبــال، بســکتبال، فوتبال، شــنا، 

دوومیدانــی، شــطرنج، کاراتــه، تکنوانــدو، کشــتی، بدمینتــون و تنیــس روی 

میــز طــی روزهــای یکــم تــا هشــتم شــهریور مــاه بــه میزبانــی دانشــگاه 

علــوم پزشــکی تبریــز برگــزار خواهــد شــد و روز جمعــه دوم شــهریور مــاه 

قبــل از آغــاز آییــن افتتاحیــه و در نوبــت صبــح، مســابقات در رشــته های 

ــس روی  ــون و تنی ــال، شــطرنج، بدمینت ــال، فوتب ــكتبال، والیب ورزشــی بس

ــاه در  ــهریور م ــوم ش ــی از روز س ــته های ورزش ــه رش ــا بقی ــاز و م ــز آغ می

ــزار مــی شــود. ــن شــده برگ ســالن های از پیــش تعیی

وب دا؛ ســید مهیــار قاســمی ورزشــکار اعزامــی بــه ســیزدهمین المپیــاد 

ــه  ــق ب ــکی کشــور، موف ــوم پزش ــگاههای عل ورزشــی دانشــجویان دانش

کســب ســه مــدال شــد.

بــه گــزارش وب دا بــه نقــل از مفــدا شــهرکرد؛ نامبــرده در رشــته ۵۰ متــر 

ــز  ــه برن ــر پروان ــره و ۱۰۰ مت ــه مــدال نق ــر پروان آزاد مــدال طــال - ۵۰ مت

مســابقات را از آن خــود کــرد.

گفتنــی اســت، ایــن مســابقات از تاریــخ ۳۱ مردادمــاه ۹۷ لغایــت هشــتم 

ــزار  ــز برگ ــوم پزشــکی تبری ــی دانشــگاه عل ــه میزبان شــهریورماه جــاری ب

شــد.

کسب ۳ مدال توسط ورزشکار اعزامی دانشگاه به سیزدهمین المپیاد 

ورزشی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی کشور



شرکت مسئولین و کارشناسان ستاد شاهد و امور 
ایثارگران دانشگاه در محفل شهدا شهر سودجان

تجدید میثاق با شهدا شهرستان بن
(ستاد شاهد وامور ایثارگران دانشگاه)

حضور مشاور رییس دانشگاه و جانشین در امور ایثارگران 
در جلسه قطب ستادهای شاهد وامور ایثارگران کشور

دیدار مسئوالن دانشگاه با خانواده معظم شهدا و 
ایثارگران (ستاد شاهد وامور ایثارگران دانشگاه)

دیدار مسئوالن دانشگاه با خانواده معظم شهید 
مدافع حرم شهید قاسمی

تجدید میثاق با شهدا شهرستان سامان
(ستاد شاهد وامور ایثارگران دانشگاه)



مصــرف اقــالم خوراـکـی، آرایشــی و بهداشــتی 
ســالم، از بزرگتریــن دغدغــه هــای جامعــه امــروز

مــردم بــه شــایعات فضــای مجــازی توجــه نکنند

ــذا و دارو  ــت غ ــت معاون وب دا؛ سرپرس

ــا  ــهرکرد ب ــکی ش ــوم پزش ــگاه عل دانش

توجــه بــه اینکــه بخــش زیــادی از ایــن 

ــر  ــای دیگ ــور ه ــی از کش ــای مصرف کااله

ــی از  ــروز یك ــزود: ام ــود اف ــی ش ــور م وارد کش

ی بــزرگ، مصــرف اقــالم خوراكــی، آرایشــی  دغدغه

ــت. ــالم اس ــتی س و بهداش

وب دا؛ دکتــر محمــد باقــر ملــک پــور، کنتــرل و نظــارت بــه گــزارش 

ســازمانهای ذیربــط از جملــه ســازمان غــذا و دارو از محــل تولیــد، حمــل و 

نقــل تــا عرضــه کاال جهــت کاهــش مــوارد قاچــاق را بســیار حائــز اهمیــت 

ــت و  ــان از اصال ــای اطمین ــی از راه ه ــرد: یك ــان ک ــر نش ــت و خاط دانس

ــر روی كاال  ــت ب ــای اصال ــب ه ــود برچس ــا وج ــه كااله ــن گون ــالمت ای س

ــد. ــی باش م

وی تصریــح کــرد: در ایــن راســتا، ســازمان غــذا و دارو بــرای کلیــه محصوالت 

ســالمت محــور اعــم از خوراکــی، آرایشــی، بهداشــتی، دارویــی و تجهیــزات 

پزشــکی وجــود برچســب اصالــت و ســالمت را الزامــی نمــوده اســت.

ــالمت  ــوالت س ــه محص ــذا و دارو کلی ــت غ ــان معاون ــه وی، بازرس ــه گفت ب

محــور را در ســطح عرضــه مــورد بررســی قــرار داده و در صــورت مشــاهده 

یند. اقــالم قاچــاق و فاقــد برچســب اصالت اقــدام بــه جمــع آوری کاال می

ــالمت  ــفیات قاچــاق کاالهــای س ــار کش ــور در خصــوص آم ــک پ ــر مل دکت

محــور در ســالهای ۹۵ و ۹۶ گفــت: در مجمــوع ۳۴۰ بازرســی صــورت گرفتــه 

ــال ۹۶  ــی در س ــال ۹۵ و ۴۴۱ بازرس در س

ــای  ــف کااله ــه کش ــر ب ــواردی منج ، م

قاچــاق شــده اســت كــه ایــن میــزان در 

ســال ۹۶ نســبت بــه ســال ۹۵ ، ۱۵ درصــد 

كاهــش داشــته اســت.

وی ادامــه داد: افزایــش نظــارت و آمــوزش هــای 

عمومــی" آشــنایی بــا برچســب اصالــت کاال " صــورت 

گرفتــه توســط ایــن دســتگاه ســهم بســزایی در کاهــش عرضــه ی فــرآورده 

هــای ســالمت محــور قاچــاق داشــته اســت.

ــت  ــی اس ــی های ــت دارای ویژگ ــب اصال ــزود: برچس ــور اف ــک پ ــر مل دکت

ــور را  ــالمت مح ــالم س ــدگان اق ــرف کنن ــدگان و مص ــه کنن ــه عرض ــه کلی ک

قــادر مــی ســازد اصالــت كاال را مــورد بررســی قــرار داده و پــس از حصــول 

ــورد نظــر  ــداری و مصــرف كاالی م ــه خری ــدام ب ــت كاال اق ــان از اصال اطمین

ــد. نماین

وی متذکــر شــد، تنهــا راه شناســایی اصالــت داروخارجــی و یــا داروی ایرانــی 

بــاالی ۵۰۰۰۰ تومــان از داروی قاچــاق و تقلبــی توجــه بــه برچســب اصالــت 

روی آن اســت.

دکتــر ملــک پــور گفــت: همچنیــن مصــرف کننــدگان مــی تواننــد از طریــق 

ســایت www.ttac و یــا شــماره پیامــک ۲۰۰۰۸۸۲۲ اصالــت دارو را اســتعالم 

. یند نما

وب دا؛ ســخنگوی ســازمان غــذا و دارو گفــت: هیــچ داروی چینــی وارد بــازار 

ایــران نمــی شــود والســارتان موجــود در داروخانــه هــا هــم منــع مصــرف 

نــدارد و مشــکلی نیســت.

ــاره  ــور درب ــوش جهانپ ــر کیان ــا ؛ دکت ــل از ایفدان ــه نق ــزارش وب دا ب ــه گ ب

ــازار  ــدن آن در ب ــکال ش ــران و ری ــان" در ای ــرف داروی "والزارت ــرایط مص ش

ــه داد. ــی ارای ــورمان توضیحات ــی کش داروی

ــک  ــدی ی ــان" تولی ــت داروی "والزارت ــه گذش ــه ای ک ــای هفت ــی خبره ط

ــون  ــار خ ــرل فش ــرای کنت ــج ب ــه داروی رای ــی ک ــی داروی ــرکت چندملیت ش

ــت  ــه  عل ــد، ب ــم کمــك می كن ــی ه ــه پیشــگیری از نارســایی قلب اســت و ب

داشــتن یــك مــاده شــیمیایی در مــاده اولیــه كــه احتمــال ابتــال بــه بیمــاری 

در افــراد مصرف كننــده را افزایــش می دهــد از بــازار ۲۳ كشــور جهــان ریــكال 

شــد، تاكنــون ایــن ریــكال مختــص ۲۲ بــازار اروپایــی به عــالوه بــازار بحریــن 

بــوده اســت ولــی طبــق آنچــه ســخنگوی ســازمان غــذا و دارو اعــالم كــرد 

ایــن ریــكال بــه بــازار دارویــی ایــاالت متحــده و ایــران هــم رســیده اســت.

ــای  ــان آزمایش ه ــذا و دارو در جری ــازمان غ ــخنگوی س ــارات س ــر اظه بناب

ــن  ــدگان API ای ــن تأمین کنن ــده تری ــی از عم ــان یک ــای API والزارت بچ ه

ــس  ــز، آژان ــای فارماکوتیکال ــگ هواه ــی ژیجیان ــرکت چین ــی ش دارو یعن

ــاد  ــال ایج ــا احتم ــی ب ــه ناخالص ــوده ک ــالم نم ــا (EMA) اع ــی اروپ داروی

مشــكالت بعــدی در مصــرف كننــده، در نتیجــه یــك تغییــر در فراینــد تولیــد 

ــت. ــاده رخ داده اس ــن م ای

در ایــن راســتا ســخنگوی ســازمان غــذا و دارو دربــاره شــرایط مصــرف ایــن 

دارو و ریــکال شــدن آن در بــازار دارویــی ایــران عنــوان کــرد: ریــکال و جمــع 

آوری ایــن دارو فقــط بــرای والزارتــان تولیــد شــده از مــاده موثــره محصــول 

ــان  ــا فقــط شــامل محصــول والزارت شــرکت چینــی مذکــور اســت و طبیعت

شــرکت هایی خواهــد شــد كــه مــاده اولیــه خــود را از ایــن شــركت خــاص 

تامیــن كــرده انــد.

وی افــزود: در بررســی هــای عاجــل ســازمان غــذا و دارو، مشــخص شــد کــه 

ــران، هفــت شــرکت مــاده  ــان در ای ــده والزارت ــان ۱۷ شــرکت تولیدکنن از می

اولیــه خــود را از ایــن شــرکت تامیــن کــرده انــد و دســتور ریــكال و جمــع 

آوری محصــول والزارتــان ایــن هفــت شــركت صــادر شــد و طبــق فرآینــد 

معمــول ریــكال از بــازار دارویــی جمــع آوری و مرجــوع خواهنــد شــد.

سرپرســت روابــط عمومــی ســازمان غــذا و دارو تاکیــد کــرد: دســتور ریــکال 

ــن دســتور  ــت شــرکت صــادر شــده اســت و ای ــه هف ــان خطــاب ب والزارت

تنهــا متوجــه والزارتــان تولیــدی هفــت شــرکت مــورد اشــاره بــوده و داروی 

والزارتــان تولیــدی ده شــرکت دیگــر داخلــی كمــاكان در بــازار دارویــی كشــور 

ــد  ــرف نخواهن ــرای مص ــكلی ب ــود و مش ــد ب ــترس خواه ــود و در دس موج

داشــت.

وی تاکیــد کــرد: ریــکال یــا فراخــوان دارو، رونــد مشــخصی دارد و در 

حــوزه دارو متــداول هســت و ماننــد آنچــه در ۲۴ کشــور دیگــر تاکنــون در 

ــان هفــت شــرکت  ــا محصــول والزارت ــا و تنه ــن دارو رخ داده، تنه ــورد ای م

ــینا،  ــان، آوه س ــش، ابوریح ــوس، داروپخ ــم، جالین ــی حكی ــازی ایران داروس

پورســینا و دكتــر عبیــدی مشــمول فراخــوان بــوده و فعــال داروی والزارتــان 

شــركتهای دیگــر مشــكلی بــرای مصــرف نخواهــد داشــت، همچنیــن ایــن 

ــا  ــا ب ــوده و طبیعت ــن هفــت شــركت ب ــی ای ــان فعل ــرای والزارت فراخــوان ب

رفــع نقیصــه، مشــمول تولیــدات آینــده یــا ســایر تولیــدات ایــن شــركت 

ــود. نخواهــد ب



از هــر پنــج ایرانی، یک نفر دچار 
مشــکل فشــارخون بــاال اســت

وب دا؛ مدیــر کل دفتــر بهبــود تغذیــه جامعــه وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش 

ــان  ــا ۳۵ ســالگی ۳ درصــد ایرانی ــن ۲۵ ت ــه بی ــان اینک ــا بی پزشــکی کشــور ب

ــد  ــور ۱۹ درص ــاله کش ــا ۶۴ س ــت ۱۵ ت ــت: در جمعی ــد گف ــاال دارن ــترول ب کلس

فشــارخون بــاال وجــود دارد و ایــن نكتــه قابل تأمــل اســت كــه از ســنین جوانــی 

شــواهد فشــارخون بــاال هســتیم و ایــن بــه ایــن معناســت كــه از هــر پنــج ایرانــی، 

یــك نفــر دچــار مشــكل فشــارخون بــاال اســت.

بــه گــزارش وب دا بــه نقــل از روابــط عمومــی شــبکه بهداشــت و درمان شهرســتان 

اردل؛ مدیــر کل دفتــر بهبــود تغذیــه وزارت بهداشــت و درمــان آمــوزش پزشــکی در 

ســفر بــه شهرســتان اردل و جلســه ای مشــترک بــا سرپرســت و کارشناســان شــبکه 

بهداشــت و درمــان شهرســتان اظهــار داشــت: ۷۰ درصــد علــت مرگ ومیــر در دنیــا 

بیماری هــای غیــر واگیــر اســت.

دکتــر زهــرا عبداللهــی افــزود:۸۸ درصــد مــردم ریــز فاکتــور تغذیــه ناســالم را دارنــد 

ــال دارد  ــه دنب ــه وزن را ب ــردار و اضاف ــر واگی ــاری غی ــداردهنده  بیم ــد هش ــه رون ک

ــور  ــده در کش ــرگ ثبت ش ــزار م ــت ۳۸۰ ه ــن عل ــال ۱۳۹۰ مهم تری ــه در س به طوری ک

مربــوط بــه مرگ ومیــر بــه دلیــل بیماری هــای قلبــی و عروقــی اســت. وی بــا اشــاره 

بــه اینکــه روغــن، قنــد و شــکر باالتــر از حــد الزم در کشــور مصرف شــده و مصــرف 

ــه  ــزود: نتیج ــت اف ــرد اس ــر ف ــاز ه ــر از نی ــات کمت ــیر و لبنی ــبزی، ش ــوه، س می

ایــن تغذیــه شــیوع اضافــه وزن و چاقــی در کشــور اســت؛ به طوری کــه در قشــر 

جــوان كشــور هــم ۵۰ درصــد از گروه هــا دچــار اضافــه وزن و چاقــی هســتند.

ــا اشــاره بــه آمــار بــاالی مصــرف نمــک در کشــورمان از ســرانه  دکتــر عبدالهــی ب

ــر  ــران دو براب ــفانه در ای ــزود: متأس ــرد و اف ــاد ک ــران انتق ــک در ای ــرف نم مص

ــود. ــرف می ش ــک مص ــی نم ــرف جهان مص

ــان  ــر نش ــت و خاط ــر دانس ــان و پنی ــک را ن ــت نم ــع دریاف ــن منب وی مهمتری

کــرد: بایــد الگــوی غذایــی روزانــه بــه گونــه ای باشــد کــه بیــش از پنــج گــرم 

ــان ســه گــرم نمــک  نمــک مصــرف نشــود حــال آنکــه فقــط در هــر قــرص ن

موجــود اســت.

مدیــر دفتــر بهبــود تغذیــه جامعــه وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی 

بابیــان اینکــه ۵۴ درصــد نمــک دریافتــی مــردم در هنــگام طبــخ اســت کــه باید 

ــر اســاس الگوهــای غذایــی مصــرف کمتــری داشــته باشــد افــزود: به لحــاظ  ب

پوکــی اســتخوان ســاالنه حداقــل ۳۳ میلیــارد ریــال هزینــه شكســتگی گــردن 

ــات  ــیر و لبنی ــا ش ــور م ــت: در کش ــی گف ــت. دکترعبداله ــتخوان ران اس و اس

ــر  ــابه های گازدار ۴۲ لیت ــرف نوش ــرانه مص ــی س ــد ول ــرف می کنن ــردم کم مص م

ــه یــك  ــه مهم تریــن آن اختــالل در جــذب کلســیم اســت ك در ســال اســت ک

ریــز فاكتــور مهــم بــرای بیماری هــای قلبــی عروقــی و ســرطان اســت.

مدیــرکل دفتــر بهبــود تغذیــه وزارت بهداشــت،درمان و آمــوزش پزشــکی 

همچنیــن بــا اشــاره بــه مطالعــات ســبد غذایــی انجــام شــده در ســال ۹۱، خاطــر 

ــج  ــج پن ــان و برن ــرف ن ــرانه مص ــات، س ــن مطالع ــاس ای ــر اس ــرد: ب ــان ک نش

درصــد، روغــن ۲۰ درصــد و قنــد و شــکر نیــز ۳۸ درصــد بیشــتر از مقادیــر توصیــه 

ــوب اســت. شــده در ســبد غذایــی مطل

دکترعبداللهــی اضافــه کــرد: مصــرف حبوبــات ۳۰ درصــد، شــیر و لبنیــات ۲۵ درصــد، 

تخــم مــرغ ۲۰ درصــد و ســبزی و میــوه نیــز ۲۵ درصــد کمتــر از میــزان توصیــه شــده 

. ست ا

مدیــرکل دفتــر بهبــود تغذیــه وزارت بهداشــت،درمان و آمــوزش پزشــکی، راشیتیســم در 

کــودکان، افزایــش ابتــال بــه آســم و دیابــت نــوع ۲ را از جملــه پیامدهــای کمبــود ایــن 

ویتامیــن در بــدن دانســت و اضافــه کــرد: عــالوه بــر مصــرف محصــوالت غذایــی غنــی 

شــده بــا ویتامیــن، ســه تــا چهــار بــار در هفتــه نیــز اســتفاده از نــور مســقیم آفتــاب بــه 

مــدت پنــج تــا ۱۰ دقیقــه بــرای بــدن الزم اســت.وی افــزود: کمبــود ویتامیــن D پیامدهــای 

بســیاری را دارد و در حــال حاضــر مشــکل کمبــود ویتامیــن D را در کشــور داریــم و در ایــن 

ــتور کار  ــام و در دس ــال انج ــور در ح ــن D در کش ــا ویتامی ــازی آرد ب ــی غنی س ــه مل ــتا برنام راس

اســت.وی همچنیــن خاطــر نشــان کــرد: برنامــه ملــی غنــی ســازی آرد بــا آهــن و اســید فولیــک نیــز 

در کشــور اجــرا مــی شــود.

مدیــرکل دفتــر بهبــود تغذیــه جامعــه وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی ۳۰ دقیقه پیــاده روی 

و حداقــل ۲ واحــد میــوه و ۳ واحــد ســیفی جات را در روز ضــروری دانســت و گفــت: مصــرف میــوه و 

ســبزی در کشــور حــدود ۱۲ درصــد اســت. 



برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با نحوه ثبت فرآورده های 
طبیعی و سنتی در معاونت غذا و دارو

پیام تبریک سرپرست معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم 
ــه مناســبت فــرا رســیدن روز داروســاز پزشــکی شــهرکرد ب

محصوالتی بی شناسنامه که سالمت جامعه را نشانه رفته اند

وب دا؛ مدیــر اداره فــرآورده هــای طبیعــی، ســنتی، شــیر خشــک و مکمــل معاونت 

غــذا و دارو دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد، از برگــزاری کارگاه آموزشــی آشــنایی 

بــا نحــوه ثبــت فــرآورده هــای طبیعــی و ســنتی ویــژه تکنســین هــای دارویــی در 

ایــن معاونــت خبــر داد.

ــگاه  ــر پ ــذا و دارو؛ دکت ــت غ ــی معاون ــط عموم ــل از رواب ــه نق ــزارش وب دا ب ــه گ ب

خســرویان افــزود: ایــن کارگاه آموزشــی بــا هــدف آشــنایی تکنســینهای دارویــی شــاغل 

در مراکــز درمانــی و بیمارســتانهای اســتان بــا قوانیــن و مقــررات مربــوط بــه اخــذ مجــوز 

بســته بنــدی و تولیــد فــرآورده هــای گیاهــی و ســنتی در ســالن اجتماعــات معاونــت برگــزار 

شــد.

وی تصریــح کــرد: در ایــن کارگاه آموزشــی یــک روزه ســعی شــد جایــگاه گیاهــان دارویــی در ایــران 

و همچنیــن اهــداف ســند ملــی گیاهــان دارویــی و طــب ســنتی در افــق ۱۴۰۴ تبییــن گــردد.

ــان  ــوزه گیاه ــات در ح ــه محصــوالت و خدم ــز عرض ــازار و مراک ــر ب ــارت ب ــرویان،ایجاد سیســتم نظ ــر خس دکت

داروئــی وخصوصــا طــب ســنتی را از مهمتریــن اهــداف ایــن ســند چشــم انــداز عنــوان نمــود و ادامــه داد: مقــررات و ضوابــط اخــذ مجــوز بســته بنــدی 

و تولیــد فــراورده هــای گیاهــی از جملــه مطالبــی بــود کــه بــه طــور کامــل بــرای تکنســینهای دارویــی توضیــح داده شــد. ایــن کارشــناس امــور داروئــی 

معاونــت غــذا و دارو گفــت: بــا توجــه بــه لــزوم بــه روز بــودن اطالعــات تكنســینها در ایــن زمینــه، منابــع علمــی مــورد تاییــد وزارت بهداشــت و همچنیــن 

مســیرهای ورود داروی طبیعــی و ســنتی بــه فهرســت داروهــای طبیعــی كشــور تشــریح و در پایــان بــه ســواالت حاضریــن پاســخ داده شــد.

ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــذا و داروی دانش ــت غ ــت معاون وب دا؛ سرپرس

شــهرکرد در پیامــی فــرا رســیدن روز داروســاز را بــه تمامــی تالشــگران 

ــن عرصــه تبریــک گفــت. ای

ــده  ــور آم ــر ملکپ ــد باق ــر محم ــام دکت ــن پی ــزارش وب دا؛ در مت ــه گ ب

اســت؛ دســتاوردهای کنونــی نظــام ســالمت مرهــون خدمــات صادقانه 

و همدلــی تمامــی دســت انــدرکاران متعهــد و متخصــص ایــن عرصــه 

اســت و تردیــدی نیســت کــه داروســازان نقشــی کلیــدی و محــوری در 

وصــول بــه ایــن موفقیــت هــا داشــته و دارنــد. در روزیكــه به مناســبت 

ســالروز والدت حكیــم فرزانــه و دانشــمند نامــدار ایرانــی محمــد زكریــای 

ــه  ــه هم ــهای متعهدان ــت از تالش ــه اس ــب گرفت ــاز لق رازی، روز داروس

ــد و  ــره تولی ــف زنجی ــز داروســاز در بخــش هــای مختل ــكاران عزی هم

ــق روز  ــال توفی ــد متع ــوده و از درگاه خداون ــی نم ــع دارو قدردان توزی

افــزون ایــن عزیــزان را مســئلت مــی نمایــم.

ــا ۵ شــهریور و مصــادف  ــر ب ــران براب گفتنــی اســت، روز داروســاز در ای

بــا زادروز محمــد زکریــای رازی و مقــارن بــا بزرگداشــت ایــن دانشــمند 

ایرانــی اســت.

وب دا؛ رئیــس اداره نظــارت بــر مــواد غذایــی معاونــت غــذا و داروی دانشــگاه 

علــوم پزشــکی شــهرکرد در مصاحبــه بــا برنامــه پــر مخاطــب "بــرای ایــران" که 

ی قاچاق  از رادیــو جهانبیــن پخــش شــد، عــوارض ناشــی از مصــرف فراورده

ســالمت محــور را بســیار خطرنــاک دانســت و افــزود: اینهــا محصوالتــی بــی 

شناســنامه هســتند کــه ســالمت جامعــه را نشــانه رفتــه انــد.

بــه گــزارش وب دا؛ ابراهیــم داوودی افــزود: فــراورده هــای قاچــاق بــه دلیــل 

ــه  ــت هیچگون ــوند تح ــی ش ــور م ــی وارد کش ــیر قانون ــارج از مس ــه خ اینک

نظــارت بهداشــتی قــرار ندارنــد و در حقیقــت ایــن محصــوالت دارای هویــت 

جعلــی هســتند.

وی ادامــه داد؛ اینکــه ایــن فــراورده هــا از چــه مــوادی و تحــت چــه شــرایطی 

تولیــد شــده باشــند کامــالً مبهــم و نامشــخص اســت. داوودی گفــت: 

متاســفانه عرضــه محصــوالت قاچــاق در حــوزه لــوازم آرایشــی و بهداشــتی بــا 

یــی پاییــن تــر از حــد معمــول در بــازار باعــث اغــواء مصــرف کننــدگان  قیمت

ــه اســتفاده از ایــن مــواد را افزایــش داده اســت در  شــده و گرایــش ب

ــا مصــرف ایــن فــراورده هــا مخاطــرات بالقــوه ای در  صورتیکــه ب

کمیــن ســالمت مصــرف کننــده قــرار مــی گیرنــد. 

ــن  ــذا و دارو از مهمتری ــت غ ــناس معاون ــن کارش ای

ــا را در  ــراورده ه ــه ف ــن گون ــرف ای ــرات مص خط

کوتــاه مــدت، آســیب بــه قســمت هــای 

ــه  ــدن از جمل ــف ب مختل

و  مــو  پوســت، 

در  و  چشــم 

ــه  ــدت ب دراز م

وجــود  دلیــل 

ــزات ســنگین  فل

ــای  ــاری ه ــه بیم ــال ب ــتعداد ابت ــوم و ... اس ــوه و کادمی ــرب، جی ــد س مانن

ــت  ــرطان دانس ــی س ــوی و حت ــدی و کلی ــای کب ــد بیماریه ــر مانن خطرناکت

ــالمت  ــای س ــراورده ه ــاق ف ــا قاچ ــارزه ب ــه مب ــد در زمین ــًا بای ــزود: قطع و اف

ــه ســالمت  ــان ب محــور و همچنیــن آگاهــی از روش هــای اســتعالم و اطمین

محصــوالت وارداتــی فرهنــگ ســازی مناســب صــورت پذیــرد.داوودی وجــود 

برچســب اصالــت روی بســته بنــدی محصــوالت ســالمت محــور وارداتــی و 

ــرآورده هــای ســالم و  ــواع ف ــن راه تشــخیص ان ــق آن را بهتری اســتعالم موف

ــی  ــه روش کل ــت: س ــرد و گف ــوان ک ــی عن ــواع قاچــاق و تقلب بهداشــتی از ان

بــرای اســتعالم ایــن برچســب هــا وجــود دارد کــه شــامل اســتعالم از طریــق 

ســایت ttac.ir اســتعالم کــد ۱۶ رقمــی از طریــق ســامانه پیــام کوتــاه از طریــق 

شــماره پیامــک ۲۰۰۰۸۸۲۲ یــا تلفــن گویــا ۰۲۱۶۱۸۵ و اســتعالم باركــد منــدرج 

بــر روی برچســب (QR)بــا اســتفاده از نــرم افــزار قابــل نصــب بــر روی تلفــن 

ــند. ــی باش ــمند م ــراه هوش ــای هم ه



دوازدهمین کنگره پیشگامان پیشرفت آذرماه برگزار می شود

ــا  ــش ه ــا، چال ــت ه ــرفت "ظرفی ــگامان پیش ــره پیش ــن کنگ وب دا؛ دوازدهمی

ــزار  ــرا(س) برگ ــگاه الزه ــاه ۱۳۹۷ در دانش ــران" ۲۲ آذرم ــرفت ای ــر پیش و تدابی

. می

بــه گــزارش وب دا؛ ایــن کنگــره در محورهــای موضوعــی الگــوی پایــه پیشــرفت 

 : مل شا

۱- ســرمایه هــا و ظرفیــت هــای انســانی و اجتماعــی، طبیعــی ، اقلیمــی، 

جغرافیایــی و ذخایــر راهبــردی کشــور

۲- فرصــت هــا و موانــع فرهنگــی، اجتماعــی، سیاســی، اقتصــادی و ســاختاری- 

نهــادی پیشــرفت

۳- تعلیــم و تربیــت، خانــواده ی پایــدار و ســالمت معنــوی بــا تاکیــد بــر ســبک 

زندگــی اســالمی ایرانــی

ــت  ــی و تقوی ــام حکومت ــای نظ ــان ه ــت بنی ــی و تقوی ــاالری دین ــردم س ۴- م

ــی ــات سیاس ثب

ــا تاکیــد بــر شایســته ســاالری، افزایــش بهــره  ۵- اصــالح نظــام اداری کشــور ب

ــک ــت الکترونی وری و دول

۶- الگــوری روابــط بیــن الملــل و تعامــل حکیمانــه و عزتمندانــه بــا دولــت هــا و 

ملــت هــای دنیــا

۷- شاخص ها و بنیان های امنیت پایدار و نقش آن در پیشرفت ملی

۸- آمایش سرزمین و پیشرفت؛ با تاکید بر ظرفیت های منطقه ای

۹- بهره برداری و مصرف بهینه آب و انرژی

۱۰- حفاظت و نگهداشت محیط زیست

۱۱- الگوی پیشرفت در فناوری های نوین (اطالعات و ارتباطات، هسته ای، نفت و گاز)

۱۲- فضای مجازی و پیشرفت

۱۳- نقش و جایگاه زبان، ادبیات و هنر در پیشرفت

همچنین محورهای ویژه این کنگره شامل:

۱- تولید ملی و حمایت از کاالی ایرانی

۱. ضرورت و اهمیت حمایت از کاالهای، خدمات تخصصی و تولیدات داخلی (اقتصاد درون زا و اشتغال و ..)

۲. تحلیل و تبیین رابطه بین تولید ملی و پیشرفت کشور

۳. بایسته ها، شرایط و رابطه امور فرهنگی، اجتماعی، سایسی ، بین المللی و ... و تولید ملی

۴. ارزیابی وضعیت فرصت ها و چالش ها و راهبردها، راهکارها و تدابیر حمایت از تولید ملی، کار، کاال و سرمایه ی ایرانی

۵. بررسی تجربه های جهانی در حمایت از تولید ملی

۶. صادرات کاالها، خدمات تخصصی و تولیدات داخلی

۷. اقتصاد مقاومتی و تولید ملی و حمایت از کار، کاال، خدمات تخصصی و سرمایه ی ایرانی

۲- عدالت و پیشرفت

۱. الزمات "پیشرفت و عدالت"

۲. آسیب شناسی موانع تحقق عدالت در ایران

۳. آینده پژوهی عدالت با رویکرد مهدویت و تمدنی

۴. عدالت و آزادی در عرصه های فرهنگی، حقوقی ، سایسی ، اجتماعی و اقتصادی و ...

۵. نقد، ارزیابی ، بررسی و روش های بهره وری ، توزیع و تخصیص عادالنه منابع

۶. تجارب کشورهای اسالمی و غیر اسالمی در برقراری و دستیابی به عدالت

ــلی،  ــن نس ــت، بی ــط زیس ــالق و مدیریت، محی ــت، اقتصــاد، اخ ــگ، سایس ــای؛ فرهن ــه ه ــت در عرص ــای عدال ــاخص ه ــا و ش ــنجه ه ــا،  س ۷. معیاره

ــرزمین و ... ــش س ــازی، آمای ــای مج ــواده ، فض ــا، خان ــوق و قض ــر، حق ــانه، هن ــالمت، رس ــوزش، س آم

این کنگره در بخش های :

۱- مقــاالت علمــی کوتــاه ۲- ادبیــات پیشرفت(شــعر، داســتان کوتــاه و ...) ۳-وب نویســی و شــبکه هــای اجتماعــی ۴- آثــار تصویری(عکــس، فیلــم کوتــاه 

و پویــا نمایــی)

امتیازات کنگره:

۱- اهــدای جوایــز نقــدی بــه برگزیــدگان کنگــره ۲- حمایــت از مقــاالت پذیرفتــه شــده جهــت چــاپ در مجــالت علمــی ۳- نمایــه ســازی و انتشــار کلیــه 

 Civica و مرجــع دانــش ISC مقــاالت پذیرفتــه شــده در پایــگاه هــای اســتنادی علــوم جهــان اســالم

 th.kpip.ir۱۲ :وبگاه ثبت نام kpip.ir :مهلت ثبت نام و ارسال آثار وبگاه کنگره

مهلت ارسال آثار: ۳۰ مهرماه ۱۳۹۷ - اعالم نتایج از طریق وبگاه: ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۷ می باشد.



برگزاری نشست ویدئو کنفرانس مدیران روابط عمومی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور

ویدئو کنفرانس

Video conferencing

ــوم  ــل دانشــگاه عل ــن المل ــور بی ــی و ام ــط عموم ــت رواب وب دا؛ مدیری

پزشــکی شــهرکرد، از برگــزاری نشســت ویدئــو کنفرانــس مدیــران روابــط 

ــور در  ــکی کش ــوم پزش ــای عل ــکده ه ــا و دانش ــگاه ه ــی دانش عموم

ــر داد. ــاه ۹۷ خب ــن روز از تیرم نهمی

ــا  ــت ب ــن نشس ــزود: ای ــان اف ــی درخش ــید عل ــزارش وب دا؛ س ــه گ ب

ــه بررســی  موضــوع اطــالع رســانی مســائل روز حــوزه ســالمت از جمل

وضعیــت تجهیــزات و اقــالم دارویــی در ســطح اســتان هــا و پیشــگیری 

ــزار شــد. ــزات برگ ــن دارو و تجهی ــروز مشــکالت جــدی در تامی از ب

ــواالت  ــی س ــه برخ ــت ب ــن نشس ــن در ای ــرد: همچنی ــح ک وی تصری

مســئولین و کارشناســان روابــط عمومــی هــا از جملــه تشــریح وظایــف 

شــورای پیــام رســان ســالمت، اطــالع رســانی از ابــالغ آئیــن نامــه هــای 

ــا در ســتاد  ــی ه ــط عموم ــران رواب ــال مدی ــور فع ــرای حض ــی ب اصالح

ــه تحــول نظــام ســالمت دانشــگاه هــا و نحــوه اطــالع  ــی برنام اجرای

رســانی و پاســخ گویــی بــه ســواالت روابــط عمومــی هــا در فضــای گــپ 

مطــرح شــد.

وی تصریــح کــرد: رئیــس مرکــز روابــط عمومــی و اطــالع رســانی وزارت 

بهداشــت نیــز در ایــن نشســت بــا اشــاره بــه شــرایط حاکــم بــر کشــور 

بــه دســتاوردهای برنامــه تحــول نظــام ســالمت اشــاره داشــت.

درخشــان افــزود: دکتــر عبــاس زارع نــژاد در نشســت بــا مدیــران روابــط 

عمومــی هــا از اعتمــاد مردمــی بعنــوان یــک ســرمایه اجتماعــی ارزشــمند 

ــه تحــول نظــام  ــا اجــرای برنام ــه ب ــرد ک ــاد ک ــرای وزارت بهداشــت ی ب

ســالمت از چنــد ســال گذشــته در کشــور بــه دســت آمــده اســت.

ــرای  ــی را در اج ــد انتقادات ــر چن ــژاد ه ــر زارع ن ــت: دکت ــان گف درخش

ایــن برنامــه وارد دانســت امــا معتقــد اســت، تحــرک و پویایــی وزارت 

ــط  ــرد خــوب رواب ــات و اطــالع رســانی و عملک بهداشــت، انجــام تبلیغ

ــای  ــب ه ــزان تخری ــاندن می ــل رس ــه حداق ــب ب ــا موج ــی ه عموم

ــد. ــه گردی ــن برنام ــت ای ــه و موفقی مغرضان

مدیریــت روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل دانشــگاه علــوم پزشــکی 

شــهرکرد گفــت: دسترســی و افزایــش قیمــت دارو و بــروز نارضایتــی در 

بیــن مــردم بویــژه مبتالیــان بــه بیمــاری هــای مزمــن همچــون دیابــت، 

تاالســمی و بیمــاران تحــت شــیمی درمانــی از دیگــر دغدغه هــای مطرح 

شــده در ایــن نشســت بــود کــه دکتــر زارع نــژاد در ایــن خصــوص نیــز 

رصــد دائمــی بــازار و داروخانــه هــا و گــزارش دهــی دقیــق و ســریع بــه 

شــورای معاونیــن بــرای اتخــاذ تصمیــم و چــاره اندیشــی را از وظایــف 

روابــط عمومــی هــا عنــوان کــرد.

ــای  ــرکت ه ــاالی ش ــات ب ــی و مطالب ــدم نقدینگ ــزود: ع ــان اف درخش

دارویــی از دانشــگاه هــا بــه واســطه عــدم پرداخــت بــه موقــع بدهــی 

ســازمان هــای بیمــه ای بــه دانشــگاه هــا و خــروج برخــی از داروهــا از 

لیســت داروهــای بیمــه ای از جملــه مباحثــی بــود کــه توســط مدیــران 

ــن  ــتای حــل ای ــا مطــرح و پیشــنهاداتی در راس ــی ه ــط عموم رواب

ــان شــد. مشــکالت بی



عرض تبریک به مناسبت کسب رتبه برتر مدیریت روابط عمومی 
و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

ــن  ــهرکرد ضم ــوم پزشــکی ش ــل دانشــگاه عل ــن المل ــور بی ــی و ام ــط عموم ــر رواب وب دا؛ مدی

تبریــک کســب رتبــه برتــر در ســیزدهمین جشــنواره 

ــت  ــت ریاس ــی خدم ــط عموم ــی انتشــارات رواب مل

و  مراکــز  و مدیــران  روســا  محتــرم، معاونیــن، 

ایــن  تابعــه  درمانــی  و  بهداشــتی  ی  شــبکه

ایــن  دانشــگاه از همــكاری و مســاعدت همــه 

ــرد. ــر ك ــن موفقیــت تقدی ــرای كســب ای ــزان ب عزی

بــه گــزارش وب دا؛ ســید علــی درخشــان بــا اشــاره 

ــه اول در بخــش تبلیغــات مکتــوب،  ــه کســب رتب ب

ــوم در  ــه س ــور و رتب ــش بروش ــوم در بخ ــه س رتب

بخــش کتــاب در ســیزدهمین جشــنواره ملــی 

ــک  ــدون ش ــزود: ب ــی اف ــط عموم ــارات رواب انتش

ایــن موفقیــت بــدون همراهــی، تعامــل و مشــارکت 

یکایــك مســئولین و رابطیــن روابــط عمومــی هــا و 

ــد. ــی ش ــق نم ــگاه محق ــئولین دانش مس

ــر از  ــن تقدی ــیله ضم ــن وس ــرد: بدی ــه ک وی اضاف

زحمــات تمامــی همــکاران عزیــز امیدواریــم بــا 

تعامــل هرچــه بیشــتر ، همدلــی و همراهــی یکایــک 

شــما عزیــزان در انجــام رســالت خطیــر روابــط 

عمومــی،  آمــوزش و اطــالع رســانی بیــش از پیــش 

ــم. ــل نمایی ــق عم موف

شرکت در طرح تقویت مبانی 
اعتقادی و شبهه زدایی دینی

ــگاه  ــل دانش ــن المل ــور بی ــی و ام ــط عموم ــر رواب وب دا؛ مدی

علــوم پزشــکی شــهرکرد گفــت: طــرح تقویــت مبانــی اعتقــادی و 

شــبهه زدایــی دینــی بــا حضــور اســاتید، دانشــجویان و کارکنــان ایــن 

ــزار شــد. ــه برگ مجموع

ــرت  ــعادت حض ــا س ــک والدت ب ــن تبری ــان ضم ــی درخش ــید عل ــزارش وب دا؛ س ــه گ ب

معصومــه (س) افــزود: بیســت و پنجمیــن دوره طــرح تقویــت مبانــی اعتقــادی و شــبهه 

ــاز  ــه نم ــا اقام ــان ب ــرداد ۱۳۹۷ ، همزم ــت ۱۴ م ــاه لغای ــخ ۲۳ تیرم ــی؛ از تاری ــی دین زدای

ــام  ــالی ام ــه مص ــی، در مهدی ــمندان دین ــور اندیش ــا حض ــاء و ب ــرب و عش ــت مغ جماع

ــد. ــزار گردی ــهرکرد برگ ــی (ره) ش خمین



همزمان با هفته دولت صورت گرفت؛
برگزاری برنامه های متنوع با تأکید بر 

شعار"شفافیت، پاسخگویی و کارآمدی" 
در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

وب دا؛ مدیــر روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل 

دانشــگاه علــوم پزشــکی، خدمــات بهداشــتی و درمانــی 

ــای  ــه ه ــا برنام ــت: ده ه ــاری گف ــال و بختی چهارمح

ــخگویی  ــفافیت، پاس ــعار" ش ــر ش ــد ب ــا تاکی ــوع ب متن

و کارآمــدی" همزمــان بــا هفتــه دولــت درســتاد و 

ــد. ــزار ش ــگاه برگ ــن دانش ــای ای واحده

بــه گــزارش وب دا؛ ســید علــی درخشــان افــزود: ضمــن 

افتتــاح ۴ پــروژه بهداشــتی شــامل:۲ بــاب مرکــز جامــع 

خدمــات ســالمت و ۲ بــاب پایــگاه ســالمت شــهری در 

شهرســتان هــای بروجــن، اردل و شــهرکرد، دســتاوردهای 

ــف  ــای مختل ــوزه ه ــالمی در ح ــالب اس ــالگی انق ۴۰ س

ــریح و  ــی تش ــی و پژوهش ــی، آموزش ــتی، درمان بهداش

اطــالع رســانی گردیــد.

ــف  ــای مختل ــت ه ــاذ سیاس ــا اتخ ــرد: ب ــح ک وی تصری

مبنــی بــر اســتفاده بهینــه از زمــان بــرای انجــام 

ی هفتــه دولــت در بــازه زمانــی ۲۸ مــرداد تــا ۹  برنامه

شــهریورماه ، اســتفاده از ظرفیــت رســانه هــا و مطبوعات 

ــه برنامــه  و پرهیــز از برنامــه هــای تشــریفاتی و پرهزین

هــای مختلــف شــامل: حضــور ریاســت و مســئول دفتــر 

نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاه علــوم 

ــان و عــرض تبریــک و  ــر کارکن پزشــکی شــهرکرد در دفات

ــان  ــه منظورقدردانــی از كاركن اهــدای شــاخه هــای گل ب

ــای  ــد ه ــران در واح ــور مدی ــگاه و حض ــتاد دانش در س

مربوطــه در چهارمیــن روز از شــهریورماه ۹۷ و همزمــان بــا 

روز كارمنــد، عــرض تبریــك روز كارمنــد از طریــق سیســتم 

اتوماســیون و بكارگیــری شــبكه هــای مجــازی، دیــدار بــا 

ــهدا،  ــزار ش ــانی گل ــر افش ــی و عط ــار روب ــران و غب ــهدا و ایثارگ ــواده ش خان

عیــادات از بیمــاران بســتری در مراكــز درمانــی، هماهنگــی بــرای ســخنرانی 

روســا و مدیــران مراكــز قبــل از خطبــه هــای نمــاز جمعــه از برنامــه هــای 

اجــرا شــده در هفتــه دولــت بــود.

ــوم  ــت دانشــگاه عل ــه دول ــبت هفت ــه مناس ــن ب ــت: همچنی ــان گف درخش

پزشــکی شــهرکرد در هفتمیــن روز از شــهریورماه ۹۷ میزبــان کالس معــارف 

مدیــران کل اســتان در جــوار قبــور مطهــر شــهدای ۸ ســال دفــاع مقــدس در 

گلــزار شــهدا شــهرکرد بــود.

مدیــر روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد، 

حضــور روســا، مدیــران و جمعــی از کارکنــان دانشــگاه در ســالگرد شــهیدان 

رجایــی و باهنــر، گرامیداشــت واقعــه ۱۷ شــهریور و برگــزاری مراســم پیــاده 

روی ویــژه کارکنــان را از دیگــر برنامــه هــای هفتــه دولــت در ایــن دانشــگاه 

برشــمرد.

مراسم گرامیداشت روز بهورز برگزار شد

ــل  ــر روابــط عمومــی و امــور بیــن المل وب دا؛ مدی

دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد، از برگــزاری 

ــر داد. ــورز خب ــه مناســبت روز به ــن ب مراســم جش

ــن  ــان ضم ــی درخش ــید عل ــزارش وب دا؛ س ــه گ ب

ــاه  ــرا رســیدن ۱۲ شــهریور م ــک پیشــاپیش ف تبری

ــه  ــن عرص ــران ای ــالش گ ــت ت ــورز خدم ، روز به

روز  و  بــا دوازدهــم شــهریور  افــزود: همزمــان 

بهــورز مراســم جشــنی از ســاعت: ۸:۳۰ بــا حضــور 

ــران  ــا و مدی ــگاه، روس ــن دانش ــت و معاونی ریاس

ــز  ــاغل در مراک ــورزان ش ــه و به ــای ۹ گان ــبکه ه ش

بهداشــتی و درمانــی تابعــه در ســالن ابــن ســینای 

ــد. ــزار گردی ــگاه برگ ــه دانش ــع رحمتی مجتم

ــوان روز  ــه عن ــاه ب ــهریور م ــت، ۱۲ ش ــی اس گفتن

ــن روزی در  ــت در چنی ــده اس ــذاری ش ــورز نامگ به

ــوزش  ــان و آم ــت ، درم ــال ۱۳۶۳ وزارت بهداش س

پزشــکی وقــت بــا هــدف کمــک رســانی هــر چــه 

بیمــاران روســتایی وهمچنیــن در  بــه  بیشــتر 

ــالب  ــدس انق ــداف مق ــی از اه ــق یک ــت تحق جه

اســالمی مبنــی بــر فقــر زدایــی از روســتاها دســت 

بــه تاســیس خانــه هایــی بــا نــام خانــه بهداشــت 

زد و در جهــت تامیــن کادر متخصصیــن خانــه هــا 

بــه تربیــت افــرادی همــت گمــارد کــه بهــورز نــام 

ــد. گرفتن

الزم بــه ذکــر اســت، کاهــش میــزان مــرگ و میــردر 

روســتا هــا ، جلوگیــری از عــوارض حاملگــی هــای 

متعــدد ،واکسیانســیون کــودکان ، آمــوزش مــادران 

ــن فعالیــت هــای بهــورزان  و...از جملــه مهمتری

اســت.



ی دانشگاه و  برگزاری نشست ویدئو کنفرانس مدیران روابط عمومی
دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور

ــل دانشــگاه  ــن المل ــط عمومــی و امــور بی ــر رواب وب دا؛ مدی

علــوم پزشــکی شــهرکرد از برگــزاری نشســت ویدئــو کنفرانــس 

ــط عمومــی هــای دانشــگاه و دانشــکده هــای  ــران رواب مدی

علــوم پزشــکی سراســر کشــور خبــر داد.

بــه گــزارش وب دا؛ ســید علــی درخشــان افــزود: این نشســت 

ــز  ــس مرک ــور رئی ــا حض ــهریورماه ۹۷ ب ــم ش ــت و یک در بیس

روابــط عمومــی و اطــالع رســانی وزارت بهداشــت، درمــان و 

آمــوزش پزشــکی برگــزار شــد.

بــه گفتــه وی، ایــن نشســت بــا محوریــت برنامــه عملیاتــی 

ــران  ــه پیشــنهادات مدی ــن ارائ ــزار و ضم ــط عمومــی برگ رواب

ــازی  ــزوم توانمندس ــر ل ــوص ب ــن خص ــی در ای ــط عموم رواب

ــد شــد. ــران تاکی مدی

ــژاد در ایــن نشســت  ــاس زارع ن ــر عب ــرد: دکت ــح ک وی تصری

بــه فعالیــت ۲۸۹ کارشــناس ســتادی در ســطح دانشــگاه های 

علــوم پزشــکی اشــاره و افــزود: یکهــزار و ۴۲۱ نفــر نیــز بعنــوان 

رابطیــن روابــط عمومــی در واحدهــای تابعــه دانشــگاه البتــه 

بصــورت چنــد پیشــگی فعالیــت دارنــد.

ــه  ــاره ب ــا اش ــژاد ب ــر زارع ن ــن دکت ــت: همچنی ــان گف درخش

برگــزاری دوره هــای آموزشــی بــرای کارشناســان روابــط 

ــارت  ــزه، دارای مه ــان باانگی ــاب کارشناس ــا ، انتخ ــی ه عموم

اولیــه و متعهــد بــرای چندیــن ســال خدمــت در ایــن پســت 

ــود. ــرح نم را مط

ــی  ــط عموم ــازمانی رواب ــارت س ــر چ ــرد: تغیی ــح ک وی تصری

ــر  ــرای ه ــی ب ــط عموم ــئول رواب ــک مس ــاص ی ــا، اختص ه

مرکــز، آمــوزش تخصصــی بــه منظــور توانمندســازی 

مدیــران و کارشناســان روابــط عمومــی 

ــه  ــی و ب ــخ آموزش ــه نس ــا، تهی ه

دیگــر  از  آن  گــذاری  اشــتراک 

مباحــث و پیشــنهادات مطــرح 

ــود. ــت ب ــن نشس ــده در ای ش

معرفی سامانه آموزش مجازی دانشگاهیان

وب دا؛ مدیــر روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل دانشــگاه علــوم پزشــکی 

ــور در  ــگاهیان کل کش ــازی دانش ــوزش مج ــامانه آم ــی س ــهرکرد از معرف ش

جلســه اعضــای ســتاد اقامــه نمــاز و شــورای امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر 

ایــن دانشــگاه خبــر داد.

ــن جلســه ســامانه  ــزود: در ای ــی درخشــان اف ــزارش وب دا؛ ســید عل ــه گ ب

ــه آدرس : ــور ب ــگاهیان کل کش ــازی دانش ــوزش مج آم

ــهرکرد  ــکی ش ــوم پزش ــگاه عل ــاد دانش ــایت نه  http://ec.nahad.ir  و س

ــجویان،  ــدی دانش ــره من ــت به ــه آدرس: http://skums.nahad.ir  جه ب

ــد. ــی گردی ــان معرف اســاتید و کارکن

وی تصریــح کــرد: ســامانه آمــوزش مجــازی دانشــگاهیان کل کشــور شــامل 

اخبــار، درس هــای مختلــف در زمینــه معــارف و علــوم قرآنــی،  مهــارت هــای 

ــه  ــخگویی ب ــک پاس ــانه و لین ــر و رس ــت و هن ــگ و سیاس ــی، فرهن عموم

ســواالت متــداول مــی باشــد.

وی بــا بیــان اینکــه در ایــن ســایت یکــی از مباحــث درســی ارائــه شــده بــا 

موضــوع امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر بــا عنــوان درســی"واجب فرامــوش 

شــده" از ســری درس هــای دکتــر هاشــمی گلپایگانــی و پیرامــون موضــوع 

ــا عنــوان "چگونــه یــک نمــاز خــوب بخوانیــم" از ســری درس هــای  نمــاز ب

دکتــر علیرضــا پناهیــان مــی باشــد افــزود: مقــرر گردیــد مســابقه ای از ایــن 

مباحــث برگــزار شــود.

وی تصریــح کــرد: عالقــه منــدان بــا مراجعــه بــه ســامانه و پــس از ثبــت نــام 

و مشــاهده ایــن مباحــث مــی تواننــد بــه ســواالت مطــرح شــده پاســخ و در 

ایــن مســابقه شــرکت نمایند.

درخشــان گفــت: بــرای کارکنانــی کــه موفــق بــه کســب نمــره قبولــی شــوند 

از ســوی ســامانه گواهــی صــادر و ایــن عزیــزان مــی تواننــد بــه ارائــه گواهی 

مربوطــه بــه ســتاد اقامــه نمــاز یــا واحــد آمــوزش کارکنــان از مزایــای گواهــی 

آمــوزش ضمــن خدمــت بهــره منــد شــوند.

وی افــزود: همچنیــن بــرای دانشــجویان نیــز نمــره کالســی در نظــر گرفتــه 

شــده اســت.

گفتنــی اســت، ســومین جلســه اعضــای ســتاد اقامــه نمــاز و شــورای امــر 

بــه معــروف و نهــی از منکــر در ۶ ماهــه نخســت ســال جــاری بــه مناســبت 

ــور  ــا حض ــرم ب ــه مح ــاز ده ــر و آغ ــی از منک ــروف و نه ــه مع ــر ب ــه ام هفت

ــزار شــد. ــر ایشــان برگ ــرم دانشــگاه و در دفت ریاســت محت

مراســم ســوگواری دهــه دوم محــرم در مهدیــه مصــالی 
حضــرت امــام خمینــی (ره) شــهرکرد برگــزار شــد

ــوم  وب دا؛ مدیــر روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل دانشــگاه عل

پزشــکی شــهرکرد گفــت: مراســم ســوگواری دهــه دوم محــرم از ۳۰ 

شــهریور مــاه الــی ۸ مهرمــاه ۹۷ همزمــان بــا نمــاز مغــرب و عشــا در 

مهدیــه مصــالی حضــرت امــام خمینــی (ره) برگــزار گردیــد.

بــه گــزارش وب دا؛ ســید علــی درخشــان افــزود: ایــن مراســم بــه 

همــت هیئــت محبــان اهــل بیــت (ع) در ۵ شــب اول بــا حضــور 

حجــت االســالم و المســلمین صابــری اراکــی و در ۵ شــب دوم بــا 

حضــور حجــت االســالم و المســلمین ســید ســلیمانی برگــزار شــد.



طـــرح ملی شهــــید دکــــــــتر رهـــــــــنمـــــــــــون

اعزام تیم طرح ملی شهید دکتر رهنمون به منطقه 
نقنه بروجن

اعزام تیم کانون بسیج جامعه پزشکی 
به منطقه امیدآباد سراب فارسان

اعزام تیم های طرح شهید دکتر رهنمون کانون بسیج جامعه پزشکی 
شهرستان های بن و فارسان به روستای تومانک و محله ۳۲ شهرکرد

ی طرح شهید دکتر رهنمون بسیج جامعه  اعزام تیم
پزشکی فارسان به منطقه میانکوه اردل

وب دا؛ مســئول ســازمان بســیج جامعــه پزشــکی اســتان چهارمحــال و 

بختیــاری گفــت: تیــم هــای بهداشــتی، درمانــی، آموزشــی و فرهنگــی طــرح 

ــه  ــن ب ــکی بروج ــه پزش ــیج جامع ــون بس ــون کان ــر رهنم ــهید دکت ــی ش مل

ــدند. ــزام ش ــتان اع ــن شهرس ــه ای ــه نقن منطق

بــه گــزارش وب دا؛ دکتــر مهیــن غفــاری افــزود: تیــم اعزامــی شــامل پزشــک 

عمومــی و کارشــناس ســالمت روان ضمــن ویزیــت رایــگان بیمــاران، بــه ارائــه 

خدمــات مشــاوره ای ، آموزشــی ، بهداشــتی و درمانــی بــرای متقاضیــان نیــز 

پرداختنــد.

بــه گفتــه وی، طــی ایــن اعــزام کــه در هشــتمین روز از خردادمــاه ۹۷ انجــام 

شــد، ۳۲ نفــر از خدمــات رایــگان پزشــکی، ۳۲ نفــر خدمــات دارویــی و ۳۲ نفــر 

نیــز خدمــات آمــوزش ســالمت روان دریافــت نمودنــد.

بــه گــزارش وب دا؛ دکتــر مهیــن غفــاری 

مســئول ســازمان بســیج جامعــه پزشــکی 

ــن  ــت: ای ــاری گف ــال و بختی ــتان چهارمح اس

ــم اعزامــی متشــکل از پزشــک عمومــی،  تی

کارشــناس مبــارزه بــا بیماریهــا، مامــا، بهــورز و 

پرســتار بــود کــه خدمــات بهداشــتی، درمانــی، 

آموزشــی و مشــاوره ای را بــه صــورت رایــگان 

ــد. ــه كردن ــه ارائ ــن منطق ــی ای ــه اهال ب

وی افــزود: ایــن خدمــات شــامل ویزیــت 

ــه دارو  ــگان توســط پزشــک عمومــی و ارائ رای

بــرای ۲۹ نفــر، ارائــه آمــوزش هــای بهداشــتی 

توســط کارشناســان بهداشــت و روان بــرای ۵۱ 

نفــر، غربالگــری فشــارخون و قنــد خــون بــرای 

ــر و  ــرای ۲ نف ــمان ب ــات و پانس ــر، تزریق ۱۷ نف

ــنجی آب  ــر س ــت کل ــورد تس ــن ۸ م همچنی

مصرفــی در منطقــه عشــایر نشــین امیــد آبــاد 

ــود. ســراب شهرســتان فارســان ب

فارســان یکــی از شهرســتان هــای ۹ گانــه 

چهارمحــال و بختیــاری مــی باشــد کــه در 

ــز اســتان  ــری شــهرکرد مرک ــه ۳۵ کیلومت فاصل

ــت. ــه اس ــرار گرفت ق

ــم هــای  ــاری از اعــزام تی وب دا؛ مســئول ســازمان بســیج جامعــه پزشــکی اســتان چهارمحــال و بختی

طــرح ملــی شــهید دکتــر رهنمــون کانــون بســیج جامعــه پزشــکی شهرســتان بــن بــه روســتای تومانــک 

خبــر داد.

بــه گــزارش وب دا؛ دکتــر مهیــن غفــاری افــزود: ایــن تیــم هــا متشــکل از دندانپزشــک، پرســتار، مامــا، 

ــناس  ــدان و كارش ــان و دن ــت ده ــناس بهداش ــه، کارش ــناس تغذی ــالمت، کارش ــت س ــناس مراقب کارش

ســالمت روان؛ خدمــات بهداشــتی، درمانــی، آموزشــی و مشــاوره ای خــود را بصــورت رایــگان بــه مــردم 

شــریف منطقــه ارائــه نمودنــد.

وی تصریــح کــرد: ویزیــت رایــگان ۳۷ نفــر توســط دندانپزشــک، ویزیــت ۳۰ نفــر توســط مامــا، ارائــه 

خدمــات مشــاوره ســالمت روان بــه ۲۰ نفــر از اهالــی توســط کارشــناس ســالمت روان ، بهــره منــدی ۱۸ 

نفــر از خدمــات مشــاوره ای توســط کارشــناس تغذیــه، ارائــه خدمــات پرســتاری بــه ۲۶ نفــر و انجــام 

ــه  ــه شــده توســط تیــم هــای اعزامــی ب ــه خدمــات ارائ ــر از جمل ــرای ۲۸ نف ــت هــای ســالمت ب مراقب

منطقــه بــود. دکتــر غفــاری گفــت: همچنیــن بــا توجــه بــه اهمیــت رعایــت بهداشــت دهــان و دنــدان و 

نقــش آن در حفــظ ســالمت افــراد، آمــوزش هــای الزم توســط کارشــناس بهداشــت دهــان و دنــدان بــه 

۴۳ نفــر ارائــه و مســواک و خمیــر دنــدان بیــن آنهــا توزیــع گردیــد.

ــک  ــای ت ــم ه ــت: تی ــاری گف ــال و بختی ــتان چهارمح ــکی اس ــه پزش ــیج جامع ــازمان بس ــئول س مس

ــون بســیج جامعــه پزشــکی شهرســتان  ــر رهنمــون کان ــی شــهید دکت تخصصــی روانپزشــکی طــرح مل

فارســان نیــز بــه محلــه ۳۲ شــهركرد اعــزام شــدند.دکتر غفــاری تصریــح کــرد: ایــن اعــزام بــا همــکاری 

کانــون بســیج جامعــه پزشــکی مرکــز بهداشــت شهرســتان شــهركرد در تاریــخ ۳۰ مردادمــاه بــا حضــور 

ــم پشــتیبانی انجــام شــد. ــی، یــك پرســتار و تی ــر روانشــناس بالین یــك متخصــص روانپزشــكی، ۵ نف

ــگان  ــاوره و داروی رای ــات مش ــک خدم ــط روانپزش ــر توس ــز ۲۵ نف ــزام نی ــن اع ــی ای ــه وی، ط ــه گفت ب

دریافــت ، ۷ نفــر بــه مراکــز خدمــات جامــع ســالمت ارجــاع و در مجمــوع ۲۵ نفــر خدمــات آموزشــی و 

ــد. ــت نمودن مشــاوره بهداشــت روان دریاف

مســئول ســازمان بســیج جامعــه پزشــکی چهارمحــال و بختیــاری، از اعــزام 

تیــم هــای تــک تخصصــی و عمومــی طــرح شــهید دکتــر رهنمــون بســیج 

ــه میانکــوه شهرســتان اردل  ــه منطق جامعــه پزشــکی شهرســتان فارســان ب

خبــر داد.

ــور  ــا حض ــه ب ــن برنام ــزود: ای ــاری اف ــن غف ــر مهی ــزارش وب دا؛ دکت ــه گ ب

ــی،  ــی بالین ــناس روان شناس ــر از کارش ــکی و ۲ نف ــص روانپزش ــک متخص ی

ــتیبانی و  ــروی پش ــر نی ــا و ۴ نف ــر مام ــک نف ــالمت و ی ــب س ــر مراق ۳ نف

هماهنگــی در شــهر ســرخون مرکــز بخــش میانكــوه شهرســتان اردل جهــت 

ــه اجــرا گذاشــته شــد. ــه مــردم ایــن منطقــه ب ــه خدمــات ب ارائ

بــه گفتــه وی، ایــن برنامــه بــا همــکاری بســیج جامعــه پزشــکی شهرســتان 

ــان  ــت و درم ــبکه بهداش ــان ش ــایر کارکن ــت و س ــت و معاون اردل و سرپرس

ــد. شهرســتان اردل برگــزار گردی

ــات  ــز خدم ــده در مرک ــراد دارای پرون ــر از اف ــوع ۱۰۵ نف ــزود: در مجم وی اف

ــده،  ــد پرون ــن فاق ــاران و مراجعی ــام بیم ــرخون و تم ــالمت س ــع س جام

خدمــات رایــگان ویزیــت پزشــک متخصــص، توزیــع داروی رایــگان و 

ــد. ــت نمودن ــی دریاف ــاوره روانشناس مش



دکــــــــتر رهـــــــــنمـــــــــــون بســــــیج جــــــامعـــــــه پزشـــــــکی 
سازمان بسیج جامعه پزشکی

ارائه خدمات رایگان پزشکی در شهرستان فارسان

اعزام تیم های تک تخصصی و بهداشتی، درمان طرح شهید دکتر 
رهنمون به نقاط مختلف

ارائه ۱۳۶ مورد خدمات رایگان پزشکی در روستای حاجی آباد 
لردگان

ــه  ــیج جامع ــازمان بس ــئول س ــاری مس ــن غف ــر مهی ــزارش وب دا؛ دکت ــه گ ب

ــکی  ــگان پزش ــات رای ــه خدم ــاری از ارائ ــال و بختی ــتان چهارمح ــکی اس پزش

توســط تیــم بهداشــتی، درمانــی، آموزشــی و مشــاوره ای کانــون بســیج جامعــه 

ــخ ۲۵  ــون، در تاری ــر رهنم ــی شــهید دکت ــب طــرح مل پزشــکی فارســان در قال

مــرداد ۹۷ و در مناطــق عشــایری بیــدكل، چشــمه دره و معــدن گــچ شهرســتان 

ــر داد. فارســان خب

وی گفــت: ایــن تیــم شــامل پزشــک عمومــی، کارشــناس مبــارزه بــا بیماریهــا، 

مامــا، بهــورز، پرســتار، کارشــناس تغذیــه و کارشــناس روان شناســی، ۱۰۴مــورد 

خدمــت مشــاوره ای، آموزشــی ، بهداشــتی و درمانــی بــه صــورت رایــگان بــرای 

اهالــی ایــن مناطــق ارائــه نمودنــد.

ــار داشــت: ایــن تعــداد خدمــت شــامل ۲۵ مــورد ویزیــت  دکتــر غفــاری اظه

ــه آمــوزش هــای  ــه دارو، ۴۶ مــورد ارائ ــگان توســط پزشــک عمومــی و ارائ رای

ــورد  ــون، ۵ م ــد خ ــارخون و قن ــری فش ــورد غربالگ ــی، ۱۴ م ــتی و درمان بهداش

ــع ســالمت و  ــات جام ــز خدم ــه مراک ــورد ارجــاع ب ــات و پانســمان،۳ م تزریق

ــوده اســت. ــی ب ــر ســنجی آب مصرف ــن ۱۱ مــورد تســت کل همچنی

وب دا؛ مســئول ســازمان بســیج حامعــه پزشــکی اســتان چهارمحــال و بختیــاری گفــت: در روزهــای ۱۳،  ۱۴ و ۱۵ شــهریورماه ۹۷ تیــم هــای تــک تخصصــی ، 

بهداشــتی، درمانــی و آموزشــی طــرح ملــی شــهید دکتــر رهنمــون بــه ســه منطقــه از شهرســتان هــای کوهرنــگ، شــهرکرد و فارســان اعــزام شــدند.

ــزرگ محمــد رســول اللــه (ص) ۲ در ســیزدهمین روز از شــهریورماه ۹۷ تیــم هــای  ــه مناســبت رزمایــش ب ــه گــزارش وب دا؛ دکتــر مهیــن غفــاری افــزود: ب ب

تــک تخصصــی طــرح شــهید رهنمــون کانــون بســیج جامعــه پزشــکی شهرســتان فارســان بــه شــهر دوآب صمصامــی در شهرســتان کوهرنــگ اعــزام شــدند.

بــه گفتــه وی،  ایــن تیــم هــا متشــکل از یــک متخصــص روانپزشــکی و ۲ نفــر از روانشناســان بالینــی بودنــد کــه خدمــات آموزشــی و تخصصــی روانپزشــکی 

را بــه متقاضیــان ارائــه نمودنــد.

دکتــر غفــاری گفــت: طــی ایــن اعــزام ضمــن شناســایی و تشــکیل پرونــده و ارائــه خدمــات دارویــی رایــگان بــه ۱۲۲ نفــر و ارجــاع بیمــاران بــه مراکــز خدمــات 

جامــع ســالمت، در مجمــوع بــه ۴۶ مــرد و ۷۶ خانــم خدمــات آموزشــی و مشــاوره ســالمت روان ارائــه گردیــد.

مســئول ســازمان بســیج جامعــه پزشــکی اســتان چهارمحــال و بختیــاری افــزود: طــی اعــزام تیــم هــای بهداشــتی، درمانــی و آموزشــی و مشــاوره ای طــرح 

ملــی شــهید دکتــر رهنمــون کانــون بســیج جامعــه پزشــکی شهرســتان شــهرکرد بــه محلــه ۳۲ (مهدیــه) در چهاردهمیــن روز از شــهریورماه جــاری نیــز ۱۲۷ نفــر 

از خدمــات ویزیــت و دریافــت داروی رایــگان بهــره منــد شــدند.

وی تصریــح کــرد: همچنیــن ۱۹۶ نفــر خدمــات آموزشــی تغذیــه توســط کارشناســان تغذیــه دریافــت و ۲۳۱ نفــر خدمــات آمــوزش و غربالگــری قنــد و فشــار 

خــون دریافــت نمودنــد.

دکتــر غفــاری گفــت: در بازدیــد منــزل جهــت ویزیــت و آمــوزش هــای بهداشــتی درمانــی نیــز ۱۲ نفــر از خدمــات طــرح ملــی شــهید دکتــر رهنمــون بهــره منــد 

. ند شد

وی اظهــار داشــت: پانزدهــم شــهریورماه ۹۷ نیــز اهالــی محلــه کمــال الدیــن در شهرســتان فارســان از خدمــات تخصصــی روانپزشــکی، بهداشــتی، درمانــی و 

آموزشــی و مشــاوره ای طــرح شــهید دکتــر رهنمــون کانــون بســیج جامعــه پزشــکی ایــن شهرســتان بهــره منــد شــدند.

بــه گفتــه وی، ایــن اعــزام نیــز همچــون دو اعــزام دیگــر بــه مناســبت رزمایــش بــزرگ محمــد رســول اللــه (ص) ۲ و بــا حضــور ۳ روانشــناس بالینــی، یــک 

کارشــناس مبــارزه بــا بیمــاری هــا و ۲ پرســتار صــورت گرفــت.

دکتــر غفــاری افــزود: ۶۴ بیمــار طــی ایــن اعــزام شناســایی، تشــکیل پرونــده و خدمــات دارویــی رایــگان دریافــت کردنــد و مــوارد مــورد نیــاز بــه مراکــز خدمــات 

جامــع ســالمت ارجاع شــدند.

وی تعــداد دریافــت کننــدگان خدمــات آمــوزش ســالمت و مشــاوره روانشناســی را ۱۱۵ نفــر شــامل: ۱۲ مــرد و ۱۰۳ خانــم و تعــداد دریافــت کننــدگان خدمــات 

غربالگــری فشــار خــون و قنــد خــون را ۱۱۵ نفــر اعــالم کــرد.

ارائه ۱۳۶ مورد خدمات رایگان پزشکی در روستای حاجی آباد لردگان

ــاری مســئول ســازمان بســیج جامعــه  ــن غف ــر مهی ــزارش وب دا؛ دکت ــه گ ب

پزشــکی اســتان چهارمحــال و بختیــاری گفــت: بــه دنبــال اجــرای طــرح ملــی 

ــاوره ای  ــی و مش ــی، آموزش ــتی، درمان ــم بهداش ــون، تی ــر رهنم ــهید دکت ش

کانــون بســیج جامعــه پزشــکی لــردگان در تاریــخ ۲۲ مــرداد ۹۷ بــه روســتای 

حاجــی آبــاد ایــن شهرســتان اعــزام شــدند.

ــا،  ــا بیماریه ــارزه ب ــم، پزشــک عمومــی، کارشــناس مب ــن تی ــزود: در ای وی اف

مامــا، بهــورز، کارشــناس تغذیــه، کارشــناس روان شناســی و کارشــناس 

ــتند. ــور داش ــالمت حض ــوزش س آم

ــاوره ای،  ــگان مش ــات رای ــورد خدم ــه ۱۳۶ م ــان اینک ــا بی ــاری ب ــر غف دکت

آموزشــی، بهداشــتی و درمانــی توســط ایــن تیــم در روســتای حاجــی آبــاد 

ــورد  ــامل ۳۵ م ــات ش ــداد خدم ــن تع ــرد: ای ــه ک ــد اضاف ــه ش ــردگان ارائ ل

ویزیــت رایــگان توســط پزشــک عمومــی، ۹ مــورد تزریقــات و پانســمان، ۳۷ 

مــورد کنتــرل غربالگــری فشــارخون و قنــد خــون، ۱۰ مــورد خدمــات مشــاوره 

ــات  ــورد خدم ــی، ۱۰ م ــتی درمان ــای بهداش ــوزش ه ــورد آم ــه، ۱۵ م تغذی

مامایــی، ۱۰ مــورد خدمــات مراقبتــی دانــش آمــوزان و ۱۰ مــورد ارجــاع بــه 

ــود. ــع ســالمت ب ــات جام ــز خدم مراک

ــتان  ــزی شهرس ــش مرک ــع بخ ــتایی از تواب ــاد روس ــت؛ حاجی آب ــی اس گفتن

ــد. ــی باش ــاری م ــال و بختی ــتان چهارمح ــردگان در اس ل



هفتمین اهدای عضو در چهارمحال 
و بختیاری با سخاوت خانواده 

مرحوم یادگاری انجام شد

اهدای اعضای مادر بروجنی به 
بیماران نیازمند پیوند عضو

وب دا؛ هماهنگ کننــده تیــم پیونــد اعضــای 

چهارمحــال و بختیــاری گفــت: هفتمیــن اهــدای 

عضــو بــا ســخاوت خانــواده مرحــوم یــادگاری در 

هشــتمین روز از تیرمــاه ۹۷ انجــام شــد.

ــار  ــزود: بیم ــیاح اف ــرا س ــزارش وب دا؛ زه ــه گ ب

ــاله،  ــادگاری ۴۰ س ــا ی ــد رض ــزی حمی ــرگ مغ م

ــر  ــر اث ــاه ۹۷ ب ــارم تیرم ــردگان در چه ــاکن ل س

ــردگان  خونریــزی مغــزی در بیمارســتان شــهداء ل

ــت. ــرار گرف ــژه ق ــت وی ــت مراقب تح

بــه گفتــه وی، بــا تاییــد مــرگ مغــزی وی 

ــه  ــاه ب ــم تیرم ــار هفت ــم پزشــکی، بیم توســط تی

ــه کاشــانی شــهرکرد منتقــل  بیمارســتان آیــت الل

ــواده محتــرم یــادگاری،  ــا اعــالم رضایــت خان و ب

ــت. ــرار گرف ــا ق ــازی اعض ــل جداس ــت عم تح

ــار  ــن بیم ــراس ای ــد و پانک ــرد: کب ــح ک وی تصری

ــران  ــه ته ــوج ب ــیراز و نس ــه ش ــد ب ــرای پیون ب

ــد.  ــل ش منتق

ــال  ــدای س ــا از ابت ــدای اعض ــداد اه ــیاح تع س

ــزود:  ــرد و اف ــالم ک ــورد اع ــون را ۷ م ــا کن ۹۷ ت

ــار  ــن ۷ بیم ــای ای ــدای اعض ــا اه ــوع ب در مجم

مــرگ مغــزی ۲۷ عضــو بــرای پیونــد بــه بیمــاران 

ــد. ــدا ش ــازی و اه ــو جداس ــد عض ــد پیون نیازمن

ــای  ــدای اعض ــم اه ــده تی ــگ کنن وب دا؛ هماهن

چهارمحــال و بختیــاری، از اهــدای اعضــای مــادر جــوان 

ــه بیمــاران  ــا اعــالم رضایــت خانــواده وی ب بروجنــی ب

ــر داد. ــد پیونــد عضــو خب نیازمن

بــه گــزارش وب دا؛ زهــرا ســیاح افــزود: مرحومــه زهــره 

مــرادی ۴۰ ســاله، در روزهــای پایانــی مردادمــاه ۹۷ بــه 

ــتری  ــن بس ــتان بروج ــزی در بیمارس ــکته مغ ــل س دلی

ــکی  ــرب پزش ــم مج ــالش تی ــم ت ــی رغ ــا عل ــد، ام ش

ــد. ــی نتیجــه مان ــای بیمــار ب ــات احی عملی

وی تصریــح کــرد: بــه دنبــال وخامــت حــال بیمــار، وی 

بــه بیمارســتان آیــت اللــه کاشــانی شــهرکرد منتقــل و 

مــرگ مغزیــش از ســوی پزشــکان تاییــد شــد.

ــن  ــواده ای ــت خان ــالم رضای ــا اع ــت: ب ــار داش وی اظه

بیمــار مــرگ مغــزی، کبــد، کلیــه ها و بخشــی از نســوج 

ــوم شــهریورماه، جداســازی و  ســحرگاه روز شــنبه س

ــران  ــیراز و ته ــه ش ــد ب ــراد نیازمن ــه اف ــد ب ــرای پیون ب

ــل شــدند. منتق

ــال  ــای چهارمح ــدای اعض ــم اه ــده تی ــگ کنن هماهن

ــال ۹۷  ــدای س ــرد: از ابت ــان ک ــر نش ــاری خاط و بختی

تاکنــون ۸ مــورد اهــدای عضــو از بیمــاران مــرگ مغــزی 

ــه  ــه ب ــه اســت کــه از ایــن تعــداد ۳ کلی صــورت گرفت

بیمــاران همودیالیــزی اســتان پیونــد زده شــده اســت.



تقدیر دبیر کل مجمع خیرین سالمت کشور 
از مجمع خیرین چهارمحال و بختیاری

افتتاح ۵ خانه بهداشت در سفر مدیر عامل و اعضای 
هیات مدیره بنیاد خیریه نیکوکاران مفید به بام ایران

افتتاح بیست و دومین پایگاه اورژانس چهارمحال و بختیاری و  
موافقت وزیر بهداشت با احداث پایگاه انتقال خون در لردگان

وب دا؛ دکتــر حســینعلی شــهریاری بــا اهــدای لــوح ســپاس از زحمــات مجمــع خیرین 

اســتان چهارمحــال و بختیــاری تقدیــر کرد.

بــه گــزارش وب دا؛ در متــن ایــن لــوح ســپاس خطــاب بــه مدیــر عامــل مجمــع خیریــن 

ــد  ــرو بازدی ــده اســت، پی ــادری آم ــاس ق ــاری ، عب ســالمت اســتان چهارمحــال و بختی

ــه  ــاری در طــی ســفر ب ــن ســالمت چهارمحــال و بختی از فعالیــت هــای مجمــع خیری

اســتان در تاریــخ ۱۳۹۷/۲/۵ و ۱۳۹۷/۲/۶ بدینوســیله بــه ســهم خــود و از ســوی اعضــای 

هیــات مدیــره محتــرم مجمــع خیریــن کشــور از اهتمــام و ســعی و تــالش جنابعالــی 

و ســایر دوســتان و همــکاران بویــژه اعضــای محتــرم هیــات مدیــره و رئیــس محتــرم 

دانشــگاه علــوم پزشــکی در جهــت هماهنگــی و اجــرای پــروژه هــای بهداشــتی و درمانــی اســتان کــه بــا مشــارکت خیریــن 

محتــرم ســالمت انجــام شــده اســت تقدیــر و تشــکر مــی نمایــم.

دکتــر شــهریاری در ادامــه متــن ایــن لــوح ســپاس اظهــار امیــدواری کــرده اســت، همانگونــه کــه تاکنــون مجمــع خیریــن 

ســالمت اســتان چهارمحــال و بختیــاری جــزو اســتان هــای پیشــتاز و موفــق در عرصــه ســالمت بــوده مــن 

بعــد نیــز بــا رشــد و توســعه همکاریهــا و جــذب مشــارکت هــای خیریــن محتــرم هــر چــه 

بیشــتر مشــكالت بهداشــتی و درمانــی مــردم شــریف اســتان و منطقــه 

برطــرف گــردد.

ــال و  ــتان چهارمح ــن ســالمت اس ــع خیری ــل مجم ــر عام وب دا؛ مدی

بختیــاری گفــت: مدیــر عامــل و اعضــای هیــات مدیــره و تعــدادی از 

خیریــن عضــو بنیــاد خیریــه نیکــوکاران مفیــد در دومیــن روز از ســفر 

کاریشــان بــه اســتان ضمــن افتتــاح ۵ بــاب خانــه بهداشــت، کلنــگ 

خانــه بهداشــت مامــوره را بــه زمیــن زدنــد.

بــه گــزارش وب دا؛ عبــاس قــادری افــزود: خانــه بهداشــت کرد شــامی، 

ــه بهداشــت  ــه بهداشــت دســتگرد، خان ــه بهداشــت آقبــالغ، خان خان

امیرآبــاد ، خانــه بهداشــت دزک در بیســت و هشــتمین روز از تیرمــاه 

۹۷ افتتــاح و کلنــگ خانــه بهداشــت مامــوره بــه زمیــن زده شــد.

ــدادی از  ــره و تع ــات مدی ــای، هی ــل اعض ــر عام ــت، مدی ــی اس گفتن

ــد،  ــور بازدی ــه منظ ــد ب ــوکاران مفی ــه نیک ــاد خیری ــو بنی ــن عض خیری

ــگاه  ــاب پای ــک ب ــت و ی ــه بهداش ــرداری از ۱۲ خان ــره ب ــاح وبه افتت

ــه  ــاب خان ــی ۵ ب ــگ زن ــکی و کلن ــای پزش ــت ه ــس و فوری اورژان

ــا روز  ــاه ۹۷ ت ــت و خانــه پزشــک از روز چهارشــنبه ۲۷ تیرم بهداش

ــد. ــاری ســفر كردن ــه اســتان چهارمحــال و بختی ــاه ب جمعــه ۲۹ تیرم

ــر  ــور وزی ــا حض ــاری ب ــال و بختی ــس چهارمح ــگاه اورژان ــن پای ــت و دومی وب دا؛ بیس

ــد. ــاح ش ــردگان افتت ــکی در ل ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم بهداش

بــه گــزارش وب دا؛ در چهارمیــن روز از مــرداد ۹۷، بیســت و دومیــن پایــگاه اورژانــس ۱۱۵ 

چهارمحــال و بختیــاری بــا حضــور وزیــر بهداشــت، درمــان و آموزش پزشــکی، اســتاندار و 

جمعــی از مســئولین چهارمحــال و بختیــاری در شــهر لــردگان افتتــاح شــد.

ــت:  ــروژه گف ــن پ ــاح ای ــن افتت ــیه آئی ــالمت در حاش ــن س ــع خیری ــل مجم ــر عام مدی

عملیــات احــداث ایــن پایــگاه اورژانــس در زمینــی بــا زیربنــای ۴۶۰ متــر مربــع از ســال 

۹۶ آغــاز شــده اســت.عباس قــادری، اعتبــار هزینــه شــده بــرای احــداث مرکــز مدیریــت 

ــارد و ۶۰۰  ــردگان را ۴ میلی ــس ۱۱۵ ل ــگاه اورژان ــکی و پای ــای پزش ــت ه ــوادث و فوری ح

ــهرکرد  ــکی ش ــوم پزش ــگاه عل ــن و دانش ــای خیری ــارکت ه ــل مش ــال از مح ــون ری میلی

اعــالم کــرد و افــزود: ۲۳۰ هــزار نفــر از جمعیــت شهرســتان از خدمــات ایــن مركــز بهــره 

منــد مــی شــوند. بــه گفتــه وی، تــا کنــون ۱۷۲ پــروژه خیــری بــا شــروع فعالیــت مجمــع 

ــره  ــه به ــتان ب ــال ۸۸ در اس ــه دوم س ــاز نیم ــال و بختیاری ــالمت چهارمح ــن س خیری

بــرداری رســیده اســت.

مدیــر عامــل مجمــع خیریــن ســالمت اســتان گفــت: در حاشــیه ایــن مراســم نیــز وزیــر 

بهداشــت بــا احــداث پایــگاه انتقــال خــون در بیمارســتان شــهدا لــردگان موافقــت کــرد.

وی تصریــح کــرد: ایــن پــروژه بــا زیربنــای قریــب بــه ۶۰۰ مترمربــع در جنــب بیمارســتان 

ــاری  ــی اعتب ــش بین ــا پی ــه ب ــود ک ــس احــداث می ش ــگاه اورژان ــردگان و پای ــهدای ل ش

بالــغ بــر ۶۰۰ میلیــون تومــان در صــوررت تامیــن اعتبــار در ســال آتــی بــه بهــره بــرداری 

مــی رســد.

ــهرکرد  ــری ش ــه ۱۶۰ کیلومت ــردگان) در فاصل ــز شهرســتان ل ــردگان (مرک ــت، ل ــی اس گفتن

ــس  ــگاه اورژان ــون ۸ پای ــم اکن ــه ه ــرار دارد ک ــاری ق ــال و بختی ــتان چهارمح ــز اس مرک

ــتقرار ۸  ــین و اس ــت ۴۲ تكنس ــا فعالی ــهری ب ــگاه ش ــاده ای و ۲ پای ــگاه ج ــامل ۶ پای ش

ــی باشــد. ــردم م ــه م ــه خدمــت ب ــس در حــال ارائ دســتگاه آمبوالن

ــه  ــردگان ب ــی در ل ــتی و درمان ــروژه بهداش ــم ، ۶ پ ــن مراس ــا ای ــان ب ــن همزم همچنی

ــوع  ــا مجم ــان ب ــین آباد و ناغ ــگل، حس ــت در کرت ــه بهداش ــید.۳ خان ــرداری رس بهره ب

اعتبــار ۲۷۵ میلیــون تومــان ، ۳ خانــه پزشــک نیــز در شــاه نجــف، ســونک و کلــواری بــا 

ــرداری رســید. ــه بهــره ب ــار ۲۲۵ میلیــون تومــان ب اعتب



افتتاح خانه سالمت خیری گل سفید
(مرکز بهداشت شهرستان کیار)

آیین کلنگ حضور خیران 
بنیاد نیکوکاران مفید (مرکز بهداشت شهرستان شهرکرد)

افتتاح خانه بهداشت اسدآباد با حض ر خیران بنیاد 
نیکوکاران مفید (مرکز بهداشت شهرستان شهرکرد)

آیین کلنگ حضور خیران 
بنیاد نیکوکاران مفید (مرکز بهداشت شهرستان شهرکرد)

افتتاح خانه بهداشت اسدآباد با حضور خیران بنیاد 
نیکوکاران مفید (مرکز بهداشت شهرستان شهرکرد)



حوادث رانندگی در چهارمحال و بختیاری ۳کشته و ۴ زخمی برجای گذاشت

مصدومیت ۱۳ نفر در پی وقوع دو حادثه رانندگی در چهارمحال و بختیاری

حمله خرس وحشی به مرد ۶۷ ساله در 
کوه های ارمند لردگان

وب دا؛ مدیــر مرکــز مدیریــت حــوادث و فوریــت هــای پزشــکی چهارمحــال وبختیــاری گفــت: وقــوع دو حادثــه 

رانندگــی در نهمیــن روز از تیرمــاه ۹۷ در ایــن اســتان متاســفانه موجــب کشــته شــدن ۳ تــن و راهــی شــدن ۴ 

نفــر دیگــر بــه بیمارســتان شــد.

بــه گــزارش وب دا؛ دکتــر فرامــرز شــاهین افــزود: حادثــه اول بــر اثــر ســقوط خــودرو مــزدا۳ بــه دره یــاس محــور 

دورک انــاری بــه دره عشــق رخ داد کــه ۳ فوتــی برجــا گذاشــت.

بــه گفتــه وی، بالفاصلــه بعــد از اعــالم گــزارش حادثــه، یــک دســتگاه آمبوالنــس بــه محــل اعــزام ولــی متاســفانه 

ســه جــوان در دم جــان داده بودنــد. وی تصریــح کــرد: همچنیــن در تصــادف ســمند بــا ایســوزو در محــور فــالرد 

بــه یاســوج بعــد از پــل کتــا ۴ نفــر مصــدوم شــدند.

ــکی  ــای پزش ــان فوریته ــیله کارشناس ــی بوس ــات درمان ــام اقدام ــس از انج ــن پ ــزود: مصدومی ــاهین اف ــر ش دکت

ــدند. ــل ش ــه منتق ــد مالخلیف ــهید ارجمن ــتان ش ــه بیمارس ــس ب ــتگاه آمبوالن ــا ۲ دس ــس ب اورژان

وب دا؛ 

مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث 

و فوریت های پزشکی چهارمحال و بختیاری گفت: آقای ۶۷ساله 

مورد حمله خرس در کوههای ارمند لردگان قرارگرفت. 

به گزارش وب دا به نقل از روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان لردگان ؛ محسن 

ابراهیمی افزود: صبح سی و یکمین روز از تیرماه ۹۷، حمله خرس به یک مرد ۶۷ساله در سبزه کوه منطقه 

ارمند به مرکز پیام اورژانس ۱۱۵لردگان گزارش شد.به گفته وی، بالفاصله تکنسین فوریتهای پزشکی اورژانس ۱۱۵ ارمند 

و پرسنل مرکز خدمات جامع سالمت به کوههای، منطقه اعزام و پس از ۳ساعت کوه پیمایی و پیاده روی با کمك مردم مصدوم 

را با انجام اقدامات درمانی مناسب به پایین كوه و با آمبوالنس اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان شهدای لردگان منتقل نمودند.

وب دا؛ مدیــر مرکــز مدیریــت حــوادث و فوریت هــای پزشــکی چهارمحــال و بختیــاری گفــت: در حــوادث رانندگــی 

روز شــنبه مــورخ دوم تیرمــاه ۹۷، ۱۳ نفــر در اثــر وقــوع حــوادث رانندگــی مصــدوم شــدند.

ــه  ــت نیســان در محــور بروجــن ب ــارس و وان ــژو پ ــزود: تصــادف پ ــرز شــاهین اف ــر فرام ــزارش وب دا؛ دکت ــه گ ب

ــه  ــس ب ــتگاه آمبوالن ــج دس ــا پن ــان ب ــه مصدوم ــت ک ــای گذاش ــر ج ــدوم ب ــر، ۶ مص ــل غدی ــی تون ــردگان حوال ل

ــدند. ــل ش ــن منتق ــج) بروج بیمارســتان ولیعصــر (ع

ــا  ــد و زانتی ــزود: تصــادف پرای ــاری اف ــت حــوادث و فوریت هــای پزشــکی چهارمحــال و بختی ــز مدیری ــر مرک مدی

نیــز در داخــل شــهر لــردگان هفــت مصــدوم برجــای گذاشــت کــه بــا دو دســتگاه آمبوالنــس بــه بیمارســتان شــهدا 

لــردگان منتقــل شــدند.



برگزاری کارگاه آموزشی اورژانس هوایی در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

نجات جان بیمار ۷۱ ساله کوهرنگی با 
انجام عملیات اورژانس هوایی

بازگشت آقای ۵۸ساله لردگانی به زندگی دوباره

اعزام دو بیمار توسط بالگرد اورژانس هوایی به بیمارستان

وب دا؛ مدیــر مرکــز مدیریــت حــوادث و فوریــت هــای پزشــکی 

چهارمحــال و بختیــاری، از برگــزاری کارگاه آموزشــی اورژانــس هوایــی در 

ــر داد. ــگاه خب ــن دانش ای

بــه گــزارش وب دا؛ دکتــر فرامــرز شــاهین افــزود: بــا توجــه بــه در دســت 

ــن دانشــگاه روز ســه  ــی در ای ــگاه اورژانــس هوای ــودن پای ــدازی ب راه ان

شــنبه مــورخ ۲ مــرداد مــاه ۹۷ لغایــت چهارشــنبه ۳ مردادمــاه کارگاه دو 

روزه اورژانــس هوایــی از ســاعت ۸ الــی ۱۶ بــا همــکاری اداره آمبوالنــس 

هوایــی ســازمان و کارشناســان هوانــوردی در دانشــگاه برگــزار مــی گــردد.

ــه،  ــای تابع ــتان ه ــس ۱۱۵ شهرس ــئولین اورژان ــرد: مس ــح ک وی تصری

ــر  مســئولین حراســت حفاظــت فیزیکــی بیمارســتان هــای تابعــه، مدی

ــتاران  ــتاران و پرس ــی ، پرس ــی و آموزش ــوپروایزرهای بالین ــرون و س مت

ــز  ــدگان مراک ــه، نماین ــای تابع ــتان ه ــس بیمارس ــای اورژان ــش ه بخ

تســهیالت زایمانــی، مســئولین و ســوپروایزرهای دیســپچ اســتان و 

شهرســتان ها، مســئولین پایــگاه هــای جــاده ای و شــهری، یــک نفــر از 

تکنســین هــای پایــگاه هــای جــاده ای و شــهری و نماینــده پلیــس راه، 

ــد  ــن همایــش حضــور خواهن راهــداری و ســازمان آتــش نشــانی در ای

ــت. داش

و  حــوادث  مدیریــت  مرکــز  مدیــر  دا؛  وب 

ی پزشــکی چهارمحــال و بختیــاری گفــت: بالگــرد  فوریت

ــد.  ــرواز درآم ــه پ ــاله ب ــی ۷۱ س ــار قلب ــال بیم ــرای انتق ــتان ب ــی اس ــس هوای اورژان

بــه گــزارش وب دا؛ دکتــر فرامــرز شــاهین بــا اعــالم ایــن خبــر در خصــوص جزئیــات آن افــزود: ســاعت 

۱۷:۰۰ عصــر روز یکشــنبه مــورخ ۱۸ شــهریورماه ۹۷ درخواســت امــداد رســانی از مرکــز پیــام اورژانــس بــرای امــداد 

ــرای امدادرســانی بــه ایــن  رســانی بــه آقــای ۷۱ ســاله کــه دچــار حملــه قلبــی شــده بــود گــزارش شــد.وی تصریــح کــرد: ب

بیمــار در گاوشــیر گزســتان بازفــت از توابــع شهرســتان کوهرنــگ، بــه دلیــل صعــب العبــور بــودن و کوهســتانی بــودن منطقــه، امــکان 

دسترســی بــا آمبوالنــس بــه بیمــار وجــود نداشــت بنابــر ایــن بالگــرد اورژانــس بــرای امــداد رســانی بــه بیمــار در کوتــاه تریــن زمــان ممکــن بــه 

پــرواز درآمــد. وی افــزود: پــس از عزیمــت تیــم امــداد هوایــی اورژانــس۱۱۵ بــه محــل، اقدامــات درمانــی اولیــه بــه وســیله کارشناســان فوریت هــای 

پزشــکی اورژانــس هوایــی بــرای بیمــار انجــام و بــا توجــه بــه نیــاز مبــرم بیمــار بــه خدمــات پزشــکی تکمیلــی، بــا هماهنگی هــای صــورت گرفتــه، بالگــرد 

اورژانــس چهارمحــال وبختیــاری بیمــار را بــه فــرودگاه شــهرکرد منتقــل و بیمــار از آنجــا بــا آمبوالنــس اورژانــس ۱۱۵ بــه بیمارســتان هاجــر منتقــل شــد. 

وب دا؛ مســئول روابــط عمومــی مرکــز مدیریــت حــوادث و فوریــت های پزشــکی 

چهارمحــال وبختیــاری گفــت: آقــای ۵۸ ســاله لردگانــی بــه کمــک کارشناســان 

فوریتهــای پزشــکی زندگــی دوبــاره پیــدا كــرد.

بــه گــزارش وب دا؛ محســن ابراهیمــی افــزود: ســاعت ۲۱:۳۰ دقیقــه ۲۴ تیــر مــاه 

۹۷، طــی تماســی بــا مرکــز پیــام اورژانــس ۱۱۵ لــردگان کاهــش هوشــیاری آقــای 

۵۸ ســاله گــزارش شــد.

وی تصریــح کــرد: پــس از دریافــت ایــن گــزارش بالفاصلــه کارشناســان فوریتهــای 

پزشــکی اورژانــس در کمتریــن مــدت زمــان در محــل حادثــه حاضــر شــدند. 

بــه گفتــه وی، پــس از انجــام معاینــات تکنســین هــای اورژانــس متوجــه شــدند 

ــی  ــم حیات ــد عالئ ــت و فاق ــده اس ــی ش ــی تنفس ــت قلب ــار ایس ــار دچ ــه بیم ک

می باشــد لــذا بالفاصلــه احیــای قلبــی و ریــوی پیشــرفته را آغــاز کردنــد و بــرای 

ادامــه درمــان بیمــار را بــه بیمارســتان شــهدا لــردگان منتقــل نمودنــد.

ابراهیمــی افــزود: ایــن ماموریــت احیــا موفــق بــا حضــور کارشناســان فوریتهــای 

پزشــکی اورژانــس آقایــان حشــمت اللــه خورشــیدی و مصطفــی بابامیــر انجــام 

شــد.

وب دا؛ مدیــر مرکــز مدیریــت حــوادث و فوریــت هــای پزشــکی 

چهارمحــال وبختیــاری، از انتقــال همزمــان ۲ بیمــار از دهدلــی بــا بالگــرد 

ــر داد. ــتان خب ــز اس ــه مرک ــس ب اورژان

ــزود:  ــر اف ــن خب ــا اعــالم ای ــر فرامــرز شــاهین ب ــزارش وب دا؛ دکت ــه گ ب

ــی  ــکته قلب ــم س ــا عالئ ــار ب ــهریورماه ۹۷ دو بیم ــن روز از ش در یازدهمی

درشهرســتان اردل همزمــان بــا بالگــرد اورژانــس بــه بیمارســتان هاجــر 

(س) شــهرکرد منتقــل شــدند.

ــتان اردل  ــی از شهرس ــاس تلفن ــی ۲ تم ــرد: در پ ــح ک وی تصری

ــرای  ــا واحــد ارتباطــات اورژانــس ۱۱۵ و درخواســت کمــک ب ب

بیمــاران قلبــی آقــای ۶۵ ســاله و خانــم ۵۴ ســاله بــا توجــه 

ــور  ــه شــرایط بیمــاران و بعــد مســافت و صعــب العب ب

بــودن مســیر ، هماهنگــی الزم بــرای انتقــال بیماران 

ــس انجــام  ــات اورژان ــت عملی ــز هدای ــا مرک ب

شــد.به گفتــه وی، بیمــاران در کمتریــن 

بالگــرد  بــا  ممکــن  زمــان 

ــط  ــی مرتب ــی تخصص ــز درمان ــن مرک ــه بهتری ــتان ب ــس ۱۱۵ اس اورژان

ــز  ــا مشــکل خــود جهــت بســتری و درمــان منتقــل شــدند.مدیر مرک ب

ــاری،  ــال وبختی ــکی چهارمح ــای پزش ــت ه ــوادث و فوری ــت ح مدیری

ــه رانندگــی  ــوع دو حادث ــر در پــی وق ــت ۱۷ نف ــه از مصدومی در ادام

ــهریورماه  ــنبه ۱۱ ش ــز روز یکش ــوادث نی ــن ح ــزود: ای ــر داد و اف خب

۹۷ در محــور لــردگان بــه سردشــت و محــور لــردگان بــه یاســوج 

ــاد. ــاق افت اتف

ــور لــردگان  ــکان مح ــاهین افــزود: واژگونــی پی ــر ش دکت

ــای  ــدوم برج ــاد ۹ مص ــی آب ــی حاج ــت حوال ــه سردش ب

گذاشــت کــه پــس از انجــام اقدامــات درمانی مناســب 

بوســیله کارشناســان فوریتهــای پزشــکی اورژانــس 

بــه بیمارســتان شــهدا لــردگان منتقــل شــدند.



به مناسبت هفته حجاب و عفاف؛
مراسم پیاده روی با حضور بانوان 
شاغل در دانشگاه علوم پزشکی 

شهرکرد برگزار شد

ــور  ــهرکرد در ام ــکی ش ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش ــاور رئی وب دا؛ مش

ــوان  ــور بان ــا حض ــاده روی ب ــم پی ــزاری مراس ــواده از برگ ــوان و خان بان

شــاغل در مراکــز تابعــه ایــن دانشــگاه بــه مناســبت هفتــه حجــاب و عفــاف 

ــر داد. خب

بــه گــزارش وب دا؛ دکتــر پروانــه فتاحــی افــزود: ایــن مراســم روز چهارشــنبه 

مــورخ ۱۳ تیرمــاه ۹۷ از ســاعت ۷:۳۰ از مقابــل درب ســتاد دانشــگاه واقــع در 

خیابــان آیــت اللــه کاشــانی شــهرکرد بــه ســمت بوســتان اللــه برگــزار شــد.

ــرورت  ــر ض ــد ب ــن تاکی ــن ضم ــت نمادی ــن حرک ــرد: در ای ــح ک وی تصری

ــواده هــا  ــان خان ــم بنی ــت تحکی ــه در جه ــاف در جامع ــظ حجــاب و عف حف

و پیشــگیری از آســیب هــای اجتماعــی، در راســتای ترویــج فرهنــگ ورزش 

ــد. ــدام ش ــی اق عموم

ــه  ــیج جامع ــون بس ــالمت کان ــنجش س ــات س ــه خدم ــی از ارائ ــر فتاح دکت

ــه کاشــانی شــهرکرد در حاشــیه برگــزاری ایــن  پزشــکی بیمارســتان آیــت الل

مراســم خبــر داد و افــزود: ضمــن ارائــه خدمــات مشــاوره ای تغذیــه توســط 

کارشناســان،  میــزان قنــد خــون و فشــار خــون متقاضیــان انــدازه گیــری شــد.

ــه در  ــرف صبحان ــن ص ــم ضم ــن مراس ــان ای ــن در پای ــت: همچنی وی گف

ــه  ــود ب ــم یادب ــه رس ــی ب ــه هدایای ــد قرع ــه قی ــی ب ــاد و صمیم ــی ش فضای

ــد. ــدا گردی ــدگان اه ــرکت کنن ــدادی از ش تع

نشست تخصصی حجاب و عفاف تضمن کننده بنیان خانواده در 
نهمین روز از مردادماه ۹۷

حضور بانوان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در مراسم پیاده روی به مناسبت هفته امامت و والیت

ــواده از  ــوان و خان ــور بان ــهرکرد در ام ــکی ش ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش ــاور رئی وب دا؛ مش

برگــزاری نشســت تخصصــی حجــاب و عفــاف تضمــن کننــده بنیــان خانــواده در نهمیــن 

ــر داد. ــن دانشــگاه خب ــاه ۹۷ در ای روز از مردادم

ــاعت  ــی از س ــت تخصص ــن نشس ــزود: ای ــی اف ــه فتاح ــر پروان ــزارش وب دا؛ دکت ــه گ ب

ــن  ــای اب ــش ه ــه دانشــگاه در ســالن همای ــای تابع ــنل واحده ــا حضــور پرس ــح ب ۹ صب

ــد. ــزار ش ــه برگ ــع رحمتی ــینای مجتم س

وی تصریــح کــرد: بــا توجــه بــه دیــدگاه اســالم در خصــوص فضایــل و ویژگــی هــای زن 

ــا  ــوان ب ــر امــور بان مســلمان و اهمیــت حفــظ حجــاب و عفــت در جامعــه اســالمی دفت

همــکاری معاونــت اجتماعــی بــر آن شــد کــه اهمیــت ایــن موضــوع را در قالــب نشســت 

ــح کشــوری حجــت الســالم و المســلمین  ــا حضــور یکــی ازســخنرانان فصی تخصصــی ب

حیــدری کاشــانی یــادآور شــود. دکتــر فتاحــی خاطــر نشــان کــرد: تقویــت و ثبــات خانواده 

در گــرو داشــتن عفــت و حجــب و حیــای زنــان و غیــرت مــردان گــره مــی خــورد لــذا بــرای 

داشــتن خانــواده ای بــا اســتوار محکــم نیازمنــد رعایــت اصــل حجــاب و عفــاف هســتیم.

به گفته وی، در حاشیه این برنامه نمایشگاه حجاب و عفاف به منظورعرضه پوشاک شامل: مقنعه و چادر برگزار و مورد استقبال کارکنان قرار گرفت.

مشــاور رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد در امــور بانــوان و خانــواده همچنیــن از اهــدای جوایــز مســابقه زبــور آل محمــد(ص) و قرعــه کشــی اســامی 

برگزیــدگان مســابقه کتابخوانــی حجــاب و عفــاف (زار فریــب و ریحانــه) در ایــن برنامــه خبــر داد.

ــوان و  ــور بان ــهرکرد در ام ــکی ش ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش ــاور رئی وب دا؛ مش

خانــواده گفــت: بانــوان شــاغل در واحدهــای تابعــه ایــن دانشــگاه بــا حضــور در 

ــه امامــت و والیــت را گرامــی داشــتند. ــاده روی هفت مراســم پی

ــح روز  ــم صب ــن مراس ــزود: ای ــی اف ــه فتاح ــر پروان ــزارش وب دا؛ دکت ــه گ ب

چهارشــنبه مــورخ ۱۴شــهریورماه ۹۷ از محــل ســتاد دانشــگاه واقــع در خیابــان 

ــا همــکاری مدیریــت روابــط  ــوان شــهرکرد ب ــارک بان ــا پ ــه کاشــانی ت آیــت الل

ــد. ــزار ش ــگاه برگ ــل دانش ــن المل ــور بی ــی و ام عموم

ــژه  ــه وی ــر ضــرورت توج ــد ب ــن تاکی ــم ضم ــن مراس ــت: در ای ــار داش وی اظه

ــام  ــد انج ــی فوای ــی کاف ــرک بدن ــتن تح ــالمتی و داش ــر س ــه ام ــوان ب بان

ــدگان  ــرکت کنن ــرای ش ــاده روی ب ــه پی ــی از جمل ــی گروه ی ورزش فعالیت

ــد. ــان ش بی

ــاری از  ــال ج ــه در س ــود ک ــاده روی ب ــم پی ــن مراس ــن دومی ــه وی، ای ــه گفت ب

ــه رو  ــان روب ــود کارکن ــتقبال خ ــا اس ــزار و ب ــگاه برگ ــوان دانش ــور بان ــوی ام س

ــت. شــده اس

دکتــر فتاحــی افــزود: ایــن مراســم بــا مولــودی خوانــی و صــرف صبحانــه ســالم 

در فضایــی شــاد و بــه یادماندنــی پــارک بانــوان بــه اتمــام رســید.



دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد رتبه ۱۶ رتبه بندی سایت های دانشگاه های 
علوم پزشکی کشور در نظام «وبومتریکس» را کسب كرد

کارگاه آموزشی "دولت الکترونیک؛ مبانی، مفاهیم و کلیات 
جهت مدیران سازمان" برگزار شد

وب دا؛ مدیریــت آمــار و فنــاوری اطالعــات دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد، از اعــالم 

ــام  ــور در نظ ــکی کش ــوم پزش ــگاه های عل ــای دانش ــایت ه ــدی س ــن رتبه بن ــج تازه تری نتای

«وبومتریکــس» خبــر داد و افــزود: ایــن دانشــگاه رتبــه ۱۶ را در بیــن ۵۱ دانشــگاه علــوم پزشــکی 

ــرده اســت. كشــور كســب ك

بــه گــزارش وب دا؛ عنایــت اللــه ســمیع افــزود: در تــازه تریــن رتبــه بنــدی وب ســایت هــای 

ــوم  ــه دانشــگاه عل دانشــگاهها در نظــام وبومتریکــس کــه در جــوالی ۲۰۱۸ انتشــار یافتــه؛ رتب

ــدی  ــد ۲۵ درص ــا رش ــه ۲۰۱۸) ب ــل (ژانوی ــدی دوره قب ــه بن ــه رتب ــبت ب ــهرکرد نس ــکی ش پزش

ــرده اســت. ــه ۱۶ را كســب ك ــوم پزشــکی کشــور رتب ــوده ودر بیــن ۵۱ دانشــگاه عل همــراه ب

وی تصریــح کــرد: مبنــای ایــن رتبــه بنــدی براســاس ۴ شــاخص تعــداد صفحــات وب دانشــگاه، 

تعــداد اســتنادات ۱۰ نفــر ُپراســتناد دانشــگاه در Google Scholar Citations، تعــداد مقــاالت 

کیفــی دانشــگاه قرارگرفتــه در بیــن ۱۰ درصــد مقــاالت ُپراســتناد موضــوع مربوطــه در ســایت 

SCImago و تعــداد لینک هــای داده شــده بــه ســایت دانشــگاه، مــی باشــد. 

بــه گفتــه وی, عالقــه منــدان جهــت مشــاهده نتایــج رتبــه بنــدی دانشــگاههای علــوم پزشــکی 

کشــور بــر اســاس نظــام رتبــه بنــدی Webometrics در جــوالی ســال ۲۰۱۸ مــی تواننــد بــه 

ســایت دانشــگاه مراجعــه نماینــد.

وب دا؛ مدیــر آمــار و فنــاوری اطالعــات دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد، از برگــزاری کارگاه آموزشــی " دولــت الکترونیــک؛ مبانــی، 

مفاهیــم و کلیــات جهــت مدیــران ســازمان " روز دوشــنبه ۲۶شــهریور مــاه ۱۳۹۷ توســط مدیریــت آمــار و فنــاوری اطالعــات خبــر داد.

بــه گــزارش وب دا؛ عنایــت اللــه ســمیع افــزود: در ایــن کارگاه یــک روزه، پــس از ارائــه مقدمــه ای دربــاره تعاریــف گوناگــون دولــت 

توســط مــدرس کارگاه، مباحثــی همچــون: تعاریــف دولــت الکترونیکــی، تاریخچــه دولــت الکترونیكــی (از آغــاز اتوماســیون اداری تــا 

دولــت الكترونیــك)، ضــرورت ایجــاد دولــت الكترونیكــی، اهــداف دولــت الكترونیــك، ســاختار و روابــط در دولــت الكترونیــك، مزایــای 

ــك و  ــت الكترونی ــت الكترونیكــی، ویژگی هــای دول ــل ایجــاد دول ــك، عوام ــت الكترونی ــرات دول ــی، اث ــت الكترونیك اســتفاده از دول

مباحــث كلیــدی در دولــت الكترونیكــی بــرای مخاطبــان ارائــه گردیــد.

مدیرآمــار و فنــاوری اطالعــات ایــن دانشــگاه اظهــار داشــت: تقویــت دولــت الکترونیــک نقــش مهمــی در توســعه دانشــگاه خواهــد 

داشــت چــون گام موثــری در جهــت خدمــت بیشــتر بــه مــردم تلقــی مــی شــود و بــا اســتفاده از ســامانه الکترونیکــی ارتبــاط دولــت 

ــی  ــردم در دســتگاه هــای اجرای ــات كاغــذی، م ــا حــذف مكاتب ــه کارهــا و ب ــه و شــتاب بخشــیدن ب و مــردم، ضمــن کاهــش هزین

احســاس رضایتمنــدی بیشــتری نســبت بــه خدمــات ارائــه شــده از ســوی دولــت خواهنــد داشــت.

ــا اســتفاده از  ــد و ب ــت الکترونیــک ایــن اســت کــه : خدمــات دولتــی را یکپارچــه مــی کن ســمیع خاطرنشــان کــرد: از اهــداف دول

ــه مــردم ارائــه مــی دهــد. امــروزه دسترســی آســان و  ــا كیفیــت تــر ب ــع مختلــف خدمــات ب ــاوری اطالعــات و داده هــا ی مناب فن

ســریع بــه اطالعــات بــرای ســازمان هــای دولتــی اهمیــت دارد از ایــن رو در ایــن زمینــه ســرمایه گــذاری مــی شــودو در واقــع دولــت 

الكترونیــك كمــك بــه دولــت اســت تــا كارهــا را ســاده كنــد و شــهروندان بــه راحتــی و در كمتریــن زمــان و بــدون معطلــی و مراجعــه 

هــای حضــوری كارهــای خــود را پیگیــری كننــد، بنابرایــن راه انــدازی دولــت الكترونیكــی موجــب شــفاف بــودن عملكــرد و اجــرای 

عدالــت مــی شــود.

webometrics
ranking web
of universities 



تشکیل کمیته آب شهرستان اردل

انتقال مادر باردار از مناطق صعب العبور دهدلی دیناران

برگزاری دو جلسه مهم هماهنگی در شبکه بهداشت و درمان اردل

lims برگزاری کارگاه ثبت نمونه مواد غذایی در سامانه

نجات جان مادر باردار دینارانی با انجام عملیات اورژانس هوایی

وب دا؛ سرپرســت شــبکه بهداشــت ودرمــان شهرســتان اردل از تشــکیل کمیتــه 

آب ایــن شهرســتان خبــر داد.

بــه گــزارش وب دا بــه نقــل از روابــط عمومــی شــبکه؛ اســماعیل امیــدی افــزود: 

ــتان  ــتایی شهرس ــهری و روس ــران آب ش ــور مدی ــا حض ــه ب ــه ک ــن جلس در ای

برگــزار شــد، مشــکالت موجــود مطــرح و بــا بیــان دیــدگاه هــا و نقطــه نظــرات 

مســئولین، راه حــل هــای پیشــنهادی مطــرح گردیــد.

ــت  ــراب جه ــن می ــلیل، تعیی ــه ش ــرب منطق ــکالت آب ش ــه وی، مش ــه گفت ب

ــاران از  ــال از آب در لشــتر دین ــل انتق ــدی و بررســی بیماریهــای قاب روســتای لن

ــود. ــه ب ــن کمیت ــده در ای ــرح ش ــث مط ــه مباح جمل

ــا  ــه ب ــد، مکاتب ــرر گردی ــه مق ــن جلس ــن در ای ــرد: همچنی ــح ک ــدی تصری امی

اداره میــراث فرهنگــی در خصــوص اقدامــات صــورت گرفتــه در زمینــه احــداث 
ــرد. ــاغ رســتم صــورت گی ســرویس بهداشــتی در تفرجــگاه ب

ــک  ــه کم ــاران ب ــی دین ــور دهدل ــب العب ــق صع ــاردار از مناط ــادر ب وب دا؛ م

ــد. ــل ش ــکی منتق ــای پزش ــت ه ــای فوری ــین ه تکنس

ــان  ــت و درم ــبکه بهداش ــی ش ــط عموم ــل از رواب ــه نق ــزارش وب دا و ب ــه گ ب

شهرســتان اردل؛ مهندس امیدی سرپرســت شــبکه بهداشــت و درمان شهرســتان 

اردل گفــت: طــی تمــاس تلفنــی بــا  مرکــز ۱۱۵ شهرســتان اردل در ســاعت ۱۳ روز 

ســه شــنبه ۱۲ تیرمــاه ۹۷ مبنــی بــر درد زایمــان  مــادر بــاردار ۱۸ ســاله از اهالــی 

روســتای دهدلــی ، پــس از تالشــهای صــورت گرفتــه توســط مســئولین شــبکه 

بهداشــت و درمــان و واحــد EOC اســتان جهــت تامیــن بالگــرد و اعــالم عــدم 

ــه تیــم اورژانــس  ــاد ،  بالفاصل ــاالی وزش ب ــه علــت ســرعت ب امــکان پــرواز ب

ــه محــل مــورد  ــا آمبوالنــس ب اردل ب

ــی  ــد از ط ــه بع ــد  ک ــزام ش ــر اع نظ

جــاده هــای ســخت گــذر  بــه بیمــار 

رســیده و اقدامــات درمانــی الزم را 

انجــام و بیمــار ســاعت ۰۵/۲۱ بــا 

وضعیــت نرمــال تحویــل بیمارســتان 

ــد. امــام جــواد (ع) ناغــان گردی

درمــان  و  بهداشــت  شــبکه  سرپرســت  دا؛  وب 

ــی اجــرای  ــه هماهنگ ــت: جلس شهرســتان اردل گف

در  کوهــورت  اپیدمیولوژیــک  مطالعاتــی  طــرح 

شهرســتان اردل بــا حضــور دکتــر احمــدی معاونــت 

ــگران  ــان و پرسش ــگاه، ، کارشناس ــی دانش اجتماع

طــرح ، مراقبیــن ســالمت و بهــورزان مراکــز و خانــه 

هــای بهداشــت دهســتان محــل اجــرای طــرح در 

ــد. ــكیل ش ــاران تش دین

افــزود:  بــه گــزارش وب دا؛ اســماعیل امیــدی 

ــاه ۹۷ ،  ــهریور م ــای ش ــن روزه ــن در آغازی همچنی

جلســه هماهنگــی طــرح شــهید رهنمــون بــا حضور 

فرمانــدار شهرســتان ، امــام جمعــه ، رئیس ســازمان 

بســیج جامعــه پزشــکی اســتان، سرپرســت شــبکه 

بهداشــت و درمــان، فرمانــده ناحیــه مقاومــت 

بســیج اردل و اعضــای تیــم هــای طــرح در ســالن 

ــد. ــزار ش ــداری برگ جلســات فرمان

درمــان  و  بهداشــت  شــبکه  سرپرســت  دا؛  وب 

شهرســتان اردل، از برگــزاری کارگاه ثبــت نمونــه 

مــواد غذایــی در ســامانه lims خبــر داد.

بــه گــزارش وب دا بــه نقــل از روابــط عمومــی 

مورخــه  در  افــزود:  امیــدی  اســماعیل  شــبکه؛ 

ــواد  ــای م ــه ه ــت نمون ــی ثب ۹۷/۶/۱۲کارگاه آموزش

غذایــی در ســامانه معاونــت غــذا و دارو بــا حضــور 

کارشــناس بهداشــت مــواد غذایــی مرکــز بهداشــت 

اســتان مهنــدس نــوری و مســئول آزمایشــگاه 

ــت  ــدی جه ــدس محم ــتان مهن ــی اس ــواد غذای م

ــط شــاغل در شــبکه  کارشناســان بهداشــت محی

بهداشــت و درمــان شهرســتان اردل برگــزار گردیــد.

ــالن  ــه در س ــه ک ــن جلس ــرد: در ای ــح ک وی تصری

ــتان  ــان شهرس ــت و درم ــبکه بهداش ــات ش اجتماع

اردل برگــزار شــد کارشناســان واحــد بهداشــت 

محیــط شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان اردل 

ــدند. ــنا ش ــامانه آش ــت در س ــوه ی ثب ــا نح ب

درمــان  و  بهداشــت  شــبکه  سرپرســت  دا؛  وب 

بــاردار در  اردل گفــت: جــان مــادر  شهرســتان 

منطقــه دینــاران از توابــع شهرســتان اردل بــا انجــام 

ــت. ــات یاف ــی نج ــس هوای ــات اورژان عملی

بــه گــزارش وب دا بــه نقــل از روابــط عمومــی 

ــاس  ــی تم ــزود: در ط ــدی اف ــماعیل امی ــبکه؛ اس ش

ــتان اردل  تلفنــی بــه مرکــز اورژانــس ۱۱۵ شهرس

مبنــی بــر نیــاز مبــرم یــک مــادر بــاردار ۳۰ ســاله در 

روســتای لیمــه منطقــه دینــاران بــه امــداد رســانی، 

تیــم فوریت هــای پزشــکی شهرســتان اردل وارد 

ــل شــدند. عم

ــور  ــب العب ــه صع ــه ب ــا توج ــرد: ب ــح ک وی تصری

بــودن منطقــه و عــدم امــکان دسترســی بــه مــادر 

ــگاه  ــا EOC دانش ــی ب ــی هماهنگ ــی ط از راه زمین

ــی  ــس هوای ــرد اورژان ــتان، بالگ ــکی اس ــوم پزش عل

ــد. ــزام ش ــه اع ــه منطق ــهرکرد ب ش

ــرد در  ــرود بالگ ــس از ف ــه پ ــه وی، بالفاصل ــه گفت ب

ــط  ــی توس ــه درمان ــات اولی ــور اقدام ــه مذک منطق

ــتان اردل  ــس هوایــی و ۱۱۵ شهرس پرســنل اورژان

ــن  ــادر حی ــن م ــر ای ــوزاد دخت ــت و ن ــورت گرف ص

ــد . ــد ش ــرد متول ــه بالگ ــال ب انتق

ــتان  ــان شهرس ــت و درم ــبکه بهداش ــت ش سرپرس

اردل گفــت: مــادر و نــوزاد توســط بالگــرد اورژانــس 

بــه بیمارســتان هاجــر (س) شــهرکرد منتقــل شــدند 

و هــم  اکنــون حــال مــادر و فرزنــد مطلــوب گــزارش 

شــده اســت.



برگزاری اولین مجمع سالمت شهرستان بروجن

راه اندازی ۲ کانون سالمت محالت در شهرستان بروجن

برگزاری کارگاه آموزشی حاملگی های پرخطر ویژه شاغلین مراکز خدمات جامع سالمت بروجن

وب دا؛ سرپرســت شــبکه بهداشــت و درمــان 

ــع  ــن مجم ــزاری اولی ــن، از برگ ــتان بروج شهرس

ــن روز از تیرمــاه  ســالمت شهرســتان در چهارمی

ــن  ــتان بروج ــرای شهرس ــل فرهنگس ۹۷ در مح

ــر داد. خب

ــزود:  ــی اف ــن کرم ــد حس ــزارش وب دا؛ محم ــه گ ب

ــکاری  ــا هم ــن شهرســتان ب ــع ســالمت ای ــن مجم اولی

ــا  ــط ب ــاد مرتب ــردم نه ــای م ــازمان ه ــتی و س ــهرداری ، بهزیس ــداری، ش فرمان

ســالمت و بــا حضــور دکتــر مقــدس معاونــت فرهنگــی اســتانداری، معاونــت 

مشــارکتهای اجتماعــی دانشــگاه، تعــدادی از خیریــن حــوزه ســالمت، معتمدین، 

، کاركنــان و بازنشســتگان  بازاریــان، پیشکســوتان، مســئولین ادارات و ســمن

ــد. ــزار ش ــان شهرســتان بروجــن برگ شــبكه بهداشــت و درم

وی، ســالمت روان،  نشــاط اجتماعــی و عوامــل موثــر بــر آن و نقــش مشــارکت 

اجتماعــی در تامیــن ســالمت عمومــی، آمــوزه هــای دینــی و نشــاط اجتماعــی 

و انســان ســالم محــور توســعه پایــدار را 

از محورهــای ایــن مجمــع عنــوان کــرد.

ــا  کرمــی، برپایــی غرفــه هــای نمایشــگاه ب

موضــوع ســالمت را از برنامــه هــای جانبــی 

ــن از  ــزود: همچنی ــش برشــمرد و اف ــن همای ای

ــل  ــل بعم ــوح و تندیــس تجلی ــا اهــدای ل ــن ب خیری

آمــد.

وی اظهــار داشــت: ســخنرانی تعــدادی از مســئولین انجمــن هــا و موسســات 

ــوی  ــد شــورای خیریــن ســالمت، انجمــن حمایــت از بیمــاران کلی ــری مانن خی

ــن  ــر مقــدس و همچنی ــز تشــریح موضــوع مجمــع ســالمت توســط دکت و نی

ــکی و  ــص روانپزش ــط متخص ــاد توس ــی و اعتی ــاره روان پریش ــخنرانی در ب س

ــط  ــهروندان توس ــالمت ش ــر س ــهری ب ــان ش ــبز و مبلم ــای س ــی فض چگونگ

ــرد. ــوان ک ــن مجمــع عن ــر بخــش هــای ای شــهردار را از دیگ

ــن، از  ــتان بروج ــان شهرس ــت و درم ــبکه بهداش ــالمت ش ــای س ــئول کانونه وب دا؛ مس

ــهر  ــی ش ــهید رجای ــه ش ــو ئ محل ــتای دهن ــه در روس ــالمت محل ــون س ــدازی ۲ کان ن راه

ــر داد. ــاری خب ــال ج ــاه س ــن در تیرم بروج

بــه گــزارش وب دا؛ ســلطان محمــدی افــزود: جلــب مشــارکت مــردم، اســتفاده از ظرفیتهای 

مردمــی و ارائــه خدمــات ســالمت توســط مــردم بــرای مــردم ،هماهنگــی بیــن بخشــی 

ــش  ــردم و افزای ــای ســطح ســواد ســالمت م ــی، ارتق ــت اجتماع ــتای ایجــاد عدال در راس

امیــد بــه زندگــی در مــردم از اهــداف اصلــی ایجــاد کانونهــای ســالمت محــالت در ایــن 

شهرســتان مــی باشــد. 

ــردم و  ــود م ــارکت خ ــتفاده از مش ــا اس ــردم ب ــی م ــای ســبک زندگ ــرد: ارتق ــد ک وی تاکی

توانمندســازی آنهــا دراولویــت اســت کــه از طریــق کانونهــای ســالمت انجــام مــی شــود . 

وی اظهــار داشــت: فراهــم نمــودن امکانــات شناســایی اولویتهــای ســالمت مــردم در هــر 

محلــه بــا کمــک خــود مــردم بــا ایجــاد کانونهــای ســالمت محــالت آســانتر خواهــد شــد.

ــزاری  ــن از برگ ــتان بروج ــان شهرس ــت و درم ــبکه بهداش ــت ش وب دا؛ سرپرس

ــز  ــای مراک ــکان و ماماه ــژه پزش ــر وی ــای پرخط ــی ه ــی حاملگ کارگاه آموزش

ــر داد. ــتان خب ــن شهرس ــتایی ای ــهری و روس ــالمت ش ــع س ــات جام خدم

بــه گــزارش وب دا؛ محمــد حســن کرمــی افــزود: ایــن کارگاه آموزشــی یکــروزه 

ــم برگــزار و در ابتــدای جلســه دکتــر شــیرانی در ســخنان  در مرکــز حضــرت قائ

کوتاهــی اظهــار داشــت: خوشــبختانه در چنــد ســال اخیــر مــوردی ازمــرگ مــادر 

درشهرســتان بروجــن گــزارش نشــده اســت كــه ایــن مهــم را مدیــون زحمــات، 

پیگیــری هــا و مراقبــت هــای انجــام شــده و بــه موقــع هســتیم كــه در ایــن 

خصــوص توســط پزشــكان و ماماهــای مراكــز صــورت مــی گیــرد.

وی در ادامــه بــا اشــاره بــا ارزیابــی انجــام شــده توســط مدیــران مرکــز بهداشــت 

ــه  ــج گان ــای پن ــبکه ه ــن ش ــن در بی ــبکه بروج ــر ش ــه برت ــراز رتب ــتان و اح اس

ــا بهــره  ــراز امیــدواری کــرد: امســال نیــز همچــون ســال گذشــته و ب اســتان اب

گیــری از تــوان علمــی و تجربــه پرســنل بتوانیــم شــاهد اینگونــه موفقیــت هــا 

باشــیم.

ــان  ــگیری از آن، زایم ــان وپیش ــهای درم ــقط و روش ــواع س ــت: ان ــی گف کرم

زودرس و مســمومیت ناشــی از حاملگــی ، دیابــت بــارداری و کــم کاری و پــرکاری 

ــان و  ــس از زایم ــارداری و پ ــان آن، افســردگی در ب ــد و روش هــای درم تیروئی

نحــوه شناســایی و درمــان آن از مباحــث مطــرح شــده در ایــن کارگاه آموزشــی 

بــود کــه توســط متخصــص زنــان ، كارشناســان مربوطــه و روانشناســان بیــان 

شــد.

ــز توســط کارشــناس مســئول واحــد  ــن جلســه نی ــان ای ــه وی، در پای ــه گفت ب

ســالمت خانــواده و جمعیــت شهرســتان در مــورد نحــوه اجــرای برنامــه اعــزام 

و ارجــاع مــادران پرخطــر توضیحــات الزم بیــان شــد.



برگزاری اولین مجمع سالمت شهرستان بروجن
(مرکز بهداشت شهرستان بروجن)

برگزاری اولین مجمع سالمت شهرستان بروجن
(مرکز بهداشت شهرستان بروجن)

کارگروه امنیت غذا 
شهــــــــرستان بـــــــــــروجن

برگزاری اولین مجمع سالمت شهرستان بروجن
(مرکز بهداشت شهرستان بروجن)

ساختمان جدید شبکه بهداشت و درمان
شهرستان بروجن



اولین مجمع سالمت شهرستان بن برگزار شد

کلنگ زنی دو پروژه بهداشتی به همت خیرین در شهرستان بن

معدوم سازی مواد غذایی غیربهداشتی در شهرستان بن

همزمان با هفته دولت صورت گرفت؛
 بهره مندی مردم شهرستان بن از دو خدمت دیگر در حوزه بهداشت و درمان 

درمــان  و  بهداشــت  شــبکه  سرپرســت  دا؛  وب 

شهرســتان بــن، از برگــزاری اولیــن مجمــع ســالمت 

ایــن شهرســتان در بیســت و ســومین روز از تیرمــاه 

ــر  ــتان خب ــرورش شهرس ــوزش و پ ــالن آم ۹۷ در س

داد.

ــزود:  ــور اف ــاح پ ــماعیل فت ــزارش وب دا؛ اس ــه گ ب

ــذر  ــا محوریــت ترویــج فرهنــگ ن ایــن همایــش ب

ســالمت، مشــارکت مســئوالنه مــردم، ســازمان 

هــای مــردم نهــاد دولتــی و غیــر دولتــی در حفــظ و 

ارتقــاء ســالمت جامعــه، توســعه پایــدار بــا تامیــن 

ــالب  ــتی فاض ــع بهداش ــالم و دف ــامیدنی س آب آش

ــی و  و پســماندها، پیشــگیری از بیمــاری هــای قلب

عروقــی، جلــب مشــارکت مســئوالنه ســازمان هــای 

دولتــی و مردمــی در راســتای پیشــگیری از آســیب 

هــای اجتماعــی برگــزار شــد.

وی در خصــوص ضــرورت برگــزاری مجمــع ســالمت 

اظهــار داشــت: بــر اســاس مطالعــات متعــدد، 

ــی ،  ــر دولت ــی و غی ــای دولت ــازمان ه ــا و س نهاده

ــی  ــش اساس ــی نق ــی و فرهنگ ــادی ، اجتماع اقتص

ــه  ــی ب ــط زندگ ــه و محی ــای ســالمت جامع در ارتق

عنــوان عوامــل اجتماعــی موثــر بــر ســالمت دارنــد، 

بنابرایــن دســت یابــی بــه اهــداف جامــع و کامــل 

ســالمت نیازمنــد مســئولیت پذیــری و پاســخگویی 

همــه ی بخــش هــای توســعه بــرای حفــظ و ارتقــاء 

ســالمت جامعــه مــی باشــد.

ــرو بخشــنامه  ــه کــرد: بنابرایــن پی فتــاح پــور اضاف

مشــترک وزارت کشــور و وزارت بهداشــت، درمــان و 

آمــوزش پزشــکی بــه شــماره ۱۴۳۵۰۱ مــورخ ۹۶/۹/۵ 

اولیــن مجمــع ســالمت شهرســتان بــن بــا حضــور 

مســئولین شهرســتان، فعالیــن حــوزه ســالمت 

، روســاء مدیــران و نماینــدگان ادارات ، خیریــن 

ســالمت و نهادهــای دولتــی و غیــر دولتــی برگــزار 

شــد.

درمــان  و  بهداشــت  شــبکه  سرپرســت  دا؛  وب 

شهرســتان بــن گفــت: در تاریــخ ۹۷/۴/۲۹ خیریــن 

در  مفیــد  نیکــوکاران  خیریــه  بنیــاد  ســالمت 

ــگ دو  ــرده و کلن ــدا ک ــور پی ــن حض ــتان ب شهرس

ــد. ــن زدن ــه زمی ــتی را ب ــروژه بهداش پ

بــه گــزارش وب دا؛ اســماعیل فتــاح پــور افــزود: در 

ایــن مراســمی کــه فرمانــدار شهرســتان ، سرپرســت 

معاونــت بهداشــتی دانشــگاه ، مدیــر عامــل مجمــع 

خیریــن ســالمت اســتان ، معــاون فرمانــداری 

شهرســتان ، مدیریــت روابــط عمومــی و امــور 

ــبکه  ــتی ش ــاون بهداش ــگاه، مع ــل دانش ــن المل بی

ــوراهای  ــاران و ش ــان ، دهی ــهر وردنج ــهردار ش ، ش

ــک و شــیخ شــبان و  ــالمی روســتاهای تومان اس

ــهداء  ــزز ش ــای مع ــواده ه ــان و خان ــهر وردنج ش

ــور  ــهر حض ــتاها و ش ــن روس ــی ای ــی از اهال و برخ

داشــتند ســاخت خانــه بهداشــت روســتای تومانــک 

و خانــه پزشــک شــهر یانچشــمه کلنــگ زنــی شــد.

ــه  ــفر از خان ــن س ــن در ای ــه وی، همچنی ــه گفت ب

بهداشــت خیــری روســتای شــیخ شــبان بازدیــد بــه 

عمــل آمــد و قــول تکمیــل خانــه بهداشــت روســتای 

پهنــا توســط خیریــن داده شــد. 

گفتنــی اســت،مدیر عامــل اعضــای هیــات مدیــره و 

تعــدادی از خیریــن عضــو بنیــاد خیریــه نیکــوکاران 

مفیــد بــه منظــور بازدیــد، افتتــاح وبهــره بــرداری از 

۱۲ خانــه بهداشــت و یــک بــاب پایــگاه اورژانــس و 

فوریــت هــای پزشــکی و کلنــگ زنــی ۵ بــاب خانــه 

ــه پزشــک از روز چهارشــنبه مــورخ  بهداشــت و خان

۹۷/۴/۲۷ تــا روز جمعــه مــورخ ۹۷/۴/۲۹ بــه اســتان 

چهارمحــال و بختیــاری ســفر داشــتند.

درمــان  و  بهداشــت  شــبکه  سرپرســت  دا؛  وب 

ــان  ــی کارشناس ــرو بازرس ــت: پی ــن گف ــتان ب شهرس

ــک  ــن از ی ــت ب ــبکه بهداش ــط ش ــت محی بهداش

کارگاه ترشــی ســازی مقــدار ۱۶ هــزار کیلوگــرم 

ــاز و  ــت س ــور دس ــار ش ــی و خی ترش

ــد مشــخصات بهداشــتی كشــف و  فاق

ــد. ــط گردی ضب

بــه گــزارش وب دا بــه نقــل از روابــط عمومــی 

ــر  ــن خب ــالم ای ــا اع ــور ب ــاح پ شــبکه؛ اســماعیل فت

افــزود: طبــق نمونــه بــرداری انجــام شــده و نظریــه 

آزمایشــگاه مــواد غذایــی اســتان محمولــه توقیــف 

شــده دارای آلودگــی کپــک و مخمــر بیــش از حــد 

ــد. ــزارش گردی ــل مصــرف گ ــر قاب مجــاز و غی

وی تصریــح کــرد: بــر همیــن اســاس طبــق دســتور 

دادســتان شهرســتان بــن بــا حضــور صاحــب کاال و 

نماینــده دادســتان و کارشناســان بهداشــت محیــط 

 ۹۷ شــهریورماه  از  روز  چهارمیــن  در 

ــه مــورد نظــر معــدوم شــد. محمول

بــه گــزارش وب دا؛ اســماعیل فتاحپــور افــزود: مرکــز 

مشــاوره قبــل از ازدواج شهرســتان بــن بــه منظــور 

انجــام آزمایشــات و مشــاوره قبــل از ازدواج زوجیــن 

و بــاال رفتــن مهارتهــای زندگــی و دسترســی آســان 

ــش از ازدواج و  ــای پی ــاوره ه ــه مش ــن ب داوطلبی

ــرای مراجعــه  ــزان ب جلوگیــری از ضــرورت ایــن عزی

بــه مرکــز اســتان راه انــدازی شــد.

بــه گفتــه وی، ایــن مرکــز شــامل: آزمایشــگاه، واحــد 

آمــوزش آقایــان و خانــم هــا و دارای نیروهــای 

ــی باشــد. مجــرب و متخصــص م

فتاحپــور اعتبــار هزینــه شــده جهــت بهــره بــرداری 

ــان  ــون توم ــد میلی ــدود یکص ــز را ح ــن مرک از ای

ــرد. ــالم ک اع

ــتان  ــان شهرس ــت و درم ــبکه بهداش ــت ش سرپرس

بــن گفــت: همچنیــن در ششــم شــهریورماه و 

مصــادف بــا پنجمیــن روز از هفتــه دولــت چندیــن 

واحــد دندانپزشــکی در شهرســتان راه انــدازی شــد.

وی تصریــح کــرد: بــا توجــه بــه نیــاز روســتاها بــه 

ــکی  ــای دندانپزش ــکی، واحده ــات دندانپزش خدم

ــا  ــدری ب ــارده و حی ــبان، ب ــیخ ش ــتاهای ش در روس

حضــور فرمانــدار شهرســتان، امــام جمعــه و جمعــی 

از مســئولین شهرســتانی و اســتانی راه انــدازی 

شــدند.

فتاحپوراعتبــار هزینــه شــده بــرای راه انــدازی ایــن 

ــالم  ــال اع ــارد ری ــار میلی ــر چه ــغ ب واحــد هــا را بال

کــرد.

وی ضمــن تاکیــد بــر ضــرورت توجــه به بهداشــت و 

ســالمت دهــان و دنــدان و نقــش آن در پیشــگیری 

ــه  ــت: ارائ ــار داش ــراض اظه ــایر ام ــه س ــال ب از ابت

ــه تحــول ســالمت  ــات دندانپزشــکی در برنام خدم

در حــوزه بهداشــت مــورد تاکیــد واقــع شــده اســت.

ــی  ــه گام ــن افتتاحی ــرد: ای ــدواری ک ــار امی وی اظه

ــی  ــت در دسترس ــراری عدال ــتای برق ــر در راس موث

بــه خدمــات حــوزه ســالمت وهمچنیــن دسترســی 

ــن خدمــات مــی باشــد. ــه ای آســان روســتائیان ب



اولین مجمع سالمت شهرستان سامان برگزار شد

وب دا؛ سرپرســت شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان ســامان 

از برگــزاری اولیــن مجمــع ســالمت ایــن شهرســتان روز سه

ــاه ۹۷ در ســالن دبیرســتان نجمــه شــهر ســامان  ــورخ ۵تیرم م

خبــر داد.

ــا حضــور  ــه گــزارش وب دا؛ وی تصریــح کــرد: ایــن مجمــع ب ب

فرمانــدار، مدیــر کل آب و فاضــالب روســتایی، مدیــر کل صنایــع 

دســتی و گردشــگری ، مدیریــت اصــالح نباتــات ســازمان جهــاد 

کشــاورزی ، معاونــت اجتماعــی دانشــگاه علــوم پزشــکی، 

ــهر و  ــورای ش ــای ش ــتان، اعض ــه ادارات شهرس ــدگان کلی نماین

روســتا، دهیــاران، بخشــداران، شــهردار، مســئولین ســمن هــا و 

انجمــن هــای خیریــه و عمــوم مــردم و فعالیــن حــوزه ســالمت 

برگــزار شــد.

بــه گفتــه وی، در ایــن مجمــع ضمــن ترســیم ســیمای ســالمت 

ــای  ــاری ه ــگیری از بیم ــوص پیش ــامان در خص ــتان س شهرس

قلبــی عروقــی، مشــارکت مســئوالنه مــردم، نهادهــای دولتــی و 

غیــر دولتــی در ارتقــاء ســالمت، توســعه پایــدار بــا تامیــن آب 

ســالم و دفــع بهداشــتی فاضــالب بــا مشــارکت مــردم، توســعه 

پایــدار منطقــه بــا تولیــد محصــوالت کشــاورزی ارگانیــک، توســعه گردشــگری و اثــر آن در ســالمتی مطالبــی توســط مســئولین و کارشناســان مربوطــه ارائــه گردیــد.

افتتاح خانه بهداشت و خانه پزشک روستای مارکده

برگزاری جلسه اعضای خانه مشارکت مردم در سالمت

برگزاری کارگاه های آموزشی ، همایش و جلسه ام ام تی با رویکرد درمان معتادین در شهرستان سامان

ــد کشــور و  ــو کاری مفی ــاد نیک ــرم بنی ــل محت ــر عام ــی مدی ــر اله ــا نص ــا حضــور حــاج آق ب

ــدار ســامان  ــران اســتانی (فرمان ــن و مدی ــا حضــور خیری ــران و ب ــراه از شــهر ته ــت هم هیئ

، ریاســت محتــرم مرکــز بهداشــت اســتان ، سرپرســت شــبکه بهداشــت شهرســتان ســامان 

،سرپرســت شــبکه بهداشــت درمــان شهرســتان بــن ، سرپرســت روابــط عمومــی و روابــط بین 

الملــل دانشــگاه علــوم پزشــكی اســتان و ...) درروز جمعــه مورخــه ۲۹/۰۴/۹۷ آئیــن افتتاحیــه 

خانــه بهداشــت و خانــه پزشــك روســتای ماركــده برگــزار گردیــد .

وب دا؛ سرپرســت شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان ســامان، از تشــکیل جلســه اعضــای 

خانــه مشــارکت مــردم در ســالمت خبــر داد.

بــه گــزارش وب دا بــه نقــل از روابــط عمومــی شــبکه؛ مرتضــی خلیلــی افــزود: ایــن جلســه بــا 

محوریــت طــرح اهــداف و انتظــارات خانــه مشــارکت مــردم درســالمت برگزار شــد.

بــه گفتــه وی، همچنیــن در خصــوص ســاختار خانــه مشــارکت مــردم در ســالمت شهرســتان 

مطالبــی مطــرح و بــا رای گیــری در بیــن حاضــران در جلســه آقایــان و ســعید نکوئــی نماینده 

نهضــت ســواد آمــوزی اداره آمــوزش و پــرورش شهرســتان ســامان بــه عنــوان رئیــس خانــه 

مشــارکت و آقــای دکتــر رامیــن ریاحــی بعنــوان نماینــده خیریــن بــه عنــوان نائــب رئیــس 

خانــه مشــارکت مردمــی انتخــاب شــدند .

وب دا؛ سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان سامان گفت: کارگاه آموزشی پیشگیری و کنترل بیماری هاری در سامان برگزار شد.

بــه گــزارش وب دا بــه نقــل از روابــط عمومــی شــبکه؛ مرتضــی خلیلــی افــزود: واحــد پیشــگیری و مبــارزه بــا بیمــاری هــای شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان 

ســامان در مورخــه ۱۰ تیرمــاه ۹۷ اقــدام بــه برگــزاری کارگاه آموزشــی و پیشــگیری و کنتــرل بیمــاری هــاری و تــب خونریــری دهنــده کریمــو کنگــو ویــژه پزشــكان 

و مراقبیــن ســالمت در ســالن اجتماعــات شــبكه نمــود.

وی،هــدف از برگــزاری ایــن کارگاه را ارائــه آخریــن تغییــرات در برنامــه واکسیناســیون هــاری و همچنیــن تغییــرات اپیدمیولوژیــک در طــی ســالیان اخیــر در ســطح 

کشــور و شهرســتان عنــوان کــرد. وی تصریــح کــرد: برگــزاری همایــش ســالمت بــاروری و فرزنــد آوری از دیگــر برنامــه هــای آموزشــی برگــزار شــده در ســامان بــود 

کــه بــه همــت واحــد ســالمت خانــواده شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان ســامان در مورخــه ۱۲ تیرمــاه در ســالن اجتماعــات شــهرداری ســامان بــا حضــور 

رابطیــن محلــه و عمــوم مــردم برگــزار گردیــد.

بــه گفتــه وی، در ایــن همایــش نیــز در خصــوص ســن و نابــاروری ، شــیوه زندگــی ، نــا بــاروری و تــک فرزنــدی آموزشــهای الزم توســط دکتــر نیــکان و دهقانــی 

کارشــناس مامائــی و خانــواده ارائــه گردیــد .وی گفــت: برگــزاری همایــش عفــاف و حجــاب را از دیگرهــای برگــزار شــده طــی هفتــه اخیــر در ســامان برشــمرد و 

اظهــار داشــت: بــه مناســبت هفتــه بــاز خوانــی و افشــای حقــوق بشــر آمریکایــی و همچنیــن بــه مناســبت هفتــه عفــاف و حجــاب (۷ لغایــت ۱۴) تیــر مــاه در 

مورخــه ۱۲ تیرمــاه  در ســالن اجتماعــات شــهرداری ســامان همایشــی جهــت رابطیــن محلــه و عمــوم مــردم برگــزار شــد .

خلیلــی گفــت: همچنیــن جلســه ام ام تــی بــا رویکــرد درمــان معتادیــن و کاهــش آســیب هــای اجتماعــی در ســامان بــا حضــور مدعوینــی از فرمانــداری ، اداره 

بهزیســتی ، نیــروی انتظامــی و دادگســتری در دوازدهمیــن روز از تیرمــاه ۹۷ در ســالن اجتماعــات شــبکه برگــزار گردیــد.



برپایی پایگاه سالمت در ایام ماه محرم

بازگشت به زندگی پس از سکته حاد قلبی

کارگاه آموزشی نظام مراقبت بیماریهای واگیر و غیر واگیر در شهرکرد برگزار شد

برگزاری جلسه آموزشی سامانه مدیریت اطالعات 
آزمایشگاهی Limsدر مرکز بهداشت شهرستان شهرکرد

تشکیل کارگروه سالمت و امنیت غذایی شهرکرد

ــون بســیج  ــم کان ــگاه ســالمت توســط تی ــاه محــرم، پای ــا م ــان ب وب دا؛ همزم

ــا شــد. ــه کاشــانی شــهرکرد برپ ــت الل ــه پزشــکی بیمارســتان آی جامع

بــه گــزارش وب دا؛ تیــم کانــون بســیج جامعــه پزشــکی بیمارســتان آیــت اللــه 

کاشــانی شــهرکرد در روز ۸ محــرم در خیمــه گاه هیئــت رهــروان شــهداء واقــع در 

ــد و  دبیرســتان پســرانه شــهید بهشــتی شــهرکرد پایــگاه ســالمت برگــزار نمودن

تســت قنــد و فشــار خــون از عــزاداران حســینی ایــن هیئــت گرفتــه شــد.

ــهرکرد  ــر(س) ش ــتان هاج ــی بیمارس ــو گراف ــش آنژی ــی بخ ــئول فن وب دا؛ مس

ــکان در  ــالش پزش ــا ت ــی ب ــاد قلب ــکته ح ــار س ــاله دچ ــم ۳۱ س ــت: خان گف

ــت. ــی بازگش ــه زندگ ــهرکرد ب ــر(س) ش ــتان هاج بیمارس

بــه گــزارش وب دا؛ دکتــر احســان شــیروانی افزود؛ایــن بیمــار ســاعت ۲۱ شــب 

پنــج شــنبه ۲۱ تیــر ۹۷ بــدون ســابقه بیمــاری و مصــرف داروی خــاص، بــا درد 

غیــر تیپیــک قلبــی بــه اورژانــس بیمارســتان هاجــر(س) شــهرکرد مراجعــه کــرد.

پزشــکان معالــج پــس از اقدامــات فــوری تشــخیصی ســکته حــاد قلبــی، بیمــار 

را بــه بخــش آنژیوگرافــی منتقــل و تحــت آنژیوپالســتی و بازکــردن رگ مســدود 

قــرار دادنــد.

وی اضافــه کــرد :خوشــبختانه ایــن بیمــار بــا انجــام عمــل موفقیــت آمیــز بــه 

ــدن دوره  ــال گذران ــی خــوب در ح ــا حــال عموم ــت و ب ــاره بازگش ــی دوب زندگ

ــت اســت. نقاهــت و تحــت مراقب

ــر(س)و  ــتان هاج ــی بیمارس ــش آنژیوگراف ــی بخ ــئول فن ــیروانی مس ــر ش دکت

ــی خصوصــأ در  ــریع درمان ــع و س ــه موق ــدام ب ــار، اق ــن بیم ــج ای پزشــک معال

ــد. ــان کردن ــت بی ــز اهمی ــیار حای ــه بس ــن زمین ــی را در ای ــادر بالین ــرایط ن ش

همچنیــن دکتــر اعظمــی فــوق تخصــص جراحــی قلــب عضــو هیئــت علمــی 

دانشــگاه علــوم پزشــکی، خدمــات بهداشــتی و درمانــی شــهرکرد گفــت: درمــاِن 

درون رگــی بــا پشــتیبانی تیــم جراحــی قلــب، ۲۴ ســاعته و در طــول هفتــه در 

چهارمحــال و بختیــاری انجــام مــی شــود.

وی افــزود: در حــال حاضــر چهارمحــال و بختیــاری در درمــان اورژانســی 

ــت. ــور اس ــر کش ــای برت ــتان ه ــتازان اس ــزو پیش ــی، ج ی قلب ــکته س

وب دا؛ مدیــر گــروه پیشــگیری و مبــارزه بــا بیماریهــای مرکــز بهداشــت 

شهرســتان شــهرکرد، از برگــزاری کارگاه آموزشــی نظــام مراقبــت بیماریهــای واگیــر 

ــر داد. ــهرکرد خب ــر در ش ــر واگی و غی

ــتان  ــت شهرس ــز بهداش ــی مرک ــط عموم ــل از رواب ــه نق ــزارش وب دا ب ــه گ ب

شــهرکرد ؛ رئیســی بــا اعــالم ایــن خبــر افــزود: کارگاه آموزشــی نظــام مراقبــت 

بیماریهــای واگیــر و غیــر واگیــر جهــت مراقبیــن ســالمت و بهــورزان طــی چهــار 

روز برگــزار شــد.

وی، هــدف از برگــزاری ایــن کارگاه را ارتقــاء ســطح آگاهــی کارکنــان محیطــی و 

انتقــال مطالــب فراگیــری شــده بــه جامعــه عنــوان کــرد و افــزود: طــی برگــزاری 

ــی  ــك اجتماع ــام ژنتی ــه ادغ ــرای برنام ــه اج ــان در زمین ــن کارگاه، کارشناس ای

ــاری  ــری بیم ــب غربالگ ــه در قال ــن برنام ــتراتژی اول ای ــدن اس ــی ش و اجرای

تاالســمی در مركــز مشــاوره قبــل از ازدواج و همچنیــن برنامــه مدیریــت درمــان 

ســكته هــای قلبــی و مغــزی ،ســوانح و حــوادث و دســتور العملهــای جدیــد مــار 

و عقــرب گزیدگــی آموزشــهای الزم را ارائــه دادنــد.

رئیســی اضافــه کــرد: عــالوه بــر مطالــب فــوق ،پیرامــون بیماریهــای مشــترک 

انســان و دام و شــیوه هــای جدیــد سروواکسیناســیون هــاری، بیمــاری 

ــه فصــل گرمــا  ــا توجــه ب ــه از آب و غــذا ب ــدز و بیماریهــای منتقل ــت، ای هپاتی

ــه شــد.  ــد ارائ ــب جدی مطال

ــه  ــت: جلس ــهرکرد گف ــتان ش ــت شهرس ــز بهداش ــت مرک وب دا؛ سرپرس

آموزشــی ســامانه مدیریــت اطالعــات آزمایشــگاهی Lims بــا هــدف ارتقــا 

ء ســطح کیفــی وکمــی و نیــز تســریع و دقــت در خصــوص نمونــه بــرداری 

بــا حضــور کارشناســان معاونــت دارو و غــذا و معاونــت بهداشــتی دانشــگاه 

جهــت بازرســین بهداشــت محیــط در ســالن اجتماعــات مرکــز برگــزار شــد.

بــه گــزارش وب دا بــه نقــل از روابــط عمومــی مرکــز؛ دکتــر نرگــس عســگری 

افــزود: در ایــن جلســه اصــول و روشــهای نمونــه بــرداری و ثبــت در ســامانه 

و ســهولت دسترســی ســریع بــه نتایــج و لــزوم اقــدام قانونــی در برخــورد 

بــا متخلفیــن تشــریح شــد.

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

شــهرکرد در ایــن جلســه خانــم دکتــر عســگری ضمــن اشــاره بــه هفتــه هپاتیــت گفت: 

هپاتیــت ب یکــی از علــل مهــم ســیروز کبــدی و ســرطانهای کبــدی مــی باشــد كــه الزم 

اســت در خصــوص درمــان و بررســی هــای آن اقــدام الزم انجــام گیــرد.

ــورت  ــت B در ص ــه داد: هپاتی ــهركرد ادام ــتان ش ــت شهرس ــز بهداش ــت مرك سرپرس

ــا ســالها ویــروس را منتقــل كنــد در حالیكــه در ظاهــر ســالم  ــد ت ناقــل بــودن میتوان

اســت.وی ادامــه داد: ویــروس هپاتیــت B تــا ۷ روز در هــوای آزاد زنــده مــی مانــد و 

شــانس ســرایت از طریــق ضایعــات پوســتی را دارد .دكتــر عســگری بــه راههــای انتقال 

هپاتیــت اشــاره كــرد و گفت:راههــای مهــم انتقــال هپاتیــت ، از مــادر مبتــال بــه جنین، 

خــون و فــراورده هــای خونــی، خالكوبــی، تمــاس جنســی و .... مــی باشــد.



تجدید پیمان با شهدا به مناسبت هفته دولت

ــهرکرد  ــتان ش ــان شهرس ــت و درم ــبکه بهداش ــت ش وب دا؛ سرپرس

گفــت: ویــژه برنامــه تجدیــد پیمــان بــا شــهدا بــه مناســبت هفتــه 

ــالمی  ــکوهمند اس ــالب ش ــروزی انق ــالگرد پی ــن س ــت و چهلمی دول

ــی  ــالم محمدعل ــت االس ــور حج ــا حض ــارف ب ــا کالس مع ــراه ب هم

نکونــام نماینــده ولــی فقیــه در چهارمحــال و بختیــاری و امــام جمعه 

شــهرکرد، اقبــال عباســی اســتاندار و جمعــی از مدیــران، مســئولین و 

ــر  ــور مطه ــان ادارات اســتان و شهرســتان شــهركرد در جــوار قب كاركن

شــهدا در شــهركرد برگــزار شــد.

ــت  ــز بهداش ــی مرک ــط عموم ــل از رواب ــه نق ــزارش وب دا ب ــه گ ب

شهرســتان شــهرکرد؛ دکتــر نرگــس عســگری افــزود: شــرکت کننــدگان 

در ایــن آییــن ضمــن قرائــت فاتحــه، گلبــاران و عطــر افشــانی قبــور 

ــی  ــر را گرام ــی و باهن ــهیدان رجای ــره ش ــاد و خاط ــهدا، ی ــر ش مطه

داشــتند.

ــت  ــز بهداش ــی مرک ــه میزبان ــه ب ــه ک ــن برنام ــه وی، در ای ــه گفت ب

شهرســتان شــهرکرد و بــا مشــارکت دانشــگاه علــوم پزشــکی و بنیــاد 

ــد. ــاران گردی ــور شــهدا عطــر افشــانی و گلب ــزار شــد، قب شــهید برگ

وی، برپایــی ایســتگاه ســالمت و ایســتگاه صلواتــی را از دیگــر برنامــه 

جنبــی ایــن مراســم عنــوان کرد.

تشکیل کارگروه سالمت در حوادث غیر مترقبه

برگزاری کارگاه کنترل خشم و مقابله با استرس در بیمارستان کاشانی (ره) شهرکرد

جمع آوری و معدوم سازی بیش از ۵ تن مواد خوراکی غیر بهداشتی در شهرکرد

وب دا؛ مســئول روابــط عمومــی مرکــز بهداشــت شهرســتان شــهرکرد ، از تشــکیل 

کارگــروه ســالمت در حــوادث غیــر مترقبــه خبــر داد.

بــه گــزارش وب دا؛ رحمــت اللــه تقــی پــور افــزود: کارگــروه ســالمت در حــوادث 

غیــر مترقبــه بــا حضــور مســئول واحــد کاهــش خطــر بالیــای مرکــز بهداشــت 

اســتان و مســئولین واحــد هــای مرکــز بهداشــت شهرســتان شــهرکرد در ســالن 

جلســات تشــکیل شــد .

بــه گفتــه وی، در ایــن جلســه ابتــدا در خصــوص وظایــف واحــد های بهداشــتی 

در بحــران توضیحاتــی ارائــه شــد و ســپس ارتقاءغیــر ســازه ای مراکــز خدمــات 

ســالمت و بیمــه حــوادث مراکــز مــورد بحــث و بررســی قــرار گرفــت .

ــزی  ــور دور می ــام مان ــی انج ــز چگونگ ــه نی ــان جلس ــرد: در پای ــح ک وی تصری

ــد. ــان گردی بی

وب دا؛ کارگاه آموزشــی کنتــرل خشــم و مقابلــه بــا اســترس در بیمارســتان آیــت 

اللــه کاشــانی (ره) شــهرکرد برگــزار شــد.

ــا حضــور ۲۰۷  ــاه ب ــزارش وب دا؛ ایــن کارگاه در مــورخ ۲۸ و ۲۹ مــرداد م ــه گ ب

نفــر از همــکاران در کالس شــماره ۴ بیمارســتان آیــت اللــه کاشــانی (ره) شــهرکرد 

برگــزار گردیــد.

کارگاه آموزشــی کنتــرل خشــم و مقابلــه بــا اســترس بــه مدرســی آقــای مهنــدس 

ــا همــکاری  ــم مهنــدس (از اســاتید مرکــز بهداشــت )کــه ب شــیرعلی زاده و خان

کانــون بســیج جامعــه پزشــکی و واحــد آمــوزش بیمارســتان در دو روز برگــزار 

شــد.

وب دا؛ سرپرســت مرکــز بهداشــت شهرســتان شــهرکرد گفت: بازرســین بهداشــت 

محیــط ایــن مرکــز طــی بازدیــد و بازرســی از مراکــز پخــش مــواد غذایــی در 

ــزار و ۲۷۷  ــج ه ــازی پن ــدوم س ــع آوری و مع ــف، جم ــه کش ــق ب ــهرکرد موف ش

ــتی  ــته و غیربهداش ــخ گذش ــی تاری ــواد خوراك ــرم م ــو گ كیل

مصــرف شــدند.

بــه گــزارش وب دا بــه نقــل از روابــط عمومــی مرکــز؛ 

ــالم کشــف شــده شــامل:  ــزود: اق ــر نرگــس عســگری اف دکت

نوشــیدنی هــای گاز دار، بیســکویت، کیــک ، پاســتیل و 

ــوده انــد. ماكارونــی و.... ب

ــن  ــز بهداشــت شهرســتان شــهرکرد گفــت: ای سرپرســت مرک

اقــالم پــس از کشــف و پــس از تنظیــم صورتجلســه بــا حضــور نماینــده اداره 

ــرات جمــع آوری و معــدوم شــد.  تعزی



آیین افتتاحیه فاز الحاقی مرکز آموزشی، درمانی آیت الله کاشانی 
شهرکرد به دست وزیر محترم بهداشت

عطر افشانی گلزار شهدای گمنام شهرکرد توسط 
کارکنان بیمارستان به مناسبت سالروز فتح خرمشهر

جلسه کنترل عفونت و بهداشت در بیمارستان
آیت الله کاشانی شهرکرد

جشن روز پرستار در بیمارستان آیت الله 
کاشانی شهرکرد

جلسه مشترک کارشناسان استانداری، فرمانداری، و 
شهرداری در خصوص پارکینگ بیمارستان



ارائه خدمات درمانی رایگان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد به جانبازان اعصاب و روان

را ه اندازی کانون های سالمت محله در روستای ده چشمه

برگزاری جلسه ارتقاء سالمت بیماران در بیمارستان سیدالشهداء(ع) فارسان

ــات  ــه خدم ــان از ارائ ــینای جونق ــکی س ــتان روانپزش ــس بیمارس وب دا؛ رئی

رایــگان درمانــی بــه بیمــاران اعصــاب و روان در ایــن مرکــز درمانــی خبــر داد.

بــه گــزارش وب دا؛ دکتــر احمــد کرمــی افــزود: بــا عنایــت بــه راه انــدازی بخــش 

ویــژه از اردیبهشــت ۹۶ و بســتری و درمــان جانبــازان اعصــاب و روان و انعقــاد 

تفاهــم نامــه بــا ســازمان بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران اســتان، ارائــه خدمــات 

درمانــی بــه ایــن عزیــزان بــه صــورت رایــگان انجــام مــی پذیــرد.

ــان ،  ــتان فارس ــع در شهرس ــان واق ــینای جونق ــتان س ــت، بیمارس ــی اس گفتن

ابتــدای شــهر جونقــان از ســال ۱۳۷۴ راه انــدازی و هــم اکنــون بــا ۱۴۰ تخــت 

فعــال در دو بخــش (مــردان و زنــان) ، بخــش کاردرمانــی و درمانــگاه تخصصــی 

ــوژی و  ــامل رادیول ــی ش ــال پاراکلینیک ــای فع ــی و واحده ــس عموم و اورژان

ــه مراجعیــن ارائــه خدمــت مــی نمایــد. آزمایشــگاه ب

ــت: در  ــان گف ــتان فارس ــان شهرس ــت و درم ــبکه بهداش ــت ش وب دا؛ سرپرس

هفدهمیــن روز از مردادمــاه ۹۷ در مســجدالنبی روســتای ده چشــمه بــا حضــور 

معاونــت بهداشــتی شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان فارســان و معتمدیــن 

روســتا، اعضــای شــورای روســتا، دهیــار و رابــط اجتماعــی ، پزشــک وپرســنل 

ــتای ده  ــه روس ــالمت محل ــون س ــه کان ــن جلس ــز، اولی مرک

ــد. چشــمه برگزارگردی

ــر  ــط عمومــی شــبکه؛ دکت ــه نقــل از رواب ــزارش وب دا ب ــه گ ب

ــن  ــبکه ضم ــتی ش ــت بهداش ــم معاون ــن مراس ــزود: در ای ــی اف ــد فاضل مجی

ــی  ــت اجتماع ــون واهمی ــداف تشــکیل کان ــی در خصــوص اه خــوش آمدگوی

ــود. ــراد نم ــخنرانی ای ــالمت س ــدن س ش

وی تصریــح کــرد: در پایــان نیــز بــا تبــادل نظــر مشــکالت روســتا شناســایی و 

اولویــت بنــدی گردیــد و بــا نظــر ســنجی اعضــا، دبیــرو جانشــین 

دبیــر انتخــاب شــدند.

فارســان  سیدالشــهداء  بیمارســتان  سرپرســت  دا؛  وب 

ــس  ــا حضــور رئی ــاران ب ــاء ســالمت بیم ــه ارتق ــت: جلس گف

بیمارســتان، پزشــکان متخصــص ومســئولین واحدهــا و 

بخشــهای درمانــی در ســالن اجتماعــات مرکــز برگــزار گردیــد .

ــتان؛  ــی بیمارس ــط عموم ــل از رواب ــه نق ــزارش وب دا ب ــه گ ب

دکتــر محســن صادقیــان بــا اعــالم ایــن خبــر گفــت: ضمــن 

ــان  ــرای درم ــتان ب ــی بیمارس ــدف اصل ــالت وه ــریح رس تش

بیمــاران و تشــریح اجمالــی برنامــه ارتقــاء ســالمت بیمــاران 

ــا  ــد ت ــه ش ــص توصی ــکان متخص ــه پزش ــه ب ــن جلس در ای

ــد. ــایی نماین ــایع را شناس ــای ش بیماریه

ــه  ــوزش ب ــن آم ــرای رابطی ــی ب ــزاری کارگاه آموزش وی، از برگ

بیمــار طــی مــاه جــاری خبــر داد و افــزود: در ادامــه جلســه نیــز از مســئولین 

ــر  ــه بهت ــت هرچ ــود را در جه ــنهادات خ ــا پیش ــد ت ــته ش ــا خواس ــش ه بخ

اجرایــی شــدن ایــن طــرح ازجملــه تهیــه پمفلــت آموزشــی، اســتفاده از فیلــم 

ــد . ــک آموزشــی مطــرح نماین ــی و وســایل کم هــای ویدئوی

ــا توجــه بــه اســتقبال خــوب، پزشــکان متخصــص ازایــن  وی تصریــح کــرد: ب

طــرح و پیشــنهاد آنهــا بــرای همــکاری مراکــز بهداشــتی و ســازمانهای بهزیســتی 

و انجمــن هــای خیریــه بــرای اجــرای موثــر ایــن طــرح مقــرر گردیــد جلســه 

هماهنگــی بــا ریاســت شــبکه و ســازمان بهزیســتی برگــزار شــود .

ــنل  ــرای پرس ــربلندی ب ــت و س ــن آرزوی موفقی ــان ضم ــر صادقی ــان دکت در پای

بیمارســتان رضایــت مــردم را جــز اصلــی تریــن برنامــه هایــی اجرایــی ودرمانــی 

در بیمارســتان عنــوان کــرد.



برگزاری کارگاه مهارتهای اجتماعی در جوانان و همایش جمعیت در شهرستان فارسان

و  بهداشــت  شــبکه  دا؛ سرپرســت  وب 

ــزاری  درمــان شهرســتان فارســان، از برگ

ــان  ــی در جوان ــای اجتماع کارگاه مهارته

بــه همــت واحــد ســالمت جوانــان و بــا 

ــان  ــتی ، کارشناس ــت بهداش ــور معاون حض

ــر داد . ــش خب ــت پوش ــز تح ــان مراک وکاردان

ــی ضمــن  ــد فاضل ــر مجی ــزارش وب دا؛ دکت ــه گ ب

بیــان اهــداف کارگاه افــزود: شــرکت کننــدگان توســط 

کارشــناس مســئول ســالمت روان شــبکه در خصــوص راههــای حــل 

ــرح  ــا ط ــه و ب ــرا گرفت ــای الزم را ف ــوزش ه ــی آم ــای اجتماع ــأله و مهارته مس

ــد. ســواالت پیرامــون موضــوع پاســخ ســواالت خــود را دریافــت نمودن

ــا  ــبکه ب ــر ش ــالن غدی ــت در س ــش جمعی ــن همای ــح کرد:همچنی وی تصری

حضــور معاونــت بهداشــتی شــبکه و نماینــدگان ادارات و فرمانــداری و پرســنل 

ــد. ــی برگزارش ــتی درمان بهداش

ــام  ــاد مق ــده نه ــفی نماین ــلمین یوس ــالم و المس ــت االس ــه وی، حج ــه گفت ب

معظــم رهبــری در جهــاد کشــاورزی و خانــم اســالمی مســئول واحــد ســالمت 

روان شــبکه مطالبــی در خصــوص اهمیــت خانــواده در اســالم و عوامــل تحکیــم 

خانــواده بیــان نمودنــد.

برگزاری اولین مجمع سالمت شهرستان فارسان

بازدید وزارتخانه از اجرای سامانه سیب و بررسی ارجاع به 
سطح دو در شبکه فارسان

وب دا؛ سرپرســت شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان فارســان گفــت: اولیــن 

مجمــع ســالمت شهرســتان در چهارمیــن روزاز تیرمــاه ۹۷ در محــل پــارک اللــه، 

ــت بهداشــتی  ــا حضــور سرپرســت معاون ســالن فرهنــگ و ارشــاد اســالمی ب

دانشــگاه علــوم پزشــکی و رئیــس مرکــز بهداشــت اســتان برگــزار شــد.

بــه گــزارش وب دا؛ دکتــر مجیــد فاضلــی افــزود: فرمانــدار شهرســتان، رئیــس 

ــدگان  ــی، نماین ــروی انتظام ــداران و نی ــپاه پاس ــان س ــتری و فرمانده دادگس

تمامــی ادارات مرتبــط بــا حــوزه ســالمت، بخشــداران، دهیــاران، شــهرداران و 

اعضــای شــورای شــهر و روســتا،  مســئولین انجمــن هــای خیریــه شهرســتان و 

انجمــن بیمــاران کلیــوی از دیگــر مدعویــن ایــن مجمــع بودنــد.

ــه هــای اجتماعــی  ــت معرفــی مولف ــا محوری ــن همایــش ب ــه وی، ای ــه گفت ب

ــردم،  ــازی م ــه و توانمندس ــالمت محل ــای س ــون ه ــالمت، کان ــر س ــر ب موث

افزایــش نشــاط اجتماعــی و شــادکامی، مشــارکت مــردم،  خیریــن و ســازمان 

هــای مــردم نهــاد ســالمت، کاهــش آســیب هــای اجتماعــی و پیشــگیری از 

بیمــاری هــای غیــر واگیــر شــایع برگــزار شــد. دکتــر فاضلــی گفــت: همچنیــن 

در ایــن مجمــع، ضمــن ترســیم ســیمای ســالمت شهرســتان فارســان، تشــریح 

شــاخص هــای مرتبــط بــا ســند توســعه ودســتاوردهای برنامــه تحــول نظــام 

ســالمت بــر اجتماعــی شــدن مقولــه مشــکالت واحــد دهــان و دنــدان شــبکه 

بهداشــت و درمــان فارســان بررســی شــد

ــه  ــت: ب ــان شهرســتان فارســان گف وب دا؛ سرپرســت شــبکه بهداشــت و درم

ــدان،  ــان و دن ــت ده ــوزه بهداش ــر در ح ــه بهت ــات هرچ ــه خدم ــور ارائ منظ

ــتی و  ــت بهداش ــور معاون ــا حض ــواده ب ــکان خان ــی دندانپزش ــه توجیه جلس

مســئول ســامانه ســیب و مســئول واحــد دهــان و دنــدان در دفتــر ریاســت 

شــبکه تشــکیل شــد.

ــط عمومــی شــبکه؛ دکتــر مجیــد فاضلــی  ــه نقــل از رواب ــزارش وب دا ب ــه گ ب

افــزود: در ایــن جلســه در خصــوص کارکــرد دندانپزشــکان و مشــکالت مربــوط 

بــه ایــن واحــد و ثبــت كلیــه خدمــات در ســامانه ســیب، تجزیــه وتحلیل

الزم انجــام شــد.

وب دا؛ سرپرســت شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان فارســان گفــت: در ســی امیــن روز از 

مردادمــاه ۹۷ بازدیــدی در ســطح وزارتخانــه از اجــرای برنامــه ســامانه ســیب و بررســی ارجــاع 

بــه ســطح دو از مرکــز خدمــات جامــع ســالمت فیــل آبــاد (پایلــوت برنامــه) و مراکــز تحــت 

پوشــش شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان فارســان بعمــل آمــد.

ــن  ــزود: ای ــی اف ــد فاضل ــر مجی ــبکه؛ دکت ــی ش ــط عموم ــل از رواب ــه نق ــزارش وب دا ب ــه گ ب

ــگاه ،  ــه دانش ــر بودج ــی مدی ــه ، بیات ــازرس وزاتخان ــان ب ــر صباغی ــور دکت ــا حض ــد ب بازدی

دکتــر آذری پــور معــاون فنــی مرکــز بهداشــت اســتان ، ســمیع مســئول فــن آوری اطالعــات 

ــان  ــت درم ــده معاون ــور نماین ــان پ ــتان ، قرب ــئول IT اس ــناس مس ــی کارش ــگاه ، خرم دانش

ــام شــد.  ــان انج ــئول IT شــبكه فارس ــزاده مس ــبكه فارســان ، كریم ــیب ش ــامانه س ــئول س ــگاه ، ریاحــی مس دانش

وی تصریــح کــرد: در ایــن بازدیــد فراینــد پذیــرش بیمــار ، درمــان بیمــار و ارجــاع بیمــار از طریــق ســامانه ســیب و وضعیــت چگونگــی ثبــت خدمــات بیمــاران 

در پرونــده الکترونیــک بررســی شــد کــه نحــوه اجــرا و ثبــت فعالیتهــا در ســطح یــک بصــورت الکترونیــك بســیارمطلوب ارزیابــی شــد .



تشکیل جلسه
کارگروه سالمت و امنیت غذایی

کارگاه آموزشی بهداشت خانواده
(بــــــــــــاروری سالـــــــــم)

تشکیل جلسه
خانه مشارکت سالمت

کارگاه آموزشی
خـــــــــودمراقـــــــبتــی

تشکیل جلسه
کمیته جامعه ایمن



عیادت از بیماران بستری در بیمارستان توسط
 امام جمعه شهرستان فارسان

تقدیر از پزشکان بیمارستان سیدالشهدا فارسان
به مناسبت فرار رسیدن روز پزشک

تقدیر از کارمندان بیمارستان سیدالشهدا فارسان
به مناسبت فرار رسیدن روز کارمند

بازدید خانم دکتر صباغیان کارشناس ارشد معاونت درمان وزارت بهداشت از 
بخشهای مختلف بیمارستان  سیدالشهدا فارسان و اجرای سیستم ارجاع مرکز

بازدید کارشناسان وزارت بهداشت و درمان آموزش 
پزشکی از بخش دیالیز و تاالسمی بیمارستان



برگزاری اولین مجمع سالمت شهرستان کوهرنگ؛ گامی 
مهم در مشارکت همگانی

خدمت رسانی به عشایر غیور کوهرنگ

برگزاری همایش هفته ملی جمعیت در شهرستان کوهرنگ

ــت:  ــگ گف ــتان کوهرن ــان شهرس ــت و درم ــبکه بهداش ــت ش وب دا؛ سرپرس

ــا  ــتان ب ــالمت شهرس ــع س ــن مجم ــاه ۹۷ اولی ــورخ ۱۳ تیرم ــنبه م روز چهارش

ــارکت  ــگری، مش ــعه گردش ــدار؛، توس ــعه پای ــال در توس ــش فع ــت نق محوری

ــرل خشــم و افســردگی  ــزان آســیبهای اجتماعــی، کنت ــه در کاهــش می آگاهان

ــزار شــد. برگ

بــه گــزارش وب دا بــه نقــل از روابــط عمومــی شــبکه؛  حشــمت اللــه منصــوری 

افــزود: ایــن همایــش بــا حضــور دکتــر احمــدی معاونــت اجتماعــی دانشــگاه 

ــداری  ــالن جلســات فرمان ــگ در محــل س ــران شهرســتان کوهرن و ســایر مدی

برگــزار گردیــد.

ــه  ــاخصهای روب ــی ش ــان برخ ــه بی ــع، ب ــداف مجم ــه اه ــاره ب ــن اش وی ضم

رشــد و طرحهــای عمرانــی در حــال ســاخت و پــروژه هــای تکمیــل شــده در 

ــراز امیــدواری کــرد:  ــه هــای بهداشــت شهرســتان پرداخــت و اب مراکــز و خان

ی نــه چنــدان دور شــاهد تکمیــل تمامــی پــروژه هــای عمرانــی در  در آینــده

ــگ باشــیم.  ــان شهرســتان کوهرن حــوزه بهداشــت ودرم

بــه گفتــه وی، دکتــر احمــدی معاونــت محتــرم اجتماعــی دانشــگاه نیــز در این 

مجمــع، بــه بیــان نقــش مهــم وتاثیــر گــذار حاکمیــت و دســتگاههای اجرایــی 

و مشــارکت فعــال مــردم در تامیــن ســالمت جامعــه اشــاره کــرد وافــزود: در 

حفــظ تامیــن وارتقــای ســالمت مقولــه مشــارکت مــردم وتوانمنــد ســازی آنهــا 

در کانونهــای ســالمت محلــه هــا بســیار مهــم وتاثیــر گذاراســت.

منصــوری گفــت: وی همچنیــن یــادآور شــد، مــردم بایســتی نیازهــا و 

ــن  ــکاری بی ــاد وهم ــردم نه ــازمانهای م ــرح و س ــان را مط ــکالت خودش مش

ــدری از متخصصیــن  ــر حی ــزود: دکت ــد.وی اف بخشــی مشــکالت را حــل نماین

اعصــاب و روان دعــوت شــده از بیمارســتان هاجــر(س) شــهرکرد نیــز بــه عوامل 

ــات  ــر واختالف ــد فق ــی مانن ــرد وعوامل ــاره ک ــی اش ــزه خودکش ــر در انگی موث

ــار  ــرد. وی اظه ــوان ك ــر در خــود كشــی عن ــم وموث ــل مه ــی را از دالی خانوادگ

ــی  ــت اجتماع ــن از معاون ــخ مدعوی ــا پرســش و پاس ــع ب ــن مجم ــت: ای داش

ــه  ــگ ب ــون مســائل و مشــکالت در حــوزه شهرســتان کوهرن دانشــگاه، پیرام

ــت:  ــگ گف ــتان کوهرن ــان شهرس ــت و درم ــبکه بهداش ــت ش وب دا؛ سرپرس

ــور در  ــایر غی ــا ورود عش ــارن ب ــاری مق ــال ج ــاه س ــت م ــدای اردیبهش از ابت

ــات الزم را  ــان شهرســتان اقدام ــت و درم ــگ، شــبکه بهداش ــتان کوهرن شهرس

ــم هــای ســالمت متشــکل  ــزام تی ــب اع در خصــوص خدمــت رســانی در قال

ــورت  ــی بص ــان داروی ــالمت) و كارشناس ــب س ــتار، ماما(مراق ــک، پرس از پزش

ــت. ــام داده اس ــگان انج رای

بــه گــزارش وب دا بــه نقــل از روابــط عمومــی شــبکه؛ حشــمت اللــه منصــوری 

افــزود: ارســال رایــگان دارو بــا همــکاری بســیج جامعــه پزشــکی نیــز انجــام و 

امیــد اســت کــه بــا انجــام طــرح غربالگــری و شناســایی گــروه هــدف بتوانیــم 

کلیــه عشــایر عزیــز ســاکن در مناطــق و زیســتگاههای عشــایری شهرســتان را 

ــئولین  ــزود: مس ــم. وی اف ــرار دهی ــش ق ــت پوش ــد تح ــد در ص ــور ص ــه ط ب

شهرســتان از جملــه جنــاب ســرهنگ موســایی فرمانــده ســپاه ناحیــه 

شهرســتان کوهرنــگ نیــز از نزدیــک در جریــان رونــد ارائــه خدمــات بهداشــتی 

ودرمانــی بــه عشــایر هســتند.

منصــوری در پایــان بــرای اعــزام و اســتقرار تیــم هــای ســالمت در مناطــق لــم 

لمــی، چبــد، لبــدو و گــذرگاه هــای عشــایری توســط شــبکه بهداشــت ودرمــان 

شهرســتان کوهرنــگ اعــالم آمادگــی کــرد.

وب دا؛ سرپرســت شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان کوهرنــگ گفــت: روز 

یکشــنبه مــورخ ۷ مــرداد مــاه ۹۷ همایــش هفتــه ملــی جمعیــت بــا حضــور 

کلیــه کارشناســان و بهــورزان شــاغل در شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان 

كوهرنــگ در محــل ســالن اجتماعــات مجتمــع فرهنگــی حضــرت امــام خمینــی 

(ره) شــهر چلگــرد برگــزار شــد.

ــان  ــت و درم ــبکه بهداش ــی ش ــط عموم ــل از رواب ــه نق ــزارش وب دا ب ــه گ ب

شهرســتان کوهرنــگ؛ در ابتــدای ایــن همایــش سرپرســت شــبکه ضمــن عرض 

خیــر مقــدم و قــدر دانــی از حضــور مدعویــن بــه ویــژه مهمانــان ویــژه ایــن 

همایــش، بــه تبییــن نقــش جمعیــت در پیشــبرد اهــداف و توســعه کشــور 

پرداخــت و تربیــت نیــروی متخصــص و کارآمــد را از بین نســل جــوان وتربیت 

مدیــران آینــده کشــور از بیــن همیــن جوانــان جامعــه را امــری ضــروری والزم 

قلمــداد كــرد.

در ادامــه نیــز امــام جمعــه شهرســتان کوهرنــگ؛ بــه اهمیــت ازدواج جوانان در 

ســنین پاییــن و تشــکیل خانــواده آنهــا پرداخــت و اشــاره کــرد: اگــر بر اســاس 

ســنت حضــرت رســول(ص) جوانــان مــا در ســنین پاییــن وقانونــی تشــکیل 

خانــواده بدهنــد قطعــًا در همــان ابتــدای ازدواج صاحــب فرزنــد خواهنــد شــد 

و بنیــان واســاس جمعیــت بهتــر و ســالمتر شــکل خواهــد گرفــت.

ــرایط  ــه ش ــه ب ــور در ادام ــین پ ــلمین حس ــالم والمس ــت االس ــرت حج حض

ســخت تشــکیل خانــواده و موانــع در پیــش رو پرداخــت وافــزود: متاســفانه 

ــزی  ــدون برنامــه ری ــل ب مشــکالتی از قبیــل مســکن، اشــتغال، ادامــه تحصی

باعــث شــده انــد کــه ســن ازدواج بــه ویــژه در دهــه اخیــر افزایــش پیــدا کنــد 

و همیــن موضــوع زنــگ خطــری بــرای جمعیــت آینــده کشــور اســت.



استقرار کلینیک سیار دندانپزشکی در بخش مرکزی 
شهرستان کوهرنگ

برگزاری کارگاه اخالق حرفه ای جهت پرسنل بهداشتی درمانی و 
پزشکان شاغل در شبکه بهداشت ودرمان شهرستان کوهرنگ

بازدید معاونت محترم فرهنگی دانشگاه از شبکه بهداشت 
ودرمان شهرستان کوهرنگ و گزارش فعالیتهای فرهنگی شبکه

بازدید معاونت محترم بهداشتی دانشگاه از مراکز دهستان 
موگویی و تجلیل از پرسنل فعال در عرصه سالمت

بازدید استاندار و نماینده محترم مردم شهرستان اردل، کیار، فارسان و 
کوهرنگ و مدیران کل استان از مناطق محروم شهرستان کوهرنگ

برگزاری کارگروه سالمت با محوریت ساماندهی اصناف 
شهرستان کوهرنگ در محل سالن جلسات فرمانداری



اولین مجمع سالمت شهرستان کیار برگزار شد

فعالیت ۲ کانون سالمت محله شهری و روستایی در کیار

برگزاری کارگاه آموزشی باز آموزی بیماری سل در شهرستان کیار

ارائه خدمات پزشکی رایگان در قالب طرح شهید رهنمون در منطقه قلعه تک کیار

وب دا؛ سرپرســت شــبکه بهداشــت و درمــان 

مجمــع  اولیــن  گفــت:  کیــار  شهرســتان 

ــدار و  ــور فرمان ــا حض ــتان ب ــالمت شهرس س

معاونــت اجتماعــی دانشــگاه علــوم پزشــکی 

ــد. ــزار ش ــان برگ ــه ذینفع ــتان و کلی اس

ــزود:  ــری اف ــید طاه ــزارش وب دا؛ رش ــه گ ب

ایــن مجمــع بــا مشــارکت فرمانــداری و کلیــه 

نهادهــا وادارات شهرســتان کیــار و بــا دعــوت 

ــرورش  ــون پ ــای کان ــش ه ــالن همای ــالمت در س ــفیران س ــن و س از رابطی

ــار برگــزار گردیــد. ــان شهرســتان كی فکــری کــودكان و نوجوان

ــازمانهای  ــه س ــالت کلی ــن رس ــن، تعیی ــش ضم ــن همای ــه وی، در ای ــه گفت ب

ــد بــر شــعار "ســالمت بــرای همــه  ــا آرمانهــای ســالمت و تاکی مــردم نهــاد ب

ــای اجتماعــی،  ــیب ه ــی در کاهــش آس ــارکت همگان ــا" ، مش ــه ج در هم

ــای  ــون ه ــی و کان ــای زندگ ــارت ه ــش مه ــی در افزای ی همگان ــارکت مش

ــی همایــش  ــوان محورهــای اصل ــردم بعن ــه و توانمندســازی م ســالمت محل

ــت. ــرار گرف ــورد بررســی ق م

طاهــری اظهــار داشــت: در ایــن مراســم بــا شــکوه مباحث آموزشــی ومناســبتی 

کــه بــا روزو هفتــه مبــارزه بــا اعتیــاد وآســیب هــای اجتماعــی تقــارن داشــته 

نیــز ارائــه شــد.

سرپرســت شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان کیــار گفــت: دکتــر احمــدی 

سرپرســت معاونــت اجتماعــی دانشــگاه علــوم پزشــکی نیــز در ایــن مجمــع در 

زمینــه زیــر ســاخت هــای اجتمــاع محــور ســالمت نکاتــی را مطــرح نمــود.

ــن  ــخنرانان ای ــر س ــص اعصــاب و روان را از دیگ ــی از متخص ــر فیاض وی، دکت

مجمــع بــر شــمرد کــه مباحــث مربــوط بــه مهــارت هــای زندگــی وتــاب آوری 

اجتماعــی، چگونگــی بهــره منــدی از شــادی ونشــاط اجتماعــی را بیــان نمــود.

ــت ۲  ــار، از فعالی ــتان کی ــان شهرس ــت و درم ــبکه بهداش ــت ش وب دا؛ سرپرس

کانــون ســالمت محلــه شــهری و روســتایی درجمعیــت تحــت پوشــش ایــن 

ــر داد. شــبکه خب

بــه گــزارش وب دا؛ رشــید طاهــری افــزود: در حــال حاضــر ۲ کانــون ســالمت 

ــتان  ــان شهرس ــت و درم ــبکه بهداش ــش ش ــت پوش ــه تح ــالت درمنطق مح

ــی  ــتای خراج ــلمزار و روس ــهری ش ــه ش ــه نقط ــت ک ــده اس ــال ش ــار ، فع کی

ــای  ــا انجــام کار كارشناســی، نیازه ــه ب ــوده اســت ک ی منتخــب ب از محله

ــه  ــردم را ب ــالمت م ــاء س ــی وارتق ــبك زندگ ــر س ــتای تغیی ــی در راس آموزش

ــد. ــی كنن ــالم م ــگاه اع ــی دانش ــت اجتماع معاون

وی تصریــح کــرد: تغییــر ســبک زندگــی مــردم یکــی از مهمتریــن اهــداف در 

مبحــث اجتماعــی شــدن ســالمت اســت چــرا کــه بســیاری از بیمــاری هــای 

مزمــن و مــرگ و میرهــا بــه دلیــل ســبک زندگــی ناســالم اتفــاق مــی افتــد.

وی بــا بیــان اینکــه، افزایــش ســواد ســالمت مــردم و خــود مراقبتــی منجــر بــه 

افزایــش ســالمت مــردم خواهــد شــد اظهــار داشــت: تصمیــم بــر ایــن اســت 

ــزار و  ــه هــای ســالمت محــالت را برگ ــه صــورت مســتمر جلســات خان ــه ب ک

مطالبــات مــردم در حــوزه هــای مرتبــط بــا ســالمت را جویــا شــویم.

ــزاری  ــار از برگ ــتان کی ــان شهرس ــت و درم ــبکه بهداش ــت ش وب دا؛ سرپرس

کارگاه آموزشــی بــاز آمــوزی بیمــاری ســل بــا محوریــت پیشــگیری، غربالگــری، 

ــر داد. ــاری هــا خب ــا بیم ــارزه ب ــژه کارشناســان مب ــت وی ــان و مراقب درم

بــه گــزارش وب دا بــه نقــل از روابــط عمومــی شــبکه؛ رشــید طاهــری افــزود: 

درایــن کارگاه آموزشــی کارشناســان مبــارزه بــا بیماریهــا بــا برنامــه هــا و اهــداف 

ــی ســل در  ــروز و شــیوع ســل، وضعیــت اپیدمــی جغرافیای کاهــش مــوارد ب

ــری در  ــه گی ــیوه نمون ــایه، ش ــورهای همس ــی در کش ــزان آلودگ ــران ومی ای

کــودكان مبتــال بــه ســل، نمونــه گیــری در بزرگســاالن بیشــتر آشــنا شــدند.

ــده در  ــوی، عوامــل مســتعد کنن ــر ری ــوی، ســل غی ــرد: ســل ری ــح ک وی تصری

بــروز و شــیوع بیمــاری، موفقیــت طــرح dotsدر درمــان مــوارد ابتــال بــه ســل، 

رابطــه بیمــاری ایــدز و ســل، غربالگــری فعــال جهــت مــوارد جدیــد در زندانهــا 

ــن کارگاه  ــده در ای ــرح ش ــث مط ــر مباح ــی از دیگ ــات اردوگاه ــر تجمع و دیگ

آموزشــی یکــروزه بــود.

طاهــری در ادامــه نیــز از برگــزاری جلســه آموزشــی توجیهــی در زمینــه برنامــه 

ــبکه  ــن ش ــرsteps در ای ــر واگی ــای غی ــر بیماریه ــل خط ــی عوام ــش مل پیمای

خبــر داد.

وب دا؛ سرپرســت شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان کیــار، از ارائــه خدمــات 

پزشــکی رایــگان در قالــب طــرح شــهید دکتــر رهنمــون در منطقــه قلعــه تــک 

خبــر داد.

بــه گــزارش وب دا؛ رشــید طاهــری افــزود: بــه مناســبت آغــاز دهــه اول مــاه 

محــرم و الگــو گرفتــن از ایثــار و گذشــت ســاالر شــهیدان، پنــج شــنبه مــورخ 

ــون بســیج جامعــه پزشــکی شــبکه بهداشــت و درمــان  ۲۲شــهریورماه ۹۷ کان

شهرســتان بــا اعــزام تیــم هــای بهداشــتی، درمانــی و آموزشــی و مشــاوره ای 

ــه روســتای کمتــر برخــوردار  طــرح شــهید دکتــر رهنمــون و کاروان ســالمت ب

ــدام  ــردم اق ــه م ــگان ب ــات رای ــه خدم ــت و ارائ ــه ویزی ــبت ب ــك نس ــه ت قلع

نمــوده اســت.

بــه گفتــه وی، ایــن خدمــات شــامل خدمــات دندانپزشــکی ، پزشــکی، دارویــی، 

ــی،  مشــاوره روانــی اجتماعــی و آمــوزش ســبک زندگــی ســالم وخــود مراقبت

ــه  ــان ب ــون متقاضی ــار خ ــد و فش ــری قن ــدازه گی ــای اچ ای وی، ان ــت ه تس

صــورت رایــگان بــوده اســت.

ــام  ــداد ام ــه ام ــتی و کمیت ــالل احمر،بهزیس ــداری، ه ــت: فرمان ــری گف طاه

خمینــی (ره) ،  ســپاه پاســداران و ســایر ادارات شهرســتان نیــز در برگــزاری ایــن 

ــا شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان همــکاری داشــتند. برنامــه ب



طرح دندانپزشکی سیار در روستای دورک
(شبکه بهداشت و درمان شهرستان کیار)

برگزاری جشن روز پزشک باحضور امام جمعه
 محترم شلمزار

همایش عفاف وحجاب ویژه کارکنان شبکه
 بهداشت و درمان شهرستان کیار

انجام تست رایگان قند خون به مناسبت
روز جهانی هپاتیت شهرستان کیار

کارگاه بالیا با حضور دکتر محمدی مسئول بالیا
 مرکز بهداشت استان



استقرار کلینیک سیار دندانپزشکی در منطقه ارمند و سونک لردگان

اعزام تیم های بهداشتی درمانی و آموزشی به منطقه استقرار سیاه چادرهای عشایر کوه ریگ لردگان

اولین کانون سالمت محله چهارمحال و بختیاری در محله حاجی آباد لردگان افتتاح شد

تولد نوزاد عشایری با امدادرسانی اورژانس ۱۱۵

یک واحد دندانپزشکی غیرمجاز در لردگان مورد پیگرد قانونی قرار گرفت

ــردگان، از  ــتان ل ــان شهرس ــت و درم ــبکه بهداش ــتی ش ــاون بهداش وب دا؛ مع

اســتقرار کلینیــک ســیار دندانپزشــکی در دهســتان ارمنــد وســونک در بخــش 

ــر داد. ــردگان خب مرکــزی ل

ــور  ــل پ ــر جلی ــبکه؛ یاس ــی ش ــط عموم ــل از رواب ــه نق ــزارش وب دا ب ــه گ ب

ــدان،  ــزود:در راســتای اجــرای طــرح تحــول ســالمت خدمــات دهــان و دن اف

ــد  ــه ارمن ــک در منطق ــکل از دو دندانپزش ــکی متش ــیار دندانپزش ــک س کلینی

ــد. ــونك مستقرش وس

ــان  ــا پای ــاه و ت ــه م ــدت س ــه م ــیار ب ــک س ــن کلینی ــرد: ای ــح ک وی تصری

تابســتان در ایــن منطقــه مســتقر و بــه جمعیتــی بالــغ بــر ۱۳۰۰۰ نفــر خدمــات 

ــد. ــه مــی نمای ارائ

وی خدمــات را شــامل: پرکــردن، کشــیدن، 

ــد  ــش فلورای ــاژ، وارنی ــری، بروس ــرم گی ج

و... عنــوان و خاطــر نشــان کــرد: اولویــت 

ــودکان  ــا ک ــکی ب ــات دندانپزش ــه خدم ارائ

ــاردار  ــیر ده و ب ــادران ش ــال، م ــا ۱۵ س ت

مــی باشــد.

معــاون بهداشــتی شــبکه گفــت: پیــش از ایــن نیــز، کلینیــک ســیار 

دندانپزشــکی در بخــش رودشــت مرکــز سردشــت و پشــتکوه فــالرد مركــز شــاه 

نجــف مســتقر و فعــال بــود و جمعیتــی بالــغ بــر ۲۱۰۰۰ نفــر از خدمــات رایــگان 

ــد شــدند. ایــن كلینیــك بهــره من

وب دا؛ مســئول کانــون بســیج شــبکه بهداشــت ودرمــان شهرســتان لــردگان، 

از اعــزام تیــم هــای رایــگان بهداشــتی درمانــی و آموزشــی بــه منطقــه اســتقرار 

ســیاه چادرهــای عشــایر کــوه ریــگ خبــرداد.

بــه گــزارش وب دا بــه نقــل از روابــط عمومــی شــبکه؛ اســماعیل ابدالــی افــزود: 

ــیج  ــالت بس ــون و رس ــر رهنم ــهید دکت ــوری ش ــرح کش ــرای ط ــتای اج درراس

جامعــه پزشــکی درخدمــت بــه مــردم مناطــق کمتــر توســعه یافتــه و عشــایر 

ــتی  ــای بهداش ــم ه ــور، تی ــب العب ــذر و صع ــخت گ ــق س ــور در مناط سلحش

ــان  ــورز و كارشناس ــا، به ــك عمومی،مام ــکل از پزش ــی، متش ــی و آموزش درمان

لعبور  مراقــب ســالمت بــه منطقــه عشــایر نشــین كــوه ریــگ در منطقــه صعب

وســخت گــذر شهرســتان اعــزام شــدند.

ــی و  ــک عموم ــط پزش ــر توس ــداد ۵۶ نف ــزام تع ــن اع ــی ای ــه وی، ط ــه گفت ب

۲مــادر بــاردار توســط مامــا ویزیــت شــدند وخدمــات مامایــی بــه ۲۳ نفــر ارائه 

گردیــد. ابدالــی افــزود: همچنیــن ۱۰ نفــر از زنــان شــیرده، ۱۶ کــودک زیر۶ســال 

و ۹ ســالمند از خدمــات تیــم هــای اعزامــی بــه منطقــه بهــره منــد شــدند.

ــردگان خاطــر  مســئول کانــون بســیج شــبکه بهداشــت ودرمــان شهرســتان ل

ــه صــورت  ــی ب ــی و داروی ــکی، مامای ــات پزش ــه خدم ــه کلی ــرد: ارائ نشــان ک

ــگان انجــام شــد. رای

ــدازی  ــردگان، از راه ان ــتان ل ــه شهرس ــالمت محل ــون س ــئول کان وب دا؛ مس

اولیــن کانــون ســالمت محلــه چهارمحــال و بختیــاری در محلــه حاجــی آبــاد 

ــر داد. ــردگان خب ل

ــتقرار  ــا اس ــزود: ب ــر اف ــن خب ــالم ای ــا اع ــی ب ــزارش وب دا؛ داوود جلیل ــه گ ب

ــادر و  ــامل: م ــف ش ــای مختل ــب کارگروهه ــالت در قال ــالمت مح ــون س کان

ــم  ــت و تحکی ــط زیس ــالمند، محی ــال، س ــوان، میانس ــوان و ج ــودک، نوج ک

ــتایی،  ــواده شهری،روس ــک خان ــگ پزش ــور پررن ــواده و..... ، حض ــان خان بنی

ــد  ــرار خواه ــر ق ــتایی مدنظ ــهری و روس ــالت ش ــاع در مح ــام ارج ــود نظ بهب

ــت. گرف

وی بــا اشــاره بــه اهــداف تشــکیل ایــن کانــون در محلــه حاجــی آبــاد تصریــح 

کــرد: توجــه بــه بیماریهــای غیــر واگیــر، توجــه بــه ســالمت مــادر و کــودک ، 

ســالمندان، و همچنیــن پیشــگیری و کنتــرل بیماریهــای دیابــت و فشــار خــون 

از جملــه اهــداف راه انــدازی ایــن كانــون اســت.

وب دا؛ نــوزاد عشــایری بــا امدادرســانی اورژانــس ۱۱۵ در منطقــه ریــگ 

ــد. ــد ش ــردگان متول ــتان ل شهرس

ــزارش وب دا؛ یاســر جلیــل پــور معــاون بهداشــتی، شــبکه بهداشــت و  ــه گ ب

درمــان لــردگان گفــت: طــی گــزارش واصلــه مبنــی بــر شــروع دردهــای زایمــان 

ــن  ــوه ریــگ ای ــور و عشــایر نشــین ک ــه صعــب العب ــادر ۴۰ ســاله در منطق م

ــل  ــه مح ــس ۱۱۵ ب ــتی اورژان ــدادی و بهداش ــپ ام ــه اکی ــتان، بالفاصل شهرس

اعــزام شــد.

وی افــزود: ایــن تیــم هــای امــدادی و بهداشــتی، ســاعت ۲۴ راهــی کــوه ریــگ 

ــه  ــق ب ــداد موف ــر مســافت، ســاعت ۳ بام شــدند و پــس از طــی ۱۰۵ کیلومت

متولــد کــردن نــوزاد دختــر ایــن مــادر شــدند.

جلیــل پــور اضافــه کــرد: پــس از اقدامــات درمانــی مناســب، مــادر و نــوزاد وی 

بــا حــال عمومــی مطلــوب بــه وســیله یــک دســتگاه آمبوالنــس اورژانــس ۱۱۵ 

بــه بیمارســتان شــهدای لــردگان انتقــال یافتنــد.

ــه ۳۵  ــردگان در فاصل ــتان ل ــزی شهرس ــش مرک ــع بخ ــگ از تواب ــه ری منطق

کیلومتــری لــردگان (مرکــز شهرســتان) و ۱۹۰ کیلومتــری شــهرکرد مرکــز اســتان 

ــرار دارد. ــاری ق ــال و بختی چهارمح

وب دا؛ سرپرســت شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان لــردگان از شناســایی 

یــک واحــد دندانپزشــکی غیرمجــاز در ایــن شهرســتان خبــر داد.

وب دا؛ علــی کریمــی افــزود: براســاس گــزارش هــای رســیده مبنــی بــر فعالیــت 

فــردی متخلــف در امــور دندانپزشــکی، موضــوع در دســتور کار مامــوران نظارت 

بــر اماکــن عمومــی پلیــس امنیــت عمومــی لــردگان قــرار گرفت.

وی تصریــح کــرد: بــا انجــام تحقیقــات پلیســی و بازرســی کارشناســان درمــان 

مشــخص شــد ایــن فــرد بــدون مجــوز اقــدام بــه ارائــه خدمــات دندانپزشــکی 

در منــزل شــخصی کــرده و دارای چندیــن شــاکی خصوصــی مــی باشــد.

ــزات کاری  ــف، تجهی ــرد متخل کریمــی اظهارداشــت: در بازرســی از محــل کار ف

دندانپزشــکی وی ضبــط و فــرد خاطــی بــرای بررســی تخلفــات و رســیدگی بــه 

حقــوق شــاکیان بــه مراجــع قضائــی معرفــی شــد.



دومین عمل خونرسانی هیبرید چند مرحله ای بازگشایی سرخ رگ های کرونر قلب 
با موفقیت در چهارمحال و بختیاری انجام شد.

وب دا؛ اســتادیار دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد و جــراح قلــب چهارمحــال 

ــان اینکــه، انســداد عــروق قلــب یکــی از مهمتریــن دالیــل  ــا بی و بختیــاری ب

مــرگ و میــر در جامعــه محســوب مــی شــود، از انجــام موفقیــت آمیــز دومیــن 

عمــل خونرســانی هیبریــد چنــد مرحلــه ای بازگشــایی ســرخ رگ هــای کرونــر 

قلــب در ایــن اســتان خبــر داد.

بــه گــزارش وب دا؛ دکتــر حســین اعظمــی افــزود: ایــن جراحــی پــس از اســتان 

ــاالی ۶۰ ســال  ــار ب ــرای دو بیم ــون ب ــا کن ــاه ســال جــاری ت ــارس از خردادم ف

در اســتان بــه کمــک متخصصــان پزشــکی چهارمحــال و بختیــاری بــا ترکیــب 

عمــل هــای بــای پــس، فنرگــذاری و آنژیــو پالســی در دو بیمارســتان هاجر(س) 

و آیــت اللــه كاشــانی شــهركرد بــا موفقیــت انجــام شــده اســت.

ــداد  ــان انس ــای درم ــی از راه ه ــد ، یک ــل هیبری ــرد: عم ــان ک ــر نش وی خاط

فراگیــر عــروق قلبــی (انســداد ســه رگ عمــده قلبــی) اســت و در صورتــی کــه 

ــل را  ــن عم ــوارض حی ــروز ع ــال ب ــد، احتم ــگ باش ــان تن ــد، همزم رگ کاروتی

بطــور چشــم گیــری کاهــش مــی دهــد.

ــای دو روش جراحــی و اینترنشــین  ــدد مزای ــن مت ــرد: ای وی خاطــر نشــان ک

ــه  ــرده و ب ــق ک ــر و دراز مــدت تلفی ــی برت ــرای کارای ــای پــس) را ب (جراحــی ب

ــار احتمالــی عــوارض كمتــری مواجــه شــود. ــا ب ــد ب بیمــار کمــک مــی کن

دکتــر اعظمــی از دیگــر مزایــای ایــن عمــل بــه کاهــش احتمــال بــروز عــوارض 

نســبت بــه جایگزیــن کــردن پیونــد هــای وریــدی بــا فنرهــای درون رگــی در 

ایــن بیمــاران اشــاره داشــت.

ــه  ــی ک ــرای بیماران ــادی ب ــرد زی ــن روش کارب ــن ای ــرد: همچنی ــح ک وی تصری

ــل  ــری عم ــا بکارگی ــتند دارد و ب ــد هس ــرای پیون ــر ب ــای پرخط دارای رگ ه

ــان  ــری در جری ــوژی بهت ــای پــس، فیزیول ــوان مکمــل جراحــی ب اســتنت بعن

ــود. ــی ش ــاد م ــب ایج ــری قل ــای کرون ــرخ رگ ه ــون س خ

ــد  ــه ای نیازمن ــک مرحل ــد ی ــل هیبری ــام عم ــرای انج ــه ب ــان اینک ــا بی وی ب

ســرمایه گــذاری هنگفــت در اتــاق عمــل هیبریــد مــی باشــد افــزود: دانشــگاه 

علــوم پزشــکی شــهرکرد بــدون نیــاز بــه ایــن ســرمایه گــذاری هنگفــت موفــق 

ــد گردیــده اســت. ــه انجــام اعمــال جراحــی هیبری ب

ــهرکرد و از  ــکی ش ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش ــات رئی ــه بیان ــاره ب ــا اش وی ب

ــن  ــه، ای ــر اینک ــی ب ــاری مبن ــال و بختی ــتان چهارمح ــب اس ــن قل متخصصی

نــوع عمــل جراحــی هــا انگشــت شــمار در دنیــا انجــام مــی شــود و جراحــی 

هیبریــدی قلــب از فــوق تخصصــی تریــن شــیوه هــای درمــان قلــب و عــروق 

در دنیــا و بیانگــر تــوان متخصصــان پزشــکی و زمینــه ســاز رونــق گردشــگری 

پزشــکی و درمانــی اســت اظهــار امیــدواری کــرد: بــا توســعه زیرســاخت هــای 

ــای  ــه ه ــكان در عرص ــزون پزش ــرفت روز اف ــاهد پیش ــتان ش ــی در اس درمان

ــیم. تخصصــی باش



الکچری بازی به زایمان هم رسید/ 
بچه ام در این تاریخ به دنیا بیاید، 

کالس دارد!
از  بــاردار،  مــادران  از  برخــی  اخیــرًا  دا؛  وب 

پزشــکان درخواســت  مــی کننــد تــا بــا اقداماتــی 

ــا  ــن و ی ــد والدی ــخ تول ــا تاری ــودک ب ــان ک روز زایم

ــود. ــت» ش ــان «س ــخ ازدواجش تاری

شــیوع  و  مدگرایــی  رواج  دا،  وب  گــزارش  بــه 

باورهایــی کــه صرفــًا بــرای جلــب توجــه در زنــان 

و مــردان ایجــاد شــده اســت ایــن بــار بــه تغییــر 

ــی  ــن تاریخ های ــرای هماهنگــی بی ــان ب ــان زایم زم

دیگــر  و  والدیــن  تولــد  ازدواج،  زمــان  ماننــد 

ــت. ــده اس ــم ش ــدان خت فرزن

ــفه  ــدام فلس ــن اق ــت ای ــوص عل ــه در خص اگرچ

منطقــی وجــود نــدارد ولــی تغییــر تاریــخ زایمــان 

جنیــن،  دیررســی  و  نارســی  مــوارد  اکثــر  در 

ــم  ــوزاد را رق مشــکالت تنفســی، مغــزی و مــرگ ن

نــد. می ز

تکامــل اعضــای بــدن جنیــن بــه مــرور تــا انتهــای 

ــد ــول می انجام ــه  ط ــارداری ب ب

منصــوره مســعودی صبــح امــروز در گفت وگــو 

ــه  ــاره ب ــا اش ــهرکرد، ب ــارس در ش ــگار ف ــا خبرن ب

ــا  ــن در زمــان هشــت ت ــدن جنی اینکــه اعضــای ب

ــکیل  ــوژی تش ــوان دوره ارگانول ــا عن ــی ب ۱۲ هفتگ

می شــود، گفــت: تکامــل اعضــای بــدن جنیــن بــه 

ــد. ــه  طــول می انجام ــارداری ب ــای ب ــا انته ــرور ت م

ــه  ــل در صورتیک ــع حم ــرای وض ــان ب ــن زم بهتری

ــی وجــود داشــته باشــد ۳۹ هفتگــی  ســزارین قبل

اســت

متخصــص زنــان و زایمــان بــا بیــان اینکــه بهتریــن 

زمــان بــرای وضــع حمــل در صورتیکه ســزارین قبلی 

ــزود:  ــت، اف ــی اس ــد ۳۹ هفتگ وجــود داشــته باش

ــود  ــه وج ــزی و ب ــود درد و خونری ــورت وج در ص

آمــدن وضعیــت اورژانســی در ۳۷ یــا ۳۸ هفتگــی 

می تــوان 

رحــم  از  را  ــت جنیــن  ــرای مراقب ــارج و ب خ

ــرد. ــداری ک ــی یو نگه ــش ان آی س ــتر در بخ بیش

وی ادامــه داد: امــروزه مــادران بــاردار بــا مراجعــه 

ــودن  ــی ب ــد یک ــی مانن ــا بهانه های ــک ب ــه پزش ب

تاریــخ تولــد نــوزاد بــا تاریــخ تولــد والدیــن، دیگــر 

ــر  ــت تغیی ــخ ازدواج، درخواس ــا تاری ــدان و ی فرزن

ــد. زمــان وضــع حمــل را دارن

ــای  ــق کتاب ه ــه طب ــه اینک ــا اشــاره ب مســعودی ب

ــاز  ــه آغ ــن از ۲۴ هفت ــل جنی ــروع تکام ــس ش رفرن

ــی  ــرد: گاه ــه ک ــه دارد، اضاف ــه ادام ــا ۳۴ هفت و ت

ــا ۳۸  ــوازدان ۳۴ ت ــه در ن ــده ک ــده ش ــات دی اوق

هفتــه ریــه کامــالً نرســیده اســت و نیــاز بــه 

ــود دارد. ــتان وج ــژه در بیمارس ــت وی مراقب

در زایمــان طبیعــی تاریــخ وضــع حمــل مشــخص 

نیســت

ایــن پزشــک متخصــص گفــت: بــرای مادرانــی کــه 

ــارداری را داشــتند یــا زایمان هــای  اولیــن تجربــه ب

دادنــد  انجــام  طبیعــی  به صــورت  را  قبلــی 

ــرد  ــخص ک ــخ وضــع حمــل مش ــوان تاری نمی ت

ــه آب  ــی کیس ــزی و پارگ ــه درد، خونری ــر اینک مگ

ــه زایمــان پیــش از موعــد  ــاز ب صــورت گیــرد و نی

ــد. باش

ــک  ــاالت دانشــگاهی ی ــر اســاس مق ــزود: ب وی اف

روز زندگــی جنیــن در شــکم مــادر معــادل ســال ها 

زندگــی بعــد از تولــد اســت.

ــاررس در بخــش ان آی ســی یــو  مــرگ نــوزادان ن

ــود ــده می ش ــور دی ــه وف ب

مســعودی بــا بیــان اینکــه احتمــال آســیب مغــزی 

ــه  ــود دارد، اضاف ــارس وج ــوزاران ن ــه ن ــوی ب و ری

کــرد: مــرگ نوزادانــی کــه زودتــر از موعــد زایمــان 

ــد خــارج شــدن  ــه دالیــل گوناگــون مانن از رحــم ب

نــوزاد نــارس در بخــش ان آی ســی یــو بــه وفــور 

ــود. ــده می ش دی

متخصــص زنــان و زایمــان ادامــه داد: در صورتــی 

ــی  ــا ۴۲ هفتگ ــی ت ــاردار در ۳۹ هفتگ ــادر ب ــه م ک

ــررس  ــر دی ــا خط ــد ب ــام نده ــل انج ــع حم وض

ــود. ــد ب ــه رو خواه ــان روب ــودن زایم ب

وی گفــت: جفــت یــا عضــو خون رســان بــه نــوزاد 

در انتهــای زمــان بــارداری پیــر و فرســوده می شــود 

ــد. ــان از کار می افت ــتگاه اکسیژن رس و دس

ــود  ــررس وج ــان دی ــوزاد در زایم ــرگ ن ــال م احتم

دارد

ــم شــدن آب  ــود اکســیژن، ک ــزود: نب مســعودی اف

ــوع توســط جنیــن  اطــراف جنیــن و خــوردن مدف

از جملــه مشــکالتی اســت کــه در زایمــان دیــررس 

ــاند. ــرگ می کش ــه کام م ــوزاد را ب ن

ایــن پزشــک متخصــص ادامــه داد: بــا مراجعــه بــه 

موقــع مــادر بــاردار بــه پزشــک معالــج می تــوان از 

ــری  ــی جلوگی ــن چنین ــوارد ای ــوزادان در م ــرگ ن م

کــرد.

ــورت  ــت در ص ــص خواس ــکان متخص وی از پزش

مراجعــه مکــرر مــادران بــاردار در خصــوص تغییــر 

تاریــخ زایمــان، بــا جلســات مشــاوره مــادر و 

ــه  ــدام ک ــن اق ــی ای ــرات احتمال ــواده را از خط خان

ــد. ــود آگاه کنن ــم می ش ــوزاد خت ــرگ ن ــه م ب



سرپرست مرکز بهداشت شهرستان 

شهرکرد منصوب شد

وب دا؛ بــا ابالغــی از ســوی سرپرســت 

مرکــز  رئیــس  و  بهداشــتی  معاونــت 

ــاری  ــال و بختی ــتان چهارمح ــت اس بهداش

ــت  ــظ پس ــا حف ــگری ب ــس عس ــر نرگ دکت

ســازمانی بــه ســمت سرپرســت مرکــز 

بهداشــت شهرســتان شــهرکرد منصــوب 

ــد. ش

میثم قاسم پور به سمت مدیریت 

دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی 

شهرکرد منصوب شد

وب دا؛ بــا ابالغــی از ســوی سرپرســت 

ــگاه  ــی دانش ــجویی فرهنگ ــت دانش معاون

ــور  ــم قاســم پ ــوم پزشــکی شــهرکرد میث عل

بــه عنــوان سرپرســت مدیریت دانشــجوئی 

ــد. ــوب ش ــگاه منص ــن دانش ای

سه عضو تمام وقت و دو عضو نیمه 

وقت مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی 

دانشگاه تعیین شدند

ریاســت  ســوی  از  ابالغــی  بــا  دا؛  وب 

خدمــات  پزشــکی،  علــوم  دانشــگاه 

بهداشــتی و درمانــی چهارمحــال و بختیاری 

ــه  ــت و دو عضــو نیم ــام وق ســه عضــو تم

وقــت مرکــز تحقیقــات ســلول و مولکولــی 

ــدند. ــن ش ــگاه تعیی ــن دانش ای

مشاور جوان رئیس دانشگاه منصوب شد

ــی از ســوی ریاســت دانشــگاه  ــا ابالغ وب دا؛ ب

ــی  ــات بهداشــتی و درمان ــوم پزشــکی، خدم عل

محمــودی  بختیــاری محمــد  و  چهارمحــال 

بعنــوان مشــاور جــوان ایشــان منصــوب شــد.

معاون فنی معاونت بهداشتی دانشگاه 

علوم پزشکی شهرکرد منصوب شد

وب دا؛ بــا ابالغــی از ســوی سرپرســت معاونــت 

ــوم پزشــکی شــهرکرد و  بهداشــتی دانشــگاه عل

ــال و  ــتان چهارمح ــت اس ــز بهداش ــس مرک رئی

ــا حفــظ  ــاری؛ دکتــر محســن آذری پــور ب بختی

پســت ســازمانی بــه ســمت معــاون فنــی مرکــز 

بهداشــت اســتان منصــوب شــد.

سرپرست مدیریت فرهنگی دانشگاه علوم 

پزشکی شهرکرد منصوب شد

وب دا؛ بــا ابالغــی از ســوی سرپرســت معاونــت 

دانشــجویی فرهنگــی دانشــگاه علــوم پزشــکی، 

چهارمحــال  درمانــی  و  بهداشــتی  خدمــات 

و بختیــاری علــی رضــا بــدری بــه عنــوان 

ــگاه  ــن دانش ــی ای ــت فرهنگ ــت مدیری سرپرس

ــد. ــوب ش منص

رئیس دبیرخانه هیات جذب دانشگاه 

منصوب شد

ــگاه  ــس دانش ــوی رئی ــی از س ــا ابالغ وب دا؛ ب

ــی  ــات بهداشــتی و درمان ــوم پزشــکی، خدم عل

چهارمحــال و بختیــاری،  دکتــر فاضــل محمــدی 

ــات  ــه هی ــس دبیرخان ــمت رئی ــه س ــدم ب مق

ــد. ــوب ش ــن دانشــگاه منص جــذب ای

انتصاب مسئول مولفه های اجتماعی 

سالمت و دبیرخانه آسیب های اجتماعی 

و اعتیاد حوزه معاونت اجتماعی دانشگاه

وب دا؛ بــا ابالغــی از ســوی سرپرســت معاونــت 

ــات  ــکی، خدم ــوم پزش ــگاه عل ــی دانش اجتماع

ــاری ؛  ــال و بختی ــی چهارمح ــتی و درمان بهداش

مریــم زاهــدی از کارشناســان ارشــد اپیدمیولوژی 

بــا حفــظ پســت ســازمانی بــه عنــوان مســئول 

ــه  ــالمت و دبیرخان ــی س ــای اجتماع ــه ه مولف

حــوزه  اعتیــاد  و  اجتماعــی  هــای  آســیب 

ــوب  ــگاه منص ــن دانش ــی ای ــت اجتماع معاون

شــد.

ابالغ دو نفر از اعضای شورای دانشگاه

ــس  ــوی رئی ــه از س ــی جداگان ــا ابالغ وب دا؛ ب

ــتی  ــات بهداش ــکی، خدم ــوم پزش ــگاه عل دانش

ــی  ــر عل ــاری دکت ــال و بختی ــی چهارمح و درمان

مومنــی و دکتــر فاضــل محمــدی مقــدم از 

ــو شــورای  ــوان عض ــی بعن ــات علم ــای هی اعض

ــدند. ــوب ش ــگاه منص دانش

سرپرست مدیریت منابع فیزیکی و نظارت 

بر طرحهای عمرانی دانشگاه منصوب شد

ــعه  ــت توس ــوی معاون ــی از س ــا ابالغ وب دا؛ ب

مدیریــت و منابــع دانشــگاه علــوم پزشــکی 

بعنــوان  هاشــمی  مصطفــی  شهرکرد، ســید 

ــع فیزیکــی و نظــارت  ــت مناب سرپرســت مدیری

منصــوب  دانشــگاه  عمرانــی  طرحهــای  بــر 

ــد. گردی

سرپرست شبکه بهداشت و درمان 

شهرستان بن منصوب شد

وب دا؛ بــا ابالغــی از ســوی سرپرســت معاونــت 

ــکی شــهرکرد و  ــوم پزش ــگاه عل ــتی دانش بهداش

ــال و  ــتان چهارمح ــت اس ــز بهداش ــس مرک رئی

بختیــاری اســماعیل فتــاح پــور بــارزی بــا حفــظ 

ــه ســمت سرپرســت شــبکه  پســت ســازمانی ب

ــوب  ــن منص ــتان ب ــان شهرس ــت و درم بهداش

گردیــد.
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