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بــر  حــد  بــی  وثنــای  ســپاس  بــا 

ــت  ــای احدی ــی همت ــات ب ــتان صف آس

و اســتعانت از درگاه بــی كرانــش، بــا 

یــاری و تــالش  جمعــی از همــکاران 

علــوم  دانشــگاه  بــزرگ  مجموعــه  در 

ــی  پزشــکی، خدمــات بهداشــتی و درمان

ــه انتشــار  ــق ب ــم موف ــال نوزده در س

ــری و  ــه خب ــماره از فصلنام ــن ش ۱۱۶ امی

اطــالع رســانی ایــن دانشــگاه در پا�ــز 

ــم . ــده ای ــال ۹۶ گردی س

۲۴ لغایــت ۳۰ مهرمــاه هفتــه بهداشــت 

ــه  ــالمت روان ب ــاد.   س ــی ب روان  گرام

انــدازه ســالمت جســم در حفظ ســالمت 

ــراد نقــش دارد.  و تندرســتی عمومــی اف

ــود  ــن می ش ــی تأمی ــالمت روان زمان س

کــه فــرد از نظــر روانــی در آرامــش کامــل 

ــن  ــرد. یکــی از راه هــای تأمی ــه ســر بب ب

اســترس های  از  دوری  روان،  ســالمت 

ــالمت  ــه س ــد ک ــت. هرچن ــره اس روزم

روان خیلــی از مــا تحــت تأثیــر اســترس 

ــه دوری از  ــرار دارد و شــاید بگو�ــم ک ق

ــت،  ــاده ای نیس ــدان س ــترس کار چن اس

ــیدن  ــرای رس ــاده ب ــد س ــک ترفن ــا ی ام

بــه آرامــش، ســالمت روان و دوری از 

ــراه،  ــار گذاشــتن تلفــن هم اســترس، کن

حداقــل در زمان هــای اســتراحت یــا 

ــی  ــت. یک ــواده اس ــار خان ــودن در کن ب

ــالمت  ــه س ــیدن ب ــای رس ــر از راه ه دیگ

روان، حمایــت عاطفــی اعضــای خانــواده 

ــت. ــر اس از یکدیگ

در  بتواننــد  خانــواده  اعضــای  اگــر 

مشــکالت کوچــک و بــزرگ در کنــار هــم 

ــی  ــل قبول ــد قاب ــد تاح ــند، می توانن باش

باعــث ایجــاد آرامــش در خانــه و حفــظ 

ســالمت روان تک تــک اعضــای خانــواده 

شــوند. ســالمت روان، بــه نکتــه دیگــری 

باشــد هــم  کــه همــان خــواب آرام 

بســتگی دارد. زمانــی مــا می توانیــم 

توقــع حفــظ ســالمت روان خــود را 

داشــته باشــیم کــه بتوانیــم خــواب آرامی 

ــم. خــواب  ــه کنی را در طــول شــب تجرب

مــداوم،  بی خوابی هــای  یــا  ناکافــی 

ــر ســالمت  ــه شــدت منفــی ب ــری ب تأثی

روان می گــذارد و فــرد را دچــار خســتگی، 

اضطــراب و در مــوارد شــدیدتر، بدخلقــی 

و عصبانیــت می کنــد.

ســالمت روان مســئله ای اســت کــه 

متأســفانه در بســیاری از جوامــع بــه آن 

ــر  ــی داده نمی شــود و اگ اهمیــت چندان

از فــردی خواســته شــود تــا برای بررســی 

ــک  ــزد روان پزش ــود ن ــالمت روان خ س

ــر  ــرد در براب ــرود، آن ف ــا روان شــناس ب ی

ــش  ــود واکن ــک از خ ــه پزش ــه ب مراجع

در  ایــن  می دهــد.  نشــان  منفــی 

ــه بحــث  ــن ب ــه پرداخت ــی اســت ک حال

ــم،  ــالمت جس ــار س ــالمت روان در کن س

ــالمت  ــظ س ــی حف ــی از ارکان اساس یک

و تندرســتی در بســیاری از کشــورهای 

پیشــرفته اســت. به طــور کلــی، آرامــش 

ــناخت  ــان و ش ــت هیج ــار مدیری در کن

از خــود، جــزو اصــول اولیــه حفــظ 

می شــوند.  محســوب  روان  ســالمت 

ــالمت  ــارٔه س ــم درب ــا می توانی ــی م زمان

ــم  ــه بدانی ــم ک ــت کنی ــود صحب روان خ

ــًا  ــات، مخصوص ــرل هیجان ــی کنت توانای

هیجانــات منفــی و ناگهانــی خــود را 

ــم. داری

بــه امیــد آن روز کــه جامعــه ایــران 

اســالمی عــاری از رنــج و بیمــاری و همــه 

همنوعــان مــا در ســالمت روح و جســم 

ــا  ــا ب ــم ت ــد آن داری ــد. امی ــر برن ــه س ب

تــالش اعضــای هیئــت تحریریــه و کمک 

شــما عزیــزان بتوانیــم بــه اهــداف خــود 

رســیده و در افزایــش اطالعــات ســالمت 

شــما تالشــگران عرصــه ســالمت ســهم 

ــم . ــا کنی کوچکــی را  ایف

در پایــان از همــه عزیــزان و عالقــه مندان 

جهــت افــزودن هرچــه بیشــتر بــه غنــای 

مطالــب منتشــر شــده در ایــن فصلنامــه 

و جــذب مخاطبیــن بیشــتر از طریــق 

ــنهادات و  ــه نظــرات و پیش ــه نقط ارائ

ــرار دادن مباحــث،  علمــی و  ــار ق در اختی

ــدی  ــات تولی ــار و اطالع ــی و اخب آموزش

و تهیــه شــده از منابــع معتبــر صمیمانــه 

دعــوت بــه همــکاری مــی نمایــم.

سید علی درخشان 

سرپرست مدیریت روابط عمومی و 

امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی 

شهرکرد
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وب دا, دكتــر ارســالن خالــدی فــر در پیامــی روز جهانــی بهداشــت محیــط 

را بــه تالشــگران ایــن عرصــه تبریــك گفــت.

به گزارش وب دا, در پیام دكتر خالدی فر آمده است: 

ــت  ــی بهداش ــن الملل ــیون بی ــم فدراس ــه در تقوی ــه اینك ــت ب ــا عنای  ب

ــت  ــی بهداش ــاه " روز جهان ــا ۴ مهرم ــر ب ــپتامبر براب ــط، روز ۲۶ س محی

ــام گرفتــه اســت . شــعار امســال ایــن روز جهانــی « كیفیــت  محیــط" ن

 indoor and outdoor air « هــوای آزاد و هــوای داخــل ســاختمان

quality نامگــذاری شــده اســت و همــه ســاله برنامــه هایــی در ایــن روز 

ــی شــود. ــزار م ــان برگ ــر جه در سراس

ایــن پیــام مــی افزایــد: بطــور كلــی آلودگــی هــوا عبــارت اســت از وجــود 

ــوزا و  ــع پرت ــا تشعش ــع، گاز و ی ــد، مای ــم از جام ــده اع ــوع آالین ــر ن ه

غیرپرتــوزا در هــوا بــه تعــداد و در مــدت زمانیكــه كیفیــت زندگــی را بــرای 

انســان و دیگــر جانــداران بــه خطــر انــدازد و یــا بــه آثــار باســتانی و اموال 

خســارت وارد آورد؛منابــع مختلــف 

از  عبارتنــد  هــوا  آلودگــی 

ــع  ــع طبیعــی و مناب مناب

خانگــی،  مصنوعــی( 

و  حمــل  صنعتــی، 

نقــش  و  نقــل) 

در كنتــرل  انســان 

از  ناشــی  آلودگــی 

طبیعــی  منابــع 

ــت. ــم اس ــی ك خیل

در ادامــه ایــن پیام 

 Air :آمــده اســت

 Quality Index

كمیــت   (  (AQI

اســتانداردی 

اســت كــه بــرای گــزارش روزانــه كیفیــت هــوا مــورد اســتفاده 

ازن،  منواكســیدكربن،  آالینــده  پنــج  از  معمــوالً  و  می گیــرد  قــرار 

دی  اكســیدنیتروژن، دی اكســید گوگــرد و ذرات معلــق بــرای گــزارش 

ــی شــود. اســتفاده م

ــی  ــم غذای ــی، رژی ــس از چاق ــوا پ ــی ه ــد:  آلودگ ــی افزای ــام م ــن پی ای

نامناســب و ســیگار پنجمیــن علــت مــرگ و میــر زودرس در جهــان اســت 

ــی رود  ــار م ــی، انتظ ــرات آب و هوای ــه تغ� ــدم توجــه ب و در صــورت ع

ــر در ســال  ــزار نف ــا حــدود ۶۰ ه ــوا ت ــی ه ــر ناشــی از آلودگ ــرگ و می م

ــد. ــش یاب ــان افزای ــا ســال ۲۱۰۰ در جه ــر ت ۲۰۳۰ و ۲۶۰ هــزار نف

ــی ، آلودگــی هــوا ســاالنه  ــر اســاس گــزارش ســازمان بهداشــت جهان  ب

ــون دالر  ــش از ۵ تریلی ــر زودرس و بی ــرگ و می ــون م ــش از ۵/۵ میلی بی

ــه همــراه دارد كــه ایــن میــزان معــادل  ــرای اقتصــاد جهانــی ب ــه ب هزین

ــر در جهــان اســت. یــك مــورد از هــر ۱۰ مــرگ و می

ــی  ــز مهندس ــران نی ــور ای ــت: در كش ــده اس ــام آم ــن پی ــه ای در ادام

ــش  ــی بی ــجم، قدمت ــت منس ــك فعالی ــوان ی ــه عن ــط  ب ــت محی بهداش

از نیــم قــرن داشــته و منشــاء اثــرات زیــادی در ارتقــاء ســالمت جامعــه 

بــوده اســت و روز جهانــی بهداشــت محیــط مــی توانــد نقطــه عطفــی در 

برنامه¬هــای بهداشــت محیــط محســوب شــود و بــرای تحقــق ســالمت 

مــردم و آمــاده ســازی عمومــی و جلــب همــكاری هــای بیــن بخشــی و 

حمایــت مســئوالن باشــد. 

اینجانــب در پایــان ، ۴ مهرمــاه روز جهانــی بهداشــت محیــط را بــه تمامی 

ــود  ــتی ، كمب ــی كاس ــا تمام ــه ب ــط ك ــت محی ــه بهداش ــگران عرص تالش

ــرای دســتیابی  ــد و ب ــده ان ــردم را برگزی ــه م هــا و مشــكالت، خدمــت ب

ــق و  ــا تحقی ــد و ب ــی كنن ــه ســالمت عمومــی احســاس مســوولیت م ب

پژوهــش در زمینــه هــای بهداشــت محیطــی و شــركت در فعالیــت هــای 

اجرایــی همچــون بهســازی محیــط، بازرســی مســتمر از اماكــن عمومــی و 

مراكــز تهیــه و توزیــع مــواد غذایــی، كنتــرل بهداشــتی آب و مــواد غذایــی 

ــت و  ــكالت دس ــا مش ــتان ب ــن اس ــاط ای ــن نق ــاده تری و ... در دور افت

پنجــه نــرم مــی كننــد، تبریــك عــرض نمــوده و برایشــان آرزوی موفقیــت 

و تندرســتی را از خداونــد متعــال خواهانــم، امیــد اســت در ســایه تــالش 

ی نویــن  شــما بزرگــواران، همچــون گذشــته شــاهد ظهــور افق

علمــی در ارتقــاء بهداشــت محیــط و ســالمت جامعــه باشــیم.

وب دا؛ سرپرســت دانشــگاه علــوم پزشــكی، خدمــات بهداشــتی و درمانــی 

چهارمحــال و بختیــاری، از تشــكیل اولیــن كارگــروه بهداشــت ســالمت و 

بیولوژیــك بــا حضــور مســئولین ایــن دانشــگاه و نماینــده اداره پدافنــد 

غیــر عامــل اســتانداری خبــر داد.

ــه در  ــن جلس ــزود: ای ــر اف ــدی ف ــالن خال ــر ارس ــزارش وب دا؛ دكت ــه گ ب

ــتورالعمل  ــریح دس ــت تش ــا محوری ــاری ب ــاه ج ــن روز از مهرم چهارمی

ــد. ــكیل ش ــتان تش ــتی اس ــد زیس ــی پدافن اجرای

وی, بــا تاكیــد بــر ضــرورت ایجــاد آمادگــی الزم در تیمهــای دانشــگاه برای 

خدمــات رســانی هرچــه بهتــر در زمــان بــروز وقایــع ناگــوار و طبیعــی، از 

تشــكیل تیمهــای واكنــش ســریع در وقایــع  توســط معاونــت بهداشــتی 

ایــن دانشــگاه خبــر داد.

دكتــر خالــدی فــر، در ادامــه بــه ضــرورت كســب آمادگی بــرای پیشــگیری 

از بــروز وقایــع و بــه حداقــل رســاندن خســارات احتمالــی حــوادث اشــاره 

داشــت و افــزود: دانشــگاه علــوم پزشــكی شــهركرد تاكنــون بــا همــكاری 

ــی از  ــوارض ناش ــارات و ع ــرل خس ــط در كنت ــای مرتب ــازمان ه ــایر س س

طغیــان بیماریهــا و مشــكالت زیســتی موفــق عمــل كــرده اســت.

ــتان  ــكی اس ــوم پزش ــگاه عل ــان دانش ــت ودرم ــبكه بهداش ــت ش سرپرس

ضعــف در زیرســاختها را تهدیــد بزرگــی در مدیریــت بحرانهــا عنــوان كــرد 

و بــر لــزوم همــكاری و تعامــل هرچــه بیشــتر ســازمانهای مرتبــط بــرای 

كســب آمادگــی بــرای مقابلــه بــا بحرانهــا تاكیــد كــرد.

پیام سرپرست محترم دانشگاه علوم پزشكی شهركرد به مناسبت روز جهانی بهداشت محیط

اولین جلسه كارگروه بهداشت سالمت و بیولوژیك در دانشگاه علوم پزشكی شهركرد برگزار شد
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وب دا؛ سرپرســت مركــز مدیریــت روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل دانشــگاه علــوم 

ــا  ــگاه ب ــئولین دانش ــدس، مس ــاع مق ــه دف ــبت هفت ــه مناس ــت: ب ــهركرد گف ــكی ش پزش

ــد. ــدار كردن ــاع مقــدس دی ــواده شــهید ۸ ســال دف خان

بــه گــزارش وب دا؛ ســید علــی درخشــان افــزود: همزمــان بــا ششــمین روز از ایــن هفتــه 

ــگاه،  ــری در دانش ــم رهب ــام معظ ــاد مق ــر نه ــئول دفت ــراه مس ــه هم ــگاه ب ــت دانش ریاس

ــدس ســید  ــر دانشــگاه مهن ــر امــور دانشــجویان شــاهد و ایثارگ معاونیــن و مشــاور و دبی

ــواده  ــوی از خان ــه عل ــرم شــهید عبدال ــواده محت ــزل خان ــا حضــور در من مســیح حســینی ب

ــد. ــرام كردن ــام شــامخ شــهدا ادای احت ــه مق ــی و ب ــوار دلجوی ــن شــهید بزرگ ای

وی، از حضــور مســئولین دانشــگاه در مراســم غبارروبــی شــهدا روز پنجشــنبه، همزمــان بــا 

آخریــن روز از هفتــه دفــاع مقــدس بــه همــراه مقامــات ارشــد اســتانی و مســئولین ســایر 

ادارات وارگان هــای اســتان خبــر داد. 

بــه گفتــه وی، ویــژه برنامــه هــای متنــوع و فرهنگــی متعــددی همزمــان بــا هفتــه دفــاع 

مقــدس در ســتاد دانشــگاه و واحدهــای تابعــه آن در حــال برگــزاری اســت.

وب دا؛ سرپرســت دانشــگاه علــوم پزشــكی، خدمــات بهداشــتی ودرمانــی چهارمحــال و بختیــاری، خدمــات نیروهــای اورژانــس ۱۱۵ را خطیــر 

و قابــل تقدیــر دانســت.

ــع  ــس ۱۱۵ اســتان در جم ــگاه هــای اورژان ــی مســئوالن شهرســتانی و پای ــر، درنخســتین گردهمای ــدی ف ــر ارســالن خال ــزارش وب دا؛ دكت ــه گ ب

سرپرســت و معــاون مركــز مدیریــت حــوادث و فوریتهــای پزشــكی و جمــع كثیــری از تكنســینهای ایــن مركــز، افــزود: تكنســین هــای فوریــت هــای 

پزشــكی بواســطه نجــات جــان مصدومــان حــوادث جــاده ای و غیــر جــاده ای و بیمــاران در شــرایطی اضطــراری, بســیار مهــم و سرنوشــت ســاز 

اســت.

ــوان نخســتین كســانی كــه خدمــات درمانــی و احیــای بیمــاران را در دقایــق و  ــه عن وی تصریــح كــرد: اعضــای تكنســین فوریتهــای پزشــكی ب

لحظــات اولیــه وقــوع حادثــه ارائــه مــی دهنــد نقشــی برجســته در ارائــه كیفــی خدمــات درمانــی بــه بیمــاران ایفــا مــی كننــد. 

سرپرســت دانشــگاه علــوم پزشــكی چهارمحــال و بختیــاری بــا اشــاره بــه قابلیتهــای اورژانــس ۱۱۵ ایــن اســتان از تالشــهای شــبانه روزی یكایــك 

فعــاالن در ایــن حــوزه تقدیــر كرد.دكتــر خالــدی فــر افــزود: خدمــات اعضــای فوریتهــای پزشــكی نــزد مــردم قابــل تقدیــر و قطعــًا در پیشــگاه 

خداونــد متعــال دارای اجــر عظیمــی اســت. 

وی در پایان برای تالش گران این عرصه سالمتی و توفیق روز افزون در خدمت به مردم آرزو كرد. 

دیدار ریاست و مسئولین دانشگاه علوم پزشكی شهركرد با خانواده شهید علوی

خدمات اعضای تكنسین فوریتهای پزشكی قابل تقدیر است
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وب دا، سرپرســت دانشــگاه علــوم پزشــكی و خدمــات بهداشــتی و درمانــی چهارمحــال و بختیــاری در پیامــی درگذشــت 

نابهنــگام دانشــجوی رشــته پزشــكی دانشــگاه علــوم پزشــكی شــهركرد را تســلیت گفــت.

به گزارش وبدا، در پیام دكتر ارسالن خالدی فر آمده است: 

هوالباقی

"اناهللا و اناالیه راجعون"

ــدار  ــگاهی را داغ ــه دانش ــگاه ، جامع ــاء دانش ــوی از اعض ــگام عض ــرگ  نابهن ــاوری ،م ــال ناب ــر، در كم ــف واف ــراز تأس ــا اب ب

ــود. ــاك نم ــن آب و خ ــان ای ــی از جوان ــران یك هج

ایــن پیــام مــی افزایــد: درگذشــت ناگهانــی خانــم زهــره قاســمی از دانشــجویان رشــته پزشــكی دانشــگاه علــوم پزشــكی 

شــهركرد ، غــم و انــدوه فراوانــی را بــر قلــوب جامعــه دانشــگاهی علــوم پزشــكی نشــاند.

اینجانــب بــه نوبــه خــود، ایــن مصیبــت جانســوز را حضــور خانــواده آن عزیــز از دســت رفتــه بــه ویــژه والدیــن معــززش 

و همچنیــن بــه دانشــجویان عزیــز باالخــص همكالســیهای آن مرحومــه و نیــز اعضــاء هیئــت علمــی و پرســنل دانشــگاه 

تســلیت عــرض مــی نمایــم و از درگاه خداونــد متعــال بــرای آن عزیــز ســفر كــرده، رحمــت وافــر و بــرای خانــواده وی، صبــر 

و شــكیبایی وافــر مســئلت مــی نمایــم.

سرپرســت دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد در خصــوص عــدم تحــرک 

کافــی مــردم اســتان هشــدار داد.

وب دا؛ سرپرســت دانشــگاه علــوم پزشــکی، خدمــات بهداشــتی و درمانی 

چهارمحــال و بختیــاری بــا بیــان اینکــه ایــن اســتان از نظــر عــدم تحــرک 

ــر  ــئولین ام ــای دارد، از مس ــور ج ــتان اول کش ــه اس ــن س ــی در بی بدن

خواســت در ایــن خصــوص چــاره اندیشــی کننــد.

ــزود: ورزش و تحــرک  ــر اف ــدی ف ــر ارســالن خال ــزارش وب دا؛ دکت ــه گ ب

بدنــی از مباحــث مهــم در تامیــن، حفــظ و ارتقــاء ســالمت و از عوامــل 

مهــم در پیشــگیری از ابتــال افــراد بــه بیمــاری هــا اســت.

وی تصریــح کــرد: اهمیــت ورزش و داشــتن فعالیــت بدنــی مناســب بــه 

انــدازه ای اســت کــه تمامــی افــراد در هرگــروه ســنی و در هــر شــرایطی 

را در بــر مــی گیــرد.

ــال  ــده در س ــل آم ــای بعم ــی ه ــق بررس ــت: طب ــر گف ــدی ف ــر خال دکت

ــال و  ــت در چهارمح ــی جمعی ــت بدن ــور وضعی ــطح کش ــته در س گذش

ــن  ــال ای ــا ۶۴ س ــراد ۱۸ ت ــد از اف ــوده و ۹۰ درص ــب نب ــاری مناس بختی

ــد. ــی دارن ــت بدن ــه فعالی ــر از ۶۰ دقیق ــه کمت ــتان در هفت اس

وی اضافــه کــرد: ایــن درحالــی اســت کــه اســتاندارد زمــان تع�ــن شــده 

بــرای فعالیــت بطــور متوســط ۱۵۰ دقیقــه و بطــور شــدید ۷۵ دقیقــه در 

هفتــه اســت.

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

ــن  ــان ای ــت زن ــه وضعی ــن زمین ــت: در ای ــاری گف ــال و بختی چهارمح

ــت. ــر اس ــده ت ــران کنن ــیار نگ ــتان بس اس

ــات و فضاهــای ورزشــی مناســب  ــود امکان ــرد: کمب وی خاطــر نشــان ک

بــرای بانــوان و فراهــم نشــدن زیــر ســاخت هــای الزم بــرای گســترش 

ورزش هــای همگانــی موجــب شــده اســت تــا بانــوان فرصــت کمتــری 

ــن  ــند و همی ــته باش ــی داش ــای ورزش ــت ه ــه فعالی ــن ب ــرای پرداخت ب

مســئله موجــب شــده اســت تــا بیشــتر در معــرض عوامــل خطــر بــرای 

ابتــال بــه انــواع بیماریهــای مزمــن قــرار بگیرنــد.

ــه وقــوع ســاالنه ۴هــزار مــرگ و میــر در  ــا اشــاره ب ــر ب دکتــر خالــدی ف

اســتان چهارمحــال و بختیــاری گفــت: ۵۰درصــد از ایــن مــرگ و میــر هــا 

ناشــی از ابتــال افــراد بــه بیمــاری هــای قلبــی و عروقــی اســت.

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

چهارمحــال و بختیــاری، چاقــی، اضافــه وزن، عــدم تحــرک بدنــی کافــی، 

تغذیــه نامناســب، اســتعمال دخانیــات و الــکل را از عوامــل خطــر ابتــال 

بــه بیمــاری هــای مزمــن همچــون دیابــت، فشــار خــون بــاال ، ســرطان و 

بیمــاری هــای قلبــی و عروقــی عنــوان کــرد و بــر ضــرورت اصــالح شــیوه 

زندگــی افــراد تاكیــد كــرد.

ــای  ــتگاه ه ــی دس ــارکت تمام ــزوم مش ــه ل ــه ب وی در ادام

ــگ  ــروج فرهن ــالمت و ت ــن س ــر تامی ــی در ام متول

ورزش همگانــی و داشــتن تحــرک بدنــی کافــی 

بــرای داشــتن زندگــی ســالم تاکیــد کــرد و افــزود: 

بــدون مشــاركت، همدلــی و احســاس مســئولیت 

تمامــی متولیــان، تحقــق اهــداف حــوزه ســالمت 

ــود. ــر نخواهــد ب عمــالً امــكان پذی

پیام تسلیت سرپرست دانشگاه علوم پزشكی در پی درگذشت زهره قاسمی دانشجوی رشته پزشكی دانشگاه

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در خصوص عدم تحرک کافی مردم استان هشدار داد
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وب دا؛ مشــكالت بهداشــتی و درمانــی و پیگیــری احــداث اورژانــس ۱۱۵ شــهر فرادنبــه 

ــوم پزشــكی و  ــا حضــور اعضــای شــورای ایــن شــهر در دفتــر سرپرســت دانشــگاه عل ب

خدمــات بهداشــتی و درمانــی اســتان بررســی شــد.

بــه گــزارش وب دا؛ اعضــای شــورای شــهر فرادنبــه و مدیــر عامــل مجمــع خیرین ســالمت 

اســتان در بیســت و ششــمین روز از مهــر مــاه جــاری بــا حضــور در دفتــر دكتــر ارســالن 

خالــدی فــر بــا وی پیرامــون مســائل و مشــكالت بهداشــتی و درمانــی و رونــد پیگیــری 

احــداث اورژانــس ۱۱۵ ایــن شــهر گفــت و گــو و تبــادل نظــر كردنــد.

گفتنــی اســت، در ایــن جلســه تعمیــرات اساســی مركــز بهداشــت و درمــان شــهر فرادنبه،  

ــس جــاده ای و شــهری و  ــگاه اورژان ــد و احــداث پای ــری جدی ــز خی حصــار كشــی مرك

تامیــن یونیــت دندانپزشــكی جدیــد بــرای مركــز بهداشــتی و درمانــی ایــن شــهر از ســوی 

اعضــای شــورای شــهر مطــرح و دســتورات الزم بــرای پیگیــری مطالبــات اعضــا از ســوی 

دكتــر خالــدی فــر صــادر شــد.

وب دا؛ مشــاور رئیــس دانشــگاه در امــور بانــوان و خانــواده گفــت: 

همایــش پیشــگیری و آگاهــی بخشــی در مــورد ســرطان ســینه و 

ــوم  ــگاه عل ــاغل در دانش ــوان ش ــژه بان ــی وی ــی و عروق ی قلب بیماری

ــد. ــزار ش ــهركرد برگ ــكی ش پزش

ــا  ــش ب ــن همای ــزود: ای ــی اف ــه فتاح ــر پروان ــزارش وب دا؛ دكت ــه گ ب

همــكاری معاونــت اجتماعــی، امــور بانــوان و معاونــت بهداشــتی 

دانشــگاه بــا حضــور جمــع كثیــری از بانــوان شــاغل در ســتاد و واحدهــای 

تابعــه دانشــگاه در آخریــن روز از مهرمــاه در ســالن اجتماعــات ابــن ســینای 

ــد. ــزار ش ــه برگ ــع رحمتی مجتم

وی، هــدف از برگــزاری ایــن همایــش را ارتقــاء ســطح آگاهــی بانــوان در 

ــی  ــت فیزیك ــش فعالی ــی و افزای ــی و عروق ــای قلب ــاری ه ــوص بیم خص

ــرد. ــوان ك ــان در راســتای پیشــگیری از بیمــاری هــا عن آن

بــه گفتــه وی،  در ایــن همایــش ضمــن بررســی وضعیــت بیماریهــای قلبــی 

ــاری،  ــال و بختی ــتان چهارمح ــور و اس ــان، كش ــطح جه ــی در س و عروق

ی پیشــگیری و كنتــرل بیمــاری هــا بــه ویــژه بیمــاری هــای ســرطان  راه

و قلبــی و عروقــی توســط معــاون بهداشــتی دانشگاه، اســاتید و پزشــكان 

متخصــص بیــان شــد.

دكتــر فتاحــی همچنیــن، از تقدیــر از بانــوان فعــال در حــوزه هــای مختلــف 

از جملــه ترویــج فرهنــگ عفــاف و حجــاب،  نمــاز اول وقــت و جماعــت ، 

 فعالیــت هــای ورزشــی و حــوزه ســالمت بــا اهــدای لــوح ســپاس و هدایــا 

تقدیــر بــه عمــل آمــد.

بــه گــزارش وب دا؛ دکتــر ارســالن خالــدی فــر در دیــدار بــا دکتــر ملــک زاد در تشــریح وضعیــت تحقیقــات 

و پژوهــش در دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد اظهــار داشــت: ایــن دانشــگاه در تولیــد علــم رتبــه ۱۵ و از 

لحــاظ رتبــه كلــی تحقیقــات و پژوهشــی در بیــن ۶۴ دانشــگاه علــوم پزشــكی كشــور رتبــه ۱۲ را كســب كــرده 

اســت.

ــه نخســت در حــوزه  ــدار از کســب رتب ــن دی ــن در ای ــکی شــهرکرد، همچنی ــوم پزش سرپرســت دانشــگاه عل

پژوهشــی بــرای چهاردهمیــن ســال متوالــی و رتبــه نخســت تولیــد علــم در بیــن دانشــگاه هــای هــم تــزار 

ــر داد. خب

گفتنــی اســت، در ایــن دیــدار بــر تجهیــز و توســعه زیــر ســاختهای مرکــز آزمایشــگاه جامــع ســالمت تاکیــد و 

در ایــن خصــوص دســتور مســاعدت ویــژه از ســوی دکتــر ملــک زاده صــادر شــد.

وب دا؛ سرپرســت دانشــگاه علــوم پزشــکی، خدمــات بهداشــتی و درمانــی 

چهارمحــال و بختیــاری از انتخــاب شــعار " پژوهــش تقاضــا محــور و تجاری 

ــش و  ــه پژوه ــرای هفت ــتغال " ب ــد و اش ــای تولی ــاوری: زیربن ــازی فن س

ــر داد. ــاوری ســال ۹۶ خب فن

بــه گــزارش وب دا؛ دکتــر ارســالن خالــدی فــر افــزود: چهــارم لغایــت دهــم 

آذرمــاه بعنــوان هفتــه پژوهــش و فنــاوری نامگــذاری و بــرای هــر یــک از 

ایــام ایــن هفتــه یــک شــعار انتخــاب شــده اســت.

ــش و  ــعار "پژوه ــا ش ــاه ب ــارم آذرم ــرد: چه ــح ک وی تصری

ــا  ــاه ب ــم آذرم ــه"، پنج ــوزش و مدرس ــش آم ــاوری ، دان فن

ــا  ــاه ب ــم آذرم ــت"، شش ــاوری، صنع ــش و فن ــعار "پژوه ش

شــعار "پژوهــش و فنــاوری ، ایــده و خالقیــت"، هفتــم آذرمــاه 

ــتم  ــی"، هش ــاد مقاومت ــاوری، اقتص ــعار"پژوهش و فن ــا ش ب

آذرمــاه بــا شــعار "پژوهــش و فنــاوری ، حــوزه و دانشــگاه" و 

نهــم و دهــم آذرمــاه بــه ترتیــب بــا شــعار هــای "پژوهــش 

دیدار اعضای شورای شهر فرادنبه با سرپرست دانشگاه علوم پزشكی وخدمات بهداشتی ودرمانی چهارمحال و بختیاری

برگزاری همایش پیشگیری و آگاهی بخشی در مورد سرطان سینه و بیماری های قلبی و عروقی

پژوهش تقاضا محور و تجاری سازی فناوری: زیربنای تولید و اشتغال

دیدار ریاست دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد با معاون معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت 

در خصوص اعتبارات پژوهشی



7

ــتی و  ــات بهداش ــکی، خدم ــوم پزش ــگاه عل ــت دانش وب دا؛ سرپرس

ــاه ، روز  ــان م ــیدن ۱۷ آب ــرا رس ــاری ، ف ــال و بختی ــی چهارمح درمان

جهانــی رادیولــوژی را بــه تمامــی پزشــکان، دانشــجویان و همــکاران 

ــن عرصــه تبریــک گفــت. فعــال در ای

بــه گــزارش وب دا؛ دکتــر ارســالن خالــدی فــر افــزود: نامگــذاری ایــن 

روز فرصتــی اســت بــرای تقدیــر از تالشــگرانی کــه علــی رغــم تمامــی 

ــه  ــه خدمــت ب ــرای ارائ ســختی هــا و خطــرات از هیــچ کوششــی ب

مــردم دریــغ نمــی کننــد.

وی، بــا اشــاره بــه آثــار و فوایــد بــی بدیــل ایــن علــم بــرای تشــخیص 

و درمــان بیمــاری افــزود: بنــده بــه نوبــه خــود از زحمــات دلســوزانه 

و خالصانــه پرتونــگاران و رادیولوژیســت هــای عزیــز در تشــخیص و 

آرامــش آالم دردمنــدان، تشــکر و قــدر دانــی مــی نمایــم.

بــر اســاس ایــن گــزارش، ۸ نوامبــر مصــادف بــا ۱۷ آبــان مــاه ســالروز 

کشــف اشــعه ایکــس توســط رونتگــن دانشــمند آلمانــی بــه عنــوان 

روز رادیولــوژی نامگــذاری شــده اســت.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد از سوی مشاور وزیر بهداشت مورد تقدیر قرار گرفت.

ــر و  ــژاد، مشــاور وزی ــاس زارع ن ــر عب ــوم پزشــکی شــهرکرد از ســوی دکت وب دا؛ سرپرســت دانشــگاه عل

رئیــس مرکــز روابــط عمومــی و اطــالع رســانی وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی مــورد تقدیــر 

قــرار گرفــت.

ــده اســت؛  ــر آم ــدی ف ــر ارســالن خال ــه دکت ــوح ســپاس خطــاب ب ــن ل ــن ای ــزارش وب دا؛ در مت ــه گ ب

بــدون شــک توفیــق کســب رتبــه غرفــه فعــال در بیســت و ســومین نمایشــگاه بیــن المللــی مطبوعــات 

و خبرگــزاری هــا مرهــون توجــه و حمایــت و تعامــل مدیــران عالــی نظــام ســالمت بــا رســانه هــا اســت.

ــت و  ــه وب دا در بیس ــر در غرف ــدی ف ــر خال ــه دکت ــرم و صمیمان ــور گ ــه از حض ــژاد در ادام ــر زارع ن دکت

ــت. ــرده اس ــی ک ــر و قدردان ــا تقدی ــزاری ه ــات و خبرگ ــی مطبوع ــن الملل ــگاه بی ــومین نمایش س

ــزاری هــا پنجــم لغایــت  ــی مطبوعــات و خبرگ ــی اســت، بیســت و ســومین نمایشــگاه بیــن الملل گفتن

ــزار شــد. ــان مــاه جــاری در محــل مصــالی امــام خمینــی (ره) تهــران برگ دوازدهــم آب

و فناوری، مهــارت و کار آفرینــی"، "پژوهــش و فنــاوری ، 

ــت. ــده اس ــی ش ــی" معرف ســرمایه مل

ــه  ــه ب ــتان در ادام ــکی اس ــوم پزش ــگاه عل ــت دانش سرپرس

ــاره  ــش اش ــوزه پژوه ــگاه در ح ــن دانش ــای ای ــت ه موفقی

داشــت و افــزود: کســب رتبــه برتــر پژوهشــی بــرای 

چهاردهمیــن ســال متوالــی از جملــه ایــن موفقیــت اســت.

ــجویی  ــات دانش ــه تحقیق ــزود: کمیت ــر اف ــدی ف ــر خال دکت

ــه اول را  ــته رتب ــالهای گذش ــی س ــار ط ــن ب ــرای اولی ــز ب ــگاه نی ــن دانش ای

در بیــن کمیتــه تحقیقــات دانشــجویی دانشــگاه هــای همتــراز را بدســت 

ــت. آورده اس

ــه گفتــه وی، ایــن کمیتــه در ســال ۲۰۱۴ رتبــه ســوم، ۲۰۱۵ رتبــه دوم و در  ب

ســال ۲۰۱۶ موفــق بــه کســب رتبــه اول شــده اســت.

پیام تبریک سرپرست دانشگاه به مناسبت روز جهانی رادیولوژی

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد از سوی مشاور وزیر بهداشت مورد تقدیر قرار گرفت
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ــالن  ــر ارس ــوی دکت ــده از س ــادر ش ــلیت ص ــام تس ــن پی ــزارش وب دا؛ مت ــه گ ب

ــت: ــرح اس ــن ش ــر بدی ــدی ف خال

بسم رب المجاهدین

ْحَیاء ِعنَد َربِِّهْم ُیْرَزُقوَن
َ
ْمَواًتا َبْل أ

َ
َوالَ َتْحَسَبنَّ الَِّذیَن ُقِتُلوْا ِفی َسِبیِل اِهللا أ

هرگــز کســانى را کــه در راه خــدا کشــته شــده  انــد مــرده مپنــدار بلکــه زنــده  انــد 

کــه نــزد پروردگارشــان روزى داده مــى شــوند (ســوره آل عمــران آیــه ۱۶۹)

بازگشــت ایــن شــهید گرانقــدر پــس از ســال هــا دوری بــه زادگاهــش، مایــه عــزت 

ــادت های آن  ــره رش ــادآور خاط ــورمان و ی ــه از کش ــن خط ــردم ای ــربلندی م و س

غیورمــردان و ایثارگــران بزرگــوار اســت و بنــده ضمــن عــرض تبریــک و تســلیت بــه 

هــم اســتانیهای عزیــز و خانــواده مکــرم ایشــان، از درگاه خداونــد متعــال بــرای آن 

عزیــز ســفر کــرده بــه معــراج، همنشــینی بــا ســید الشــهدا(ع) و بــرای بازمانــدگان 

محتــرم صبــر و شــکیبایی مســئلت مــی نمایــم.

گفتنــی اســت، پیکــر مطهــر دو شــهید تــازه تفحــص شــده، «علیرضــا روشــن» و 

شــهید «محمدرضــا توکلــی زانیانــی» از شــهدای مقــدس ژاندارمــری کــه در تاریــخ 

ــد پــس از  ــل آمده ان ــه فیــض شــهادت نائ ــدات ب ــه زبی ــاه ۱۳۶۷ در منطق ۲۱ تیرم

ــه زادگاهشــان بازخواهــد گشــت. ســال ها دوری ب
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وب دا؛ سرپرســت دانشــگاه علــوم پزشــکی، خدمــات بهداشــتی و درمانــی چهارمحــال 

و بختیــاری، شــهادت شــهید مدافــع حــرم علیرضــا جیــالن را بــه ملــت شــهید پــرور 

ــن شــهید  ــزز ای ــواده مع ــاری و خان ــژه مــردم چهارمحــال و بختی ــران اســالمی بوی ای

تبریــک و تســلیت گفــت.

بــه گــزارش وب دا؛ دکتــر ارســالن خالــدی فــر بــا اشــاره بــه گذشــت و ایثــار رزمنــدگان 

در جبهــه هــای حــق علیــه باطــل و مدافعــان حــرم حضــرت زینــب«ع» افــزود: ایثــار 

ــرای حفــظ ارزش هــای اســالمی و دفــاع از حــق  و گذشــت مدافعــان و داوطلبیــن ب

ــرت  ــن حض ــام خونی ــی از قی ــت و تأس ــل بی ــب اه ــای مکت ــه ه ــه از آموخت برگرفت

اباعبدالحســین«ع» در مقابــل دســتگاه جــور و ســتم یزیــدی و اعتقــاد عمیــق و غیــرت 

ملــی اســت و شــهادت ایــن عزیــزان مانــع از تــالش و باعــث بــی انگیزگــی جوانــان 

غیــور ایرانــی نخواهــد شــد.

وی تصریــح کــرد: فرهنــگ شــهید و شــهادت تــا همیشــه تاریــخ، در بیــن ملت ســرافراز 

ایــران اســالمی ارزشــمند، قابــل احتــرام و تحســین برانگیــز اســت لــذا بنــده بــه نوبــه 

خــود و بــه نمایندگــی از خانــواده بــزرگ دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان ضمــن ادای 

احتــرام بــه خانــواده هــای معــزز شــهدا بویــژه شــهدای مدافــع حــرم و خانــواده شــهید 

ــو درجــات و  ــن شــهید عل ــرای ای ــال ب ــد متع ــالن از درگاه خداون ــوار علیرضــا جی بزرگ

بــرای بازماندگانــش طلــب صبــر جمیــل دارم.

گفتنــی اســت، شــهید علیرضــا جیــالن از اهالــی محتــرم شهرســتان بروجــن بــود کــه 

بــه دســت گروهــک هــای تکفیــری بــه فیــض شــهادت نایــل آمــد.

وب دا؛ سرپرســت دانشــگاه علــوم پزشــکی، خدمــات بهداشــتی و 

درمانــی چهارمحــال و بختیــاری، فــرا رســیدن ســالگرد حماســه ۱۶ آذر 

ــژه  ــه وی ــور ب ــگاهی کش ــی و دانش ــه علم ــه جامع ــجو را ب و روز دانش

ــه  ــگران عرص ــی تالش ــگاه و تمام ــن دانش ــاتید ای ــجویان و اس دانش

ــت. ــک گف ــی تبری ــم آموزش ــش و عل دان

بــه گــزارش وب دا؛ دکتــر ارســالن خالــدی فــر افــزود: کشــور در مســیر 

رشــد و توســعه نیازمنــد تــالش مجدانــه همــه کســانی اســت کــه بــه 

ــای  ــوزه ه ــه در ح ــر فرهیخت ــذار و قش ــر گ ــر و تاثی ــوان ارکان موث عن

مختلــف بویــژه تربیــت نیــروی انســانی ایفــای نقــش مــی نماینــد.

ــرای  ــزه و تــالش دانشــجویان ب ــان انگی ــن می ــرد: در ای وی تصریــح ک

انــد  کســب مــدارج علمــی و حرکــت در مســیر پژوهــش و فنــاوری می

در رشــد و بالدگــی کشــور شــتاب ایجــاد نمایــد.

دکتــر خالــدی فــر در ادامــه، ضمــن تقدیــر از دانشــجویانی کــه بهتریــن 

ــاص  ــوزی اختص ــم آم ــش و عل ــب دان ــه کس ــود را ب ــر خ ــالهای عم س

نــد از ایــن عزیــزان خواســت تــا از فرصــت هــای پیــش رو بــرای  داده

بهــره منــدی هرچــه بیشــتر بــرای کســب مهــارت علمــی و عملــی بــرای 

ورود بــه عرصــه هــای کار و تولیــد اســتفاده نمایــد.

ــه  ــرای رســیدن ب ــران ب ــوری اســالمی ای ــرد: جمه وی خاطــر نشــان ک

ــل  ــهادت خی ــادت و ش ــون رش ــی مره ــرور آفرین ــای غ ــن روز ه چنی

ــول  ــه اص ــد ب ــمند و پایبن ــای ارزش ــان ه ــان و انس ــی از جوان عظیم

ــتادگی  ــردی و ایس ــان از پایم ــت و ۱۶ آذر، نش ــادی اس ــی و اعتق اخالق

ــادت  ــاد آور رش ــلطه دارد و ی ــام س ــر نظ ــلمان در براب ــجوی مس دانش

ــر تیرهــای اســتعماری  ــه ســینه خــود را در براب دانشــجویانی اســت ک

ــت  ــتکباری مل ــد اس ــاد ض ــان فری ــذر زم ــد و در گ ــپر کردن ــمن س دش

ــد. ــانده ان ــان رس ــوش جهانی ــه گ ــران را ب ای

ــک  ــدون ش ــت: ب ــهرکرد گف ــکی ش ــوم پزش ــگاه عل ــت دانش سرپرس

دانشــجویان فرهیختــه کشــور مــا بــا ســالح علــم و دانــش و اخــالق و 

بصیــرت سیاســی و در ســایه منویــات مقــام معظــم رهبــری در مســیر 

ــور را در  ــرد و كش ــد ک ــت خواهن ــالمی حرک ــالب اس ــای انق ــان ه آرم

ــد رســاند. ــاری خواهن ــی ی مســیر رشــد و بالندگ

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد شهادت علیرضا جیالن را تبریک و تسلیت گفت

پیام تبریک سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد به مناسبت روز دانشجو
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وب دا؛ سرپرســت دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد، 

بــا حضــور در آ�ــن افتتاحیه جشــنواره و نمایشــگاه 

ــر  ــوزی ب ــش آم ــنواره دان ــش وجش ــه پژوه هفت

و  پژوهشــی  هــای  فعالیــت  توســعه  ضــرورت 

ــه ضــرورت فعالیــت هــای  توجــه هرچــه بیشــتر ب

پژوهشــی در راســتای پیشــرفت همــه جانبــه 

ــوژی هــای  ــه تکنول ــدی هــا ب ــع نیازمن کشــور و رف

ــرد. ــد ک ــا تاکی روز دنی

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

ــه موفقیــت هــای  ــا اشــاره ب حاشــیه ایــن آئیــن ب

ــه  ــب رتب ــتان در کس ــکی اس ــوم پزش ــگاه عل دانش

برتــر پژوهشــی بــرای چهــارده ســال متوالــی در بین 

دانشــگاه هــای هــم تــراز افــزود: ایــن دانشــگاه در 

ــی  ــگاه کنون ــاء جای ــظ و ارتق ــا حف ــالش اســت ب ت

در راســتای تولیــد محصــول وکاربــردی کــردن 

ــد. ــت نمای ــی حرك ــتاوردهای پژوهش دس

ــوم  ــار داشــت: دانشــگاه عل ــر اظه ــدی ف ــر خال دکت

دســتاوردهای  غرفــه،  دو  برپایــی  بــا  پزشــکی 

ــد  ــته و امی ــش گذاش ــه نمای ــود را ب ــی خ پژوهش

ــته در  ــالهای گذش ــون س ــز همچ ــال نی ــت امس اس

ــای  ــتگاه ه ــه از دس ــورت گرفت ــای ص ــی ه ارزیاب

شــرکت کننــده در ایــن نمایشــگاه موفــق بــه کســب 

ــود. ــر ش ــن برت عناوی

گفتنــی اســت ، نمایشــگاه دســتاوردهای پژوهشــی 

ــت چهارشــنبه  ــارم لغای ــورخ چه اســتان از شــنبه م

مــورخ هشــتم آذرمــاه جــاری بــه مــدت یــک هفتــه 

ــگران در  ــدان و پژوهش ــه من ــد عالق ــت بازدی جه

ــر بــود. فرهنگســرای بــزرگ شــهرکرد دای

ــی  ــات بهداشــتی و درمان ــوم پزشــکی، خدم وب دا؛ سرپرســت دانشــگاه عل

چهارمحــال و بختیــاری گفــت: عفونــت HIV و بیمــاری ایــدز یکــی از 

مهمتریــن معضــالت بهداشــتی درمانــی اســت کــه بــر خــالف ســایر 

ی عفونــی کــه بیشــتر در کــودکان و ســالمندان بــروز مــی کنــد، در  بیماری

ــد. ــی باش ــر م ــایع ت ــال ش ــر فع ــان و قش نوجوان

بــه گــزارش وب دا؛ دکتــر ارســالن خالــدی فــر افــزود: ویــروس ایــن بیمــاری 

در انتشــار و گســترش خــود، نژاد، ملیــت، مــرز جغرافیایــی،  فرهنــگ ، مذهــب 

، ســن،  فقیــر،  غنــی و ... را نمــی شناســد.

ــا توجــه بــه ویژگــی هایــش شــامل دوره  وی تصریــح کــرد: ایــن بیمــاری ب

آلودگــی طوالنــی مــدت،  کشــندگی بــاال،  ناآگاهــی افــراد از راه هــای انتقــال و 

عــدم انتقــال بیمــاری و همچنیــن بــه دلیــل همــراه بــودن بــا رفتارهــای غیــر 

قابــل پذیــرش در جامعــه باعــث شــده،  افــرادی کــه آلودگــی آنهــا مشــخص 

ــوده  ــال آل ــه احتم ــد ک ــته ان ــر داش ــر خط ــای پ ــا رفتاره ــت و ی ــده اس ش

ــرس انــگ و تبعیــض اجتماعــی اقدامــی جهــت  شدنشــان وجــود دارد از ت

تشــخیص و تحــت مراقبــت بــودن خــود انجــام نمــی دهنــد و ایــن معضــل 

منجــر بــه گســترش بیشــتر بیمــاری مــی شــود.

دکتــر خالــدی فــر در ادامــه بــر لــزوم برنامــه ریــزی اجرایــی دقیــق، هماهنگی 

و مشــارکت همگانــی بــرای پیشــگیری و کنتــرل ایــن بیمــاری تاکیــد کــرد و 

افــزود: امــروزه پیشــرفت هــای علمــی چشــمگیری در درمــان ایــدز حاصــل 

شــده و قوانینــی بــرای محافظــت از بیمــاران وضــع شــده اســت؛ همچنیــن 

بشــر درک بهتــری از ایــن شــرایط دارد.

ــات  ــراد اطالع ــی از اف ــوز برخ ــه هن ــه اینک ــبت ب ــف نس ــراز تاس ــا اب وی، ب

درســتی از نحــوه محافظــت خــود و دیگــران از ایــن بیمــاری نــدارد افــزود: 

رابطــه جنســی محافظــت نشــده بــا فــرد مبتــال،  انتقــال خــون آلــوده، بــه 

ــودک در  ــه ک ــادر ب ــوده،  انتقــال از م اشــتراک گذاشــتن ســوزن و ســرنگ آل

بــارداری ، زایمــان و شــیردهی بعنــوان مهمتریــن علــل شــناخته شــده ابتــال 

ــروس اچ ای وی مطــرح هســتند. ــه وی ب

دکتــر خالــدی فــر بــا بیــان اینکــه اچ ای وی نوعــی ویــروس نقــص ایمنــی 

اســت کــه ســبب عفونــت ســلول هــای سیســتم ایمنــی و اختــالل عملکــرد 

د  آنــان مــی شــود و بــا پیشــرفت عفونــت، سیســتم ایمنــی ضعیف تر می

ــرفته  ــی پیش ــص ایمن ــندرم نق ــه س ــال ب ــا ۱۵ س ــد از ۱۰ ت ــت بع و در نهای

(ایــدز) منجــر مــی شــود اظهــار داشــت: تاکنــون هیــچ درمــان قطعــی بــرای 

ایــن بیمــاری شــناخته نشــده اســت ولــی داروهــای ضــد ویروســی درمانــی 

موجــود قادرنــد تعــداد ویروســها را در بــدن کاهــش و رونــد ســرعت بیمــاری 

ــرد ســالم را  ــد زندگــی یــك ف ــال بتوان ــرد مبت ــه طوریكــه ف ــد ب ــد نماین را كن

داشــته باشــد.

بــه گفتــه وی، بــر اســاس گــزارش ســازمان جهانــی بهداشــت در ســال ۲۰۱۶ 

ــن  ــه ای ــان ب ــر جه ــر در سراس ــال حاض ــر در ح ــون نف ــالدی، ۳۶.۷ میلی می

حضور سرپرست دانشگاه در آ�ن افتتاحیه جشنواره 

و نمایشگاه هفته پژوهش وجشنواره دانش آموزی
عفونت HIV و بیماری ایدز تهدیدی جدی برای نوجوانان و

 قشر فعال جامعه
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ویــروس مبتــال هســتند کــه از ایــن میــان ۲.۱ میلیــون نفــر را کــودکان زیــر ۱۵ 

ســال تشــکیل مــی دهنــد و ۱.۸ میلیــون نفــر آن بــه تازگــی بــه ایــن ویــروس 

مبتــال شــده انــد.

سرپرســت دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد اضافــه کــرد: همچنیــن ۵۳ درصــد 

ــتند  ــروس اچ ای وی هس ــه وی ــوده ب ــه آل ــودکان ک ــد ک ــن و ۴۳ درص از بالغی

درمــان دارویــی ضــد رتروویروســی دریافــت مــی كننــد و از هــر ۱۰ زن حاملــه 

مبتــال بــه اچ ای وی ۷ نفــر آنهــا بــرای پیشــگیری از انتقــال مــادر بــه كــودك از 

درمــان پروفیالكســی برخوردارنــد.

ــای  ــت داده ه ــع مدیری ــام جام ــاس نظ ــر اس ــزود: ب ــر اف ــدی ف ــر خال دکت

الکترونیــک اچ ای وی کشــور، تــا پایــان شــهریور ۹۶ مجموعــًا ۳۶هــزار و ۵۷۱ 

ــه ۸۳  ــت ک ــده اس ــزارش ش ــت و گ ــایی ،  ثب ــه اچ ای وی شناس ــال ب ــر مبت نف

درصــد آنــان را مــردان و ۱۷ درصــد را زنــان تشــکیل مــی دهنــد و ۵۲ درصــد 

ــا ۳۵ ســال هســتند. ــروه ســنی ۲۱ ت ــت شــده در گ ــوارد ثب م

ــناخته  ــوارد ش ــی از کل م ــزارش ده ــام گ ــن نظ ــاس ای ــر اس ــه داد: ب وی ادام

شــده تعــداد ۱۰هــزار و ۹۷ نفــر فــوت ثبــت شــده اســت و ۱۵ هــزار و ۳۴۵ نفــر 

نیــز وارد مرحلــه ایــدز (اج ای وی پیشــرفته) شــده انــد.

وی گفت:علــت ابتــال بــه اچ ای وی در بیــن کل مواردیکــه از ســال ۱۳۶۵ تاکنون 

در کشــور بــه ثبــت رســیده انــد بــه ترتیــب، تزریــق بــا وســایل مشــترک، در 

ــت از  ــرای محافظ ــی ب ــده و قوانین ــل ش ــدز حاص ــان ای ــری درم ــرف گی مص

بیمــاران وضــع شــده اســت؛ همچنیــن بشــر درک بهتــری از ایــن شــرایط دارد.

ــالع  ــا اط ــه: ب ــرای هم ــی ب ــالمتی حق ــعار "س ــاب ش ــه انتخ ــاره ب ــا اش وی ب

رســانی،  پیشــگیری ،  تشــخیص زودهنــگام، درمــان و حمایــت از مبتالیــان بــه 

ــان  ــر نش ــاه ) خاط ــدز (۱۴-۸ آذرم ــالع رســانی ای ــه اط ــرای هفت اچ ای وی"  ب

ــدز،  ــه ای ــر علی ــی ب ــارزه جهان ــد ســالهای گذشــته مب ــز همانن ــرد: امســال نی ک

بــر نقــش رهبــران و مدیریــت در ایــن مبــارزه تاکیــد دارد لــذا هــر یــک از مــا 

مــی توانیــم یــک پیشــگام و رهبــر در میــان خانــواده،  گــروه همســاالن،  تیــم 

ورزشــی،  جامعــه و یــا اجتمــاع خــود باشــیم و در همــه ســطوح فــرد بــه فــرد،  

مــردم، مــدارس،  خانــواده هــا و در محــل کار و مراســم عبــادی بایــد ایــن حــس 

ــرورزی  ــری ، مه ــده نگ ــوآوری،  آین ــا ن ــم ب ــا بتوانی ــردد ت ــاد گ ــئولیت ایج مس

ــدز پیشــگام  ــا گســترش ای ــه ب ــرای مقابل ــی ب ــل گرای ــت محــوری و عم ، عدال

شــویم و در مقابــل موانــع و مشــکالت صبــوری كنیــم.

سرپرســت دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد در پایــان اظهــار امیــدواری کــرد: 

بــا همدلــی، مشــارکت ســازمانها،  ادارات و همــه آحــاد جامعــه بتوانیــم گامــی 

موثــر در کنتــرل و مهــار HIV و ایــدز برداریــم.

وب دا؛ سرپرســت دانشــگاه علــوم پزشــکی، خدمات 

بهداشــتی و درمانــی چهارمحــال و بختیــاری در 

ــول  ــر از قب ــن تقدی ــران، ضم ــورای مدی ــه ش جلس

ــی  ــد مال ــرایط ب ــه ش ــزان، ب ــن عزی ــئولیت ای مس

ــد  ــران بای ــزود: مدی ــت و اف ــاره داش ــگاه اش دانش

مســتحکم در مقابــل مشــکالت بایســتند و مجموعه 

ــد. ــاری نماین ــش ی ــبرد اهداف ــرای پیش را ب

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

بیــان ایــن نکتــه از دکتــر هاشــمی، یکــی از اســاتید 

برجســته مدیریتــی در جلســه ای بــا حضــور روســا 

دانشــگاه هــا افــزود: داشــتن رویاهــای بلنــد 

پروازانــه از ویژگــی هــای مدیــران موفــق و مطــرح 

ــت. ــی اس ــی و جهان ــن الملل ــطح بی در س

ــد  ــه بای ــن اینک ــران در عی ــرد: مدی ــح ک وی تصری

رویاهــای بلنــد پروازانــه داشــته باشــند بایــد 

ــرای  ــان ب ــذر زم ــا و گ ــت ه ــت فرص ــه محدودی ب

ــته  ــه داش ــان توج ــه هایش ــردن برنام ــی ک عملیات

ــند. باش

ــزه و  ــوی و انگی ــر، داشــتن اراده ق ــدی ف ــر خال دکت

داشــتن روحیــه نشــاط را از دیگــر عوامــل موفقیــت 

مدیــران برشــمرد و افــزود: انتخــاب درســت تیــم و 

توجــه بــه انگیــزه و اهــداف زیرمجموعــه و داشــتن 

ــتن  ــود و داش ــع موج ــر از وض ــزی فرات ــه ری برنام

تفکــر و مشــورت خواهــی از افــراد صاحــب تفکــر، 

بــرای دســت یابــی بــه راه های پیشــرفت و توســعه 

ــر اســت. در حــوزه مدیریتــی موث

سرپرســت دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد در 

ــرای  ــد ب ــزوم پــرورش نیروهــای توانمن ــه ل ادامــه ب

مدیریــت امــور در آینــده تاکیــد کــرد و اظهــار 

داشــت: در ایــن میــان نبایــد از ایجــاد رضایتمنــدی 

ــد چــرا کــه  در نیروهــای درون ســازمانی غافــل مان

رضایــت اربــاب رجــوع بــه نوعــی وابســته و مرتبــط 

ــه دهنــدگان  ــان و ارائ ــا میــزان رضایتمنــدی کاركن ب

ــد. ــی باش ــه م ــت در مجموع خدم

وی در پایــان اظهــار امیــدواری کــرد: بــا همدلــی و 

همراهــی و مشــارکت تــک تــک پرســنل در تمامــی 

ــران شــاهد  ــح مدی ــت صحی ــژه مدیری ســطوح بوی

ــگاه  ــات دانش ــه خدم ــه جانب ــد هم ــعه و رش توس

ــه  ــدگان و ارائ ــت کنن ــر دریاف ــدی حداکث و رضایتمن

دهنــدگان خدمــات حــوزه ســالمت در اســتان 

ــیم. باش

مدیران باید محکم و استوار در برابر مشکالت بایستند و 

مجموعه را برای پیشبرد اهدافش یاری نمایند
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ــری در  ــم رهب ــام معظ ــی مق ــاد نمایندگ ــر نه ــئول دفت وب دا؛ مس

ــم  ــرآن و تعالی ــر ق ــت: اگ ــهرکرد گف ــکی ش ــوم پزش ــگاه عل دانش

ــه  قرآنــی را ســرلوحه کارهــا قــرار دهیــم، مدیریــت وظایــف محول

ــود. ــی ش ــان م ــان آس برایم

بــه گــزارش وب دا؛ حجــت االســالم والمســلمین حســین مولــوی 

در جلســه شــورای مدیــران در جمــع معاونیــن دانشــگاه،  روســای 

بیمارســتان هــا، شــبکه هــای بهداشــتی و درمانــی ، دانشــکده هــا 

و مراکــز و کلینیــک هــای تخصصــی درمانــی و آموزشــی و مدیــران 

ــی در  ــئولیت مدیریت ــن مس ــک پذیرفت ــدون ش ــزود: ب ــتادی اف س

شــرایط ســخت موجــب اجــر فــراوان در آخــرت خواهــد شــد.

ــار خــون  ــا نث ــه ب ــرد: پاســداری از دســتاوردهایی ک وی تصریــح ک

پــاک شــهدا و ایثــار و گذشــت عــده کثیــری از جوانــان از جانشــان 

بــه دســت آمــده اســت ســخت اســت امــا در برابــر کاری کــه شــهدا 

ــز  ــد ناچی ــام داده ان ــای آن انج ــام و ارزش ه ــاع از نظ ــرای دف ب

اســت.

وی ادامــه داد: قطعــًا یــادآوری ایــن نکتــه بــه قــوت قلــب و دادن 

انگیــزه بــرای مدیریــت هرچــه بهتــر مجموعــه در شــرایط ســخت 

کمــک کننــده خواهــد بــود.

ــن  ــری در ای ــم رهب ــام معظ ــی مق ــاد نمایندگ ــر نه ــئول دفت مس

دانشــگاه خاطــر نشــان کــرد: قبــول مســئولیت موجــب مــی شــود 

ــئولیت  ــخصی و مس ــار ش ــال و رفت ــی اعم ــرای تمام ــراد ب ــا اف ت

ــی پاســخ  ــگاه اله ــه اســت در پیش ــده گرفت ــر عه ــه ب ــی ک اجتماع

گــو باشــد.

ــاهد  ــد را ش ــال خداون ــه ح ــراد در هم ــر اف ــت: اگ ــار داش وی اظه

ــم  ــرآن و تعالی ــه ق ــد و ب ــود بدانن ــار خ ــال و رفت ــر اعم ــر ب و ناظ

ارزشــمند آن توجــه داشــته باشــند بــه ســادگی از عهــده وظایــف و 

ــد. ــد آم ــر خواهن ــه ب مســئولیت محول

حجــت االســالم و المســلمین مولــوی گفــت: بــا توجــه بــه اینکــه 

مدیــران و مســئولین و بــه طــور کلــی هــر فــردی در هــر جایگاهــی 

ــاب و  ــدت از حس ــک م ــدن ی ــپری ش ــس از س ــت پ ــن اس ممک

کتــاب خــود غافــل شــود افــزود: یــادآوری و تذکــر اینكــه متناســب 

بــا مســئولیت افــراد بایــد در پیشــگاه خداونــد پاســخ گــوی رفتــار 

خــود بــود مــی توانــد در حســاب رســی اعمــال خــود و تــالش و 

كوشــش بیشــتر بــرای داشــتن عملكــرد مطلــوب موثــر باشــد.

وی، در پایــان بــرای تمامــی مدیــران در مجموعــه آرزوی ســالمتی و 

موفقیــت روز افــزون نمــود.

اگر قرآن و تعالیم قرآنی را سرلوحه کارها قرار دهیم مدیریت 

وظایف محوله برایمان آسان می شود
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بــه گــزارش وب دا؛ عنایــت الــه ســمیع بــا اشــاره بــه ایــن فرمایــش مقــام 

معظــم رهبــری پیرامــون اهمیــت آمــار" آمــار پایــه و اســاس همــه برنامــه 

ریــزی هاســت." افــزود: اول آبــان مــاه در ایــران بــه عنــوان روز ملــی آمــار 

ــت  ــم بزرگداش ــاله مراس ــت و هرس ــده اس ــذاری ش ــزی نامگ ــه ری و برنام

ایــن روز در مرکــز آمــار ایــران، دانشــگاه هــا و ســایر ســازمانها برگــزار مــی 

گــردد. 

ــایر  ــد س ــز مانن ــهرکرد نی ــکی ش ــوم پزش ــگاه عل ــه وی، دانش ــه گفت ب

دانشــگاهها ایــن روز را بــا حضــور اســاتید آمار ، کارشناســان و دانشــجویان 

ــی دارد. ــاری گرامــی م آم

ســمیع تصریــح کــرد: در دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد واحــد آمــار از 

ــه دســتور ریاســت  ــاوری اطالعــات ب ــا واحــد فن مردادمــاه ســال ۱۳۹۵ ب

ــی از  ــار یک ــد آم ــون ، واح ــم اکن ــد و ه ــام گردی ــگاه ادغ ــت دانش وق

ــات دانشــگاه  ــاوری اطالع ــار و فن ــت آم ــه مدیری ــر مجموع واحدهــای زی

اســت.

ــر  ــک نف ــون دارای ی ــم اکن ــگاه ه ــار دانش ــد آم ــت: واح ــار داش وی اظه

ــت. ــار اس ــناس آم ــر کارش ــئول و دو نف ــناس مس کارش

ــوم پزشــکی  ــاوری اطالعــات دانشــگاه عل سرپرســت مدیریــت آمــار و فن

شــهرکرد، از اهــم فعالیتهــای صــورت گرفتــه در ســال آمــاری گذشــته بــه 

جمــع آوری اطالعــات مــورد نیــاز فرمهــای اقــالم مــورد نیــاز بــرای تصمیــم 

گیــری مدیــران در ســطح دانشــگاه و ارســال اطالعــات مربوطــه بــه وزارت 

متبــوع از طریــق پرتــال سیناســا اشــاره داشــت.

ســمیع، جمــع آوری، بررســی و کنتــرل اطالعــات مربــوط بــه طــرح 

آمارگیــری ســاالنه مراکــز بهداشــتی و درمانــی اســتان و ارســال اطالعــات 

بــه اســتانداری، تهیــه و تنظیــم گزارشــات آمــاری در قالــب نشــریات رونــد 

ــل  آمــوزش و پژوهــش، آمارهــای بیمارســتانی و بهداشــتی شــامل تحلی

ــاخص ــد ش ــی رون ــودار و بررس ــم نم ــدول و رس ــه ج ــا، تهی داده ه

ــت و  ــف مدیری ــطوح مختل ــه در س ــت ارائ ــف، جه ــالهای مختل ــی س ط

پاســخگویی بــه نیازهــای اطالعاتــی واحدهــای مختلــف دانشــگاه و ســایر 

نهادهــا و ســازمان هــا را از دیگــر فعالیــت هــای واحــد آن آمــار در ســال 

گذشــته برشــمرد.

وی افــزود: همچنیــن ایــن واحــد ضمــن بررســی وضعیــت نــرم افزارهــای 

موجــود در دانشــگاه و بررســی نــرم افزارهــای آمــاری مختلــف و انتخــاب 

ــاری در  ــیون آم ــامانه اتوماس ــدازی س ــت راه ان ــب جه ــزار مناس ــرم اف ن

ــای  ــزاری کارگاه ه ــا برگ ــز ب ــار مراک ــن آم ــازی رابطی ــد س ــتای توانمن راس

آموزشــی آمــاری تــالش نمــوده اســت.

ــه  ــزی ب ــه ری ــار و برنام ــش روز آم ــزاری همای ــه برگ ــه ب ــمیع در ادام س

مناســبت گرامــی داشــت روز آمــار در آبان ماه ســال گذشــته اشــاره داشــت 

و افــزود: در ســال جــاری نیــز مراســم بزرگداشــت روز آمــار در هفتــه اول 

آبــان مــاه بــا حضــور مســئولین ، اســاتید و کارشناســان مربوطــه در ســالن 

اجتماعــات معاونــت غــذا و داروی دانشــگاه برگــزار شــد.

وب دا؛ مشــاور رئیــس و سرپرســت مدیریــت بازرســی و ارزیابــی عملکــرد و رســیدگی بــه شــکایات دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد، از تشــکیل 

جلســه شــورای ارزیابــی عملکــرد ایــن دانشــگاه بــا حضــور ســركار خانــم دكتــر بهامیریــان از ســازمان برنامــه و بودجــه اســتان خبــر داد.

بــه گــزارش وب دا؛ علــی اکبــر رســتار افــزود: ایــن جلســه بــا حضــور مدیــران و کارشناســان واحدهــای مختلــف در نوزدهمیــن روز از آذرمــاه جــاری 

بــا محوریــت اعــالم نتایــج ارزیابــی عملکــرد دانشــگاه در ســال ۹۵ در ســالن اجتماعــات معاونــت غــذا و دارو تشــکیل شــد.

ــر اصــالح و ارتقــاء عملکــرد  ــی ب ــه رویکــرد کشــوری مبن ــا توجــه ب ــزود: ب ــر ضــرورت ارتقــاء عملکــرد دانشــگاه اف ــد ب ــا تاکی وی در ایــن جلســه ب

ــرد. ــا برنامــه هــای كشــوری حركــت خواهــد ك ــن راســتا و همــگام ب ــز در ای ــوم پزشــکی اســتان نی ، دانشــگاه عل دســتگاه

وی تصریــح کــرد: ازآنجایــی کــه اجــرای هــر برنامــه و انجــام هراقدامــی بــدون مبنــای علمــی موفــق نخواهــد بــود، انتخــاب افــراد توانمنــد و زبــده از 

واحدهــای مختلــف و آمــوزش کارشناســان مربوطــه در رأس برنامــه هــای ارزیابــی قــرار گرفتــه اســت.

گفتنــی اســت، نتایــج ارزیابــی عملکــرد دانشــگاه در ســال ۹۵ توســط کارشــناس مربوطــه خانــم فروزنــده در ادامــه ایــن جلســه اعــالم و مــورد بررســی 

قــرار گرفــت.

تشریح اهم وظایف واحد آمار به مناسبت روز جهانی آمار

جلسه شورای ارزیابی عملکرد دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد تشکیل شد
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وب دا؛ سرپرســت مدیریــت آمــار و فنــاوری اطالعــات دانشــگاه 

ــاری،  ــی چهارمحــال و بختی ــوم پزشــکی، خدمــات بهداشــتی و درمان عل

از برگــزاری کارگاه آموزشــی دو روزه اصــالح فرآیندهــا بــا محوریــت بهــره 

ــر داد. ــدل BPMN خب ــری از م گی

بــه گــزارش وب دا؛ عنایــت اهللا ســمیع افــزود: کارگاه مدلســازی فرایندهــا 

بــا نــرم افــزار BPMN از روز شــنبه ۲۵آذرمــاه جــاری بــه مــدت دو روز بــا 

حضــور مدیران، کارشناســان عضــو کمیتــه اصــالح فرٱیندهــای دانشــگاه 

و بــا دعــوت از کارشــناس فرآیندهــا دکتــر ســپه کار بــه عنــوان مــدرس در 

ســالن اجتماعــات مجتمــع رحمتیــه برگــزار شــد.

وی، بهــره گیــری از مــدل BPMN در فرآیندهــای کســب و کار و ایجــاد 

تغ�ــرات در راســتای بهبــود و کاهــش هزینــه هــا اعــم از هزینــه هــای 

ــت  ــه جه ــی ب ــگ فرآیندگرای ــاد فرهن ــانی و ایج ــروی انس ــع و نی مناب

ــان  ــی توســط صاحب ــه فرایندگرای ــی ب ــت هــای عملگرای خــروج از فعالی

ــوان کــرد. ــد هــا را از اهــداف برگــزاری کارگاه عن فرآین

ســمیع در پایــان خاطــر نشــان کــرد: BPMN ابــزار اصلــی در تکنولــوژی 

مدیریــت فرآیندهــای کســب و کار مــی باشــد کــه مزیــت اصلی اســتفاده 

از ایــن تکنولــوژی قابلیــت تبدیــل آن بــه زبانهایــی اســت كــه قابــل درك 

توســط سیســتم هــای نــرم افــزاری اســت.

ــی و  ــت بازرس ــت مدیری ــگاه و سرپرس ــس دانش ــاور رئی وب دا؛ مش

ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــکایات دانش ــه ش ــیدگی ب ــرد و رس ــی عملک ارزیاب

ــوق  ــت از حق ــه حمای ــه کمیت ــن جلس ــکیل اولی ــهرکرد، از تش ش

ــر داد. ــگاه خب ــن دانش ــدگان در ای ــرف كنن مص

بــه گــزارش وب دا؛ علــی اکبــر رســتار افــزود: ایــن جلســه 

در بیســت و هشــتمین روز از آذرمــاه جــاری بــا حضــور 

ــط  ــت رواب ــد IT ، مدیری ــت واح ــن، مدیری معاونی

عمومــی در دفتــر معاونــت توســعه مدیریــت و 

منابــع دانشــگاه برگــزار شــد.

وی تصریــح کــرد: کمیتــه حمایــت 

ــون  ــالغ دســتورالعمل قان ــه اب ــا توجــه ب ــده ب ــوق مصــرف کنن از حق

ــن  ــدگان از اســتانداری تشــکیل و در اولی حمایــت از حقــوق مصــرف کنن

جلســه رونــد اجــرای آئیــن نامــه حمایــت از حقــوق مصــرف کننــدگان را 

ــرار داد. ــی ق ــورد بررس م

برگزاری کارگاه آموزشی اصالح فرآینده ها در دانشگاه علوم پزشکی 

تشکیل اولین جلسه کمیته حمایت از حقوق مصرف کننده در دانشگاه علوم پزشکی 
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ــط و كار  ــالمت محی ــروه س ــت گ وب دا؛ سرپرس

معاونــت بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــكی، 

و  چهارمحــال  درمانــی  و  بهداشــتی  خدمــات 

بختیــاری از حضــور حــدود ۱۸۰ بــازرس بهداشــت 

ــام  ــای ای ــارت ه ــی و نظ ــه ای در بازرس ــط و حرف محی

ســوگواری ابــا عبدالحســین (ع) خبــر داد.

بــه گــزارش وب دا؛ بهمــن بنایــی افــزود: ایــن بازرســان كار 

نظــارت بــر ســالمت آب آشــامیدنی،  نــذورات ،  ذبــح دام و ... 

را در ســاعات اداری بــر عهــده دارنــد.

وی تصریــح كــرد: در ســاعات غیــر اداری و ایــام تعطیــل نیــز ۱۶ 

اكیــپ بازرســی در قالــب تیــم هــای ثابــت و ســیار مشــتمل بــر 

۳۵ بــازرس ، نظــارت و بازرســی از اماكــن عمومــی و مراكــز تهیــه و 

توزیــع مــواد غذایــی و ... را بــر عهــده دارنــد.

بنایــی اظهــار داشــت: دانشــگاه علــوم پزشــكی ایــن اســتان بطــور كلــی 

ــر اســاس دســتورالعمل  ــه طــی مــاه هــای محــرم و صفــر ب در دو مرحل

ــی  ــی م ــی خــود را پ ــت هــای نظارت ــط ، فعالی ــت بهداشــت محی مدیری

گیــرد.

ــدد در  ــای متع ــه ه ــكیل كمیت ــه تش ــه ب ــا توج ــرد: ب ــان ك ــر نش وی خاط

ــام محــرم،  كمیتــه  ــا ای ســطح اســتان جهــت مدیریــت مســائل مرتبــط ب

ــكی  ــوم پزش ــگاه عل ــه دانش ــر ب ــدی ف ــر خال ــت دكت ــه ریاس ــت ب بهداش

شــهركرد واگــذار گردیــده و در همیــن راســتا وظایفــی بــه معاونــت 

ــت. ــده اس ــول ش ــط و كار مح ــت محی ــروه بهداش ــتی و گ بهداش

وی تصریــح كــرد: هــر ســاله بر اســاس دســتورالعمل ابالغــی از ســوی وزارت 

بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــكی در خصــوص آمــوزش و پیشــگیری 

از بیمــاری هــای منتقلــه از آب و غــذا نیــز اقداماتــی صــورت مــی گیــرد.

وی بــا تاكیــد بــر لــزوم اســتفاده از ظــروف یكبــار مصــرف بــا پایــه گیاهــی 

و یــا ظــروف قابــل شســت و شــو بــرای توزیــع نــذورات ایــام محــرم افــزود: 

اســتفاده از ظــروف یكبــار مصــرف پالســتیكی و بــا پایــه نفتــی بــرای آب 

جــوش و غذاهــای چــرب و اســیدی موجــب خــروج مــواد ســرطان زا ایــن 

تركیبــات و اضافــه شــدن آن بــه مــواد غذایــی مــی شــود.

وی در ادامــه، بــا بیــان اینكــه عــده ای افــراد ســودجو در ایــام محــرم بــا 

ــوب و  ــی نامرغ ــواد غذای ــروش م ــه ف ــدام ب ــذورات اق ــع ن ــه توزی توجــه ب

ــه و  ــت و شناس ــالمت ، مرغوبی ــه س ــه ب ــد، توج ــی نماین ــد م ــی فاس حت

تاریــخ تولیــد و انقضــای مــواد غذایــی حیــن تهیــه آن و پرهیــز از خریــد 

مــواد غذایــی از دورگــردان و یــا مــكان هــای غیــر بهداشــتی را بــه افــراد بــه 

ویــژه توزیــع كننــده نــذورات توصیــه نمــود.

ــع آب  ــرای توزی ــراد ب ــدام برخــی از اف ــه اق ــا اشــاره ب ــن ب ــی ، همچنی بنای

شــرب در بیــن عــزاداران در كــوزه هــای ســفالی اظهــار داشــت: بــه علــت 

عــدم نظــارت و یــا امــكان كلــر زنــی مناســب و حتــی مانــدن آب در مــدت 

ــتی و  ــكالت بهداش ــروز مش ــال ب ــا احتم ــوزه ه ــن ك ــی در ای ــان طوالن زم

شــیوع بیمــاری وجــود دارد لــذا توصیــه مــی شــود عــزادارن عزیز آب شــرب 

مــورد نیــاز خــود را از شــبكه هــای آب آشــامیدنی و یــا بطــری هــای آب 

معدنــی ســالم تهیــه نماینــد.

وی در ادامــه بــه ذبــح غیــر بهداشــتی دام در هیــات و دســته های عــزاداری 

اشــاره داشــت و افــزود: بــا توجــه بــه اعتقــاد و تبدیــل شــدن ایــن اقــدام 

ــگ عمومــی اطــالع رســانی در خصــوص احــكام شــرعی و  ــك فرهن ــه ی ب

مســائل بهداشــتی از ســوی روحانیــون و رســانه هــای جمعــی ضــروری بــه 

نظــر مــی رســد.

سرپرســت گــروه ســالمت محیــط و كار معاونــت بهداشــتی دانشــگاه علــوم 

ــز  ــه اینكــه در ســال هــای گذشــته نی ــا توجــه ب ــرد: ب ــح ك پزشــكی تصری

شــبكه دام پزشــكی اقــدام بــه تع�ــن جایــگاه ذبــح دام در ســطح شــهرها 

نمــود امــا همچنــان جایــگاه هــای دارای اصــول و شــرایط بهداشــتی الزم 

بــا تمهیــدات الزم از جملــه تامیــن آب و محــل یــا ظــروف جمــع آوری خــون 

آبــه هــا فراهــم نشــده اســت، امــكان بــروز مشــكالت بهداشــتی جــدی در 

ایــن زمینــه نیــز وجــود دارد.

ــا محــل هــای جمــع آوری ظــروف  ــه ی ــی، فراهــم نمــودن ســطل زبال بنای

ــه  ــه نســبت ب ــی ك ــا ارگان های ــع شــده توســط اشــخاص ی ــذورات توزی ن

ــط و  ــت محی ــظ بهداش ــرای حف ــد را ب ــوده ان ــدام نم ــذورات اق ــع ن توزی

ــه در شــب  ــری ك ــكات دیگ ــزود: از ن ــزاداران الزم دانســت و اف ســالمت ع

پایانــی دهــه اول محــرم بایــد بــه آن توجــه داشــت، روشــن كــردن شــمع 

در كنــار امــام زادگان و اماكــن مقــدس و دود و آثــار باقــی مانــده از آن در 

ــر ســوء دارد. ــط تاثی ــی و نظافــت محی ــه در زیبای ــر اســت ك معاب

وی، ســالم ســازی میــوه و ســبزیجات پیــش از توزیــع آن در بیــن عــزاداران 

ــینی  ــزاداران حس ــالمت ع ــظ س ــت در حف ــز اهمی ــكات حائ ــر ن را از دیگ

عنــوان كــرد.

وی در پایــان خاطــر نشــان كــرد: شــهروندان و عــزاداران عزیــز مــی تواننــد 

مشــكالت بهداشــتی را بــا ســامانه ۱۹۰ اطــالع رســانی نماینــد تــا در اســرع 

وقــت نســبت بــه رفــع آن توســط بازرســان و اكیــپ هــای بهداشــتی اقــدام 

شــود.

انجام بازرسی و نظارت ها با حضور۱۸۰ بازرس بهداشت محیط و حرفه ای در ایام سوگواری ساالر و سید شهیدان ابا عبدالحسین(ع)

ــت بهداشــتی دانشــگاه  ــه ســالمت ســالمندان معاون وب دا؛ كارشــناس برنام

علــوم پزشــكی، خدمــات بهداشــتی و درمانــی چهارمحــال و بختیــاری گفــت: 

ــاء  ــت ارتق ــزی در جه ــه ری ــور، برنام ــالمندان كش ــت س ــه جمعی ــه ب ــا توج ب

ــدی ســالمندان یــك ضــرورت بشــمار مــی رود. توانمن

بــه گــزارش وب دا؛ بهمــن فروزنــده افــزود: بــر اســاس نتایــج سرشــماری مركــز 

آمــار ایــران در ســال ۱۳۹۵ هــم اكنــون ۷ میلیــون و ۴۱۴ هــزار و ۹۱ ســالمند در 

ایــران زندگــی مــی كننــد.

وی تصریــح كــرد: از ایــن تعــداد ۳ میلیــون ۷۵۵ هــزار و ۶۸۶ نفــر ســالمند زن 

و مابقــی را ســالمندان مــرد تشــكیل مــی دهنــد.

ــت  ــد جمعی ــالمندان ۹/۲۸ درص ــداد از س ــن تع ــت: ای ــار داش ــده اظه فروزن

ــد. ــی دهن ــكیل م ــور را تش كش

ــر  ــاری را ب ــال و بختی ــتان چهارمح ــالمندان اس ــت س وی، جمعی

اســاس ایــن سرشــماری ۸۲ هــزارو ۳۷۴ نفــر اعــالم كــرد و افــزود: 

ــی ســالمندان زن  ــرد و مابق ــر م ــداد ۴۰ هــزار و ۴۳۱ نف ــن تع از ای

هســتند.

ــت  ــد جمعی ــالمندان، درص ــالمت س ــه س ــناس برنام ــن كارش ای

ــرد. ــالم ك ــد اع ــدود ۸ درص ــتان را ح ــالمندان اس س

ــاركت  ــا مش ــر ب ــده ای بهت ــعار "آین ــه انتخــاب ش ــاره ب ــا اش وی ب

ســالمندان" بــرای هفتــه ملــی ســالمندان (دهــم لغایــت شــانزدهم 

ــاد و  ــورد ایج ــال در م ــی امس ــعار روز جهان ــزود: ش ــاه) اف مهرم

گســترش مشــاركت ســالمندان در خانــواده هایشــان و جامعــه بــه 

ــل و  ــاركت كام ــه مش ــیرهایی ك ــت و روی مس ــترده اس ــور گس ط

برنامه ریزی در جهت ارتقاء توانمندی سالمندان یك ضرورت است
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وب دا؛ معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــكی شــهركرد، از انتخــاب شــعار "آینــده ای بهتــر بــا مشــاركت ســالمندان" بــرای هفتــه ملــی ســالمندان 

خبــر داد. بــه گــزارش وب دا؛ دكتــر عبدالمجیــد فدایــی افــزود: هــر ســاله یكــم اكتبــر بعنــوان روز جهانــی ســالمند نامگــذاری گردیــده اســت. 

به گفته وی، امسال ۹ مهر ماه روز جهانی و دهم لغایت شانزدهم مهرماه بعنوان هفته ملی سالمند نامگذاری شده است.

وی تصریــح كــرد: ایــن نامگــذاری بــا توجــه بــه افزایــش جمعیــت ســالمندی در دنیــا و مشــكالت و بیماریهــای شــایع در دوره ســالمندی صــورت 

مــی گیــرد تــا خدمــات مــورد نیــاز ســالمندان نهادینــه شــده و بعنــوان چالــش هــای آینــده جوامــع در نظــر گرفتــه شــود و بــرای آنــان برنامــه 

ریــزی الزم صــورت گیــرد.

وی بــا بیــان اینكــه، امــروزه جمعیــت ســالمندان دنیــا بیــش از ۷۰۰ میلیــون نفــر اســت افــزود: در كشــور ایــران ایــن جمعیــت بالــغ بــر ۷ 

میلیــون نفــر (۹.۲٪) و جمعیــت ســالمندی اســتان چهــار محــال و بختیــاری حــدود ۸۰ هــزار نفــر (۸.۶٪) اســت.

وی خاطــر نشــان كــرد: ســالمندان مشــكالت متعــددی دارنــد كــه از نظــر كنتــرل ســالمت مــی بایســت بــه 

مراكــز جامــع خدمــات ســالمت ، پایگاههــا و خانــه هــای بهداشــت مراجعــه تــا از نظــر وضعیــت ســالمت 

و مراقبــت هــای دوره ســالمندی بهــره ببرنــد.

دكتــر فدایــی ادامــه داد: بیمارهایــی نظیــر دیابــت ، فشــارخون بــاال ، چربــی خــون بــاال ، خطــر ســقوط و عدم 

تعــادل ، آلزایمــر و... از جملــه مــواردی هســتند كــه چنانچــه مــورد پیگیــری و درمــان قــرار نگیرنــد عــوارض 

و هزینــه هــای زیــادی را بــه فــرد و جامعــه تحمیــل مــی كنــد.

وی اظهــار داشــت: ســالمندان بــا فراگیــری شــیوه هــای صحیــح زندگــی و مراقبــت هــای ادواری در مراجعــه 

بــه مراكــز جامــع خدمــات ســالمت مــی تواننــد از زندگــی ســالم تــری بهره شــوند.

ــه  ــای هفت ــن روزه ــریح عناوی ــه تش ــه ب ــاری در ادام ــال و بختی ــتان چهارمح ــت اس ــز بهداش ــس مرك رئی

ملــی ســالمندان اشــاره داشــت و افــزود: دوشــنبه دهــم مهرمــاه بعنــوان "روزســالمند،ایثارومقاومت" ، ســه 

شــنبه یازدهــم مهرمــاه بــا عنــوان "روزســالمند ومناســبت هــای مذهبــی"،  چهارشــنبه دوازدهــم و پنجشــنبه 

ســیزدهم مهرمــاه نیــز بــه ترتیــب بــا عناویــن " روزســالمند وســبك زندگــی ســالم " و " روزســالمند وامنیــت 

اجتماعــی " معرفــی شــده انــد.

ــب  ــه ترتی ــاه را ب ــه، چهاردهــم و شــنبه پانزدهــم مهرم ــرای جمع ــن انتخــاب شــده ب ــی، عناوی ــر فدای دكت

ــی" اعــالم  ــال تجرب ــزرگ وانتق ــزرگ، مادرب ــی" و " روز پدرب شــامل: "روز ســالمند، ارزش هــای فرهنگــی ودین

كــرد و افــزود: و " روزســالمند وســبك زندگــی ســالم" بــرای عنــوان آخریــن روز از هفتــه ملــی ســالمندان یعنــی 

یكشــنبه شــانزدهم مهرمــاه انتخــاب شــده اســت.

مؤثــر در ســنین پیــری را مطابــق بــا حقــوق، نیازهــا و ترجیحــات 

اولیــه ســالمندان پشــتیبانی مــی كننــد تمركــز مــی كنــد.

فروزنــده تصریــح كــرد: موضــوع امســال بــر ارتبــاط بیــن 

ی از اســتعدادها و مشــاركت ســالمندان و دســتیابی بــه  بهره

ــد  ــی مادری ــن الملل ــی بی ــه عمل ــتور كار ۲۰۳۰ و برنام ــرای دس اج

درســالمندی، كــه در حــال حاضــر در حــال انجــام ســومین بازبینــی 

ــد دارد. ــرار دارد تاكی ــود ق ــی خ ــد ارزیاب و رون

ــورد نظــر  ــخ م ــا ۲۰۳۰، تاری ــن ســالهای ۲۰۱۵ ت ــه وی، بی ــه گفت ب

بــرای اهــداف توســعه پایــدار، تعــداد ســالمندان در سراســر جهــان 

۵۶ درصــد افزایــش مــی یابــد و از ۹۰۱ میلیــون نفــر تــا بیــش از 

۱.۴ میلیــارد نفــر مــی رســد.

ــداد  ــاال از تع ــه ب ــداد ســالمندان۶۰ ســال ب ــا ســال ۲۰۳۰ تع ــه داد: ت وی ادام

ــا ۲۴ ســال بیشــتر خواهــد شــد. ــراد ۱۵ ت اف

ــه مشــاركت ســالمندان كــه  ــاز ب ــده گفــت: كامــالً واضــح اســت كــه نی فروزن

ــرای  ــا ب ــه تنه ــده، ن ــی ش ــر از آن قدردان ــده و كمت ــه ش ــده گرفت ــب نادی اغل

ــدار  ــرای فرایندهــای توســعه پای ــه ب ســالمت ســالمندان ضــروری اســت بلك

امــری واجــب اســت.وی خاطــر نشــان كــرد: موضــوع شــعار ســال ۲۰۱۷ معانی 

ــای  ــه ه ــالمندان را در جنب ــاركت س ــد و مش ــی كن ــال م ــاء را دنب ــر ارتق مؤث

مختلــف اجتماعــی، فرهنگــی، اقتصــادی و مدنــی و سیاســی زندگــی، تقویــت 

مــی كنــد.وی، ســالمندان روســتایی، ســالمندان تنهــا و زنــان ســالمند را جــزو 

ــد كل  ــون ۲۸ درص ــم اكن ــزود: ه ــرد و اف ــوان ك ــر عن ــیب پذی ــالمندان آس س

ــد. ســالمندان كشــور در روســتاها زندگــی مــی كنن

«آینده ای بهتر با مشاركت سالمندان»
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وب دا؛ معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــكی و رئیــس مركــز بهداشــت 

ــی بهداشــت  ــرا رســیدن روز جهان ــاری در پیامــی ف چهارمحــال و بختی

محیــط را تبریــك گفــت.

بــه گــزارش وب دا؛ دكتــر عبدالمجیــد فدایــی در ابتــدای ایــن پیام 

یــادآور شــده اســت، بــا عنایــت بــه اینكــه در تقویــم فدراســیون 

ــا ۴  ــر ب ــط، روز ۲۶ ســپتامبر براب ــت محی ــی بهداش ــن الملل بی

مهرمــاه " روز جهانــی بهداشــت محیــط" نــام گرفتــه اســت. 

ــوای آزاد و  ــت ه ــی « كیفی ــال ایــن روز جهان شــعار امس

 indoor and outdoor air  « داخــل ســاختمان  هــوای 

quality نامگــذاری شــده اســت و همــه ســاله برنامــه هایــی 

در ایــن روز در سراســر جهــان برگــزار مــی گــردد.

ــت  ــی بهداش ــت، روز جهان ــته اس ــار داش ــه اظه وی در ادام

محیــط در ســال ۲۰۱۷، توجــه همــگان را بــه نقــش بهداشــت 

محیــط در تامیــن زندگــی ســالم فــرا مــی خوانــد كــه انتخــاب 

شــعار “ كیفیــت هــوای آزاد و داخــل ســاختمان“ لــزوم توجــه بــه 

ایــن مهــم را بــه ویــژه در كشــورهای بــا آلودگــی بــاال گوشــزد مــی 

كنــد.

ــش از ۸۰  ــت بی ــی بهداش ــازمان جهان ــالم س ــق اع ــه وی، طب ــه گفت ب

درصــد جمعیــت جهــان در محیــط هایــی بــا كیفیــت پا�ــن هــوا زندگــی 

ــترین  ــاس بیش ــای حس ــروه ه ــه گ ــت ك ــی اس ــن در حال ــد و ای ــی كنن م

ــد.  ــد دی ــی را خواهن ــای محیط ــده ه ــیب از آالین آس

ــرگ در  ــت م ــن عل ــوان پنجمی ــه عن ــوا ب ــی ه ــت: آلودگ ــی گف ــر فدای دكت

جهــان، ســاالنه موجــب مــرگ بیــش از ۵/۵ میلیــون مــرگ و میــر زودرس در 

جهــان می گــردد كــه ایــن میــزان معــادل یــك مــورد از هــر ۱۰ مــرگ و میــر 

در جهــان اســت.

ــا بهســازی  ــه ب وی تصریــح كــرد: كاهــش آلودگــی هــوای آزاد و داخــل خان

محیــط و ارتقــاِء ســطح بهداشــت، كاهش تنفس دوِد دســت دوم ، شناســایی 

مهمتریــن آالینــده هــا بــه منظــور حــذف یــا كاهــش مهمتریــن آلــوده 

كننــده آلودگــی هــوا در محیــط زندگــی و كار می توانــد 

نقــش ویــژه ای در كاهــش میــزان مــرگ 

وب دا؛ معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــكی خدمــات بهداشــتی و درمانــی 

چهارمحــال و بختیــاری، از برگــزاری همایــش گرامــی داشــت روز جهانــی 

ــط  ــت محی ــان بهداش ــری از كارشناس ــع كثی ــور جم ــا حض ــط ب ــت محی بهداش

ــر داد. ــجویان خب ــی و  دانش ــش دولت ــاغل در بخ ش

بــه گــزارش وب دا؛ دكتــر عبدالمجیــد فدایــی افــزود: ایــن همایــش در 

دوازدهمیــن روز از مهرمــاه جــاری بــا همــكاری ریاســت دانشــكده بهداشــت و 

اعضــای هیــات علمــی ایــن دانشــكده و معاونــت بهداشــتی دانشــگاه در ســالن 

ــزار شــد. ــه برگ ــع رحمتی ــن ســینای مجتم ــای اب ــش ه همای

وی بــا اشــاره بــه نقــش مهــم كارشناســان بهداشــت محیــط در ارتقــای ســالمت 

جامعــه تصریــح كــرد: كاركنــان بهداشــت محیــط بــا حیطــه عملكــرد گســترده و 

ــن ســالمت  ــال تأمی ــه دنب ــف ب ــوع در زمینه هــای مختل ــای متن انجــام فعالیته

مــردم و جامعــه هســتند.

وی، در ادامــه بــه بخشــی از موفقیتهــای گــروه ســالمت محیــط و كار معاونــت 

بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــكی اســتان اشــاره داشــت و افــزود: این دانشــگاه 

بــرای ســومین ســال متوالــی جــز دانشــگاه هــای برتــر شــناخته شــده اســت.

دكتــر فدایــی افــزود: همچنیــن بــرای دومیــن ســال متوالــی در زمینــه كنتــرل 

دخانیــات ، ســامانه ۱۹۰ و بهداشــت محیــط مــدارس جــز دانشــگاه هــای برتــر 

معرفــی شــده اســت .

ــوای  ــوای آزاد و ه ــت ه ــه كیفی ــه ب ــعار "توج ــاب ش ــه انتخ ــاره ب ــا اش وی، ب

ــال  ــط در س ــت محی ــی بهداش ــرای روز جهان ــاختمان" ب ــل س داخ

۲۰۱۷ بیــان كــرد: امســال اولویتهــای ســازمان جهانــی بهداشــت بــه 

ــوای  ــی ه ــی از آلودگ ــر ناش ــرگ و می ــزان م ــه می ــه ب ــب توج ترتی

آزاد، آلودگــی آب، بهســازی محیــط، ســموم و آفت كشــها، بهداشــت 

ــف شــده اســت. ــی تعری ــی هــوای داخل ــردی و آلودگ ف

ــی هــوا مســئله بســیار جــدی در  ــرد: آلودگ ــار ك ــی اظه ــر فدای دكت

ــه  ــت ك ــی، اقتصــادی و سیاســی اس ــای بهداشــتی، اجتماع حوزه ه

ســالمت انســانها، گیاهــان، حیوانــات، نباتــات، اماكــن و دارا�هــا را 

ــدازد. ــر می ان ــه خط ب

وی بــا بیــان اینكــه ســاالنه هفــت میلیــون نفــر در جهــان بــر اثــر 

ــر  ــه داد: ب ــی دهند،ادام ــت م ــود را ازدس ــان خ ــوا ج ــی ه آلودگ

اســاس آمــار  دریافتــی در ســال ۲۰۱۳، در كشــور ۲۱ هــزار و ۸۶۰ نفــر 

ــد. ــر آلودگــی هــوا فــوت كــرده ان در اث

ــتی  ــات بهداش ــكی، خدم ــوم پزش ــگاه عل ــتی دانش ــاون بهداش مع

ــرگ  ــورد م ــر ۱۰ م ــت: از ه ــاری گف ــال و بختی ــی چهارمح ودرمان

گــزارش شــده یــك مــورد بــر اثــر آلودگــی هــوا بــوده و ایــن آلودگــی 

ــت. ــان اس ــاری در جه ــیوع بیم ــل ش ــی از چهارعام یك

معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــكی چهارمحــال و بختیــاری 

بــا اشــاره بــه اینكــه ایــن اســتان از ســال ۹۳ بــا بحــث آلودگــی هــوا 

پیام معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشكی شهركرد به مناسبت روز جهانی بهداشت محیط

همایش گرامیداشت روز جهانی بهداشت محیط در دانشگاه علوم پزشكی شهركرد برگزار شد
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 و میــر و بــروز بیماری هــای مرتبــط داشــته و موجبــات كاهــش 

هزینه هــای سرســام آور درمــان بیمــاری هــا و بهبــود شــاخص 

هــای بهــره وری شــود.

معــاون بهداشــتی دانشــگاه ادامــه داده اســت، وزارت بهداشــت 

ضــرورت اقدامــی اساســی بــا توجــه بــه تمامــی عوامــل موثــر 

از جملــه فرهنــگ ســازی، تدویــن و اجــرای آموزش هــای 

مقدماتــی در مــدارس، جلــب مشــاركت هــای مردمــی و اجــرای 

ــن  ــه مهمتری ــور را از جمل ــاك در كش ــوای پ ــون ه ــح قان صحی

ــی  ــبت از تمام ــن مناس ــه همی ــد و ب ــی دان ــات م ــن اقدام ای

ــط  ــالمت محی ــوزۀ س ــاالن ح ــت اندركاران، فع ــئوالن، دس مس

ــی  ــات عمل ــام اقدام ــا انج ــا ب ــد ت ــت می نمای ــت درخواس زیس

ــن  ــاك و تدوی ــوای پ ــون ه ــح قان ــرای صحی ــوص اج بخص

راهكارهــای اجرایــی مؤثــر و عاجــل موجبــات تامیــن محیطــی 

ســالم را بــرای تمامــی آحــاد مــردم فراهــم آورنــد. امیــد اســت 

تــا بــا اســتمرار ایــن گونــه اقدامــات بتوانیــم ســهمی در جهــت 

كاهــش عوامــل آســیب رســان محیطــی بــه آحــاد جامعــه عزیــز 

كشــورمان داشــته باشــیم.

ــاس  ــر اس ــت، ب ــته اس ــار داش ــن اظه ــی همچنی ــر فدای دكت

گــزارش ســازمان ملــل در ســال ۲۰۱۵ در خصــوص اعــالم 

شــاخص هــای توســعه پایــدار مشــخص گردیــد كــه ۷ مــورد 

ــط و  ــالمت محی ــروه س ــف گ ــزء وظای ــا ج ــاخص ه ــن ش از ای

كار مــی باشــند( بهداشــت آب و مــواد غذایــی، كنتــرل مــرگ و 

میــر ناشــی از آلودگــی هــوا، بهســازی محیــط، كنتــرل ســموم 

محیطــی، بهداشــت و شســت و شــوی دســتها، كنتــرل آلودگــی 

هــوای فضاهــای درون و بیرونــی و كنتــرل دخانیــات) كــه ایــن 

ــان  ــط را بی ــت محی ــگاه واالی بهداش ــز جای ــود نی ــوع خ موض

مــی كنــد.

وی در پایــان مجــددًا ۴ مهرمــاه روز جهانــی بهداشــت محیــط را 

بــه تمامــی تالشــگران عرصــه بهداشــت محیــط تبریــك عــرض 

نمــوده و از درگاه خداونــد متعــال ســعادت، بهــروزی و موفقیــت 

ــه  ــزاران جامع ــكاران و خدمتگ ــزان ،هم ــه عزی هم

بــزرگ بهداشــت محیــط را خواســتار شــده اســت.

و ریزگرد هــا درگیــر شــده اســت، افــزود: ذرات 

ــی  ــه های هوای ــه كیس ــی ب ــه راحت ــوا ب ــق ه معل

داخــل بــدن انســان وارد شــده و زمینه ســاز بیماریهــای 

تنگــی نفــس، ریــوی، تشــدیدكننده ســكته مغــزی و قلبــی و عامــل 

ــود. ــن می ش ــقط جنی ــی و س نابینای

دكتــر فدایــی بــا بیــان اینكــه آلودگــی هــوا در مــكان هــای سربســته 

ــدی  ــرد: آالینده هــای تولی ــه ك ــد مــورد توجــه باشــد، اضاف ــز بای نی

ــره  ــاختمانی و غی ــای س ــان، رنگه ــرش، مبلم ــاق گاز، ف ــط اج توس

ــتند. ــزل هس ــط من ــی در محی ــاز آلودگ زمینه س

وی مصــرف دخانیــات و دود هــای دســت دوم و دســت ســوم را از 

جملــه دیگــر آلودگــی هــای موجــود در فضا هــای سربســته عنــوان 

ــه ۸۰  ــالمندان ك ــه دار و س ــان خان ــودكان، زن ــه داد: ك ــرد و ادام ك

درصــد از وقــت خــود را در خانــه هســتند قربانــی ایــن آلودگی هــا 

ــد. ــمار می آین ــه ش ب

ــاری گفــت: تحقیقــات  ــز بهداشــت چهارمحــال و بختی ر�ــس مرك

كاربــردی در كشــور و اســتان پیرامــون آلودگــی هوا، تأمیــن تجهیزات 

ســنجش میــزان ذرات معلــق و ریزگرد هــا، نصــب تهویــه در اماكــن 

عمومــی و منــازل بــا توجــه بــه ســرد شــدن هــوا و آمــوزش عمومــی 

مــردم بــرای پیشــگیری از بیماریهــای ناشــی از آلودگــی هــوا از جملــه 

ه  ا ر

 حــل 

شــیوع  كاهــش 

ــوع  ــن ن ــزان ای ــا و می بیماریه

اســت. كشــور  در  میــر  و  مــرگ 

ــا  ــود ریزگرد ه ــث وج ــزود: بح ــی اف ــر فدای دكت

ــات  ــا انجــام اقدام ــد ب مســئله تمام نشــدنی اســت و بای

ــش داد. ــالمتی را كاه ــن س ــر در كمی ــن خط ــی ای خود مراقبت

وی اضافــه كــرد: در حــال حاضــر تنهــا یــك ایســتگاه ســنجش آلودگــی 

ــز ۲ ایســتگاه  ــده نزدیــك نی ــرار دارد و در آین هــوا در چهارمحــال و بختیــاری ق

دیگــر در شــهركرد و لــردگان نصــب خواهــد شــد تــا بتوانیــم پایــش مناســبی از 

وضعیــت كیفیــت هــوا داشــته باشــیم.
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وب دا، كارشــناس تغذیــه معاونــت بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــكی و 

خدمــات بهداشــتی و درمانــی اســتان گفــت: نخــوردن صبحانــه بــا اثــرات 

ــام  ــوزان در انج ــش آم ــی دان ــذارد از كارآی ــی گ ــز م ــر مغ ــه ب ــوئی ك س

تكالیــف دروس ریاضــی و دیكتــه مــی كاهــد.

بــه گــزارش وب دا،بهمــن فروزنــده بــا اعــالم ایــن خبــر افــزود: نخــوردن 

صبحانــه اثــرات منفــی بــر یادگیــری داشــته و تمركــز دانــش آمــوزان 

را مختــل مــی كنــد. 

ــرف  ــی را مص ــم غذای ــده مه ــن وع ــه ای ــی ك ــه داد: كودكان وی ادام

ــری  ــی كمت ــه كارای ــی و دیكت ــف ریاض ــام تكالی ــد در انج ــی كنن نم

ــد. ــی یاب ــش م ــان كاه ــته و خالقیتش داش

ــه در دوران  ــل اینك ــه دلی ــوزان ب ــش آم ــرد: دان ــان ك ــده بی فروزن

رشــد بــه ســر مــی برنــد نیــاز بیشــتری نســبت بــه دیگــر افــراد 

ــد.  ــه دارن ــه وعــده صبحان ب

ــو  ــره كرب ــا ذخی ــح تقریب ــل صب ــه اوای ــه داد: از آنجــا ك وی ادام

ــه  ــه صبحان ــی ك ــش آموزان ــده ،دان ــام ش ــدن تم ــدرات ب هی

نمــی خورنــد ســوخت مغزشــان كــم شــده و بــه دلیــل كاهــش 

میــزان تمركــز و انــرژی بــدن، گذرانــدن ســاعات آخــر كالس و 

توجــه بــه درس برایشــان دشــوار مــی شــود. 

فروزنــده بیــان كــرد: ایــن عامــل، مانــع رشــد كافــی دانــش 

آمــوزان و ســبب افــت تحصیلــی آنــان مــی شــود.

وی اظهــار كرد:بــا توجــه بــه اینكــه مغــز تمــام انــرژی خود 

را از مــواد قنــدی تامیــن مــی كنــد بــا كاهــش قنــد بــدن، 

مغــز انــرژی مــورد نیــاز خــود را از ذخایــر چربــی عضــالت 

تامیــن كــرده و ایــن عامــل باعــث كاهــش روز افــزون 

وزن و الغــری فــرد مــی شــود. .

ــه از  ــوردن صبحان ــزود: خ ــه اف ــناس تغذی ــن كارش ای

ــود. ــی ش ــالی م ــه در بزرگس ــت حافظ ــبب تقوی ــرده و س ــری ك ــول روز جلوگی ــی در ط ــد خلق ــان و ب ــد ده ــوی ب ب

ــد خــوش اخــالق ترنــد و كنتــرل وزنشــان  ــه دارن ــده بیــان كــرد: كودكانــی كــه مصــرف كافــی صبحان بهمــن فروزن

راحــت تــر امــكان پذیــر اســت .

وی ادامــه داد: ایــن دانــش آمــوزان تمركــز بیشــتری داشــته و نمــرات دیكتــه و ریاضــی بهتــری كســب مــی كننــد 

ونســبت بــه ســایر دانــش آمــوزان كمتــر بــه دل درد و بیماریهــا دچــار مــی شــوند.

ایــن كارشــناس تغذیــه اظهــار كــرد: از آنجــا كــه كبــد مســئول نگــه داری گلوكــز بصــورت گلیكــوژن بــرای حــدود 

چهــار ســاعت اســت دانــش آمــوزان بایــد بــرای حفــظ قنــد خــون طبیعــی هــر چهــار تــا ۶ســاعت غــذا مصــرف 

كننــد تــا سیســتم عصبــی و عملكــرد مغزیشــان در حــد مطلــوب باقــی بمانــد .

بهمــن فروزنــده ادامــه داد: بنابرایــن عــالوه بــر مصــرف ســه وعــده اصلــی غذایــی ۲ میــان وعــده نیــز در تغذیــه 

روزانــه لحــاظ شــود .

ــه  ــوان صبحان ــه عن ــت ب ــن دس ــی از ای ــواد خوراك ــكوئیت و م ــك و بیس ــرف كی ــه مص ــان اینك ــا بی وی ب

ســالم محســوب نمــی شــود تاكیــد كــرد: اســتفاده از میــان وعــده هــای نامناســب نظیــر چیپــس و پفــك، 

نوشــیدنیهای گازدار وآب نبــات و غذاهــای ســرخ كــرده حــاوی سوســیس و كالبــاس عــالوه بــر افزایــش وزن 

و چاقــی منجــر بــه ابتــال بــه بیماریهــای گوارشــی مــی شــود.

.وی افــزود: توصیــه مــی شــود مصــرف شــیر، تنقــالت ســنتی، نخودچــی ،كشــمش، خرمــا، انواع خشــكبار، 

دوغ و آبمیــوه تــازه بــه عنــوان میــان وعــده جایگزیــن خوراكیهــای ناســالم در مــدارس شــود.

ــه ای كــه در طــول روز منجــر  ــرژی و مصــرف ایــن انــرژی بگون ــده برخــورداری از میــزان كافــی ان فروزن

بــه پایــداری قنــد خــون شــود را از ویژگیهــای یــك صبحانــه كافــی و ســالم عنــوان كــرد و افــزود: نــان، 

ــا  ــم، عدســی، آش ،مصــرف كــره ب ــج، حلی ســیب زمینــی، پنیــر و تخــم مــرغ، شــیر، فرنــی، شــیر برن

عســل، مربــا و خرمــا ،آبمیــوه تــازه بــه دلیــل تغ�ــر ذائقــه و افزایــش تمایــل بــه صــرف صبحانــه از 

مــواد خوراكیســت كــه بایــد در ایــن وعــده مهــم غذایــی منظــور شــود. 

وی مصــرف شــكالت تلــخ، آجیــل، انبــه، ســبزیجات، تخــم مــرغ، ماســت، ســیب زمینــی و روغــن 

ــوزان را  ــش آم ــی دان ــه غذای ــیدان در برنام ــی اكس ــاوی آنت ــای ح ــوه ه ــفناج و می ــون ، اس زیت

ــت. ــر دانس ــان موث ــه آن ــدرت توج ــز و ق ــش تمرك درافزای

نخوردن صبحانه از كارایی دانش آموزان در انجام تكالیف ریاضی و دیكته می كاهد
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ــوم پزشــكی، خدمــات بهداشــتی و  ــر معاونــت بهداشــتی دانشــگاه عل ــر واگی ــروه بیمــاری هــای غی وب دا؛ رئیــس گ

درمانــی چهارمحــال و بختیــاری، از امضــاء تفاهــم نامــه همــكاری فــی مابیــن معاونــت بهداشــتی بــا ســایر معاونــت 

هــای ایــن دانشــگاه در خصــوص پیشــگیری و كنتــرل NCD (بیمــاری هــای غیــر واگیــر) و عوامــل خطــر مرتبــط بــا آن 

و عملیاتــی نمــودن ســند ملــی و اســتانی NCD خبــر داد.

بــه گــزارش وب دا؛ محمــود شــجاعی افــزود: ایــن تفاهــم نامــه در یازدهمیــن روز از مهرمــاه جــاری در ســالن اجتماعــات 

معاونــت بهداشــتی، در راســتای تحقــق اهــداف ســند ملــی پیشــگیری و كنتــرل بیمــاری هــای غیــر واگیــر و عوامــل خطــر 

مرتبــط در كشــور در بــازه زمانــی ۱۳۹۴ تــا ۱۴۰۴ فــی مابیــن معاونــت بهداشــتی و معاونــت هــای درمــان و غــذا و دارو و 

مدیریــت روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل دانشــگاه بــه امضــاء  رســید.

وی، كاهــش ۲۵ درصــدی مــرگ زودرس ناشــی از بیمــاری هــای قلبــی- عروقــی، ســرطان، دیابــت و بیمــاری هــای مزمــن 

ریــوی و حداقــل كاهــش ۱۰ درصــدی در مصــرف الــكل، كاهــش ۲۰ درصــدی در شــیوع فعالیــت بدنــی ناكافــی، كاهــش ۳۰ 

درصــدی در متوســط مصــرف نمــك در جامعــه را از جملــه اهــداف ســیزده گانــه ســند ملــی پیشــگیری و كنتــرل بیمــاری 

هــای غیــر واگیــر و عوامــل خطــر مرتبــط در كشــور عنــوان كــرد.

شــجاعی افــزود: ۳۰ درصــد كاهــش نســبی در شــیوع مصــرف دخانیــات در افــراد بــاالی ۱۵ ســال، ۲۵ درصــد كاهــش نســبی 

در شــیوع فشــار خــون بــاال، ثابــت نگهداشــتن میــزان بیمــاری دیابــت و چاقــی، دریافــت دارو و مشــاوره توســط حداقــل 

۷۰ درصــد از افــراد واجــد شــرایط بــه منظــور پیشــگیری از جملــه هــای قلبــی و ســكته مغــزی را از دیگــر اهــداف ایــن ســند 

بشــمار مــی رود.

وی گفــت: همچنیــن بــر اســاس اهــداف تع�ــن شــده در ایــن ســند دسترســی ۸۰ درصــدی بــه تكنولــوژی هــا و داروهــای 

اساســی قابــل فراهمــی شــامل داروهــای ژنریــك مــورد نیــاز بــرای درمــان بیمــاری هــای غیــر واگیــر در بخــش هــای خصوصــی 

و دولتــی و بــه صفــر رســاندن میــزان Terans Fatty Acid در روغــن هــای خوراكــی و محصــوالت غذایــی و كاهــش ۲۰ درصــد 

میــزان مــرگ و میــر ناشــی از ســوانح و حــوادث ترافیكــی از برنامــه هــای اســت كــه بایــد تحقــق یابــد.

رئیــس گــروه بیمــاری هــای غیــر واگیــر معاونــت بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــكی، خدمــات بهداشــتی و درمانــی چهارمحــال 

و بختیــاری، ۱۰ درصــد كاهــش نســبی در میــزان مــرگ و میــر ناشــی از مصــرف مــواد مخــدر، ۲۰ درصــد افزایــش دسترســی بــه 

درمــان بیمــاری هــای روانــی را از دیگــر اهــداف ســند ملــی پیشــگیری و كنتــرل بیمــاری هــای غیــر واگیــر و عوامــل خطــر عنــوان 

كــرد. 

وی تصریــح كــرد: بــا توجــه بــه اینكــه ۵۰ درصــد بــار بیمــاری هــا در جهــان مربــوط بــه ۴ بیمــاری قلبــی و عروقــی، ســرطان هــا، 

دیابــت و آســم و بیمــاری هــای تنفســی اســت و در ایــران ایــن میــزان بــه ۷۶ درصــد مــی رســد، چهــار هــدف آخــر ذكــر شــده 

اختصاصــًا در ایــران دنبــال مــی شــود.

شــجاعی، بــا اشــاره بــه امضــاء ایــن ســند از ســوی روســای دو قــوه مجریــه و مقننــه و اعضــای شــورای ســالمت از ابــراز خرســندی 

ســازمان بهداشــت جهانــی از ایــن اجمــاع و توافــق در ایــران خبــر داد.

ــروه هــای  ــال مــی شــود و موضــوع در كارگ ــه اســتان دنب ــه گان ــن ســند در شهرســتان هــای ن ــون اهــداف ای وی گفــت: هــم اكن

ــری اســت. ــت در حــال پیگی ــا جدی ــی شهرســتان هــا مطــرح و ب ــت غذای ســالمت و امنی

ــن ۲۵ درصــد از  ــا در تامی ــی ســالمت تنه ــن متول ــزرگ تری ــوان ب ــه عن ــوم پزشــكی شــهركرد ب ــرد: دانشــگاه عل وی خاطــر نشــان ك

ســالمت افــراد جامعــه نقــش ایفــا مــی نمایــد و تامیــن و حفــظ ســالمت جامعــه نیازمنــد مشــاركت و تعامــل تمامــی ســازمان هــا، 

ارگان و نهادهــا اســت.

تفاهم نامه همكاری در خصوص پیشگیری و كنترل بیماری های غیر واگیر در دانشگاه علوم پزشكی 

چهارمحال و بختیاری به امضا رسید
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ســالمت  گــروه  سرپرســت  دا؛  وب 

محیــط و كار معاونــت بهداشــتی دانشــگاه علــوم 

پزشــكی شــهركرد در حاشــیه همایــش روز جهانــی بهداشــت محیــط 

گفــت: آلودگــی هــوا خطرناكتریــن عامــل زیســت محیطــی بر ســالمت انســان اســت.

ــی بهداشــت محیــط  ــا روز جهان ــی در رابطــه ب ــدا؛ بهمــن بنائ ــل از مف ــه نق ــه گــزارش وب دا ب ب

ــی بهداشــت محیــط ۲۶ ســپتامبر معــادل چهــارم مهــر هــر ســال را روز  ادامــه داد: فدراســیون بیــن الملل

ــی بهداشــت محیــط شــعار روز  ــن الملل ــزود: فدراســیون بی ــرده اســت .وی اف ــالم ك ــط اع ــی بهداشــت محی جهان

جهانــی امســال را كیفیــت هــوای بیــرون(آزاد) و درون ســاختمان را بــا توجــه بــه اینكــه آلودگــی هــوا خطرنــاك تریــن 

عامــل زیســت محیطــی بــر ســالمت انســان شــناخته شــده ،اعــالم كــرده اســت.وی اضافــه كــرد:. ســازمان جهانــی بهداشــت 

ــای  ــوا بســیار بیشــتر از خطــر هــای ناشــی از بیماریه ــی ه ــرل آلودگ ــه آســیبهای ناشــی از ضعــف كنت ــزارش داد ك (WHO)، گ

ــوال اســت. شــناخته شــده ماننــد HIV و آب

بنائــی، ســه راه كنتــرل و پیشــگیری از مــرگ و میــر در اثــر آلودگــی هــوا را فرهنــگ ســازی ، تحقیــق و پژوهــش و اصــالح فراینــد 

ــوا ایســتگاه ســنجش  ــی ه ــرل آلودگ ــرد : در راســتای كنت ــان ك ــرد. وی بی ــوان ك ــد در كاخانجــات صنعــت خودروســازی عن تولی

ــان  ــر اســاس شــاخص AQI بی ــده هــا را ب ــرار داده شــده اســت كــه میــزان ایــن آالین ــار در ســطح شــهر ق ــده هــای معی آالین

مــی كنــد.وی گفــت: همچنیــن در كارگــروه هــای بهداشــت بــا نمایندگــی دانشــگاه علــوم پزشــكی شــهركرد در اســتانداری 

ــان اینكــه  ــن بابی ــن مرجــع اطــالع داده مــی شــود.بنائی همچنی ــردم از ای ــه م ــه هــای بهداشــتی ب تشــكیل و توصی

ــات،  ــرل دخانی ــه هــای كنت ــر را در زمین ــه برت ــط اســتان باتالشــهای مســتمر توانســته رتب ــروه بهداشــت محی گ

بهداشــت مــدارس و ســامانه ۱۹۰ در بیــن دانشــگاه هــای هــم تیــپ خــود كســب كنــد افــزود: فعالیتهــای 

بهداشــت محیــط بســیار گســترده هســتند.وی در ادامــه ایــن فعالیتهــا را شــامل: كنتــرل كیفــی 

ــع  ــه و توزی ــز تهی ــر مراك ــات، نظــارت ب ــرل دخانی ــی، كنت ــواد غذای آب و بهداشــت م

غــذا ، بیمارســتانها، اماكــن عمومــی ، دفــع فاضــالب و كنتــرل حشــرات 

و بهســازی محیــط عنــوان كــرد.

وب دا، رئیــس گــروه بهبــود تغذیــه مركــز بهداشــت اســتان گفــت: برخــالف باورهــای نادرســت موجــود در جامعــه ، مصــرف تخــم مــرغ بــرای 

بیمــاران قلبــی مفیــد اســت.

بــه گــزارش وب دا، عنایــت اهللا كلیــج  بــه مناســبت روز جهانــی تخــم مــرغ بــا اعــالم ایــن خبــر افــزود: در دهــه هــای گذشــته بــه 

دلیــل باورهــای نادرســت دربــاره تخــم مــرغ مبنــی بــر اینكــه  بــا مصــرف آن، كلســترول خــون  بــاال رفتــه  و احتمــال حملــه 

قلبــی را افزایــش مــی دهــد، ایــن مــاده خوراكــی جایــگاه مناســبی در ســبد غذایــی مــردم نداشــته اســت.

وی تاكیــد كــرد: امــروزه مطالعــات متعــددی اثبــات كــرده مصــرف تخــم مــرغ حتــی بیشــتر از یــك عــدد در روز بــرای 

بســیاری از مــردم بــی ارتبــاط بــه جنــس، ســن و نــژاد آنــان نــه تنهــا باعــث افزایــش كلســترول خــون نمــی شــود 

بلكــه مــی توانــد بــرای قلــب نیــز مفیــد باشــد.

 كلیــج ادامــه داد: آنچــه كــه در افزایــش كلســترول خــون نقــش دارد اســیدهای چــرب اشــباع شــده بویــژه نــوع 

ترانــس اســت  در حالــی كــه در تخــم مــرغ عمــده اســیدهای چــرب از نــوع غیــر اشــباع اســت.

بــر اســاس ایــن گــزارش از ســال ۲۰۰۳بــه بعــد بــه دلیــل اهمیــت ایــن مــاده غذایــی ، شــعار  "هــر انســان ســالم 

ــرغ   ــم م ــی تخ ــن الملل ــیون بی ــه  و كمیس ــعه یافت ــورهای توس ــیاری از كش ــط بس ــرغ در روز"  توس ــم م ــك تخ ی

گســترش یافــت.

۱۷مهرماه مصادف با ۹ اكتبر روز جهانی تخم مرغ نامگذاری شده است.

آلودگی هوا خطرناكترین عامل زیست محیطی بر سالمت انسان

مصرف تخم مرغ برای بیماران قلبی مفید است



ــدان معاونــت بهداشــتی دانشــگاه  وب دا؛ سرپرســت واحــد ســالمت دهــان و دن

ــه  ــوز پای ــزار دانش آم ــرای ۹۷ ه ــد» ب ــش فلورای ــام «وارنی ــهركرد، از انج ــكی ش ــوم پزش عل

ابتدایــی چهارمحــال و بختیــاری بــا همــكاری اداره كل آمــوزش و پــرورش در اســتان تــا كنــون خبــر داد.

بــه گــزارش وب دا؛ رحمــت الــه بیگــی افــزود: برنامــه وارنیــش فلورایــد تراپــی در قالــب طــرح مشــترك دانــش 

آمــوزی بیــن ۲ وزارتخانــه آمــوزش وپــرورش و بهداشــت، درمــان وآمــوزش پزشــكی از ســال ۱۳۹۴ شــروع شــده اســت.

وی تصریــح كــرد ایــن برنامــه، بــه مــدت شــش ســال ادامــه خواهــد داشــت در هرســال تحصیلــی دو نوبــت، نوبــت اول 

در مهــر مــاه و نوبــت دوم در اردیبهشــت مــاه انجــام مــی شــود.

وی خاطــر نشــان كــرد: طــی اجــرای ایــن برنامــه كلیــه دانــش آمــوزان مقطــع ابتدایــی توســط بهــورزان در مناطــق 

ــی  ــد تراپ ــش فلورای ــت وارنی ــگان خدم ــورت رای ــدارس بص ــالمت در م ــن س ــط مراقبی ــهرها توس ــتایی و در ش روس

دریافــت مــی كننــد.

سرپرســت واحــد ســالمت دهــان و دنــدان معاونــت بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــكی شــهركرد گفــت: از ابتــدای آبــان 

مــاه امســال بــا ادغــام مراقبــت دهــان ودنــدان كــودكان زیــر شــش ســال، در مراقبتهــای كــودك ســالم بــرای كــودكان ۳ 

تــا۶ ســال نیــز در هــر ســال دو بــار وارنیــش فلورایــد تراپــی انجــام مــی شــود.

بیگــی در خصــوص میــزان اثــر گــذاری ایــن برنامــه در بهبــود شــاخص DMFT (تعــداد دندان هــای پوســیده كشــیده و پــر شــده را نشــان 

می دهــد) در كــودكان شــش و۱۲ ســال اظهــار داشــت: بررســی هــا در ایــن خصــوص هــر ۵ ســال یكبــار انجــام مــی شــود كــه بــه محــض 

انجــام بررســی، نتایــج آن اطــالع رســانی مــی شــود.

ــوان  ــرای دانــش آمــوزان عن ــد» ب ــری از پوســیدگی دندان هــارا از اهــداف اجــرای طــرح خدمــات «وارنیــش فلورای وی، جلوگی

كــرد و افــزود: بــا توجــه بــه اینكــه پوســیدگی دنــدان بــا افزایــش ســن امــری طبیعــی اســت ، بــا مــاده فلورایــد می تــوان 

از پوســیدگی دندان هــا تــا ۵۰ درصــد جلوگیــری كــرد.

ــكی و  ــوم پزش ــگاه عل ــتی دانش ــاون بهداش وب دا؛ مع

ــاری،  از  ــال و بختی ــتان چهارمح ــت اس ــز بهداش ــس مرك رئی

ــرد. ــاد ك ــان ی ــالمت زن ــگان س ــخه رای ــوان نس ورزش بعن

ــی  ــگیری و آگاه ــش پیش ــی در همای ــد فدای ــر عبدالمجی ــزارش وب دا؛ دكت ــه گ ب

بخشــی در مــورد ســرطان ســینه و بیمــاری هــای قلبــی و عروقــی در جمــع كثیــری از بانــوان 

شــاغل در دانشــگاه علــوم پزشــكی شــهركرد، از علــل عمــده مــرگ و میرخانــم هــای ۳۰ تــا ۷۰ ســال 

در كشــور ، بــه ســكته هــای قلبــی،  ســكته مغــزی، دیابــت و ســرطان ســینه اشــاره كــرد.

وی اظهــار داشــت: در چهارمحــال و بختیــاری ســاالنه ۴هــزار مــرگ رخ مــی دهــد كــه ۵۰ درصــد از ایــن مــرگ 

هــا ناشــی از ابتــال افــراد بــه بیمــاری هــای قلبــی و عروقــی اســت، كــه حــدود ۸۰ درصــد از ۲ هــزار مــرگ ســاالنه 

بــا برنامــه ریــزی و آگاهــی بخشــی قابــل پیشــگیری اســت.دكتر فدایــی،  ســرطان هــای ریــه، مثانــه، دهــان،  معــده و 

مــری را از ســرطان هــای شــایع در مــردان ایرانــی عنــوان كــرد و افــزود: ســرطان هــای پســتان، تخمــدان و دهانــه رحــم 

ــان ایرانــی اســت.به گفتــه وی، در ایــران ســاالنه ۹۲هــزار مــورد جدیــد ابتــال بــه ســرطان  نیــز از ســرطان هــای شــایع زن

گــزارش مــی شــود كــه بــر اســاس پیــش بینــی هــای انجــام شــده تــا ســال ۲۰۳۰ ایــن میــزان بــه ۱۵۵ هــزار مــورد جدیــد در 

ســال خواهــد رســید.معاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــكی شــهركرد، بــا اشــاره بــه آمــار رو بــه رشــد جمعیــت ســالمندان 

كشــور افــزود: بــر اســاس آمــار كشــوری در ســال هــای ۸۵ ، ۹۰ و ۹۵ جمعیــت افــراد بیــن ۳۰ تــا ۶۰ ســال كشــور هــم اكنــون 

۳۷میلیــون نفــر اســت و ایــن جمعیــت رو بــه رشــد اســت.

ــزود: در چهارمحــال و  ــون نفــر اعــالم كــرد و اف ــم هــای میانســال كشــور را در مجمــوع ۱۸ میلی ــر فدایــی، جمعیــت خان دكت

بختیــاری هــم اكنــون حــدود ۴۳۲ هــزار نفــر افــراد در گــروه هــای ســنی ۳۰ تــا ۷۰ ســال زندگــی مــی كننــد كــه بــه عناویــن 

مختلــف تحــت پوشــش برنامــه هــای ســالمت محــور قــرار مــی گیرنــد.

وی تصریــح كــرد: در حــال حاضــر در كشــور ۲ میلیــون نفــر ســالمند بــاالی ۶۰ ســال وجــود دارد كــه در قالــب برنامــه تحــول 

نظــام ســالمت بــا تاكیــد بــر پیشــگیری و كنتــرل بیمــاری هــای غیــر واگیــر تحــت پوشــش خدمــات مراكــز بهداشــتی 

و درمانــی قــرار گرفتــه اند.دكتــر فدایــی بــا بیــان اینكــه، ۸۰ درصــد از بیمــاری هــای قلبــی و عروقــی و ۴۰ درصــد از 

ســرطان هــا بــا خــود مراقبتــی قابــل پیشــگیری اســت اظهــار داشــت: از علــل اول مــرگ و میــر در كشــور مــی تــوان 

بــه ســكته قلبــی، ســكته مغــزی،  ســوانح و حــوادث ترافیكــی و دیابــت اشــاره كــرد.

وی، از شناســایی ۲۰۰ نــوع ســرطان تــا كنــون در ســطح جهــان خبــر داد و افــزود: اولیــن گام بــرای پیشــگیری 

از ســرطان و بیمــاری هــای شــایع غیــر واگیــر شناســایی عوامــل خطــر و پرهیــز از ایــن عوامــل اســت.

ــیوه  ــالح ش ــرورت اص ــر ض ــان ب ــاری در پای ــال و بختی ــتان چهارمح ــت اس ــز بهداش ــس مرك رئی

ــه ســالم  ــه تغذی ــی و ورزش مناســب و مســتمر و توجــه ب زندگــی، افزایــش تحــرك بدن

بــرای كاهــش بــار بیمــاری هــا اشــاره داشــت و افــزود: فعالیــت فیزیكــی و ورزش 

ــرای پیشــگیری، كنتــرل و درمــان بیماریهــای  منظــم نســخه عمومــی ب

غیــر واگیــر بشــمار مــی رود.

بهره مندی ۹۷هزار دانش آموز چهارمحالی 

از خدمات طرح «وارنیش فلوراید»

ورزش، نسخه رایگان سالمت زنان
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بــه گــزارش وب دا؛ دکتــر عبدالمجیــد فدایــی افــزود: هرگونــه حیــوان گزیدگــی مشــکوک بــه هــاری تلقــی مــی شــود و فــرد حیــوان گزیــده بایــد فــورًا بــه 

نزدیــک تریــن واحــد بهداشــتی مراجعــه کنــد.

ــا آب تمیــز و صابــون حداقــل بــه مــدت ۵ تــا ۱۰ دقیقــه در ســاعات اولیــه پــس از گــزش را مهمتریــن  وی، شستشــوی ســریع و عمیــق محــل زخــم، ب

قســمت پیشــگیری از ابتــال بــه هــاری عنــوان کــرد.

دکتــر فدایــی در ادامــه بــه افــراد توصیــه کــرد: از نزدیــک شــدن بــه ســگ هــا بپرهیزیــد چــرا کــه بیشــترین مــوارد حیــوان گزیدگــی توســط ســگ مــی 

باشــد.

وی همچنیــن توصیــه کــرد: از تحریــک ســگ هــا و گربــه هــا بپرهیزیــد، زیــرا شــایع تریــن مــوارد جیــوان گزیدگــی و هــاری توســط آنهــا ایجــاد شــده و 

خطــر ابتــالء بــه هــاری وجــود دارد.

رئیس مرکز بهداشت چهارمحال و بختیاری گفت:در صورت نگهداری سگ و گربه، نسبت به واکسینه نمودن آنها اقدام نما�د.

دکتــر فدایــی بــا بیــان اینکــه، بیشــترین مــوارد گــزش در مناطــق روســتایی اتفــاق مــی افتــد لــذا بــا قــالده گــذاری و مهــار ســگ هــا مــی تــوان از صدمــه 

بــه مــردم پیشــگیری کــرد.

وی متذکر شد؛ اگر حیوان خانگی شما توسط حیوان دیگری گزیده شد به دامپزشکی مراجعه نما�د.

ــوده از قبیــل ســگ در اماکــن و  ــرای ســالمت عمومــی مضــر ب ــه ب وی گفــت: همــراه داشــتن حیواناتــی ک

معابــر عمومــی و وســائط نقلیــه ممنــوع اســت و مرتکــب شــونده عــالوه بــر جــزای نقــدی بــه ضبــط 

حیــوان مذکــور محکــوم مــی شــود.

وی اضافــه کــرد: جهــت قــالده گــذاری و شناســنامه دار کــردن ســگ هــای صاحبــدار بایــد بــه 

شــبکه هــای دامپزشــکی شهرســتان مراجعــه شــود در غیــر ایــن صــورت مشــمول قانــون جمــع 

آوری حیوانــات ولگــرد مــی شــوند.

ــوم پزشــکی شــهرکرد گفــت: ســال گذشــته ۳هــزار و ۴۳۳  معــاون بهداشــتی دانشــگاه عل

ــزارش شــد. ــاری گ ــوان گزیدگــی در چهارمحــال و بختی مــورد حی

دکتــر فدایــی ، تعــداد مجروحینــی کــه ســه نوبــت واکســن دریافــت کردنــد را ۲ هــزار و ۹۵۶ 

و ۵ نوبتــی ۴۷۷ نفــر اعــالم کــرد.

وی، همچنیــن تعــداد واکســن هــای تزریــق شــده را ۱۰ هــزارو ۷۸۰ دز و میــزان ســرم ترزیــق شــده را 

۳هــزار و ۴۸۶ واحــد اعــالم کــرد.

رئیــس مرکــز بهداشــت اســتان چهارمحــال و بختیــاری گفــت: هــم اکنــون ۳۲ مرکــز واکسیناســیون هــاری 

در اســتان فعــال اســت.

بــه گــزارش وب دا؛ دکتــر حســین عرفانــی در هجدهمیــن گردهمایــی ســاالنه کارشناســان بیماریهــای قابــل انتقــال بیــن انســان و حیــوان دانشــگاه 

هــای علــوم پزشــکی کشــور در شــهرکرد افــزود: در حــال حاضــر ۷۰۰ مركــز درمــان و پیشــگیری در ســطح كشــور بصــورت شــبانه روزی و رایــگان بــرای 

پیشــگیری از بیمــاری هــای قابــل انتقــال بیــن انســان و حیــوان بــه ویــژه بیمــاری هــاری كــه بــر اثــر گــزش حیــوان بیمــار قابــل انتقــال و بســیار 

كشــنده اســت فعــال هســتند.

وی گفت: ساالنه ۶۰ هزار نفر بر اثر ابتال به بیماری هاری جان خود را از دست می دهند.

بــه گفتــه وی، ســال گذشــته دو مــورد ابتــال بــه هــاری گــزارش شــده اســت امــا متاســفانه امســال تعــداد مــوارد در برخــی از اســتان هــا افزایــش 

داشــته اســت.

دکتــر عرفانــی افــزود: بــرای پیشــگیری و کنتــرل بیمــاری هــای قابــل انتقــال بیــن انســان و حیــوان( زئونــوز ) برنامــه و اســتراتژی هایــی تعریــف 

نمــوده اســت کــه مهمتریــن ایــن اقدامــات آمــوزش افــراد جامعــه بــه ویــژه کــودکان و دانــش آمــوزان اســت.

رئیــس اداره زئونــوز مرکــز مدیریــت بیمــاری هــای واگیــر وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی ابــراز امیــدواری کــرد: بــا پوشــش ۷۰ درصــدی 

واکسیناســیون در ســگ هــای صاحــب دار بتــوان مــوارد ابتــال بــه هــاری را بــه حداقــل رســاند.

دکتــر عرفانــی، از پیگیــری هــا در کشــور بــرای تولیــد واکســن هــاری بــرای پیشــگیری از هــاری در انســان خبــر داد و افــزود: هــم اکنــون واکســن 

هــای پیشــگیری از هــاری انســانی وارداتــی هســتند و ســاالنه حــدود ۲۰۰ میلیــارد � اعتبــار صــرف واردات واكســن و ســرم ایــن بیمــاری مــی 

شــود.

وی خاطر نشان کرد: یک هزار و ۴۰۰ عامل بیماری زا وجود دارد که حدود ۷۵۰ مورد از آن مربوط به بیماری های زئونوز هستند.

هاری، بیماری خطرناک و صد درصد کشنده

سال گذشته ۱۷۰ هزار نفر به علت گزش حیوانات تحت درمان های پیشگیرانه قرار گرفته اند



25

وب دا؛ کارشــناس بهداشــت مــواد غذایــی معاونــت بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد، از برگــزاری کارگاه آموزشــی بــا عنــوان اســتانداردهای 

گنــدم وآرد واســتاندارهای وشــرایط بهداشــتی الزم جهــت پخــت نــان بــا حضــور ۱۴۰ نفــر از کارشناســان بهداشــت محیــط اســتان در ســالن جلســات 

معاونــت بهداشــتی برگــزار شــد.

بــه گــزارش وب دا؛ موســی نــوری افــزود: نــان بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن منابــع تغذیــه ای مــردم ، نقــش بســزایی در تامیــن انــرژی، پروتئیــن و 

ویتامیــن هــای بــدن دارد و بــه همیــن جهــت بهداشــت و ســالمت نــان در حفــظ و ارتقــاء ســالمت جامعــه از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار 

مــی باشــد.

وی تصریــح کــرد: بــا مصــرف متوســط روزانــه ۳۰۰ گــرم نــان ، حــدود ۵۰٪ پروتئیــن ، ۶۰٪ تیامیــن(B۱) و نیاســین ، حــدود ٪۴۰ 

کلســیم و حــدود ۸۰٪ آهــن مــورد نیــاز بــدن یــک فــرد بزرگســال تامیــن مــی گــردد.

نــوری افــزود: بــا توجــه بــه اهمیــت نــان در رژیــم غذایــی آحــاد مــردم جامعــه و نقــش خــاص ایــن مــاده غذایــی 

ــرکت  ــز بهداشــت اســتان و ش ــا حضــور مدرســینی از مرک ــان کارگاه آموزشــی ب ــا ایرانی ــه ای م ــگ تغذی در فرهن

غلــه اســتان بــه منظــور افزایــش ســطح دانــش و مهــارت کارشناســان بهداشــت محیــط شــاغل در شــبکه هــای 

بهداشــت اســتان بــا محوریــت مــو ضوعــات آموزشــی از قبیــل ویژگیهــای گنــدم بخصــوص ویژگــی هــای مــد 

نظــر در تهیــه آرد مرغــوب از گنــدم شــرایط نگهــداری گنــدم در مراکــز خریــد وســیلوهای گنــدم برگــزار شــد.

وی، اســتانداردهای و ویژگیهــای مطلــوب کارخانجــات تولیــد آرد ، نحــوه تولیــد آرد مرغــوب از گنــدم در 

کارخانجــات، شــرایط نگهــداری وحمــل آرد از کارخانجــات تولیــد آرد، شــرایط بهداشــتی الزم جهــت نانوایــی هــا 

ــه خصــوص دســتگاه  ــی ب ــورد اســتفاده در نانوای ــزات م ــی، ســاختمان وتجهی ــران شــاغل در نانوای ــم از کارگ اع

پخــت نــان، نحــوه صحیــح تهیــه خمیــر در نانوایــی هــا، شــرایط محــل نگهــداری آرد در نانوایــی هــا را از دیگــر 

ــوان کــرد. مباحــث مطــرح شــده در ایــن کارگاه عن

کارشــناس بهداشــت مــواد غذایــی معاونــت بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد گفــت: انتظــار مــی رود 

کارشناســان پــس از گذرانــدن ایــن دوره آموزشــی مهارتشــان بــرای کنتــرل و نظــارت بــر صنــف نانوایــی هــا افزایــش 

یابــد و متعاقــب آن نــان بــا کیفیــت و بهداشــتی بــه دســت مصــرف كننــدگان محتــرم برســد.

وب دا؛ کارشــناس مدیریــت و کاهــش خطــر بالیــا معاونــت بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد ، از انعقــاد تفاهــم 

نامــه همــکاری فــی مابیــن ایــن دانشــگاه بــه نمایندگــی دکتــر فدایــی و جمعیــت هــالل احمــر بــه طرفیــت ســید احمــد 

مرتضــوی خبــر داد.

بــه گــزارش وب دا؛ وحیــد محمــدی افــزود: در جلســه ای بــا حضــور مدیــر عامــل و معاونیــن جمعیــت هــالل احمــر اســتان 

ایــن تفاهــم نامــه بــا هــدف افزایــش آگاهــی جامعــه در خصــوص پیشــگیری و کاهــش آســیب و آمادگــی در برابــر بالیــا 

منعقــد شــد.

وی تصریــح کــرد: بــر اســاس مفــاد ایــن تفاهــم نامــه همــکاری مشــترک در زمینــه اشــتراک گــذاری ظرفیــت هــای ســازمانی 

در راســتای مدیریــت و کاهــش خطــر بالیــا از طریــق اقدامــات ســالمت محــور فــی مابیــن دانشــگاه و جمعیــت هــالل احمــر 

انجــام خواهــد شــد.

ــه شــده و همــکاری در انجــام فعالیــت هــای آمادگــی و آســیب،  ــی و افزایــش کیفیــت خدمــات ارائ محمــدی،  هــم افزای

 افزایــش آگاهــی عمومــی و ســواد ســالمت مرتبــط بــا خــود مراقبتــی در بالیــا بمنظــور ارتقــاء  تــاب آوری جامعــه در بالیــا را 

از دیگــر اهــداف انعقــاد ایــن تفاهــم نامــه عنــوان کــرد.

برگزاری کارگاه آموزشی استانداردهای گندم وآرد وشرایط بهداشتی الزم جهت پخت نان

انعقاد تفاهم نامه همکاری فی مابین جمعیت هالل احمر و معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان
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آرزوی دیرینه چهارمحال و بختیاری برای داشتن اورژانس هوایی در آستانه تحقق است

سکته مغزی سن و سال نمی شناسد

وب دا؛ معــاون درمــان دانشــگاه علــوم پزشــكی، خدمــات بهداشــتی و درمانــی چهارمحــال و بختیــاری گفــت: بــا توجــه بــه ســخت گــذر 

بــودن برخــی مناطــق ایــن اســتان مقدمــات راه انــدازی اورژانــس هوایــی انجــام و بــا همــكاری و پیگیریهایــی انجــام شــده امیــدوار هســتیم 

ایــن آرزوی دیرینــه تــا پایــان ســال جــاری محقــق شــود.

بــه گــزارش وب دا؛ دكتــر محســن درخشــان در نخســتین گردهمایــی مســئوالن شهرســتانی و پایــگاه هــای اورژانــس ۱۱۵ اســتان اظهــار داشــت: 

بــدون شــك راه انــدازی اورژانــس هوایــی در ارائــه خدمــات بهتــر در زمــان وقــوع حــوادث كمــك كننــده خواهــد بــود.

ــدازی آن تصریــح كــرد: امــروز شــاهد ارتقــای چشــمگیر در كیفیــت و كمیــت  ــه فعالیتهــای اورژانــس ۱۱۵ طــی ۴۲ ســال راه ان ــا اشــاره ب وی ب

فعالیتهــای اورژانــس ۱۱۵ در جــای جــای كشــور و ایــن اســتان هســتیم.

ی مجمــع خیریــن ســالمت اســتان چهارمحــال و بختیــاری در ارتقــاء و بهینــه ســازی هتلینــگ پایــگاه هــای اورژانــس  وی، در ادامــه بــه كمك

۱۱۵ ایــن اســتان اشــاره داشــت و افــزود: قطعــًا ایــن همــكاری در آینــده باعــث ارتقــاء وضعیــت موجــود خواهــد شــد.

معــاون درمــان دانشــگاه علــوم پزشــكی شــهركرد بــا بیــان اینكــه تكنســینهای مركــز مدیریــت حــوادث و فوریتهــای پزشــكی در ۶ماهــه نخســت 

امســال بیــش از ۱۹ هــزار ماموریــت انجــام داده انــد، ایــن حجــم از فعالیــت را قابــل توجــه و قابــل تقدیــر دانســت.

دكتــر درخشــان اضافــه كــرد: ایــن مركــز بــا وجــود عملكــرد خــوب و مثبتــی كــه داشــته, نیازمنــد تامیــن نیــروی انســانی مــورد نیــاز و تجهیــزات 

اســت كــه بایــد بــرای تحقــق ایــن امــر نیــز تــالش شــود.

ــه  ــذر ب ــق ســخت گ ــی از مناط ــد و برخ ــاء یاب ــدت ارتق ــن م ــی ای ــس ۱۱۵ ط ــل اورژان ــل و نق ــری و حم ــاوگان تراب ــده, ن ــعی ش ــزود: س وی اف

ــود. ــز ش ــدار تجهی ــس كمك آمبوالن

ایــن مقــام مســئول، در ادامــه از اصــالح رونــد ارائــه خدمــات اورژانــس بیمارســتانی خبــر داد و اظهــار داشــت: در مواقعــی كــه حادثــه ای بــروز 

مــی كنــد بیمــاران بــرای دریافــت خدمــات تكمیلــی بــه بیمارســتان منتقــل مــی شــوند و اگــر اورژانــس بیمارســتانی در شــرایط بحرانــی امــكان 

ارائــه خدمــت نداشــته باشــد بیمــاران و رونــد ارائــه خدمــت دچــار ســردرگمی مــی شــوند و ایــن امــر خــود مــی توانــد حــوادث ناگوارتــری را 

رقــم بزنــد.

وی بــا اشــاره بــه كوتــاه تــر بــودن زمــان حضــور تكنســینهای اورژانــس اســتان در محــل وقــوع حــوادث نســبت بــه اســتاندارد كشــوری اظهــار 

داشــت: اگــر چــه چهارمحــال و بختیــاری در حــال حاضــر بــه ایــده آلهــا و شــرایط اســتاندارد بــرای ارائــه خدمــت در مواقــع بــروز حــوادث رســیده 

اســت امــا كمــاكان نبایــد آمــوزش را نادیــده گرفــت و بایــد همیشــه در صــدد كســب اطالعــات و آمادگــی بــرای مدیریــت حــوادث بــود.

دكتر درخشان، آموزش را جز برنامه های اولویت دار برای حفظ آمادگی كاركنان فوریتهای پزشكی در شرایط اضطراری عنوان كرد.

وی در پایــان بــرای حمایــت معاونــت درمــان از مركــز مدیریــت حــوادث و فوریتهــای پزشــكی بــه منظــور ارتقــای وضعیــت اورژانــس ۱۱۵ اعــالم 

آمادگــی كــرد. 

بــه گــزارش وب دا؛  دکتــر محســن درخشــان افــزود: بــدون شــک آمــوزش پیشــگیری 

ــی از  ــر ناش ــرگ و می ــش م ــرای کاه ــگاه ب ــای دانش ــت ه ــزی از اولوی ــکته مغ از س

ــت. ــزی اس ی مغ ــکته س

وی افــزود: در همیــن راســتا ضمــن اســتفاده از ظرفیــت رســانه هــا در جهــت 

ــه  ــبت ب ــان نس ــودکان و نوجوان ــنی ک ــای س ــروه ه ــژه گ ــه وی ــوزش ب آم

اطــالع رســانی در خصــوص پیشــگیری از ســکته هــای مغزی، عالیــم آن و 

کمــک هــای اولیــه در فوریــت پزشــكی اقــدام خواهــد شــد.

دکتــر درخشــان تصریــح کــرد: برگــزاری نشســت خبــری بــا حضــور 

ــی و  ــای آموزش ــتر ه ــب پوس ــگاران، نص ــانه و خبرن ــاب رس اصح

اطــالع رســانی و اســتفاده از شــبکه هــای اجتماعــی جهــت آمــوزش 

ــری  ــزارش تصوی ــا صــدا و ســیما جهــت تهیــه گ عمومــی، تعامــل ب

از برنامــه هــای آموزشــی و پخــش زیرنویــس هــای آموزشــی در ایــن 

خصــوص از دیگــر اقداماتــی اســت کــه در راســتای برگــزاری هفتــه ملــی 

ســکته مغــزی و پیشــگیری از آن و كاهــش مــرگ و میــر ناشــی از ســكته هــای 

مغــزی در طــول هفتــه برگــزار مــی شــود.
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دعوت از مبتالیان به دیابت برای دریافت خدمات مشاوره ای و 

درمانی در کلینیک تخصصی دیابت شهرکرد

وب دا؛ کارشــناس مســئول درمــان بیمــاری هــای معاونــت درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد بــا بیــان اینکــه 

دیابــت بعنــوان شــایع تریــن بیمــاری مزمــن غیرواگیــر از اولویــت هــای اصلــی برنامــه هــای پیــش گیــری و درمانــی 

محســوب مــی شــود افــزود: دیابــت فقــط یــک بیمــاری محســوب نمــی شــود بلکــه شــبكه ی در هــم پیچیــده ای از عوامــل 

ــا پاتوفیزیولــوژی هــای مختلــف اســت كــه بــه دلیــل ویژگــی هایــی نظیــر زمینــه ســازی و  خطــرزای محیطــی و ژنتیكــی ب

همراهــی بــا ســایر بیمــاری هــا (قلبــی- عروقی، كلیــوی،  چشــمی و معلولیــت) بــه شــدت هزینــه بــر و ناتــوان كننــده اســت.

بــه گــزارش وب دا؛ دکتــر ســیده فاطمــه حســینی گفــت: بیمــاری دیابــت، شــایع تریــن بیمــاری ناشــی از اختــالل هــای متابولیــک و 

چهارمیــن علــت مــرگ و میــر در جوامــع غربــی اســت. بیمــاری زایــی ایــن عارضه، چــه از نظــر هزینــه هــای درمانــی و چــه بــه دلیــل از 

کارافتادگــی، بســیار بــاال و یکــی از عمــده تریــن مســائل بهداشــتی- درمانــی انســان هــا اســت کــه بــا گســترش شهرنشــینی و تغ�ــر 

شــیوه زندگــی بــه ســوی بــی تحرکــی و تغذیــه ی نامناســب ، اهمیــت بیشــتری خواهــد یافــت.

وی تصریــح کــرد: طبقــه بنــدی دیابــت قنــدی- دیابــت بــه دو نــوع اولیــه و ثانویــه تقســیم مــی شــود کــه دیابــت اولیــه خــود بــه ســه 

نــوع دیابــت نــوع ۱،  نــوع ۲ و بــارداری تقســیم مــی شــود و دیابــت ثانویــه ، ناشــی از مصــرف داروهــا یــا همــراه بــا برخــی بیمــاری هــا 

و در شــرایط خــاص مثــل اعمــال جراحــی، بیمــاری اکرومگالی، کوشــینگ، اختالالت ژنتیــک و ... مــی باشــد.

دکتــر حســینی در خصــوص عالیــم و عــوارض بیمــاری اظهــار داشــت: عالیــم بیمــاری قنــد، ناشــی از غلظــت خــون باالتــر از ۱۸۰ میلــی 

گــرم در دســی لیتــر اســت کــه ســبب ورود گلوکــز بــه ادرار و دیورزاســموتیک مــی شــود. وی، افزایــش حجــم و دفعــات ادرار، تشــنگی،  

ــد و خــارش پوســت و واژن را از شــایع تریــن عالیــم اولیــه بیمــاری قنــد  ــاری دی ــع غــذا خــوردن ، ت ضعــف و خستگی، گرســنگی و ول

عنــوان کــرد.

کارشــناس مســئول درمــان بیمــاری هــای معاونــت درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد گفــت: عــوارض مزمــن بیمــاری قنــد شــامل 

ــا  ــط ب ــوارض مرتب ــی) و ع ــوارض رگ هــای بســیار کوچــك (میكروآنژیوپات ــزرگ (ماکروواســکوالر) ، ع ــوارض رگ هــای ب ســه دســته، ع

اعصــاب مــی باشــد.وی خاطــر نشــان کــرد: در دیابــت نــوع ۱ بــه نظــر مــی رســد کــه عوامــل ژنتیکــی نقــش مســتعد کننــده ای داشــته 

باشــند کــه همــراه بــا عوامــل محیطــی در ایجــاد بیمــاری نقــش دارنــد. وی افــزود: در دیابــت نــوع ۲ کــه شــایع تریــن نــوع دیابــت 

محســوب مــی شــود در ســنین بــاال و بــه صــورت آهســته و تدریجــی ایجــاد مــی شــود و در ایجــاد بیمــاری، عوامــل ژنتیــک و محیطــی 

دخالــت دارنــد کــه عوامــل مســاعد کننــده ژنتیکــی در دیابــت نــوع ۲ قــوی تــر از نــوع ۱ عمــل مــی کنــد. وی تصریــح کــرد: عامــل مهــم 

دیگــر در بــروز دیابــت نــوع ۲ ، افزایــش وزن و چاقــی اســت و حتــی بعضــی از عوامــل غذایــی نیــز در بــروز دیابــت موثــر هســتند.

دکتــر حســینی گفــت: بطــور کلــی ویژگــی جامعــه ای کــه در آن شــیوع یــا بــروز بیمــاری دیــات نــوع ۲ زیــاد اســت شــامل: افزایــش چاقی، 

زیــادی کالــری دریافتــی ، کمــی فعالیــت بدنــی،  عوامــل مســاعد کننــده ژنتیكــی اســت. وی در ادامــه بــه شــیوع عــوارض دیــر رس دیابــت 

اشــاره داشــت و افــزود: عــوارض دیــررس شــایع دیابــت شــامل: عــوارض قلبــی- عروقــی، کــه در صــورت کنتــرل قنــد نامناســب در بیمــاران 

دیابتــی بــروز کــرده موجــب ناتوانــی و مــرگ و میــر بــاال مــی شــوند، بــه طــوری کــه افــراد دیابتــی در مقایســه بــا ســایر افــراد جامعــه 

۴-۲ برابــر بیشــتر در معــرض خطــر بیمــاری هــای قلبــی عروقــی ، ســکته مغــزی قــرار دارنــد.وی گفــت: عــوارض چشــمی، دیابــت از علــل 

مهــم نابینایــی در بزرگســاالن محســوب مــی شــوند.دکتر حســینی افــزود: حــدود ۷۰-۶۰ درصــد بیمــاران دیابتــی بــه درجاتــی از نوروپاتــی 

مبتــال مــی شــوند کــه در صــورت وجــود نوروپاتــی حســی- حرکتــی انــدام تحتانــی بــه زخــم پــای دیابتــی و قطــع عضــو منجــر مــی شــود 

و بیــش از ۶۰ درصــد مــوارد قطــع عضــو غیــر تروماتیــک انــدام تحتانــی بــه دیابــت مربــوط مــی شــود.

وی، نفروپاتــی دیابتــی را از عــوارض مهــم دیگــر عنــوان کــرد کــه یکــی از شــایع تریــن علــل نارســایی کلیــه و دیالیــز محســوب مــی شــود 

و حــدود یــک ســوم بیمــاران دیابتــی در صــورت کنتــرل نامناســب قنــد خــون در ســیر بیمــاری خــود دچــار عــوارض كلیــوی مــی شــوند.

وی در خصــوص مــرگ و میــر ناشــی از دیابــت اظهــار داشــت:دیابت و عــوارض آن در اغلــب کشــورها یکــی از علــل اصلــی مــرگ زود 

ــت اســت و در برخــی از کشــورها مســئول  ــه دیاب ــان ب ــی مــرگ در مبتالی ــل اصل ــی- عروقــی یکــی از عل ــوارض قلب ــگام اســت و ع هن

بیــش از ۵۰ درصــد مــرگ هــا مــی باشــد. بــه گفتــه کارشــناس مســئول درمــان بیمــاری هــای معاونــت درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی 

شــهرکرد، برنامــه کشــوری پیشــگیری و کنتــرل دیابــت نــوع ۲ از اوایــل ســال ۱۳۹۶ در کلینیــك امــام علــی (ع) شــهركرد شــروع شــده و در 

قالــب كلینیــك دیابــت بــا حضــور متخصصیــن داخلــی، فــوق تخصــص غــدد، پرســتار ثابــت جهــت ثبــت اطالعــات بیمــاران و آمــوزش 

آنــان در شــیفت عصــر و همچنیــن ســایر رشــته هــای تخصصــی مرتبــط بــا عــوارض دیابــت شــامل متخصــص عفونــی،  متخصــص قلــب 

و عــروق ،  متخصــص مغــز و اعصــاب و فــوق تخصــص نفرولــوژی (كلیــه و فشــار خــون) مشــغول بــه فعالیــت اســت.

وی در ادامه از کلیه بیماران دیابتی دعوت برای مراجعه و ثبت اطالعات بیماری خود و دریافت خدمات مشاوره ای و آموزشی به کیلینک 

دیابت واقع در ساختمان شماره ۲ کلینیک امام علی (ع ) برای فراهم نمودن زمینه انجام 

اقدامات و ارائه خدمات تخصصی دعوت بعمل آورد.
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آگاهی بخشی و افزایش اطالع مردم نسبت به سکته های مغزی اولین و مؤثرترین راه برای پیشگیری و درمان این بیماری است

بــه گــزارش وب دا؛ دکتــر ســیده فاطمــه حســینی، بــا بیــان اینکــه اغلــب مــردم نســبت بــه ســکته مغــزی اطالعــات اندکــی دارنــد و در بیشــتر 

ــا بــروز عالئــم اولیــه ســکته هیــچ اقــدام جــدی بــرای تشــخیص و درمــان انجــام نمــی دهنــد افــزود: ایــن درحالــی اســت كــه  مواقــع ب

بیمــاران ســكته مغــزی از زمــان شــروع عالیــم تــا شــروع درمــان نبایــد بیــش از ۳ تــا ۴ ســاعت را بــرای درمــان دارویــی و حداكثــر ۶ ســاعت 

را در مــوارد درمــان آنژیوگرافــی از دســت بدهنــد.

وی اظهــار داشــت: ســکته مغــزی در کل دنیــا دومیــن علــت مــرگ و اولیــن علــت از کارافتادگــی اســت، امــا در کشــورهای پیشــرفته در حــال 

حاضــر ســومین علــت مــرگ اســت کــه بــا پیــر شــدن جوامــع در آینــده نــه چنــدان دور در آن كشــورها نیــز دومیــن علــت مــرگ خواهــد 

شــد.

وی، شــایع تریــن عواملــی کــه ســبب بــروز ســکته مغــزی مــی شــوند را شــامل فشــار خــون بــاال، دیابــت،  بیمــاری هــای قلبــی بــه ویــژه 

ــد) برشــمرد. ــی (کاروتی ــاال،  تنگــی عــروق گردن ــالالت ریتــم قلب، کلســترول خــون ب اخت

دکتــر حســینی افــزود: عالئــم ســکته مغــزی نیــز بصــورت فلــج عمومــی بــدن بــروز مــی کنــد ولــی مهمتریــن عالمــت ایــن اختــالل،  اختــالل 

بینایــی گــذرا در یــک یــا هــردو چشــم ،  اختــالل در راه رفتــن، درد و ســوزش در یــک طــرف بــدن اســت.

وی ادامــه داد: ســکته مغــزی معمــوالً بــا بــی حســی صــورت و دســت و پــا، ضعــف خفیــف و اختــالل تکلــم همــراه اســت و فــرد مبتــال بایــد 

در چنیــن مواقعــی در کمتــر از ۳ ســاعت بــه بیمارســتان دارای خدمــات تخصصــی مغــز و اعصــاب رســانده شــود.

ایــن کارشــناس مســئول، از جملــه عوامــل خطــر ســاز ســکته مغــزی در درجــه اول را مربــوط بــه ســن بیمــار عنــوان کــرد و افــزود: بــا بــاال 

رفتــن ســن بــه علــت پیــری رگ هــای مغــز، خطــر ســکته مغــزی بســیار بیشــتر از دوره جوانــی 

مــی شــود.

دکتــر حســینی، ازعوامــل موثــر در افزایــش ریســک ســکته مغــزی بــا بــاال رفتــن ســن 

بــه فشــار و چربــی خــون بــاال و بیمــاری هــای قلبــی،  بیمــاری هــای ارثــی، ســیگار 

و چاقــی اشــاره داشــت.

وی بــا بیــان اینکــه ۹۰ درصــد ســکته هــای مغــزی بــه دلیــل داشــتن ســبک 

زندگــی نادرســت اســت اظهــار داشــت: بــا بــی تحرکــی،  تغذیــه ناســالم و 

زندگــی پــر تنــش و پــر اســترس روزمــره خطــر ســکته ی مغــزی افزایــش 

ــك و  ــه نم ــی روی ــرف ب ــی، مص ــم تحرك ــان ك ــد و متخصص ــی یاب م

ــم نامناســب  ــوع رژی ــات و در مجم ــی،  اســتعمال دخانی ــی،  چاق چرب

ــزی  ــای مغ ــكته ه ــمت س ــه س ــت ب ــرای حرك ــی ب ــی را عامل غذای

ایرانیــان مــی داننــد.

ــع شــانس  ــه موق ــان ب ــدون شــک تشــخیص و درم ــت: ب وی گف

ــرد  ــی ب ــاال م ــزی ب ــکته مغ ــروز س ــورت ب ــل را در ص ــودی کام بهب

امــا بــرای ایــن کار حتمــًا بایــد عالیــم ســکته مغــزی را بــه درســتی 

بشناســیم.

دکتــر حســینی خاطــر نشــان کــرد،  ســیگار کشــیدن،  فشــار خــون 

را افزایــش مــی دهــد و بــا تســریع گرفتگــی عــروق، موجــب مــی 

شــود تــا افــراد ســیگاری ۲ برابــر بیشــتر در معــرض خطــر ابتــال 

بــه ســکته قــرار بگیرنــد.

ــراد در  ــر اف ــاق را از دیگ ــه وزن و چ ــراد دارای اضاف وی، اف

معــرض خطــر بــروز ســکته مغــزی دانســت و افــزود: ایــن 

افــراد در خطــر بیشــتری بــا کلســترول بــاال، فشــار خــون 

ــه رو هســتند. ــاال، دیابــت و ســکته مغــزی رو ب ب

ــت  ــای معاون ــاری ه ــان بیم ــئول درم ــناس مس کارش

ــه  ــان ب ــهرکرد، در پای ــکی ش ــوم پزش ــگاه عل ــان دانش درم

لــزوم همــکاری و مشــارکت جمعــی در راســتای اطــالع رســانی 

ــكته  ــه س ــبت ب ــردم نس ــوم م ــی عم ــطح آگاه ــش س و افزای

مغــزی و پیشــگیری و درمــان بــه موقــع آن تاكیــد كــرد و افــزود: 

در ایــن میــان رســانه هــای جمعــی بــا توســعه و ترویــج فرهنــگ 

ــه  ــاء ســطح ســالمت جامع ــد در ارتق ــی توانن ــی م خــود مراقبت

ــد. نقــش برجســته ایفــا نماین

گفتنــی اســت، هفتــم تــا پانزدهــم آبــان مــاه بــا هــدف کاهــش 

ــکته  ــعار "س ــا ش ــزی ب ــای مغ ــکته ه ــی از س ــر ناش ــرگ و می م

مغــزی ســن و ســال نمــی شناســد" بعنــوان هفتــه ملــی پیشــگیری 

ــزی نامگــذاری شــده اســت. و درمــان ســکته هــای مغ

سکــــــته مغــــزی
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ساالنه حدود یک هزار نفر در چهارمحال و بختیاری دچار بیماری های حاد مغزی می شوند

ناتوانی از مهمترین عوارض سکته های مغزی است

بــه گــزارش وب دا؛ دکتــر محســن درخشــان در نشســت مطبوعاتــی بــه مناســبت هفتــه ملــی پیشــگیری از ســکته هــای مغــزی در جمــع خبرنــگاران 

و اصحــاب رســانه اســتان افــزود: ســاالنه در ســطح کشــور حــدود یکصــد هــزار نفــر دچــار ســکته مغــزی مــی شــوند.

وی تصریــح کــرد: میــزان بــروز ســکته هــای مغــزی بــا توجــه بــه شــرایط منطقــه ای و ســبک زندگــی افــراد در هــر منطقــه از کشــور متغیــر اســت 

و عــوارض برجــای مانــده از ســکته هــای مغــزی نیــز بســته بــه میــزان شــدت آن در افــراد متفــاوت اســت.

معــاون درمــان ایــن دانشــگاه، بــا اشــاره بــه اجــرای برنامــه تحــول نظــام ســالمت از ســه ســال و نیــم گذشــته در کشــور افــزود: از جملــه بســته 

هــای خدماتــی دولــت در ایــن برنامــه کــه کمتــر ملمــوس اســت توجــه بــه ســکته هــای مغــزی بــا توجــه بــه میــزان بــاالی مــرگ و میــر و ناتوانایــی 

اســت کــه بــرای فــرد ایجــاد و هزینــه هــای فــراوان اقتصــادی اســت كــه بــه خانــواده و جامعــه تحمیــل مــی كنــد، مــی باشــد.

دکتــر درخشــان خاطــر نشــان کــرد: بــه منظــور توجــه و اطــالع رســانی بیشــتر پیرامــون ســکته هــای مغــزی نیمــه دوم آبــان مــاه بعنــوان هفتــه 

ملــی پیشــگیری و درمــان ســکته هــای مغــزی نامگــذاری شــده اســت تــا ضمــن آشــنایی مــردم بــا عالئــم ســکته هــای مغــزی بــا درمــان بــه موقــع 

از ناتوانــی فــرد و تحمیــل هزینــه بــه سیســتم جلوگیــری و تــا حــد امــكان از بــروز ایــن نــوع از ســكته هــا پیشــگیری بعمــل آیــد.

وی در ادامــه بــه نقــش رســانه هــا در افزایــش ســطح آگاهــی عمــوم مــردم اشــاره داشــت و از رســانه هــا خواســت بــا ورود بــه مســائل آموزشــی 

و فرهنــگ ســازی نســبت بــه اصــالح ســبک زندگــی مــردم و کاهــش بــار بیمــاری هــا وارد عمــل شــوند.

وی بــا اشــاره بــه فراهــم شــدن امکانــات الزم بــرای ارائــه خدمــات بــه بیمارانــی کــه دچــار ســکته مغــزی شــده انــد در کوتــاه تریــن زمــان ممکــن در 

مراكــز درمانــی افــزود: متاســفانه عــدم آگاهــی مــردم موجــب شــده اســت بیمــار زمانــی بــه بیمارســتان و مراكــز درمانــی مراجعــه نمایــد كــه زمــان 

طالیــی بــرای انجــام اقدامــات درمانــی گذشــته و فــرد دچــار عــوارض شــدید و ناتوانــی ناشــی از ســكته مغــزی شــده اســت.

معــاون درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد در پاســخ بــه انتقــاد برخــی از خبرنــگاران بــه وجــود برخــی مشــکالت در رونــد ارائــه خدمــات در 

مراکــز درمانــی اظهــار داشــت: بــدون شــک مســئولین ایــن دانشــگاه منكــر نقــاط ضعــف نیســتند و بــا قبــول ایــن نقــاط ضعــف در صــدد اصــالح 

آن هســتند.

ــرای افزایــش  ــن رســانه ب ــدرکاران حــوزه ســالمت و فعالی ــی تمامــی دســت ان ــرد: آنچــه مهــم اســت یکپارچگــی، همــکاری و همدل ــه ک وی اضاف

ــه پیشــگیری از بیمــاری هــا اســت. آگاهــی عمومــی در زمین

دکتــر درخشــان بــا اشــاره بــه بیــان برخــی از مباحــث علمــی بــه اســتناد بهــره منــدی از طــب ایرانــی ســنتی ،  نســبت بــه خطــرات بهــره گیــری از 

روش هــای درمانــی ناایمــن در شــبکه هــای مجــازی هشــدار داد و افــزود: بــا توجــه بــه تمایــل هــم اســتانیان بــه اســتفاده از طــب ایرانــی ســنتی، 

پیگیــری هــا بــرای راه انــدازی مرکــز طــب ســنتی در اســتان در حــال انجــام اســت.

وی تصریــح کــرد: بــرای بیــان مباحــث درمانــی بایــد تخصــص و علــم کافــی مربــوط بــه هــر بیمــاری را داشــت و بــرای تجویــز روش هــای درمانــی در 

طــب ســنتی نیــز نیــاز بــه گذرانــدن دوره هــای تخصصــی بــه مــدت حداقــل ۴ ســال اســت و هرکســی نمــی توانــد بنابــر تجــارب مختصــر و بعضــا 

اثبــات نشــده نســبت بــه ارائــه روش هــای درمانــی بــه نــام طــب ایرانــی ســنتی ســالمت مــردم را بــه خطــر بینــدازد.

بــر اســاس ایــن گــزارش ، نشســت مطبوعاتــی بــه مناســبت هفتــه پیشــگیری و درمــان ســکته مغــزی (هفتــم لغایــت ۱۵ آبــان مــاه) روز یکشــنبه ۱۴ 

آبــان مــاه جــاری بــا حضــور خبرنــگاران در ســالن معاونــت درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد برگــزار شــد.

بــه گــزارش وب دا؛ دکتــر اصغــر بیاتــی افــزود: بــا توجــه بــه عــوارض ناتــوان کننــده ســکته هــای مغــزی و بــار ســنگین هزینــه هــای مالــی و اجتماعــی 

کــه ایــن نــوع از ســکته هــا دارد وزارت بهداشــت،  درمــان و آمــوزش پزشــكی در راســتای اطــالع رســانی و آمــوزش عمومــی وارد عمــل شــده اســت.

وی در جمــع خبرنــگاران اســتان چهارمحــال و بختیــاری در نشســت مطبوعاتــی کــه بــه مناســبت هفتــه ملــی پیشــگیری و درمــان ســکته مغــزی در 

معاونــت درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد برگــزار شــد افــزود: متاســفانه اطــالع رســانی در خصــوص ســکته هــای مغــزی نســبت بــه ســایر 

بیمــاری هــا كمتــر اســت لــذا برنامــه ریــزی هــا بایــد در جهــت افزایــش ســطح آگاهــی عمــوم نســبت بــه ایــن بیمــاری اســت.

وی بــا بیــان اینکــه ســکته هــای مغــزی ناشــی از عــدم اکســیژن و مــواد غذایــی رســانی بــه مغــز ناشــی از انســداد عــروق مغــزی اســت افــزود: بســته 

بــه اینکــه ایــن انســداد در کــدام قســمت از مغــز باشــد عــوارض متفاوتــی در فــرد ایجــاد مــی شــود.

وی تصریــح کــرد: انســداد رگ هــا مــی توانــد بعلــت ایجــاد لختــه در رگ هــای مغــزی یــا لختــه در یــک قســمت از انــدام هــا و ورود آن بــه ناحیــه 

مغــز ایجــاد شــود.

بــه گفتــه وی، افزایــش فشــار خــون و پارگــی و خونریــزی مغــزی نیــز مــی توانــد موجــب بــروز ســکته هــای مغــزی شــود کــه درصــد ایــن نــوع از 

ســکته هــای مغــزی کمتــر اســت.

ــم،  انحــراف صــورت و دهــان،  ــد شــامل: ســنگینی در تکل ــی ظاهــر و مــی توان ــه طــور ناگهان ــم ســکته مغــزی ب ــار داشــت: عالئ ــی اظه ــر بیات دکت

ســرگیجه و تــاری دیــد شــدید، کاهــش ســطح هوشــیاری ناگهانــی، فلــج یــا ضعــف در انــدام یــک ســمت از بــدن، تمــام بــدن و یــا حتــی یــك طــرف 

بــدن شــود.

وی گفت: تمامی این عالئم می تواند به طور ناگهانی و بدون درد ظاهر و با گذشت زمان گسترش پیدا کند.

ــرای پاســخ فــرد بــه روش هــای درمانــی عنــوان کــرد و افــزود: بهتریــن زمــان بــرای انجــام اقدامــات  دکتــر بیاتــی ، زمــان را از مهمتریــن نــکات ب

درمانــی بــرای ســکته هــای مغــزی ۳ تــا ۴:۳۰ ســاعت اســت و بــا گذشــت زمــان بیشــتر احتمــال موثــر واقــع شــدن روش هــای درمانــی بــرای درمــان 

و بازتوانــی فــرد کمتــر مــی شــود.

ایــن پزشــک متخصــص مغــز و اعصــاب، بهتریــن اقــدام در برخــورد بــا فــردی کــه دچــار ســکته مغــزی شــده اســت را تمــاس بــا اورژانــس و اقــدام 

بــرای رســاندن فــرد بــه مرکــز درمانــی دانســت و افــزود: در صــورت بــروز هــر یــک از عالئــم مذكــور مربــوط بــه ســكته مغــزی فــرد بایــد در اســرع 

وقــت بــه مراكــز درمانــی مراجعــه نمایــد.

وی از آمادگــی تمامــی مراکــز درمانــی بــه صــورت شــبانه روز بــرای ارائــه خدمــت بــه بیمــاران مبتــال بــه ســکته هــای مغــزی اشــاره داشــت و گفــت: 

متوســط زمــان درمــان ســکته هــای مغــزی ۶ مــاه و شــامل: اقدامــات دارویــی، بازتوانــی و فیزیوتراپــی اســت کــه تقریبــًا در ۷۰ درصــد مــوارد احتمــال 

بازگشــت بــه کار وجــود نــدارد،  در ۲۰ درصــد ناتوانــی شــدید و ۱۰ درصــد منجــر بــه فــوت فــرد مــی شــود.

وی در ادامه به لزوم ورود رسانه ها برای آموزش و اطالع رسانی تاکید کرد.
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ارتقاء پایه علمی دو تن از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

پذیرش بیش از ۳۳۰ دانشجو در نیمه اول سال تحصیلی ۹۷-۹۶ در دانشگاه علوم پزشكی شهركرد

برگزاری یازدهمین جشنواره آموزشی دانشگاهی شهید مطهری

راهیابی دانشجوی دانشگاه علوم پزشكی شهركرد به مرحله پایانی المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشكی سراسر كشور

وب دا؛ سرپرســت معاونــت آموزشــی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد، از ارتقــاء پایــه علمــی دو تــن از اســاتید عضــو 

هیئــت علمــی ایــن دانشــگاه خبــر داد.

بــه گــزارش وب دا؛ دکتــر بــرزو خالــدی فــر افــزود: طبــق مصوبــه ســیزدهمین جلســه هیئــت ممیــزه آبــان مــاه جــاری 

در دانشــگاه، دکتــر حمیدرضــا خضرایــی بــا کســب ۱۶۶.۰۵ از مرتبــه اســتادیاری بــه دانشــیاری ارتقــاء یافــت.

وی تصریــح کــرد: همچنیــن در ایــن جلســه، ارتقــاء مرتبــه دکتــر محمــد رحیمــی از مرتبــه مربــی بــه اســتادیاری مطــرح 

و بــا آن موافقــت بعمــل آمــد.

ــاری، از پذیــرش ۳۳۶ دانشــجو در نیمــه اول ســال  ــوم پزشــكی، خدمــات بهداشــتی و درمانــی چهارمحــال و بختی وب دا؛ سرپرســت دانشــگاه عل

ــر داد. ــی ۹۷-۹۶ در ایــن دانشــگاه خب تحصیل

بــه گــزارش وب دا؛ دكتــر ارســالن خالــدی فــر افــزود: از ایــن تعــداد ۷۰ دانشــجو در رشــته پزشــكی، ۲۱ دانشــجو در رشــته دندانپزشــكی، ۲۲ دانشــجو 

در رشــته اتــاق عمــل، ۳۰ دانشــجو در رشــته بهداشــت عمومــی ، ۲۷ دانشــجو در رشــته هوشــبری پذیــرش شــده انــد.

وی، تعــداد دانشــجویان پذیــرش شــده در رشــته بهداشــت محیــط را ۲۶ نفــر و تعــداد دانشــجویان در رشــته پرســتاری را ۵۶ نفــر و دانشــجویان 

رشــته مامایــی را ۲۱ نفــر اعــالم كــرد.

دكتــر خالــدی فــر افــزود: در رشــته هــای رادیولــوژی و علــوم آزمایشــگاهی نیــز بــه ترتیــب ۳۰ و ۳۱ نفــر بــرای تحصیــل در نیمــه اول ســال تحصیلــی 

۹۷-۹۶ پذیــرش شــده انــد.

ــوم پزشــكی شــهركرد تصریــح كــرد:  در نیمــه اول ســال تحصیلــی جــاری دو هــزار ۵۱۵ دانشــجو در ۸ مقطــع و ۳۰ رشــته  سرپرســت دانشــگاه عل

تحصیلــی در ۷ دانشــكده ایــن دانشــگاه مشــغول بــه تحصیــل هســتند.

دكتــر خالــدی فــر در ادامــه تعــداد دانشــجویان فــارغ التحصیــل ایــن دانشــگاه تــا نیمــه مردادمــاه ســال جــاری را ۱۰ هــزارو ۳۲۸ نفــر اعــالم كــرد و 

افــزود: از ایــن تعــداد ســه هــزارو ۵۸۱ دانشــجو بــه مقاطــع باالتــر راه یافتــه انــد.

وب دا؛ مدیریــت اداره کل آموزشــی و تحصیــالت تکمیلــی دانشــگاه علــوم پزشــكی شــهركرد گفــت: 

علــی ریحانیــان دانشــجوی پزشــكی ایــن دانشــگاه بــه مرحلــه پایانــی المپیــاد علمــی دانشــجویان 

علــوم پزشــكی سراســر كشــور راه یافــت.

بــه گــزارش وب دا؛ دکتــر شــهرام اعتمــادی فــر افــزود: نهمیــن المپیــاد علمــی دانشــجویان علــوم 

پزشــكی سراســر كشــور در حیطــه هــای مختلــف شــامل دو بخــش اصلــی و جانبــی  برگــزار شــد.

بــه گفتــه وی، ایــن المپیــاد در بخــش اصلــی شــامل: تفكــر علمــی در علــوم پایــه، اســتدالل بالینــی، 

مدیریــت نظــام ســالمت، آمــوزش پزشــكی و در بخــش جانبــی شــامل : اســتدالل بالینــی، مدیریــت 

نظــام ســالمت،  فلســفه پزشــكی مــی باشــد كــه  علــی ریحانیــان از دانشــجویان رشــته پزشــكی ایــن 

دانشــگاه در حیطــه آمــوزش پزشــكی بــه مرحلــه ی پایانــی المپیــاد راه یافــت.

دکتــر اعتمــادی فــر ضمــن تبریــك ایــن موفقیــت بــه ایشــان و دانشــجویان دانشــگاه علــوم پزشــكی 

شــهركرد بــرای ریحانیــان آرزوی ســالمتی و ســربلندی در تمــام مراحــل زندگــی خــود را نمــود.

ــتی  ــکی،خدمات بهداش ــوم پزش ــگاه عل ــی دانش ــت آموزش ــت معاون وب دا؛ سرپرس

و درمانــی چهارمحــال و بختیــاری، از برگــزاری یازدهمیــن جشــنواره آموزشــی 

ــر داد. ــگاه خب ــن دانش ــری در ای ــهید مطه ــگاهی ش دانش

ــت  ــا محوری ــنواره ب ــن جش ــزود: ای ــر اف ــدی ف ــرزو خال ــر ب ــزارش وب دا؛ دکت ــه گ ب

ــود. ــی ش ــزار م ــکی برگ ــوم پزش ــوزش عل ــوآوری در آم ــول و ن تح

ان  وی، مهلــت ارســال فرایندهــا را تــا ۳۰ آذرمــاه جــاری اعــالم کــرد و افــزود: عالقه

ــیابی  ــی، ارزش ــزی درس ــه ری ــامل: برنام ــف ش ــای مختل ــه ه ــد در حیط ــی توانن م

آموزشــی (دانشــجو، هیــات علمــی و برنامــه)، مدیریــت و رهبــری آموزشــی، طراحــی 

تولیــد محصــوالت آموزشــی، روش هــای یاددهــی - یادگیــری، یادگیــری الکترونیکی، 

ی ارتباطی،  موضوعــات خاص(آمــوزش اخــالق و منــش حرفــه ای، آمــوزش مهارت

آمــوزش تفکــر نقــاد و اســتدالل بالینــی و .. ) ، ســایر موضوعــات «مرتبــط بــا آمــوزش 

علــوم پزشــکی» در جشــنواره شــرکت كننــد.

دکتــر خالــدی فــر اظهــار داشــت: شــرکت کننــدگان جهــت اطالعــات بیشــتر و فرمــت 

نــگارش مــی تواننــد بــه ســایت مرکــز مطالعــات دانشــگاه بــه آدرس

 edc.skums.ac.ir مراجعه نمایند.

ــه Edo دانشــکده هــا مراجعــه  ــه فرایندهــا ب ــرای ارائ ــدگان ب وی گفت:شــرکت کنن

ــد. نماین
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نشست هم اندیشی اساتید و مسئولین دانشگاه

پذیرش ۲۰ دانشجو در مقطع كاردانی فوریت های پزشكی در دانشگاه علوم پزشكی شهركرد

ــاون  ــا سرپرســت و مع ــوم پزشــکی شــهرکرد ب ــت علمــی دانشــگاه عل ــه اعضــای هیئ ــاه جــاری نشســت صمیمان ــن روز از آذرم وب دا؛ در هجدهمی

توســعه مدیریــت و منابــع و معاونیــن درمــان و آموزشــی بــا هــدف هــم اندیشــی، هــم فکــری و تبــادل نظــر در حــوزه هــای مختلــف بالینــی و پایــه 

در ســالن ابــن ســینای مجتمــع رحمتیــه برگــزار شــد.

بــه گــزارش وب دا؛ سرپرســت معاونــت آموزشــی ایــن دانشــگاه در ابتــدای امــر بــه مشــکالت عمــده اشــاره داشــت و خواســتار تــالش در جهــت رفــع 

ایــن مشــکالت شــد.

دکتــر بــرزو خالــدی فــر، عمــده مشــکالت مطــرح شــده را مربــوط بــه تعویــق در پرداخــت هــا (تمــام وقتــی،  حــق التدریــس، کارانــه و ...) عنــوان کــرد 

و اســتقالل مالــی حــوزه معاونــت آموزشــی و تحقــق اعتبــارات مطابــق بــا تفاهــم نامــه تحــول در آمــوزش علــوم پزشــکی را بــرای توســعه آمــوزش الزم 

دانســت.وی، عــدم تــوازن بیــن تعــداد دانشــجویان و توســعه دانشــجویی بــا زیرســاخت هــا و ســاختارهای الزم را از دیگــر مشــکالت حــوزه آمــوزش 

برشــمرد. بــه گفتــه وی، در ادامــه ایــن نشســت ۱۰ نفــر از اعضــای هیئــت علمــی بــه نمایندگــی از دانشــکده هــای مختلــف مشــکالت و  دیــدگاه هــای 

خــود را مطــرح نمودنــد.

دکتــر خالــدی فــر، عــدم پرداخــت کامــل تمــام وقتــی بــه اســاتید بالینــی،  عــدم ذخیــره مرخصــی اعضــای هیئــت علمی، کمبــود منابــع مالــی،  نیــروی 

انســانی و امکانــات و تجهیــزات،  نبــود بیمارســتان خصوصــی در اســتان و کمبــود زیــر ســاخت هــا و امکانــات و تجهیــزات آموزشــی از جملــه كالســهای 

درس،  اتــاق اســاتید،  امكانــات آزمایشــگاهی و... و مســائل مربــوط بــه بازنشســتگی و عــدم پرداخــت پــاداش هــا را از جملــه مشــكالت مطــرح شــده 

از ســوی نماینــدگان دانشــكده هــا عنــوان كــرد. وی گفــت: همچنیــن نبــود چــارت تشــکیالتی مناســب جهــت دانشــکده هــا و مشــکالت و نیازهــای 

Basic و اساســی مربــوط بــه دانشــکده دندانپزشــکی و فــن آوری نویــن بعنــوان دانشــکده هــای نــو پــا، نامناســب بــودن دسترســی بــه ارتباطــات 

الكترونیكــی ، نیــاز بــه گســترش برخــی از رشــته هــای مــورد نیــاز در اســتان از جملــه ارشــد مامایــی و رشــته هــای بیــن رشــته ای، كمبــود فضــای 

فیزیكــی جهــت كســب مهارتهــای بالینــی و نیــاز بــه توجــه بــه Skill Lab رحمتیــه و Skill Lab بیمارســتانی،  نبــود امكانــات مناســب رفاهــی ویــژه 

اســاتید،  نیــاز بــه حمایــت از راه انــدازی رشــته هــای مــورد نیــاز در برخــی دانشــكده هــا نیــز از ســوی نماینــدگان دانشــكده هــا مطــرح شــد.

ــزاری  ــزود: برگ ــت و اف ــن جلســه اشــاره داش ــرح شــده در ای ــنهادات مط ــه پیش ــه ب ــوم پزشــکی در ادام ــوزش دانشــگاه عل ــت آم ــت معاون سرپرس

دیدارهــا، نشســت بیــن اعضــای هیئــت علمــی و مســئولین بصــورت سیســتماتیک و منظــم، توســعه زیرســاختها و تامیــن امکانــات و تجهیــزات مــورد 

نیــاز و حمایــت از راه انــدازی رشــته هــای تحصیــالت تکمیلــی و فعــال ســازی ســتاد رفاهــی اعضــای هیئــت علمــی از جملــه ایــن پیشــنهادات بــود. 

وی، از تاکیــد همــگان بــرای رفــع مشــکالت بــرای افزایــش انگیــزه اعضــای هیئــت علمــی اشــاره داشــت.

سرپرســت دانشــگاه علــوم پزشــکی، خدمــات بهداشــتی و درمانــی چهارمحــال و بختیــاری نیــز در ادامــه ایــن جلســه بــر برگــزار ی منظــم جلســات 

تاکیــد و اظهــار داشــت: دانشــگاه متعلــق بــه همــه اســت و بایــد بــا هــم فکــری و همــکاری در جهــت توســعه و پیشــبرد اهــداف آن تــالش شــود.

دکتــر ارســالن خالــدی فــر بــا اشــاره بــه طــرح مشــکالت مربــوط بــه طــرح تحــول ســالمت در دانشــگاه هــای کمتــر برخــوردار در مــورد اســاتید بالینــی 

شــامل پلــکان پرداخــت، ابهــام در ســقف پرداختــی، کاهــش کدهــای بیهوشــی و تفــوق درمــان بــر ســایر وظایــف اعضــای هیئــت علمــی بالینــی و ... 

گفــت: مشــكالت طــرح تحــول ســالمت مشــخص و در دســت رفــع و اقــدام اســت و البتــه بــا توجــه بــه مطالبــات بیمــه ای دانشــگاه،  اقداماتــی در 

دســت انجــام اســت كــه بــه یــاری خــدا مشــكالت مالــی دانشــگاه مرتفــع گــردد از جملــه در خصــوص توســعه زیرســاخت هــا بــه اقداماتــی ماننــد 

هماهنگــی بــا قــرارگاه خاتــم االنبیــا مــی تــوان اشــاره داشــت.

گفتنــی اســت، در خاتمــه سرپرســت محتــرم دانشــگاه، معــاون توســعه، درمــان قــول مســاعدت و تــالش در جهــت رفــع مشــکالت مطــرح شــده داده 

و رفــع مشــکالت را نیازمنــد تــالش جمعــی دانســتند.

ــرش ۲۰ دانشــجو در  ــوم پزشــكی شــهركرد، از پذی ــی دانشــگاه عل ــالت تكمیل ــر اداره كل آمــوزش و تحصی وب دا؛ مدی

مقطــع كاردانــی رشــته فوریــت هــای پزشــكی ایــن دانشــگاه خبــر داد.

بــه گــزارش وب دا؛ دكتــر شــهرام اعتمــادی فــر افــزود: بــا توجــه بــه پذیــرش ســه برابــری ظرفیــت دانشــجو، ایــن ۲۰ 

دانشــجو پــس از انجــام مصاحبــه از نیمــه دوم ســال تحصیلــی ۹۷-۹۶ مشــغول بــه تحصیــل مــی شــوند.

ــون مقطــع  ــه شــدگان آزم ــام پذیرفت ــت ن ــط ثب ــی و شــرایط و ضواب ــی و مكان ــه زمان ــالم برنام وی، در خصــوص اع

ی پزشــكی در نیمســال دوم ســال تحصیلــی جــاری تصریــح كــرد: پذیرفتــه شــدگان بــرای انجــام  كاردانــی فوریت

مصاحبــه و آزمونهــای عملــی و معاینــات پزشــكی در روزهــای بیســتم لغایــت بیســت و یكــم آبــان مــاه ســال جــاری از 

ســاعت ۸تــا۱۵ بــا مراجعــه بــه نشــانی شــهركرد -رحمتیــه -مجتمــع آموزشــی دانشــگاه علــوم پزشــكی شــهركرد -ســالن 

ورزشــی علــم الهــدی اقــدام نماینــد.

دكتــر اعتمــادی فــر، مراحــل گزینــش را بــه ترتیــب شــامل : معاینــه جســمی، آزمــون عملــی (تســت ورزشــی) و انجــام 

مصاحبــه عنــوان كــرد.

مدیــر اداره كل آمــوزش و تحصیــالت تكمیلــی دانشــگاه علــوم پزشــكی شــهركرد، درخصــوص مــدارك و ضوابــط ثبــت 

نامــی نیــز بــه داوطلبــان توصیــه كــرد: در زمــان مصاحبــه و ثبــت نــام ضوابــط  اعــالم شــده از ســازمان ســنجش را 

دقیقــًا رعایــت كــرده و عیــن مــدارك اعــالم شــده در دفترچــه هــای راهنمــای آزمــون و دســتورالعمل هــای ثبــت نــام 

آن ســازمان را همــراه داشــته باشــند.

وی در ادامــه تلفــن تمــاس : ۳۳۳۵۰۳۴۱-۰۳۸ را بــرای كســب اطالعــات بیشــتر پذیرفتــه شــدگان اعــالم كــرد و افــزود: 

همچنیــن متقاضیــان مــی تواننــد بــا مراجعــه بــه كارشــناس مربوطــه آقــای نكویــی ،  رئیــس اداره پذیــرش و ثبــت نــام 

دانشــگاه راهنمایــی هــای الزم را دریافــت كننــد.

دكتــر اعتمــادی فــر بــا بیــان اینكــه دانشــگاه علــوم پزشــكی شــهركرد از ســال ۱۳۸۵ اقــدام بــه پذیــرش دانشــجو در 

مقطــع كاردانــی رشــته فوریتهــای پزشــكی كــرده اســت، اظهــار داشــت: تــا كنــون ۲۴۹ دانشــجو در ایــن مقطــع از ایــن 

دانشــگاه فــارغ التحصیــل شــده انــد.

به گفته وی، در حال حاضر ۳۹ دانشجو در این مقطع رشته مشغول به تحصیل هستند.

وی خاطــر نشــان كرد:نخســتین دوره پذیــرش دانشــجو در مقطــع كارشناســی ناپیوســته فوریتهــای پزشــكی در ایــن 

دانشــگاه نیــز از ســال ۹۵ بــا تعــداد ۱۶ دانشــجو انجــام شــده اســت.
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اخذ مجوز واحد توسعه بالینی در بیمارستان آیت اهللا كاشانی شهركرد

راه اندازی کتابخانه دیجیتال دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد به مناسبت هفته کتاب

ــوزش  ــان و آم ــت، درم ــمی از وزارت بهداش ــه ای رس ــق نام ــت: طب ــكی شــهركرد گف ــوم پزش ــاوری دانشــگاه عل ــات و فن ــاون تحقیق وب دا؛ مع

ــی بیمارســتان آیــت اهللا كاشــانی اعــالم شــد. ــن معاونــت، مجــوز واحــد توســعه تحقیقــات بالین ــه ای پزشــكی ب

ــای مســتمر و عملكــرد  ــی، پــس از پیگیریه ــات بالین ــز تحقیق ــزود: در راســتای توســعه مراك ــی اف ــر ســید كمــال صولت ــزارش وب دا؛ دكت ــه گ ب

ــوع صــادر شــد. ــه كاشــانی شــهركرد از ســوی وزارت متب ــی بیمارســتان آیــت ال مناســب دانشــگاه ، مجــوز واحــد توســعه و تحقیقــات بالین

وی بیــان كــرد: ایــن مراكــز بــا هــدف انجــام تحقیقــات و پایــان نامــه هــای دانشــجویان رشــته هــای پزشــكی، فــوق تخصــص و دســتیاری در 

بیمارســتانها راه انــدازی مــی شــود. 

بــه گفتــه وی، ایــن مركــز فعالیــت عمــده خــود را از ســال ۹۴ آغــاز و دكتــر محمــود اخالقــی بــه عنــوان سرپرســت مركــز، فعالیــت گســترده ای را 

طــی ۲ ســال گذشــته تاكنــون انجــام داده انــد.

دكتــر صولتــی، ضمــن تبریــك بــه همــكاران شــورای پژوهشــی مركــز توســعه وتحقیقــات بالینــی بیمارســتان آیــت اهللا كاشــانی 

اظهــار امیــدواری كــرد؛ كــه در آینــده شــاهد موفقیتهــای روزافــزون آن مركــز باشــیم .

معــاون تحقیقــات و فنــاوری دانشــگاه علــوم پزشــكی شــهركرد 

ــات بالینی  ــرد: واحد توسعه تحقیق ــان ك ــر نش خاط

در بیمارستان كاشــانی بــه سرپرســتی آقــای دكتــر 

محمــود اخالقــی ، پاســخگوی نیازهــای مشــاوره 

ــان  ــجویان و كاركن ــاتید، دانش ــی اس ای پژوهش

دانشــگاه مــی باشــد. 

وی در پایــان بــه آدرس ســایت واحد توسعه 

بالینی در بیمارســتان آیــت الــه كاشــانی شــهركرد 

 (  http://crdc.skums.ac.ir  ) نشــانی  بــه 

ــت.  ــاره داش اش

تاكنــون تنهــا بیمارســتان هاجــر شــهركرد از مركــز 

ــوده  ــوردار ب ــی برخ ــات بالین ــعه و تحقیق توس

اســت.

راه اندازی کتابخانه دیجیتال دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد به مناسبت هفته کتاب

ــال و  ــی چهارمح ــتی ودرمان ــات بهداش ــکی، خدم ــوم پزش ــگاه عل ــاوری دانش ــات و فن ــاون تحقیق وب دا؛ مع

ــر داد. ــگاه خب ــن دانش ــاب در ای ــه کت ــه مناســبت هفت ــال ب ــه دیجیت ــدازی کتابخان ــاری، از راه ان بختی

ــه وزارت  ــی از بودج ــل توجه ــش قاب ــاله بخ ــر س ــزود: ه ــی اف ــال صولت ــید کم ــر س ــزارش وب دا؛ دکت ــه گ ب

ــک مــی شــود. ــع الکترونی ــه مناب ــن دسترســی ب ــه و تامی ــان و آمــوزش پزشــکی صــرف تهی بهداشــت، درم

وی تصریــح کــرد: اســتفاده بهینــه از ایــن ســرمایه پژوهشــی، اصلــی اجتنــاب پذیــر در مدیریــت صحیــح منابــع 

ــه بانــک هــای اطالعاتــی و  ــر همیــن اســاس معاونــت تحقیقــات و فنــاوری دانشــگاه دسترســی ب اســت، ب

منابــع الکترونیــک مختلــف را از طریــق وب ســایت کتابخانــه دیجیتــال بــرای اســتفاده اعضــاء هیــات علمــی، 

دانشــجویان، پژوهشــگران و پرســنل فراهــم آورده اســت .

ــه  ــا کلی ــتا ب ــم راس ــال( ه ــه دیجیت ــود در کتابخان ــی موج ــای اطالعات ــه در بانکه ــی ک ــه وی، منابع ــه گفت ب

 E- Journal , E- Book, Drug دانشــگاههای علــوم پزشــکی کشــور) قــرار گرفتــه در طبقــه بنــدی موضوعــی

 Information, Evidence Based Medicine , Medical Images , Reference Manager, Open access, Dissertations & Thesis,

ــد.  ــی گیرن ــرار م Patient Education ق

دکتــر صولتــی اظهــار داشــت: چنانچــه نیــاز بــه اســتفاده از ایــن منابــع در خــارج از پردیــس دانشــگاه داریــد، مــی بایســت در لــپ تــاپ، تــب 

لــت، گوشــی همــراه و یــا کامپیوتــر شــخصی خــود از طریــق سیســتم Off Campus Access موجــود در کتابخانــه دیجیتــال VPN دانشــگاه 

را بــر اســاس نــام کاربــری و رمــز عبــور هــر عضــو فعــال نما�ــد.

وی در پایان آدرس زیر سایت: https://diglib.skums.ac.ir/ را برای دسترسی به این کتابخانه اعالم کرد.
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دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد موفق به کسب رتبه برتر پژوهشی برای چهاردهمین سال متوالی شد

مراسم بزرگداشت هفته پژوهش و فناوری در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد برگزار شد

بــه گــزارش وب دا؛ دکتــر ســید کمــال صولتــی افــزود: دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد در حــوزه تولیــد علــم بــا انتشــار ۱۸۵ مقالــه ISI و ۶۸ 

پابمــد و ۲۱۹ اســکوپوس و در مجمــوع ۴۷۱ مقالــه در ســال ۲۰۱۶ همچنــان در حــال پیشــی گرفتــن از رقبــای خــود اســت.

معــاون تحقیقــات و فنــاوری دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد گفــت: همچنیــن ایــن دانشــگاه در شــاخص H (میــزان اســتناد بــه مقــاالت 

دانشــگاه) بــا کســب امتیــاز ۵۶ در ســال ۲۰۱۶ در جایــگاه اول در بیــن دانشــگاه هــای هــم تــراز قــرار گرفتــه اســت.

دکتــر صولتــی اظهــار داشــت: نســبت مقــاالت بــه تعــداد اعضــای هیئــت علمــی ۱.۹۷ مــی باشــد کــه در ایــن شــاخص نیــز دانشــگاه علــوم 

پزشــکی در رتبــه اول در بیــن دانشــگاه هــای هــم تــراز خــود قــرار گرفتــه و بــه ازای هــر عضــو هیئــت علمــی قریــب بــه ۲ مقالــه بــه چــاپ 

مــی رســد کــه همیــن امــر بــه ارتقــاء وضعیــت پژوهــش دانشــگاه کمــك شــایانی نمــوده اســت.

وی، شــاخص ســاختار را از دیگــر شــاخص هــای برتــر و موثــر در کســب جایــگاه پژوهشــی دانشــگاه برشــمرد و افــزود: ایــن شــاخص شــامل: 

محورهــای نیــروی انســانی،  اخــالق در پژوهــش، تحقیقــات دانشــجویی و زیــر ســاخت هــای دانشــگاه مــی باشــد کــه محــور اخیــر خود شــامل 

مطالعــات کوهــورت ، بیــو بانــک ، ثبــت بیمــاری ، منابــع الکترونیــك و آزمایشــگاه هــای جامــع مــی باشــد.

وی تصریــح کــرد: امتیــاز دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد در ســال ۲۰۱۶ در حــوزه تولیــد علــم و ســاختار در مجمــوع امتیــاز ایــن دانشــگاه در 

دو حــوزه مذکــور بــه ۱۷۷۴.۵ در ســال ۲۰۱۶ رســیده اســت.به گفتــه وی، معاونــت تحقیقــات و فنــاوری وزارت بهداشــت بــرای اولیــن بــار نتایــج 

رتبــه بنــدی را بــدون در نظــر گرفتــن تیــپ بنــدی دانشــگاه هــا بصــورت کلــی اعــالم کــرد کــه دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد در بیــن ۵۵ 

دانشــگاه رتبــه ۱۲ را كســب كــرد كــه ایــن رتبــه باالتــر از برخــی دانشــگاه هــای تیــپ ۱ و باالتــر از ۲۰ دانشــگاه تیــپ۲ قــرار گرفتــه و تنهــا ۳ 

دانشــگاه تیــپ ۲باالتــر از ایــن دانشــگاه قــرار گرفتنــد . 

دکتــر صولتــی خاطــر نشــان کــرد: هــم اکنــون بــر اســاس تیــپ بنــدی صــورت گرفتــه، ۹ دانشــگاه در تیــپ ۱ و در دو تیــپ ۲ و ۳ هرکــدام 

۲۳ دانشــگاه قــرار دارنــد.وی افــزود: بــا توجــه بــه اینکــه در هیــچ کجــای دنیــا رایــج نیســت کــه دانشــگاه هــا را تیــپ بنــدی کنیــم بنابرایــن 

پیشــنهاد مــی شــود؛ ارزیابــی حــوزه تحقیقــات و فنــاوری دانشــگاه هــا بــر اســاس میــزان امتیــازات کســب شــده و دانشــگاه هــا بصــورت كلــی 

بــا یكدیگــر مقایســه شــوند و در صــورت تیــپ بنــدی دانشــگاه هــا بــا رتبــه و امتیــاز پژوهشــی باالتــر در تیــپ هــای باالتــر قــرار بگیرنــد تــا 

امــكان رقابــت بــا دانشــگاه هــای قــوی بــرای آنهــا فراهــم شــود.

ــه اول در بیــن کمیتــه  ــار طــی ســالهای گذشــته رتب ــرای اولیــن ب ــز ب دکتــر صولتــی گفــت: کمیتــه تحقیقــات دانشــجویی ایــن دانشــگاه نی

تحقیقــات دانشــجویی دانشــگاه هــای همتــراز را بدســت آورده اســت. بــه گفتــه وی، ایــن کمیتــه در ســال ۲۰۱۴ رتبــه ســوم، ۲۰۱۵ رتبــه دوم و 

در ســال ۲۰۱۶ موفــق بــه کســب رتبــه اول شــده اســت.معاون تحقیقــات و فنــاوری دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد تصریــح کــرد: کســب ایــن 

موفقیــت هــا نشــان از توانمنــدی پژوهشــی دانشــگاه داشــته و خوشــبختانه ایــن دانشــگاه در حــوزه پژوهــش نســبت بــه گذشــته بســیار 

ارتقــاء یافتــه و نســبت بــه ســال گذشــته امتیــازات پژوهشــی آن نســبت بــه رقبایــش بــه مراتــب بیشــتر شــده اســت.

وی در پایــان اظهــار داشــت: بعنــوان خــادم حــوزه تحقیقــات ایــن موفقیــت را بــه تمامــی مســئولین فعلــی و ســابق دانشــگاه و همچنیــن 

محققیــن پرتــوان دانشــگاه اعــم از هیئــت علمــی، دانشــجویان و پرســنل تبریــک عــرض کــرده و از خداونــد ســبحان موفقیــت و ســربلندی 

بیشــتر دانشــگاه را در تمــام حــوزه هــا آرزومنــدم.

وب دا؛ در چهاردهمین روز از آذرماه جاری با برپایی مراسمی از پژوهشگران برتر دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد تجلیل بعمل آمد.

بــه گــزارش وب دا؛ ایــن مراســم بــا حضــور دکتــر بــرزو خالــدی فــر، معــاون آموزشــی بــه نمایندگــی از سرپرســت دانشــگاه، اســاتید، پژوهشــگران 

و جمعــی از دانشــجویان و کارکنــان در مجتمــع رحمتیــه برگــزار شــد.

گفتنــی اســت، در ایــن مراســم در گــروه علــوم پایــه پزشــکی از آقایــان دکتــر هدایــت الــه شــیرزاد،  داریــوش فاتحــی،  اســماعیل شــریفی و  در گــروه 

علــوم بالینــی پزشــکی از دکتــر پرویــن صفــوی، دکتــر  ســید محمــود میرحســینی و دکتــر افســانه نــادری تجلیــل بعمــل آمــد.

همچنیــن، از دکتــر رضــا مســعودی و 

ــوان  ــه دل آرام بعن ــم معصوم ســرکار خان

ــای  ــکده ه ــر در دانش ــگران برت پژوهش

پرســتاری و مامایــی و از دکتــر الهــه 

ــر  ــگر برت ــوان پژوهش ــز بعن ــلی نی توس

و  پیراپزشــکی  و  بهداشــت  دانشــکده 

از دكتــر زهــرا لــری گو�نــی بعنــوان 

ــل  ــر بعم ــده جــوان تقدی پژوشــگر برگزی

ــد. آم

گــروه  در  برگزیــده  پژوهشــگران 

قاســمی،   پیــام  آقایــان  کارشناســی 

پژوهشــگران  و  غالمــی  مصطفــی 

ــد  ــجویان مجی ــروه دانش ــده در گ برگزی

اســدی ســامانی ،  ســارا مغــاره و صــدرا 

ــل شــدگان  ــر تجلی ــور از دیگ انصــاری پ

ایــن مراســم بودنــد.

ســعید  محمــد  دکتــر  از  همچنیــن 

ــر  ــاور برت ــوان فن ــانی بعن ــی فروش جام

دوره و ســرکار خانــم دکتــر تینــا جعفــری 

مجــالت  در  مقالــه  انتشــار  بعلــت 

ــم  ــن مراس ــا در ای ــر دنی ــد برت ۱۰ درص





35

وب دا؛ سرپرســت مدیریــت روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل دانشــگاه علــوم پزشــكی شــهركرد، از برگــزاری همایــش امــر بــه معــروف و نهــی از 

منكــر بــا برگــزاری ۴ كارگاه جانبــی همزمــان بــا چهارمیــن روز از هفتــه احیــاء  امــر بــه معــروف و نهــی از منكــر در ایــن دانشــگاه خبــر داد.

بــه گــزارش وب دا؛ ســید علــی درخشــان افــزود: ایــن همایــش روز دوشــنبه مــورخ ســوم مهرمــاه جــاری از ســاعت ۸ الــی ۱۴ بــا حضــور كاركنــان، 

مدیــران و آمــران بــه معــروف ســتاد و مراكــز تابعــه دانشــگاه در ســالن همایــش هــای ابــن ســینای مجتمــع رحمتیــه برگــزار مــی گردیــد.

وی تصریــح كــرد: ۴ كارگاه امــر بــه معــروف و نهــی از منكــر، صیانــت از حقــوق شــهروندان و اخــالق مــداری ،  نمــاز و حجــاب و عفــاف نیــز جنــب 

ایــن همایــش برگــزار شــد.

بــه گفتــه وی، كارگاه هــای مذكــور بــا حضــور اســاتید گــروه معــارف دانشــگاه، حجــت االســالم والمســلمین مولــوی، حجــت االســالم و المســلمین 

كاظمــی و حجــت االســالم و المســلمین جعفــری و بــا هــدف ترویــج فرهنــگ امــر بــه معــروف و نهــی از منكــر، صیانــت از حقــوق شــهروندی و تكریــم 

اربــاب رجــوع و حجــاب و عفــاف و توجــه بــه فریضــه نمــاز و بــا ۸ ســاعت امتیــاز بازآمــوزی بــرای شــركت كننــدگان برگــزار مــی گردیــد.

درخشــان در ادامــه بــه ســایر فعالیــت هــای مرتبــط بــا هفتــه احیــای امــر بــه معــروف و نهــی از منكــر اشــاره داشــت و افــزود: ضمــن فضــا ســازی 

و انجــام تبلیغــات محیطــی ، حــدود ۳۰۰ پمفلــت آموزشــی پیرامــون فریضتیــن امــر بــه معــروف و نهــی از منكــر تهیــه و همزمــان بــا ایــام هفتــه 

بیــن كاركنــان توزیــع شــد.

وب دا؛ معــاون دانشــجویی فرهنگــی دانشــگاه علــوم پزشــكی، خدمــات بهداشــتی و درمانــی چهارمحــال و بختیــاری، از پایــان فعالیــت گــروه جهــادی 

انصارالمهــدی (عــج) متشــكل از اعضــای حــوزه بســیج شــهیدچمران و انجمــن اســالمی دانشــجویان مســتقل ایــن دانشــگاه در مناطــق محــروم 

اســتان خبــر داد.

ــه عشــایری  ــر و پســر در منطق ــر از دانشــجویان دخت ــا حضــور ۶۰ نف ــن اردو ب ــزود: ای ــا اف ــی محمــد هاشــمی نی ــدس عل ــزارش وب دا؛ مهن ــه گ ب

ــد. ــزار گردی ــهریورماه برگ ــی ۲۱ ش ــخ ۱۳ ال ــدت ۸ روز از تاری ــتان اردل بم ــاران شهرس ــتان دین دهس

بــه گفتــه وی، در مــدت حضــور ایــن گــروه جهــادی در منطقــه خدمــات بهداشــتی و درمانــی شــامل غربــال گــری و بیمــار یابــی، دندانپزشــكی، معاینــه 

عمومــی، ارجــاع بــه مراكــز اورژانــس شهرســتان و مركــز اســتان، مشــاوره، تجویــز ، تامیــن و توزیــع اقــالم دارویــی و... بصــورت رایــگان ارائــه گردیــد.

ــر از جمعیــت مناطــق  ــر ۱۲ هــزار نفــر در بیــش از ۲۵۰ نقطــه و ۴هــزار نف ــغ ب ــن مــدت جمعیــت عشــایری بال ــزود: در ای ــا اف ــدس هاشــی نی مهن

ــد شــدند. ــره من ــی به ــات بهداشــتی و درمان روســتایی مســتقر در ۱۳ روســتا از خدم

وی اظهــار داشــت: در كنــار فعالیــت هــای بهداشــتی و درمانــی فعالیــت هــای آموزشــی، تربیتــی، فرهنگــی نیــز انجــام و مســابقات فــردی و گروهــی 

نیــز برپــا شــد و بــه برگزیــدگان ایــن مســابقات جوایــز و هدایایــی بــه رســم یادبــود اهــدا شــد.

معــاون دانشــجویی و فرهنگــی ایــن دانشــگاه خاطــر نشــان كــرد: ویــژه برنامــه گــروه جهــادی انصارالمهــدی عــج برگــزاری جشــن عیــد غدیــر خــم 

بــود كــه بــا اســتقبال گســترده مــردم و مســئولین و بــا شــكوه هــر چــه تمــام اجــرا گردیــد. 

وی تصریــح كــرد: ازجملــه مدعویــن حاضــر در برنامــه حجت االســالم والمســلمین حســین مولــوی مســئول نهــاد مقــام معظــم رهبــری دانشــگاه 

علــوم پزشــكی شــهركرد،  حجــت االســالم والمســلمین مهــرداد بهرامــی امــام جمعــه شهرســتان اردل، حجت االســالم والمســلمین دكتــر قبــاد رحیــم 

پــور دبیــركل جنبــش ملــی جوانــان وفــادار انقــالب اســالمی،  ســرگرد پاســدار ذوالفقــاری مســئول ناحیــه بســیج دانشــجوئی اســتان چهارمحــال 

بختیــاری  و گروهــی از هنرمنــدان صــدا و ســیمای مركــز اســتان چهارمحــال بختیــاری بــه سرپرســتی آقــای مصطفــی راد بودنــد.

وی در پایــان خاطــر نشــان كــرد: گــروه جهــادی انصارالمهــدی (عــج) پیــرو منویــات حضــرت امــام خامنــه ای مدظلــه العالــی بــا هــدف خودســازی، 

خدمــت رســانی، محرومیــت زدائــی ، مطالبــه گــری فعالیــت خــود را در ایــن منطقــه بــه پایــان بــرد.

وب دا؛ معــاون دانشــجویی فرهنگــی دانشــگاه علــوم پزشــكی، خدمــات بهداشــتی و درمانــی چهارمحــال و بختیــاری گفــت: 

بنــا بــر اعــالم وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــكی آنچــه امــروز موجــب بیمــار شــدن افــراد مــی شــود شــیوه نــا 

مناســب زندگــی اســت نــه عوامــل میكروبــی.

بــه گــزارش وب دا؛ مهنــدس علــی محمــد هاشــمی نیــا، در همایــش پیشــگیری و آگاهــی بخشــی در مــورد ســرطان ســینه 

و بیمــاری هــای قلبــی و عروقــی گفــت: عواملــی همچــون اســتعمال دخانیــات،  مصــرف بــی رویــه شــكر، نمــك،  چربــی و 

اســید چــرب ترانــس،  زندگــی در محیــط هــای بــا آلودگــی هــوای بــاال ،  زندگــی همــراه بــا اســترس و تشــنج از عوامــل خطــر 

بوجــود آورنــده انــواع بیمــاری هــای غیــر واگیــر هســتند. وی،  انجــام فعالیــت بدنــی كافــی و ورزش هــای روزانــه ، داشــتن 

تغذیــه ســالم و توجــه ویــژه بانــوان بــه ســالمت اعضــای خانــواده و ترویــج فرهنــگ خــود مراقبتــی را از راه كارهــای موثــر 

در پیشــگیری و كاهــش بــار بیمــاری هــای شــایع همچــون فشــار خــون بــاال، دیابت، انــواع ســرطان و ســكته هــای قلبــی و 

مغــزی عنــوان كــرد.وی، ورزش را از موثرتریــن و كــم هزینــه تریــن راه هــای پیشــگیری از بیمــاری هــا دانســت و افــزود: بهــره 

ی  گیــری از ابــزار و تجهیــزات مناســب و فنــی و رعایــت نــكات مربــوط بــه گــرم كــردن و ســرد كــردن بــدن حیــن ورزش و انجــام صحیــح حركت

بدنــی مــی توانــد ضمــن فراهــم نمــودن اوقــات شــاد و بــا نشــاط بــرای فــرد بــه ســالمت افــراد كمــك كنــد.وی بــر لــزوم توجــه بیشــتر افــراد بــه 

ویــژه افــراد در معــرض خطــر ابتــال بــه بیمــاری هــای مزمــن،  افــراد دارای پوســت ســفید كــه بیشــتر در معــرض پوكــی اســتخوان قــرار دارنــد و 

بانــوان بــه ورزش منظــم تاكیــد كــرد.

گفتنــی اســت، همایــش پیشــگیری و آگاهــی بخشــی در مــورد ســرطان ســینه و بیمــاری هــای قلبــی و عروقــی ویــژه بانــوان شــاغل در دانشــگاه 

علــوم پزشــكی شــهركرد بــا همــكاری معاونــت اجتماعــی، امــور بانــوان و معاونــت بهداشــتی دانشــگاه در آخریــن روز از مهرمــاه در ســالن اجتماعــات 

ابــن ســینای مجتمــع رحمتیــه برگــزار شــد. بــر اســاس ایــن گــزارش، ۲۴ لغایــت ۳۰ مهرمــاه بعنــوان هفتــه ســالمت بانــوان ایرانــی نامگــذاری شــده 

اســت.

همایش امر به معروف و نهی از منكر در دانشگاه علوم پزشكی شهركرد برگزار شد

اردو جهادی انصارالمهدی (عج) دانشگاه علوم پزشكی شهركرد در مناطق محروم به پایان رسید 

شیوه نامناسب زندگی جایگزین عوامل میكروبی بوجود آورنده بیماری ها شده است
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وب دا؛ معــاون دانشــجویی فرهنگــی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد گفــت: نتایــج بخــش فنــاوری ســی و دومیــن دوره جشــنواره ملــی 

قــرآن و عتــرت دانشــگاهیان سراســر کشــور اعــالم شــد.

بــه گــزارش وب دا بــه نقــل از روابــط عمومــی معاونــت؛ مهنــدس ســید علــی محمــد هاشــمی نیــا بــا بیــان اینکــه، جشــنواره قــرآن و عتــرت 

بــا هــدف انــس بیشــتر بــا قــرآن و کســب معــارف قرآنــی برگــزار مــی شــود افــزود: در ســال جــاری در ایــن جشــنواره ۱۰۰۸ شــرکت کننــده در 

بخش هــای مختلــف از دانشــگاهیان سراســر کشــور حضــور داشــتند كــه از ایــن تعــداد ۴۵۸ نفــر خواهــر و مابقــی را بــرادران تشــكیل دادنــد.

ــن  ــه ای ــا اختتامی ــه شــد ت ــن، تصمیــم گرفت ــا مراســم اربعی ــرآن و عتــرت ب ــه ق ــل تقــارن هفت ــه دلی ــار ب ــن ب ــرای اولی ــرد: ب ــح ک وی تصری

ــوند. ــی ش ــده معرف ــوان برگزی ــف بعن ــای مختل ــتاد در بخش ه ــجو و اس ــزار و ۱۶۳ دانش ــاه برگ ــم و در آذرم ــن مراس ــد از ای ــنواره بع جش

مهنــدس هاشــمی نیــا افــزود: از ایــن تعــداد ۱۲۰ نفــر دانشــجو و ۴۳ نفــر از اســتادان تشــکیل می دهنــد کــه در بخش هــای مختلــف معــارف 

قرآنــی، آوایــی، هنــری، ادبــی، فنــاوری و پژوهشــی حائــز رتبه هــای برتــر مــی شــوند.

وی گفــت: در بخــش معــارف قرآنــی ۳۰ برگزیــده، بخــش آوایــی ۷۸ برگزیــده، بخــش هنــری ۲۱ برگزیــده، بخــش ادبــی ۱۲ برگزیــده، بخــش 

فنــاوری ۶ برگزیــده و بخــش پژوهشــی ۱۶ برگزیــده معرفــی و بــا جوایــز و لــوح از آنهــا تقدیــر بــه عمــل مــی آیــد.

معــاون دانشــجویی فرهنگــی دانشــگاه علــوم پزشــکی اظهــار داشــت: شــرکت کننــدگان ایــن دوره جشــنواره از دانشــگاه علوم پزشــکی شــهرکرد 

تــا كنــون توانســتند در بخــش فنــاوری كســب افتخــار كننــد.

وی گفــت: کانــال راهــی بــه آســمان بــا تــالش پریســا توانگــر، علــی نوانیــان، مریــم عســگری، فاطمــه فیروزی،مرضیــه مرتضــوی، فاطمــه 

سلحشــور و علــی ریحانیــان توانســتند در بیــن ۳ رتبــه برتــر ایــن دوره در بخــش فنــاوری قــرار گیرنــد.

فرهنگــی  دانشــجویی  معــاون  دا؛  وب 

ــن  ــهرکرد در اولی ــکی ش ــوم پزش ــگاه عل دانش

جلســه شــورای امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر 

در جمــع اعضــای جدیــد بــه بیــان نــکات متذکــر شــده از 

ســوی نماینــده ولــی فقیــه در اســتان پرداخــت و افــزود: 

ایشــان از ایجــاد و حفــظ جمهــوری اســالمی ایــران بعنــوان 

ــرد. ــاد ک ــن معــروف ی ــزرگ تری ب

ــا  ــمی نی ــد هاش ــی محم ــید عل ــدس س ــزارش وب دا؛ مهن ــه گ ب

ــت  ــه بی ــه چشــم داشــتی ب ــچ گون ــدون هی ــد ب ــا بای ــه م ــزود: هم اف

ــیم . ــا باش ــالمی کوش ــوری اس ــظ جمه ــال، در حف الم

ــراد  ــه اف ــن نقط ــه ای ــالمی ب ــوری اس ــیدن جمه ــرای رس ــه ب ــان اینک ــا بی وی، ب

بســیاری از جــان خــود گذشــتند اظهــار داشــت: بنابرایــن نبایــد منافــع خــود را بــر منافــع 

ــم. ــح دهی ــران ترجی ــوری اســالمی ای جمه

وی گفــت: اکنــون کــه در آســتانه چهــل ســاله شــدن جمهــوری اســالمی ایــران قــرار داریــم بایــد 

عملکردمــان بــه گونــه ای باشــد کــه آینــدگان بــا افتخــار ادامــه دهنــده مســیر حرکــت مــا باشــند.

مهنــدس هاشــمی نیــا افــزود: بایــد بــرای انجــام فریضــه مهــم و دینــی امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر بــه شــرایط آن 

توجــه داشــت و آبــروی دیگــران را حفــظ کــرد.

وی، بــا اشــاره بــه جــذب یــاوران معــروف و لــزوم آمــوزش ایــن عزیــزان اظهــار داشــت: تاکنــون ۴ همایــش تخصصــی پیرامــون 

ــوم پزشــکی  ــزار و خوشــبختانه دانشــگاه عل ــاوران معــروف در دانشــگاه برگ ــه معــروف و نهــی از منکــر و جــذب و آمــوزش ی امــر ب

اســتان از جملــه مراکــزی اســت کــه معروفــات بــه خوبــی در آن انجــام مــی شــود.

سرپرســت دانشــگاه علــوم پزشــکی، خدمــات بهداشــتی و درمانــی اســتان نیــز در ادامــه ایــن جلســه بــا بیــان اینکــه ضــرورت انجــام وظیفــه دینــی 

امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر بــر کســی پوشــیده نیســت افــزود: بــا توجــه بــه گســتردگی ایــن مجموعــه بایــد نیازهــا و ضــرورت هــای اساســی 

در حــوزه امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر شناســایی شــود.

دکتــر ارســالن خالــدی فــر تصریــح کــرد: بایــد در ایــن مجموعــه گســترده بــه دنبــال یافتــن مصادیــق امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر و عملیاتــی 

نمــودن اهــداف ســتاد امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر بــود.

وی خاطر نشان کرد: امر به معروف و نهی از منکر باید به بهترین نحو و با کمترین آسیب انجام شود.

وی اظهــار داشــت: بــا توجــه بــه نقــش آموزشــی و تربیتــی اعضــای هیئــت علمــی دانشــگاه بایــد کارگاه هــای آموزشــی بــرای ایــن عزیــزان برگــزار و 

نحــوه و شــرایط امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر بــه آنهــا آمــوزش داده شــود.

گفتنــی اســت،  اولیــن جلســه شــورای امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر در بیســت و ششــمین روز از آذرمــاه جــاری بــا حضــور اعضــای جدیــد شــورا،  

ســرهنگ ســعیدی و همراهــان ایشــان از ســتاد احیــاء امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر اســتان و مهنــدس خواجــوی نماینــده معاونــت دولــت بــه 

مــردم ســتاد امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر (معاونــت سیاســی و امنیتــی اســتانداری) در دفتــر سرپرســت دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد برگــزار، 

تشــکیل و در پایــان احــكام اعضــای ســتاد امــر بــه معــروف و نهــی از منكــر دانشــگاه تقدیــم شــد.

درخشش شرکت کنندگان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در بخش فناوری سی و دومین جشنواره ملی قرآن و عترت

«ایجاد و حفظ جمهوری اسالمی ایران بزرگ ترین معروف است»
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ــوم  ــگاه عل ــذا و دارو دانش ــت غ ــی معاون ــواد غذای ــر م ــارت ب ــت اداره نظ وب دا؛ ریاس

ــه مناســبت روز  ــاری گفــت: ب ــی چهارمحــال و بختی پزشــكی ، خدمــات بهداشــتی و درمان

جهانــی غــذا، كارشناســان ایــن معاونــت ضمــن حضــور در مراكــز عرضــه مــواد غذایــی ســطح 

شــهر آموزشــهای الزم را در خصــوص مفاهیــم نشــانگر رنگــی تغذیــه بــه متصدیــان ایــن مراكــز 

و عموم مردم ارائه كردند.

ــم  ــگاه، ابراهی ــذا و دارو دانش ــت غ ــی معاون ــط عموم ــل از رواب ــه نق ــزارش وب دا ب ــه گ ب

ــه  ــز تهی ــذا مراك ــه غ ــن روز از هفت ــزود: در چهارمی ــر اف ــن خب ــالم ای و داوودی ضمــن اع

ــد  ــذا و دارو بودن ــت غ ــان معاون ــان كارشناس ــهركرد میزب ــطح ش ــی س ــواد غذای ــع م و توزی

آمــوزش هــای الزم را در خصــوص مفاهیــم مختلــف حــوزه غذا خصوصــًا نشــانگرهای رنگی 

تغذیــه فــرا گرفتنــد.وی تاكیــد كــرد: بــا توجــه بــه اینكــه نشــانگر رنگــی تغذیــه و 

از جملــه  اصالــت و همچنیــن كاالهــای قاچــاق ســالمت محــور  برچســب 

ــن  ــال ای ــهای انتق ــن روش ــی از بهتری ــت  و یك ــوزه غذاس ــب ح ــن مطال مهمتری

ــه گروههــای هــدف مــی باشــد ،كارشناســان  مفاهیــم آمــوزش چهــره بــه چهــره ب

معاونــت غــذا و دارو در گــروه هــای جداگانــه ضمــن حضــور در تعــدادی از مراكــز 

تهیــه و توزیــع مــواد غذایــی ســطح شــهر آموزشــهای مختلــف را در خصــوص ایــن 

مباحــث مهــم بــه متصدیــان و همچنیــن خریــداران حاضــر در ایــن مراكــز ارائــه  دادند.

وب دا؛ معــاون غــذا و داروی دانشــگاه علــوم پزشــكی، خدمــات بهداشــتی و درمانی 

چهارمحــال و بختیــاری گفــت: هــم اكنــون ۲۰ درصــد دانــش آمــوزان ایرانــی دچــار 

اضافــه وزن هســتند.

بــه گــزارش وب دا؛ دكتــر رضــا محمــدی بــا اشــاره بــه فــرا رســیدن ۲۴مهرمــاه، 

روز جهانــی غــذا، ضمــن تاكیــد بــر اهمیــت توجــه بــه تغذیــه ســالم اظهــار 

داشــت: شــعار روز جهانــی غــذا در ســطح جهانــی "تغ�ــر آینــده مهاجــرت، 

 ســرمایه گــذاری در امنیــت غذایــی و توســعه روســتایی" و بــا توجــه بــه 

عــادات و رفتارهــای غلــط تغذیــه ای ایرانیــان، شــعار ملــی " تغ�ــر واصــالح 

الگــوی تغذیــه بــرای حفــظ و ارتقــای ســالمت" انتخــاب شــده اســت.

وی، كاهــش مصــرف قنــد، نمــك و چربــی ،  معرفــی نشــانگرهای رنگــی تغذیــه ای و برچســب اصالــت، 

 مبــارزه بــا قاچــاق كاال و ترویــج و معرفــی نشــان ایمنــی ســالمت را از موضوعــات مــورد توجــه در هفتــه 

جهانــی تغذیــه عنــوان كــرد.

وی در ادامــه بــا اشــاره بــه تاثیــر آمــوزش و اطــالع رســانی در ســنین كودكــی، از دانــش آمــوزان 

بعنــوان ســفیران ســالمت یــاد كــرد و افــزود: دانــش آمــوزان بایــد بداننــد صبحانــه یــك وعــده 

غذایــی ضــروری و مهــم اســت كــه قبــل از آغــاز فعالیــت روزانــه خــود حتمــًا صبحانــه مصــرف 

كننــد. .دكتــر محمــدی گفــت: از ســوی دیگــر، خانــواده هــا نیــز بــه ایــن موضــوع توجــه داشــته 

باشــند كــه فرزندانشــان حتمــًا روز خــود را بــا صــرف مــواد غذایــی ســالم همچــون نــان و پنیــر، 

گــردو، تخــم مــرغ آب پــز و شــیر آغــاز كننــد.

ــر همچــون  ــر واگی ــاری هــای غی ــوم پزشــكی شــهركرد، بیم ــذا و داروی دانشــگاه عل ــاون غ مع

دیابــت، بیمــاری هــای قلبــی و عروقــی، فشــار خــون بــاال،  چربــی و انــواع ســرطانها را از بیماریهای 

شــایع برشــمرد كــه یكــی از عوامــل بــروز آن عــادات بــد غذایــی و مصــرف بیــش از انــدازه قنــد، 

نمــك، چربــی و فســت فودهــا و نوشــابه هــای گاز دار اســت.

دكتــر محمــدی، مصــرف فســت فــود و نوشــابه هــای گازدار باعــث چاقــی و اضافــه وزن و از عوامــل 

ــار داشــت:  ــرد.وی اظه ــوان ك ــت و ســرطانها عن ــی، دیاب ــی و عروق ــای قلب ــروز بیماریه ــرای ب ــم ب مه

مصــرف روزانــه یــك عــدد نوشــابه ســبب افزایــش وزن بــه میــزان هفــت كیلوگــرم در ســال مــی شــود.

ــی از  ــوان یك ــز بعن ــه وزن نی ــزود: اضاف ــی دانســت و اف ــل ایجــاد چاق ــر عوام وی، پرخــوری را از دیگ

ریزفاكتورهــای مهــم در ابتــال بــه بیماریهــای قلبــی و عروقــی و ســرطانها ســت.

وی تاكیــد كــرد: ایــن در حالیســت كــه هــم اكنــون ۵۰ درصــد مــردان ۱۵ تــا ۶۴ ســال در كشــور 

دچــار اضافــه وزن هســتند.دكتر محمــدی،  مصــرف روزانــه ی میــوه، ســبزیجات و لبنیــات را در 

برنامــه تغذیــه ای تمــام افــراد در گــروه هــای ســنی مختلــف الزم دانســت.

وی در ادامــه بــه ضــرورت توجــه مصــرف كننــدگان بــه نشــانگرهای رنگــی تغذیــه ای درج 

شــده بــر مــواد غذایــی اشــاره داشــت و تصریــح كــرد: ایــن نشــانگرها بــا ســه رنــگ قرمــز، 

ــری و اســید چــرب  ــی، نمــك، شــكر و كال ــزان چرب ــرای نشــان دادن می نارنجــی و ســبز ب

ترانــس در محصــوالت غذایــی اســت.

ایــن مقــام مســئول در ادامــه از مصــرف كننــدگان خواســت تــا در هنــگام تهیــه مــواد غذایــی 

مــورد نیازشــان ضمــن توجــه بــه نــام، پروانــه ســاخت وزارت بهداشــت،  تاریــخ تولیــد و انقضــاء  بــه 

نشــانگرهای رنگــی تغذیــه ای درج شــده بــر روی محصــول نیــز توجــه داشــته باشــند.

بــر اســاس ایــن گــزارش، بیســت و دوم لغایــت بیســت و هشــتم مهرمــاه بعنــوان هفتــه جهانــی 

غــذا و بیســت و چهــارم مهرمــاه نیــز بعنــوان روز جهانــی غــذا نامگــذاری شــده اســت.

آموزش چهره به چهره نشانگر رنگی تغذیه در فروشگاه های عرضه مواد غذایی شهركرد

۲۰ درصد دانش آموزان ایرانی مبتال به اضافه وزن هستند
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وب دا؛ كارشــناس مركــز اطــالع رســانی داروهــا و ســموم معاونــت غــذا و دارو دانشــگاه علــوم پزشــكی شــهركرد، در خصــوص مصــرف خودســرانه آنتــی 

بیوتیــك هــا هشــدار داد. 

بــه گــزارش وب دا بــه نقــل از روابــط عمومــی معاونــت غــذا و دارو؛ دكتــر عطیــه علیــار كارشــناس مركــز اطــالع رســانی دارو و ســموم معاونــت غــذا 

و دارو در خصــوص مصــرف خودســرانه آنتــی بیوتیــك هــا هشــدار داد و افــزود: آنتــی بیوتیــك هــا در بیــن داروهــای امــروزی، بیشــترین داروهــای 

تجویــزی هســتند و از آنجایــی كــه آنتــی بیوتیــك هــا در اغلــب مــوارد غیــر ضــروری یــا نادرســت اســتفاده شــده انــد، میكــروب هــا بــه ایــن مــواد 

مقــاوم شــده انــد. 

ایــن كارشــناس امــور داروئــی افــزود: مقاومــت میكروبــی، توانایــی میكــروب هــا بــرای مقاومــت نســبت بــه اثــرات یــك آنتــی بیوتیــك اســت و شــامل 

تغ�ــرات در هــر مرحلــه كــه باعــث كاهــش یــا حــذف اثربخشــی داروهــا، مــواد شــیمیایی یــا دیگــر مــواد ضــد میكروبــی اســت مــی باشــد كــه در 

نتیجــه آن باكتــری هــا زنــده مــی ماننــد و جهــت آســیب رســانی بیشــتر تكثیــر مــی شــوند.

دكتــر علیــار در ادامــه در خصــوص ایــن كــه چگونــه مــی تــوان از بــروز مقاومــت میكروبــی جلوگیــری كــرد بیــان داشــت: خــود درمانــی نكنیــم چراكــه 

آنتــی بیوتیــك هــا یــا بــه اصطــالح چــرك خشــك كــن هــا همــان قــدر كــه مفیــد  هســتند، همانقــدر هــم مــی تواننــد مضــر باشــند.

وی تصریــح كــرد:  مضــر بــودن ایــن دارو هــا بــا  اســتفاده ی نادرســت و نابجــا بــه صــورت مقاومــت آنتــی بیوتیكــی مشــاهده  مــی شــود و آنتــی 

بیوتیــك هــا ممكــن اســت مــواردی همچــون منــع مصــرف و یــا  تداخــالت دارویــی هــم داشــته باشــند كــه توصیــه مــی شــود تنهــا بــا تجویــز  پزشــك 

و مشــاوره داروســاز اســتفاده شــوند.

دكتــر علیــار گفــت: بــا توجــه بــه اینكــه، بــا اســتفاده بیــش از حــد آنتــی بیوتیــك هــا بــه خصــوص آنتــی بیوتیــك هایــی  كــه بــر روی طیــف زیــادی 

از باكتــری هــا اثــر دارنــد، باكتــری هــای مفیــد از  بیــن مــی رونــد و جــذب ویتامیــن هــا مختــل مــی شــود توصیــه كــرد، بیــش از انــدازه از آنتــی 

بیوتیــك هــا اســتفاده نكنیــم. 

وی افــزود: همچنیــن از اینكــه بــه پزشــك بــرای تجویــز آنتــی بیوتیــك اصــرار كنیــم بپرهیزیــم چراكــه بســیاری از ســرماخوردگی هــا، گلودردهــا و ســرفه 

هــا بــه علــت بــروز  بیماریهــای ویروســی اســت و آنتــی بیوتیــك هــا در درمــان ایــن بیمــاری هــا  نقشــی ندارنــد، ضمــن ایــن كــه بعضــی از بیمــاری هــا 

عالئــم مشــابه بــه هــم دارنــد،  امــا یكــی نیســتند و تشــخیص صحیــح را بایــد بــه عهــده پزشــك معالــج خــود گذاشــت.

دكتــر علیــار در ادامــه، تكمیــل دوره درمــان را توصیــه كــرد و افــزود: بســیاری از افــرادی كــه آنتــی بیوتیــك مصــرف مــی كننــد، بعــد از  احســاس عالئــم 

بهبــودی، داروی خــود را قطــع مــی نماینــد، غافــل از  ایــن كــه باكتــری هــا هنــوز در بــدن هســتند و از بیــن نرفتــه انــد، ایــن  باكتــری هــا مــی تواننــد 

بــا ایجــاد مقاومــت در خــود، عفونــت  شــدیدتری ایجــاد نماینــد كــه بــا داروی قبلــی قابــل درمــان نخواهــد  بــود.  

وی، مصــرف دارو ســر ســاعت بــا توجــه بــه اینكــه داروهــای آنتــی بیوتیــك زمانــی موثرنــد كــه طبــق دســتور و ســر  ســاعت مقــرر مصــرف شــوند و 

درســت مصــرف نمــودن میــزان دارو از دیگــر نــكات حائــز اهمیــت در مصــرف آنتــی بیوتیــك هــا عنــوان كــرد.

كارشــناس مركــز اطــالع رســانی داروهــا و ســموم معاونــت غــذا و دارو  دانشــگاه علــوم پزشــكی شــهركرد گفــت: بــه منظــور دادن مقادیــر مناســب و 

درســت داروهــای مایــع بــه  خصــوص آنتــی بیوتیــك هــای مایــع بــه كــودكان بایــد از وســایل  درجــه بنــدی شــده ماننــد پیمانــه مــدرج، قاشــق مــدرج، 

ــی  ــر اســاس وزن وی  توســط پزشــك تع�ــن مــی شــود و قاشــق هــای معمول ــر ایــن داروهــا در كــودكان ب ــرا مقادی ســرنگ و ...  اســتفاده شــود زی

وســایل  مناســبی بــرای دادن دارو بــه خصــوص آنتــی بیوتیــك هــا بــه كــودكان  نیســتند، زیــرا مقادیــر دارویــی كــه در آنهــا قــرار مــی گیرنــد در انــواع 

 مختلــف آنهــا متفــاوت اســت.

ــدار داد؛  ــهركرد، هش ــكی ش ــوم پزش ــگاه عل ــذا و دارو دانش ــت غ ــر اداره دارو معاون ــا مدی ــمومیت ه ــگیری از مس ــه پیش ــیدن هفت ــا فرارس وب دا؛ ب

ــت. ــی اس ــر درمان ــش از مقادی ــا بی ــرف داروه ــان، مص ــمومیت در  جه ــروز  مس ــت ب ــایعترین عل ش

بــه گــزارش وب دا بــه نقــل از روابــط عمومــی معاونــت؛ دكتــر حمیــده رضــوی افــزود: بــا توجــه بــه فراگیــر شــدن زندگــی صنعتــی، گســترش تولیــد 

داروهــا و مــواد شــیمیایی مختلــف و ســهولت دسترســی  مــردم بــه آنهــا، مــوارد بــروز مســمومیت رو بــه افزایــش اســت.

وی تصریــح كــرد: از ایــن منظــر كــه مســمومیت هــا در اغلــب مــوارد بــه علــل انســانی رخ مــی  دهــد، ســازمانهای بیــن المللــی ماننــد ســازمان جهانــی 

بهداشــت را بــرآن داشــته كــه در جهــت كاهــش آن اقدامــات  گســترده ای انجــام دهنــد كــه یكــی از ایــن اقدامــات بنیــان گــذاری ســازمانی بــا رســالت 

پیشــگیری از مســمومیت و نــام  گــذاری یــك هفتــه بــه نــام هفتــه پیشــگیری از مســمومیت هــا جهــت آمــوزش عمــوم مــردم در راســتای پیشــگیری 

و  كنتــرل مســمومیت هــا در تعامــل بــا رســانه هــای ارتبــاط جمعــی اســت.

دكتر رضوی اظهار داشت: در كشورمان نیز هفته اول آبان ماه هر سال  به این امر اختصاص داده شده است. 

بــه گفتــه وی، بســیاری از ضایعــات ناشــی از بــروز مســمومیت هــا بــه ســادگی قابــل پیشــگیری  هســتند و بــا نگاهــی نــو بــه رونــد آمــوزش نحــوه 

پیشــگیری از مســمومیت هــا و توجــه بــه ایــن نكتــه كــه «شــاید قربانــی  بعــدی یكــی از انــواع مســمومیت هــا، مــن یــا خانــواده ام باشــد»، هیچــگاه 

خطــر را از خــود دور نخواهیــم دیــد. 

دكتــر رضــوی بــا بیــان اینكــه، داروهــا یكــی از خطرنــاك تریــن عوامــل مســمومیت زا در منــازل مــی باشــند افــزود: عــدم توجــه بــه میــزان مصــرف 

دارو،  مصــرف  داروهــا در تاریكــی و بــا خــواب آلودگــی و مصــرف خودســرانه داروهــا، همگــی مــی توانــد منجــر بــه مســمومیت  هــای دارویــی  شــوند.  

وی در ادامــه متذكــر شــد، ضمــن اجتنــاب از مصــرف خودســرانه داروهــا، بایــد توجــه داشــت مقادیــر بــاالی برخــی از داروهــای بــه ظاهــر كــم خطــر، 

از مصرف خودسرانه آنتی بیوتیك ها بپرهیزید

با افزایش آگاهی مانع مسمومیت دارویی شویم
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ــی و  ــه ای صنعت ــای حرف ــمومیت ه ــرض مس ــف در مع ــاغل مختل ــران در مش کارگ

ــتند ــت هس ــط زیس ــای محی ــده ه آالین

وب دا؛ معــاون غــذا و داروی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد، بــر لــزوم پیشــگیری از 

بــروز مســمومیت هــای حرفــه ای ، صنعتــی و آالینــده هــای محیــط زیســت تاکیــد و 

نســبت بــه احتمــال مســمومیت کارگــران و فعالیــن در مشــاغل مختلــف هشــدار داد.

ــع  ــزود: کارگــران شــاغل در برخــی از صنای ــر رضــا محمــدی اف ــزارش وب دا؛ دکت ــه گ ب

ــاپ و  ــت چ ــازی، صنع ــتیک س ــازی، پالس ــگ س ــازی، رن ــری س ــع باط ــد صنای مانن

ــد  ــزات ســنگین مانن ــا فل ــادن در معــرض خطــر مســمومیت ب پاالیــش نفــت و مع

ــتند. ــوم هس ــنیک و کادمی ــرب ، ارس س

وی در ادامــه بــه احتمــال خفگــی و مــرگ ناشــی از گاز ســولفید هیــدروژن در کارگرانــی 

کــه در عمــق زمیــن ماننــد چــاه و قنــات مشــغول بــکار هســتند اشــاره داشــت.

ــر  ــوذ ناپذی ــد ماســک، لباس نف ــی مانن ــدم اســتفاده از وســایل حفاظت ــه وی، ع ــه گفت ب

و دســتکش در کشــاورزان در هنــگام ســم پاشــی مــزارع و باغــات نیــز مــی توانــد ســبب 

بــروز مســمومیت شــود.

معــاون غــذا و داروی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد یــادآور شــد، ورود ســموم و 

ــان و  ــمومیت آبزی ــبب مس ــا س ــه ه ــد رودخان ــاری مانن ــای ج ــه آبه ــع ب ــماندهای صنای پس

ــود. ــی ش ــانی م انس

دکتــر محمــدی گفــت: وجــود باقیمانــده ســموم دفــع آفــات در فــرآورده هــای کشــاورزی نیــز مــی 

توانــد ســبب بــروز انــواع ســرطان هــا در انســان شــود.

کارگران در مشاغل مختلف در معرض مسمومیت های حرفه ای صنعتی و آالینده های 

محیط زیست هستند

ــر اســاس آمــار  ــاالی مســمومیت هــای دارویــی ب ــراد مســن كشــنده باشــد. وی اضافــه كــرد: شــیوع ب ــرای فــرد خصوصــًا كــودكان و اف ــد ب  مــی  توانن

ــه بیمارســتانهای كشــور تا�ــد شــده  اســت و  ایــن درحالــی اســت كــه بســیاری از ایــن مســمومیت هــا توســط پرســنل  مســمومین مراجعــه كننــده ب

درمانــی كشــور، درمــان و از خطــر مــرگ  نجــات داده مــی  شــوند. ولــی اهمیــت مســمومیت دارویــی در ایــن نكتــه اســت كــه گاهــی ممكــن اســت كبــد 

و كلیــه فــرد  مســموم در اثــر  مســمومیت دچــار صدمــه دائمــی شــود و تــا آخــر عمــر بــا ایــن مشــكل دســت بــه گریبــان باشــد. 

وی گفــت: بــا توجــه بــه آمــار بدســت آمــده از ســازمان پزشــكی قانونــی كشــور درخصــوص مــرگ و میــر ناشــی از مســمومیت بــا  داروهــا،  مشــاهده مــی 

شــود در ســال هــای اخیــر ســاالنه در حــدود ۷۰۰ نفــر از هموطنانمــان در اثــر مســمومیت بــا دارو  جــان خــود را  از دســت مــی دهنــد.  

مدیــر اداره دارو معاونــت غــذا و دارو دانشــگاه علــوم پزشــكی شــهركرد خاطــر نشــان كــرد: در جهــت كاهــش بــروز مســمومیت هــا بهتــر اســت داروهــای 

بیمــار افســرده و یــا بیمارانــی كــه تعــادل رفتــاری ندارنــد و یــا افــرادی كــه ســابقه اقــدام بــه  خودكشــی دارنــد را دور از دســترش آنهــا قــرار دهیــد و مراقبت 

دقیقــی در خصــوص میــزان داروی مصرفــی ایــن بیمــاران بــه عمــل آوریــد. 

وی بــا یــادآوری ایــن نكتــه كــه، در ســالمندان مســمومیت دارویــی بســیار شــایع و البتــه خطرنــاك اســت اظهــار داشــت: تشــابه ظاهــری شــكل داروهــا، 

ابتــال بــه  فراموشــی، عــدم اطــالع از نــام داروهــا، بــی ســوادی یــا كــم ســوادی و یــا خوانــا نبــودن مقادیــر مصرفــی دارو منــدرج  روی جعبــه دارویــی ممكــن 

اســت منجــر شــود تــا ســالمندان عزیــز داروی خــود را بــه اشــتباه یــا بطــور تكــراری  مصــرف نماینــد لــذا بهتریــن روش بــرای پیشــگیری از خــوردن دوز 

تكــراری دارو، یادداشــت كــردن دفعــات مصــرف دارو و یــا قــرار  دادن قرصهــا در داخــل جعبــه هــای مخصــوص تقســیم بنــدی شــده موجــود در داروخانــه 

هــا (برحســب صبــح، ظهــر و  شــب و یــا روزهــای هفتــه) اســت.  

وی، نگهــداری داروهــا در بســته بنــدی اولیــه آنهــا بــرای پیشــگیری از مصــرف اشــتباهی كمــك كننــده دانســت و افــزود: در صــورت مصــرف اشــتباهی نیــز 

امــكان قــرار دادن اطالعــات الزم  در اختیــار پزشــكان وجــود دارد.

دكتــر رضــوی گفــت: مصــرف مقادیــر بــاالی بســیاری از داروهــا در اقــدام بــه خودكشــی، ممكــن اســت در ابتــدا عالمــت و نشــانه خاصــی  نداشــته باشــد 

ولــی وضعیــت فــرد مســموم بــه طــور ناگهانــی وخیــم گــردد و یــا در آینــده منجــر بــه صدمــات دائمــی كبــد  و كلیــه در فــرد مســموم شــود.

ــدی  ــه صدمــات كب ــی، منجــر ب ــر درمان ــال مصــرف خودســرانه داروی اســتامینوفن جهــت درمــان درد و تــب  بیــش از مقادی ــوان مث ــه عن ــزود: ب وی اف

خواهــد شــد بنابرایــن ارجــاع فــرد مســموم بــه بیمارســتان بســیار  حیاتــی اســت.  مدیــر اداره دارو معاونــت غــذا و دارو دانشــگاه علــوم پزشــكی شــهركرد 

در ادامــه متذكــر شــد؛ ایجــاد اســتفراغ در مســمومیت هــا تنهــا بایــد بــه توصیــه پزشــك باشــد چراكــه ایــن عمــل در برخــی از مســمومیت هــای  دارویــی 

ســبب وخامــت اوضــاع بیمــار خواهــد شــد. وی در خصــوص نــكات حائــز در برخــورد بــا فــرد مســموم غیــر هوشــیاری كــه در كنــارش بســته هــای داروی 

خــورده شــده وجــود دارد اظهــار داشــت: در صــورت مواجــه بــا چنیــن مــواردی ضمــن  حفــظ خونســردی خــود و عــدم القــاء اســتفراغ در ایــن فــرد، بســته 

هــای دارویــی را همــراه بیمــار بــه بیمارســتان ببریــد  و بــا شــماره ۱۹۰ و ۱۱۵ تمــاس بگیریــد. 

دكتــر رضــوی در پایــان گفــت:در مســمومیت هــای تعمــدی بــا دارو، بهتــر اســت در صــورت هوشــیاری فــرد مســموم، نــام دارو یــا داروهــای  مصرفــی و 

تعــداد هــر یــك از آنهــا را از وی بپرســید و بــه كادر درمانــی اطــالع دهیــد.  
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بــه گــزارش وب دا؛ دکتــر حمیــده رضــوی در گفــت وگــوی زنــده رادیویــی، انــواع مختلــف مســمومیت هــا و اقدامــات درمانــی مــورد 

نیــاز در مواجهــه بــا آنهــا را تشــریح کــرد و افــزود: اولیــن اقــدام بــرای نجــات فــرد مســموم در در صــورت نداشــتن اطالعــات کافــی زمــان 

مواجــه بــا هــر مســمومیت ، تمــاس بــا تلفــن هــای ۱۴۹۰-۱۹۰ و ۱۱۵ اســت.

وی بــا بیــان اینکــه، مســمومیت هــای داروئــی شــایعترین نــوع مســمومیت اســت ، از خانــواده هــا خواســت ضمــن پرهیــز از مصــرف 

ــرای کــودکان دقــت بیشــتری داشــته باشــند و از دادن دارو در  ــزان مصــرف دارو خصوصــًا ب خودســرانه دارو، در خصــوص نحــوه و می

دوزهــای بیشــتر و کمتــر از مقادیــر توصیــه شــده توســط پزشــک معالــج اجتنــاب كننــد. 

ایــن کارشــناس داروئــی در قســمت دیگــری از صحبــت هــای خــود در خصــوص مصــرف ویتامیــن هــا و مکمــل هــا توضیحاتــی را بــرای 

شــنوندگان رادیــو ارائــه داد و اظهــار داشــت: توصیــه مــی شــود از مصــرف بیــش از حــد ویتامیــن هــای محلــول در چربــی خصوصــًا 

ویتامیــن D اکیــدًا خــودداری شــود. دکتــر رضــوی تصریــح کــرد: فقــط آزمایــش خــون مــی توانــد میــزان نیــاز فــرد بــه انــواع ویتامینهــا 

و مكمــل هــا را تع�ــن كنــد و مصــرف بیــش از حــد اینگونــه ویتامیــن هــا منجــر بــه مســمومیت فــرد مصــرف كننــده مــی شــود. 

وی، در ادامــه نکاتــی پیرامــون مصــرف داروهــای ضــد بــارداری متذکــر شــد و در ایــن خصــوص نیــز توصیــه کــرد، در مصــرف ایــن 

داروهــا نیــز احتیــاط الزم صــورت پذیــرد چــرا کــه ایــن دارو هــا منشــاء هورمونــی دارنــد و مصــرف نابجــا و غیــر صحیــح آنهــا مــی تواند 

تاثیــرات ســوء بــر فــرد مصــرف کننــده داشــته باشــد. دكتــر رضــوی، در ادامــه در خصــوص ارتبــاط مصــرف ایــن دارو هــا بــا ریــزش 

مــو، چاقــی و ... نكاتــی را بــرای شــنوندگان بیــان و در پایــان بــه ســواالت متعــدد داروئــی مجــری برنامــه و شــنوندگان پاســخ گفــت.

ــر نفتــی اســتان  وب دا؛ اســتاندار و رئیــس کارگــروه توســعه صــادرات غی

ــوب  ــرد مطل ــپاس از عملک ــوح س ــدای ل ــا اه ــاری ب ــال و بختی چهارمح

ــرد. ــر ک ــهرکرد تقدی ــکی ش ــوم پزش ــگاه عل ــذا و داروی دانش ــت غ معاون

بــه گــزارش وب دا؛ در متــن ایــن لــوح تقدیــر آمــده اســت: صــادرات یکــی 

از راه هــای مهــم در ایجــاد ارزش افــزوده منابــع موجود و 

توســعه همــه جانبــه یــک کشــور اســت. کشــوری را در 

عصــر حاضــر پیشــرو مــی تــوان نامیــد کــه در ایجــاد 

ــوردار  ــبی برخ ــد مناس ــع از رش ــزوده مناب ارزش اف

باشــد. اینــک كــه تــالش آن دســتگاه در راســتای 

افزایــش تعامــل بنــگاه هــای اقتصــادی اســتان بــا 

اقتصــاد جهانــی، حضــور موثــر در صحنــه تجــارت 

بیــن الملــل، ارتقــاء كیفیــت محصــوالت صادراتی و 

دســتیابی بــه اســتانداردهای جهانــی را در بر داشــته 

ــوان یكــی از  ــه عن اســت عملكــرد و فعالیــت شــما ب

ــی،  ــاد مقاومت ــال "اقتص ــادرات" در س ــن ص "خادمی

تولیــد و اشــتغال" الیــق قدردانــی و ســپاس اســت.

اقبــال عباســی در پایــان اظهــار امیــدواری کــرده اســت؛ 

ــر  ــادرات غی ــه ص ــزون در عرص ــالش روز اف ــا ت ب

ــتان و  ــتر اس ــی بیش ــاهد معرف ــی ش نفت

افزایــش ســهم جمهــوری اســالمی 

ــی و  ــارت جهان ــه تج ــران در عرص ای

ــگاه اســتان  ــت و جای ارتقــاء منزل

در  بختیــاری  و  چهارمحــال 

ی بیــن المللــی باشــیم. صحنه

مصرف بیش از اندازه ویتامین های محلول در 

چربی منجر به مسمومیت می شود

تقدیر استاندار از عملکرد مطلوب معاونت غذا و دارو
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وب دا ،سرپرســت مدیریــت روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــكی و خدمــات بهداشــتی و درمانــی چهارمحــال و 

بختیــاری از اجــرای بیــش از ۱۰ عنــوان برنامــه هــای فرهنگــی و بهداشــتی از ســوی ایــن دانشــگاه بــه مناســبت هفتــه 

دفــاع مقــدس خبــرداد.

بــه گــزارش وب دا،ســید علــی درخشــان شــركت در مراســم رژه نیروهــای مســلح، دیــدار بــا خانــواده هــای شــهدا و 

غبــار روبــی قبــور مطهــر آنــان را از برنامــه هــای ایــن هفتــه در دانشــگاه علــوم پزشــكی عنــوان كــرد.

وی همچمیــن از اعــزام تیــم آموزشــی، بهداشــتی و پزشــكی بــه محلــه محروم ۳۲ شــهركرد و برپایی  ایســتگاه ســالمت 

ی  در مصــالی امــام خمینــی(ره) شــهركرد بــرای كنتــرل ســالمتی نمــاز گــزاران نمازجمعــه گذشــته را از دیگــر برنامه

دانشــگاه در هفتــه مقــدس خبــرداد.وی ادامــه داد برپایــی غرفــه ســالمت بــا هــدف ارائــه خدمــات بهداشــتی نظیــر 

كنتــرل فشــار و قنــد خــون و تــوده بدنــی در مصــالی امــام خمینــی در جــوار نمایشــگاه عاشــورا�ان بــه مــدت یــك 

هفتــه از دیگــر اقدامــات ایــن ایــام مقــدس است.درخشــان همچنیــن از اعــزام تیــم پزشــكی بســیج جامعــه پزشــكی 

بــه منطقــه محــروم دوآب صمصامــی شهرســتان كوهرنــگ متشــكل از پزشــك، دندانپزشــك ،كارشــناس بهداشــتی و 

تغذیــه و مشــاوره ای خبــرداد و گفــت :پیــش بینــی مــی شــود بیــش از ۳۰ میلیــون ریــال اقــالم دارویــی در ایــن 

طــرح بیــن بیمــاران نیازمنــد ایــن منطقــه توزیــع شــود.

وب دا؛ سرپرســت مدیریــت روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل دانشــگاه علــوم پزشــكی 

شــهركرد، بــا بیــان اینكــه از تاریــخ ۳۱ شــهریورماه تــا ششــم مهرمــاه ســال جــاری مصــادف بــا 

دهــه اول مــاه محــرم و مقــارن بــا هفتــه دفــاع مقــدس بــه عنــوان هفتــه امــر بــه معــروف و نهــی از 

منكــر و ارزش هــای اســالمی نامگــذاری شــده اســت افــزود: روز شــمار هفتــه دفــاع مقــدس اعــالم شــد.

بــه گــزارش وب دا؛ ســید علــی درخشــان افــزود: ویــژه برنامــه هــای مختلــف و متنوعــی در حــوزه فریضــه امــر 

بــه معــروف و نهــی از منكــر در مجموعــه دانشــگاه علــوم پزشــكی شــهركرد برگــزار مــی گــردد.

وی، اســتفاده از آیــات، روایــات، احادیــث و ســخنان حضــرت امــام خمینــی(ره) و حضــرت امــام خامنــه ای مدظلــه 

العالــی و وصیــت نامــه شــهدا و اشــعار امــر بــه معــروف و نهــی از منكــر توســط ســخنرانان ، مداحــان و مجریــان 

برنامــه هــا را از جملــه برنامــه هــای پیــش بینــی شــده بــرای ایــن هفتــه عنــوان كــرد.

وی تصریــح كــرد: فضاســازی فرهنگــی در راســتای توســعه و ترویــج معروفــات تب�ــن قانــون حمایــت از آمــران بــه 

معــروف و ناهیــان از منكــر از دیگــر برنامــه هــای دانشــگاه در هفتــه امــر بــه معــروف و نهــی از منكــر در دانشــگاه 

علــوم پزشــكی شــهركرد اســت.

ــه  ــا جمعــه، ســی و یكــم شــهریورماه بــا عنــوان وحــدت كلمــه، دفــاع مقــدس،  امــر ب درخشــان گفــت: همزمــان ب

معــروف و نهــی از منكــر ســخنرانی، برگــزاری تجمــع سراســری و بزرگداشــت شــهدای امــر بــه معــروف و دفــاع مقــدس 

بــا تأكیــد بــر نقــش مســاجد،  اماكــن،  محــالت و تشــكل هــای مذهبــی در ســطح اســتان انجــام شــد.

وی افــزود: روز شــنبه مصــادف بــا دومیــن روز از هفتــه احیــاء امــر بــه معــروف و نهــی از منكــر، بــا عنــوان فرهنــگ 

ایرانــی اســالمی،  دانــش آمــوزان،  امــر بــه معــروف و نهــی از منكــر نیــز ضمــن نواختــن زنــگ امــر بــه معــروف و نهــی 

از منكــر،  ســخنرانی در مــدارس، بزرگداشــت شــهدای آمــوزش و پــرورش صــورت گرفــت.

ــرای روز ســوم  ــوم پزشــكی شــهركرد گفــت: ب ــل دانشــگاه عل سرپرســت مدیریــت روابــط عمومــی و امــور بیــن المل

یكشــنبه دوم مهرمــاه جــاری نیــز عنــوان اســتقالل فرهنگــی، دانشــگاهیان، امــر بــه معــروف و نهــی از منكــر انتخــاب 

و برپایــی كرســی هــای آزاد اندیشــی،  نشســت هــای علمــی (حــوزوی و دانشــگاهی ) و بزرگداشــت شــهدای حــوزه 

دانشــگاه محــور برنامــه هــای ایــن روز قــرار گرفــت.

وی عناویــن روزهــای چهــارم و پنجــم را بــه ترتیــب ســالمت محیــط اداری،  كســب و كار ،  امــر بــه معــروف و نهــی از 

منكــر و تحكیــم و تعالــی نهــاد خانــواد، آســیب هــای اجتماعــی،  امــر بــه معــروف و نهــی از منكــر اعــالم كــرد.

ــوان روز ششــم  ــه معــروف و نهــی از منكــر عن ــی،  امــر ب ــی، اقتصــاد مقاومت ــد مل ــزود: حمایــت از تولی درخشــان اف

ــر و بزرگداشــت  ــان از منك ــروف و ناهی ــه مع ــران ب ــت از آم ــوان حمای ــاه جــاری اســت و عن چهارشــنبه پنجــم مهرم

ــر انتخــاب شــده اســت. ــه معــروف و نهــی از منك ــر ب ــاء ام ــه احی ــن روز از هفت ــرای آخری ــز ب شــهداء نی

سرپرســت مدیریــت روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل دانشــگاه علوم پزشــكی شــهركرد گفــت: بطــور كلــی فعالیتهای 

فرهنگــی،  تبلیغــی جهــت تعالــی معنــوی خانــواده و بانــوان و ترویــج فرهنــگ عفــاف و حجــاب و بزرگداشــت بانــوان 

شــهیده و گردهمایــی طالیــه داران اصنــاف، بزرگداشــت شــهدای اصنــاف و گردهمایــی طالیــه داران و اطــالع رســانی 

ــه  ــهدا از جمل ــر ش ــور مطه ــی قب ــار روب ــر و غب ــی از منك ــروف و نه ــه مع ــر ب ــگ ام ــج فرهن ــون و تروی ــن قان و تب�

یــی اســت كــه متناســب بــا عناویــن ایــام هفتــه در دانشــگاه علــوم پزشــكی شــهركرد و واحدهــای تابعــه آن  برنامه

بــه اجــرا گذاشــته مــی شــود.

اجرای بیش از ۱۰ عنوان برنامه در هفته دفاع مقدس از سوی دانشگاه علوم پزشكی شهركرد

اجرای برنامه های متنوع در حوزه فریضه

 امر به معروف و نهی از منكر همزمان با ایام هفته 

احیاء امر به معروف و نهی از منكر 
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وب دا؛ سرپرســت مدیریــت روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد، از برگــزاری 

ــا اســتقبال اقشــار مختلــف  ــزرگ پیــاده روی خانوادگــی در ســومین روز از آذرمــاه ســال جــاری ب همایــش ب

مردمــی از مســیر ســتاد دانشــگاه علــوم پزشــکی تــا پــارک ملــت شــهرکرد خبــر داد.

بــه گــزارش وب دا؛ ســید علــی درخشــان افــزود: ایــن همایــش بــا توجــه بــه پشــت ســر گذاشــتن هفتــه 

دیابــت و قــرار گرفتــن در هفتــه بســیج از ســاعت ۷ صبــح روز جمعــه، بــا همــکاری دانشــگاه علــوم پزشــکی، 

بســیج جامعــه پزشــکی، ســپاه حضــرت قمربنــی هاشــم «ع» ، هیئــت ورزش هــای همگانــی و انجمــن دیابــت 

اســتان و شــهرداری شــهرکرد برگــزار و ضمــن برپایــی ایســتگاه هــای ســالمت و ســنجش ســالمت متقاضیــان 

بــا برپایــی ایســتگاه هــای نقاشــی کــودکان و نمایشــگاه خطرســنجی بیمــاری هــای قلبــی و عروقــی و دیابــت 

در راســتای آمــوزش و اطــالع رســانی عمومــی اقــدام شــد.

سرپرســت مدیریــت روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد گفــت: بــا برپایــی 

ــورت  ــرادر بص ــر و ۲۱۸ متقاضــی ب ــون ۱۳۶ متقاضــی خواه ــد خ ــری قن ــدازه گی ــای ســالمت ان ــتگاه ه ایس

ــد خــون شناســایی و جهــت انجــام اقدامــات  ــاالی قن ــزان ب ــا می ــر ب ــه ترتیــب ۲ و ۸ نف ــگان انجــام و ب رای

ــه مراکــز بهداشــتی و درمانــی ارجــاع شــدند. ــی ب تشــخیصی و کنترل

درخشــان افــزود: تعــداد افــراد ســنجش شــده بــرای فشــار خــون بــاال در خواهــران و بــرادران را بــه ترتیــب 

۱۸۲ و ۲۵۳ نفــر اعــالم کــرد و افــزود: در مجمــوع ۱۰ مــورد فشــار خــون بــاال شناســایی شــد کــه ایــن افــراد نیــز 

بــرای انجــام اقدامــات تخصصــی بــه مراکــز بهداشــتی و درمانــی معرفــی شــدند.

وی، از نمایــش بیــش از ۵۰ تابلــو آموزشــی پیرامــون ســکته هــای مغــزی و دیابــت در حاشــیه برپایــی ایــن 

همایــش پیــاده روی خبــر داد و افــزود: کــودکان نیــز بــا ترســیم نقاشــی هــای ســالمت محــور بــر لــزوم حفــظ 

ســالمتی و داشــتن جامعــه ای ســالم و پویــا تاکیــد کردنــد.

وی تصریــح کــرد: شــرکت کننــدگان در ایــن همایــش مســیر دانشــگاه علــوم پزشــکی واقــع در خیابــان آیــت 

الــه کاشــانی تــا پــارک ملــت را بــا تأكیــد بــر شــعار «زندگــی ســالم و بــا نشــاط و امیــد » و اطــالع رســانی 

شــعار هفتــه دیابت«زنــان و دیابــت؛ آینــده ســالم حــق ماســت.» پیمودنــد.

ــی ،۳۰  ــزار تومان ــه ۵۰ ه ــزار �، ۲۰ کارت هدی ــه ارزش یکصده ــه ب ــای ۱۰ کارت هدی ــان، از اهدای درخش

دســتگاه تســت قنــد خــون، ۱۴ لــوازم ورزشــی، ۱۴ آبمیــوه گیــری و ۲۴ لــوازم خانگــی و ... بــه قیــد قرعــه بــه 

ــر داد. ــدگان خب تعــدادی از شــرکت کنن

وب دا؛ در بیســت و نهمیــن روز از آذرمــاه جــاری جلســه شــورای مدیــران بــا حضــور بــازرس کل اســتان جنــاب 

آقــای طباطبایــی و ســرکار خانــم دکتــر مریــم رمضانیــان کارشــناس ارشــد بودجــه وزارت بهداشــت، درمــان و 

آمــوزش پزشــکی در ســالن اجتماعــات مجتمــع رحمتیــه برگــزار شــد.

ــر  ــوم پزشــکی شــهرکرد،  مســئول دفت ــن جلســه سرپرســت دانشــگاه عل ــا تشــکیل ای ــزارش وب دا؛ ب ــه گ ب

نهــاد نمایندگــی ولــی فقیــه، در ایــن دانشــگاه و معاونیــن دانشــگاه،  رؤســای بیمارســتان هــا، شــبکه هــای 

ــران  ــی و مدی ــی و آموزش ــی درمان ــای تخصص ــك ه ــز و كلینی ــا و مراک ــکده ه ــی ، دانش ــتی و درمان بهداش

ســتادی ضمــن آشــنایی بیشــتر بــا مــوارد قانونــی و بخــش نامــه هــای نظارتــی وزارتخانــه، در جریــان كارنامــه 

مالــی كل بیمارســتان هــای كشــور قــرار گرفتنــد.

ــان وزارت بهداشــت، درمــان  ــاد فرهنگــی ورزشــی کارکن ــل از مــدال آوران دومیــن المپی گفتنــی اســت، تجلی

ــه  ــته ب ــاه گذش ــد م ــی چن ــه ط ــی ک ــاب مدیران ــکام انتص ــدای اح ــنا و اه ــته ش ــکی در رش ــوزش پزش و آم

ــود. ــن جلســه ب ــد از دیگــر بخــش هــای ای سمتشــان منصــوب شــده ان

ــع وزارت بهداشــت، دکتــر ســید  ــوح ســپاس اهدایــی از ســوی معــاون توســعه مدیریــت و مناب همچنیــن ل

علــی صــدر الســادات بــه مدیــر دفتــر فنــی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد ، مهنــدس مقــدس اهــدا شــد.

همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی همراه با برپایی نمایشگاه خطرسنجی بیماری های قلبی و عروقی و دیابت در شهرکرد 

برگزاری جلسه شورای مدیران با حضور بازرس کل استان و کارشناس ارشد بودجه وزارت بهداشت
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ــوم پزشــكی  ــل دانشــگاه عل ــن المل ــور بی ــط عمومــی و ام ــت رواب وب دا؛ سرپرســت مدیری

ــه ســالم  ــاری، از صــرف صبحان خدمــات بهداشــتی، درمانــی و آموزشــی چهارمحــال و بختی

ــهركرد  ــب(س) ش ــرت زین ــه حض ــتان دختران ــن در دبس ــورت نمادی ــوزان بص ــش آم دان

ــر داد. ــذا خب ــی غ ــا روز جهان ــان ب همزم

بــه گــزارش وب دا؛ ســید علــی درخشــان افــزود: در ایــن مراســم دانــش آمــوزان بــا نمایــش 

غذاهــای ســالم و برپایــی نمایشــگاه نقاشــی بــر لــزوم توجــه بــه تغذیــه ســالم و نقــش آن 

در ارتقــاء ســطح ســالمت جامعــه تأكیــد كردنــد.

ــاون اداره  ــهركرد، مع ــكی ش ــوم پزش ــگاه عل ــذا و داروی دانش ــاون غ ــت: مع ــار داش وی اظه

تربیــت بدنــی آمــوزش و پــرورش و رئیــس آمــوزش پــرورش ناحیــه ۲ شهرســتان شــهركرد 

از ســخنرانان ایــن مراســم نمادیــن بودنــد كــه هــر یــك بــه نوبــه خــود بــه موضــوع تغذیــه 

ســالم و اهمیــت آن پرداختنــد.

وی، از اهــدای جوایــز نقــدی بــه ۲۰ نفــر از دانــش آموزانــی كــه غذاهــای ســالم و ۱۰ نفــر از 

صاحبــان آثــار نقاشــی برتــر بــا موضــوع غــذای ســالم كــه در ایــن برنامــه شــركت داشــتند 

خبــر داد و افــزود: در ســایر مــدارس نیــز كارشناســان معاونــت غــذا و دارو در طــول هفتــه 

ــالع  ــه اط ــابه ب ــای مش ــه ه ــرای برنام ــا اج ــرد و ب ــد ك ــدا خواهن ــور پی ــذا حض ــی غ جهان

ــد. رســانی و آمــوزش دانــش آمــوزان مــی پردازن

درخشــان در ادامــه خاطــر نشــان كــرد: ۲۴ مهرمــاه بــه عنــوان روز جهانــی غــذا نامگــذاری 

شــده اســت و شــعار ایــن روز "تغ�ــر و اصــالح الگــوی تغذیــه بــرای حفــظ و ارتقاء ســالمت" 

. ست ا

وب دا؛ سرپرســت مدیریــت روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل دانشــگاه علــوم 

پزشــكی شــهركرد، از حضــور معــاون غــذا و داروی دانشــگاه و كارشناســان ایــن 

ــگاه  ــه در نمایش ــی غرف ــذا و برپای ــی غ ــی روز جهان ــش مل ــت در همای معاون

جانبــی همایــش خبــر داد.

ــی  ــی روز جهان ــزود: همایــش مل ــی درخشــان اف ــزارش وب دا؛ ســید عل ــه گ ب

غــذا در بیســت و ســومین روز از مهــر مــاه جــاری بــا محوریــت شــعار جهانــی 

ایــن روز «تغ�ــر آینــده مهاجــرت، ســرمایه گــذاری در امنیــت غذایــی و توســعه 

ــاء  ــرای حفــظ و ارتق ــه ب ــی آن، " اصــالح الگــوی تغذی روســتایی» و شــعار مل

ســالمت" بــا حضــور وزیــر بهداشــت، رئیــس ســازمان غــذا و دارو، نماینــدگان 

مجلــس، فعــاالن صنایــع غذایــی و دیگــر مســئوالن مرتبــط در ســالن 

ــزار شــد. ــران برگ ــی صــدا و ســیما ته ــن الملل همایشــهای بی

وی، از برگــزاری نمایشــگاهی از محصــوالت دارای نشــان ایمنــی و ســالمت در 

ــن  ــوم پزشــكی شــهركرد در ای ــال دانشــگاه عل حاشــیه همایــش و حضــور فع

ــط  ــده توس ــه ش ــی تهی ــای آموزش ــت ه ــزود: پمفل ــر داد و اف ــگاه خب نمایش

ــش گذاشــته شــد. ــه نمای ــن نمایشــگاه ب ــز، در ای كارشناســان مربوطــه نی

وب دا؛ سرپرســت مدیریــت روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل دانشــگاه علــوم 

ــع  ی جم ــتگاه کمک ــک دس ــته ی ــه گذش ــت: در هفت ــهرکرد گف ــکی ش پزش

آوری شــده توســط هیئــت محبــان اهــل بیــت« ع» ایــن دانشــگاه بــه مبلــغ 

بیــش از یکصــد و پنجــاه میلیــون ریــال بــه مناطــق زلزلــه زده ارســال شــد.

ــط  ــا توس ــک ه ــن کم ــزود: ای ــان اف ــی درخش ــید عل ــزارش وب دا؛ س ــه گ ب

ــود. ــده ب ــع آوری ش ــت جم ــای هیئ اعض

وی تصریــح کــرد: بــا توجــه بــه پیشــنهاد همــکاران عزیــز در ســری دوم ایــن 

کمکهــا شــامل نایلــون بــرای روکــش چــادر ها،لــوازم بهداشتی،پوشــک ،وســایل 

ــزان  ــط عزی ــه توس ــود ك ــك ب ــیر خش ــع و صابون،ش ــی،پتو،پودر و مای گرمایش

هیئــت در حــال جمــع آوری اســت.

ــد  ــل دارن ــه تمای ــار داشــت: آن دســته از همــکاران درد آشــنا ک درخشــان اظه

ــد.  ــل نماین ــه را تقب ــد بخشــی از ایــن محمول مــی توانن

سرپرســت مدیریــت روابــط عمومــی و اموربیــن الملــل دانشــگاه علــوم پزشــکی 

ــن  ــم الســالم ای ــت علیه ــان اهــل بی ــت محب ــرد: هیئ شــهرکرد خاطرنشــان ک

دانشــگاه متشــکل از جمعــی از کارکنــان مــی باشــد.

همزمان با روز جهانی غذا،  برنامه صرف صبحانه سالم در دبستان حضرت زینب(س) شهركرد 

برگزار شد

حضور دانشگاه علوم پزشكی شهركرد در بین برپا كنندگان غرفه های 

نمایشگاه جانبی همایش ملی روز جهانی غذا در تهران

ارسال دومین محموله هیئت محبان اهل بیت علیهم السالم دانشگاه علوم 

پزشکی شهرکرد به مناطق زلزله زده غرب کشور
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ــده و  ــش نجات دهن ــت نق ــه اهمی ــاره ب ــا اش ــاری، ب ــال و بختی ــكی چهارمح ــای پزش ــوادث و فوریت ه ــت ح ــز مدیری ــت مرك وب دا؛ سرپرس

ــن  ــگاه ای ــد جای ــه بای ــور ك ــوز آن ط ــران، هن ــس ۱۱۵در ای ــه از تأســیس اورژان ــار ده ــش از چه ــا گذشــت بی ــت: ب ــس گف ــش اورژان زندگی بخ

ــرای عامــه مــردم تب�ــن و روشــن نشــده اســت. ســازمان ب

بــه گــزارش وب دا بــه نقــل از خبرگــزاری فــارس؛ دكتــر فرامــرز شــاهین بــا بیــان اینكــه ۲۶ شــهریورماه ســال روز تأســیس اورژانــس ۱۱۵ در ایــران 

اســت، اظهــار كــرد: بــا گذشــت بیــش از چهــار دهــه از تأســیس اورژانــس ۱۱۵در ایــران، هنــوز آن طــور كــه بایــد جایــگاه ایــن ســازمان و ارزش و 

منزلــت فرشــتگان بی نــام ونشــان فوریت هــای پزشــكی بــرای عامــه مــردم تب�ــن و روشــن نشــده اســت.

ــاَس َجِمیًعــا» افــزود: خداونــد در ایــن ایــن آیــه شــریفه  ْحَیــا النَّ
َ
نََّمــا أ

َ
ْحَیاَهــا َفَكأ

َ
وی، بــا اســتناد بــه آیــه ۳۲ ســوره مباركــه مائــده « ...َو َمــْن أ

ــده و  ــش نجات دهن ــت نق ــر اهمی ــن بیان گ ــت و ای ــرده اس ــده ك ــردم را زن ــه م ــا هم ــد گوی ــده كـنـ ــی را زنـ ــس نفس ــد هـركـ می فرماین

ــت. ــس اس ــان اورژان ــالت كارشناس ــه رس ــت ك ــی اس زندگی بخش

ــتن از  ــرای كاس ــان ب ــف جه ــورهای مختل ــت: در كش ــاری گف ــال و بختی ــكی چهارمح ــای پزش ــوادث و فوریت ه ــت ح ــز مدیری ــت مرك سرپرس

ــا  ــوان "خدمــات فوریت هــای پزشــكی ی ــا عن ــر ناشــی از بیماری هــا و حــوادث اورژانــس، سیســتمی موفــق و كارآمــد ب عــوارض و مــرگ و می

ems" طراحــی شــده  كــه وظیفــه ایــن سیســتم، ارائــه خدمــات درمانــی بــر بالیــن بیمــار در مــوارد اورژانــس و در صــورت نیــاز، انتقــال بــه 

مراكــز درمانــی اســت.

دكتــر شــاهین ادامــه داد: ایــن سیســتم در ایــران بــا عنــوان اورژانــس ۱۱۵ شــناخته مــی شــود؛ جــای بســی افتخــار دارد كــه مطابــق مســتندات 

ــادی از  ــمار زی ــون ش ــا كن ــران، ت ــالمی ای ــوری اس ــس ۱۱۵در جمه ــپیدپوش اورژان ــتگان س ــر فرش ــور تقدی ــته و درخ ــرد شایس ــود و عملك موج

ــه مراكــز مجهــز درمانــی منتقــل شــده و در  ــاره یافتــه، در كمتریــن زمــان ممكــن ب ــه فوریت هــای پزشــكی حیاتــی دوب ــد ب ــان نیازمن هم وطن

ــد. ــه چرخــه عــادی زندگــی قــرار گرفته ان مســیر بازگشــت ب

ــری در راه هــای  ــن قرارگی ــه ســبك و  ســنگین و همچنی ــردد وســایل نقلی ــت ت ــه عل ــاری ب ــه در اســتان چهارمحــال و بختی ــان اینك ــا بی وی ب

ــت  ــس از دریاف ــان پ ــه مصدوم ــرد: هم ــه ك ــود,  اضاف ــی ش ــزارش م ــاده ای گ ــوادث ج ــادف و ح ــماری تص ــداد بی ش ــور،  تع ــی كش مواصالت

ــده اند. ــل ش ــز منتق ــی مجه ــز درمان ــه مراك ــس ۱۱۵ ب ــان اورژان ــاری سپیدپوش ــا ی ــتانی ب ــات پیش بیمارس خدم

ــاری ادامــه داد: انتقــال مصدومــان ترافیكــی و جــاده ای تنهــا  ــز مدیریــت حــوادث و فوریت هــای پزشــكی چهارمحــال و بختی سرپرســت مرك

بخــش  كوچكــی از خدمــات اورژانــس ۱۱۵ بــه مــردم اســت.

دكتــر شــاهین بــا بیــان اینكــه چهارمحــال و بختیــاری ۲۱۷ تكنســین فوریت هــای پزشــكی، ۲۳ نیــروی ســتادی و ۹ اپراتــور زن دارد، گفــت: در 

حــال حاضــر ۱۶ پایــگاه شــهری و ۲۸ پایــگاه جــاده ای فعــال در اســتان وجــود دارد  كــه از ابتــدای ســال ۹۶ تــا ۲۵ شــهریور,اورژانس ۱۱۵ حــدود 

۱۸ هــزار و ۴۵۰ مأموریــت را در كارنامــه عملكــرد ۶ ماهــه امســال  خــود ثبــت كــرده اســت.

وب دا؛ مســئول روابــط عمومــی مركــز مدیریــت حــوادث و فوریــت هــای پزشــكی چهارمحــال و بختیــاری گفــت: مــرد ۳۱ ســاله اهــل لــردگان 

كــه دچــار ایســت قلبــی شــده بــود، بــا انجــام عمــل احیــای كارشناســان ایــن مركــز بــه زندگــی دوبــاره بازگشــت.

بــه گــزارش وب دا؛ محســن ابراهیمــی افــزود: شــامگاه روز ســه شــنبه  در پــی اعــالم گــزارش وضعیــت ایــن بیمــار توســط مــردم بــه اورژانــس 

۱۱۵ ، بالفاصلــه یــك دســتگاه آمبوالنــس اورژانــس ۱۱۵ بــه همــراه ۲ كارشــناس فوریتهــای پزشــكی بــه محــل حادثــه اعــزام شــد.

وی ادامــه داد: پــس از حضــور كارشناســان فوریتهــای پزشــكی بــر بالیــن بیمــار، بررســیها حاكــی از ایســت قلبــی بــود كــه بــدون فــوت وقــت 

عملیــات احیــای قلبــی و ریــوی پیشــرفته را آغــاز و بیمــار را بــه مركــز درمانــی ســردار ارجمنــد مالخلیفــه لــردگان انتقــال دادنــد.

ابراهیمی تصریح كرد: با تالش بی وقفه كادر درمانی بیمار از مرگ حتمی نجات یافت.

لزوم تب�ن جایگاه زندگی بخش اورژانس/ ۱۸ هزار و ۴۵۰ مأموریت از ابتدای سال ۹۶

نجات جان بیمار ایست قلبی در لردگان
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ی پایگاه اورژانس ۱۱۵ زندگی دوباره یافت. وب دا،جوان ۲۴ساله گهرویی با تالش ۲تن از تكنسین

بــه گــزارش وب دا، بــا اعــالم گــزارش بــه پایــگاه اورژانــس ۱۱۵ گهــرو در ســاعت ۹.۱۵صبــح امــروز (دوشــنبه) ۲تــن از تكنســینها (ذبیــح اهللا طاهری 

و علــی رفیعی)بــه محــل حادثــه اعــزام شــدند.

بــر اســاس ایــن گــزارش، نیروهــای مركــز فوریتهــای پزشــكی ایــن پایــگاه بــه مــدت ۳۰ دقیقــه اقــدام بــه احیــای قلبــی و تنفســی كــرده و  موفــق 

بــه نجــات جــان جــوان ۲۴ســاله گهرویی شــدند.

 

وب دا؛ سرپرســت مدیریــت روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد، از برگــزاری مراســم اعــزام و بدرقــه اکیــپ هــای 

اورژانــس اســتان بــه مــرز مهــران جهــت خدمــت رســانی بــه زائــران در اربعیــن حســینی بــا حضــور سرپرســت ایــن دانشــگاه خبــر داد.

بــه گــزارش وب دا؛ ســید علــی درخشــان افــزود: ایــن مراســم ســاعت ۱۱ روز جمعــه پنجــم آبــان مــاه جــاری در مرکــز مدیریــت حــوادث و فوریــت 

هــای پزشــکی اســتان برگــزار و دکتــر خالــدی فــر در ایــن مراســم بــا اهــدای شــاخه هــای گل بــه کارشناســان و اکیــپ اعزامــی ایــن عزیــزان  را 

بدرقــه كردنــد.

سرپرســت دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد در حاشــیه ایــن مراســم در مصاحبــه بــا صــدا و ســیمای مرکــز چهارمحــال و بختیــاری گفــت: ۶ 

اکیــپ اعزامــی از اســتان متشــکل از ۲۰ نیــروی متخصــص كاردان و كارشــناس فوریــت هــای پزشــكی اســت كــه بــا پنــج دســتگاه آمبوالنــس و 

یــك دســتگاه اتوبــوس آمبوالنــس بــا كلیــه امكانــات اورژانســی بــه مــرز مهــران اعــزام شــدند.

دکتــر ارســالن خالــدی فــر افــزود: بــرای چهارمیــن ســال متوالــی عاشــقان اباعبــداهللا الحســین (ع) از دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد بــه مــدت 

۱۶ روز بــه صــورت شــبانه روزی بــه زائــران حســینی خدمــات رســانی مــی کننــد.

وی خاطــر نشــان کــرد: همزمــان بــا فــرا رســیدن اربعیــن حســینی وحضــور زائــران ابــا عبــدهللا الحســن ازسراســر کشــور بــرای حضــور در اربعیــن 

در کربــالی معــال، تیــم هــای فوریــت پزشــکی از سراســر کشــور در مرزهــای خروجــی بــه ســمت عــراق مســتقر مــی شــوند.

بازگشت دوباره به زندگی جوان ۲۴ساله گهرویی با تالش تكنسینهای پایگاه اورژانس ۱۱۵

مراسم اعزام اکیپ های اورژانس ۱۱۵ استان برای استقرار در مرز مهران با حضور سرپرست 

دانشگاه علوم علوم پزشکی شهرکرد برگزار شد
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وب دا؛ مســئول واحــد فراهــم آوری و پیونــد اعضــای دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد،  از قــرار گرفتــن ۱۵ نفــر از بیمــاران کلیــوی ایــن اســتان در 

لیســت انتظــار پیونــد خبــر داد و افــزود: ایــن افــراد بــا توجــه بــه زمــان قــرار گرفتــن در نوبــت و وضعیــت بیماریشــان در صــورت معرفــی شــدن 

گزینــه مناســب بــرای پیونــد، تحــت عمــل جراحــی پیونــد کلیــه قــرار خواهنــد گرفــت.

ــه  ــاره ب ــه زندگــی دوب ــرای هدی ــوان اقدامــی خداپســندانه ب ــه عن ــا اشــاره بــه ترویــج فرهنــگ اهــدای عضــو ب ــه گــزارش وب دا؛ زهــرا ســیاح ب ب

بیمــاران نیازمنــد پیونــد عضــو در چهارمحــال و بختیــاری افــزود: تیــم پیونــد اعضــای ایــن اســتان از ســال ۱۳۸۲ فعالیــت خــود را آغــاز و تــا کنــون 

در صــدر جــدول اســتان هــای فعــال فراهــم آوری عضــو پیونــدی در کشــور قــرار گرفتــه اســت.

بــه گفتــه وی، بخــش پیونــد کلیــه بیمارســتان آیــت الــه کاشــانی شــهرکرد، از آذرمــاه ســال ۱۳۹۴ بــا پیشــرفته تریــن امکانــات راه انــدازی و تــا کنــون 

۳۰ عمــل جراحــی پیونــد بصــورت موفقیــت آمیــز در ایــن بخــش انجــام شــده اســت.

ســیاح تصریــح کــرد: بــا توجــه بــه مهــارت تیــم پزشــکی، امکانــات و ســطح خدمــات مرکــز آموزشــی و درمانــی آیــت الــه کاشــانی بــا فراهــم شــدن 

امــكان پذیــرش بیمــاران كلیــوی از ســایر اســتان هــا بــرای انجــام عمــل جراحــی پیونــد، تاكنــون ۲ بیمــار غیربومــی بــا اهــدای عضــو از بیمــاران 

مــرگ مغــزی در ایــن مركــز تحــت جراحــی پیونــد كلیــه قــرار گرفتــه انــد و یــك كلیــه از اســتان یــزد بــه ایــن بیمارســتان منتقــل و بــه بیمــار هــم 

اســتانیمان پیونــد زده شــد.

مســئول واحــد فراهــم آوری و پیونــد اعضــای دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد،  تمامــی خدمــات مربــوط بــه پذیــرش، انجــام عمــل جراحــی پیونــد 

و بســتری بیمارانــی کــه تحــت پیونــد کلیــه قــرار مــی گیرنــد را ۱۰۰ درصــد تحــت پوشــش بیمــه و رایــگان اعــالم کــرد و افــزود: هــر بیمــار پــس از 

انجــام پیونــد حــدود ۲۰ روز در بخــش پیونــد بســتری مــی شــود.

به گفته وی، بخش پیوند بیمارستان آیت اله کاشانی شهرکرد در حال حاضر همزمان قادر به ارائه خدمت به ۴ بیمار می باشد.

ســیاح تعــداد بیمــاران مــرگ مغــزی کــه اهــدا عضــو شــده انــد از ابتــدای ســال جــاری تــا کنــون را ۲۹ نفــر اعــالم کــرد و اظهــار داشــت: امســال بــا 

انجــام ۱۴ مــورد پیونــد کلیــه، باالتریــن آمــار پیونــد کلیــه را در طــی ســال هــای اخیــر در اســتان داشــته ایــم. 

وی گفت: در سال جاری ۳۴ کلیه از بیماران مرگ مغزی اهدا شد که ۲۰ مورد آن به شیراز و اصفهان منتقل شده است.

ســیاح افــزود: هــم اکنــون یــک متخصــص جراحــی پیونــد کلیــه، ۴ فــوق تخصــص نفرولــوژی و از اســاتید بــا ارزش اســتانی در بخــش پیونــد کلیــه 

مرکــز آموزشــی و درمانــی آیــت الــه كاشــانی شــهركرد مشــغول بــه خدمــت هســتند.

وی اظهــار داشــت: اســتان چهارمحــال و بختیــاری جــزء معــدود اســتانهایی اســت کــه از بخــش خصوصــی دیالیــز بــا ۹ تخــت و جدیــد تریــن و 

پیشــرفته تریــن امکانــات برخــوردار اســت و بــه ۴۰ بیمــار بصــورت کامــالً رایــگان خدمــت ارائــه مــی نماینــد.

ــه حمایــت هــای  ــوم پزشــکی شــهرکرد،  در ادامــه ب ــد اعضــای دانشــگاه عل مســئول واحــد فراهــم آوری و پیون

ــد  ــاران نیازمن ــاب و ذهــاب بیم ــه ای ــزود: تامیــن هزین ــوی اشــاره داشــت و اف ــاران کلی ــت از بیم انجمــن حمای

دیالیــزی و تامیــن داروهــا و انجــام آزمایشــات و داروهــای پیونــدی و حمایــت معنــوی از ایــن بیمــاران از جملــه 

خدمــات انجمــن اســت.

بــر اســاس ایــن گــزارش ، ۲۳ لغایــت ۳۰ابــان مــاه بعنــوان هفتــه حمایــت از بیمــاران کلیــوی نامگــذاری شــده 

اســت.

چهارمحال و بختیاری در صدر جدول استان های فعال فراهم آوری عضو پیوندی در کشور
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وب دا؛ هماهنــگ کننــده تیــم پیونــد اعضــای چهارمحــال و بختیــاری گفــت: واحــد فراهــم آوری اعضــای پیونــدی اســتان چهارمحــال و بختیــاری 

بعنــوان فعــال تریــن تیــم کشــوری از نظــر نــرخ رضایــت گیــری و اهــداء عضــو شــناخته و از ســوی انجمــن اهــدای عضــو ایرانیــان مــورد تجلیــل 

قــرار گرفــت.

بــه گــزارش وب دا؛ زهــرا ســیاح افــزود: هــر ســاله بمنظــور تجلیــل از خانــواده هــای اهــدا کننــده عضــو و فعــاالن فرهنگــی و علمــی پیونــد عضــو 

ــا حضــور مســئولین رده بــاالی کشــوری و لشــکری در تهــران برگــزار و ضمــن فرهنــگ ســازی و ارتقــاء  مراســمی تحــت عنــوان "جشــن نفــس" ب

آگاهــی بخشــی جامعــه از فعالیــن ایــن عرصــه تجلیــل بعمــل مــی آیــد.

ــراد مــرگ مغــزی "جشــن نفــس"  ــده اعضــای اف ــر اهــدا کنن ــواده هــای ایثارگ ــام شــامخ خان ــن مراســم بزرگداشــت مق ــه وی، چهاردهمی ــه گفت ب

در دهمیــن روز از آذرمــاه جــاری در ســالن همایــش هــای بیــن المللــی بــرج میــالد تهــران برگــزار و واحــد فراهــم آوری اعضــای پیونــدی اســتان 

ــرار گرفــت. ــل ق ــوان فعــال تریــن واحــد معرفــی و مــورد تجلی ــه عن ــاری در ایــن جشــن ب چهارمحــال و بختی

ســیاح تصریــح کــرد: لــوح ســپاس انجمــن اهــدای عضــو ایرانیــان بــه امضــای دکتــر ایــرج فاضــل رئیــس هیــات امنــا،  دکتــر علــی نوبخــت رئیــس 

هیئــت مدیریــه و ســرکار خانــم دکتــر کتایــون نجفــی زاده مدیــر عامــل انجمــن بــه واســطه موفقیــت در افزایــش چشــمگیر شــاخص اهــدای عضــو 

جهانــی(PMP) در ســال گذشــته بــه دانشــگاه علــوم پزشــكی شــهركرد اهــدا گردیــد.

وی اظهــار داشــت: بنــده بــه عنــوان نماینــده بیــش از یکصــد فعــال فرهنگــی و علمــی کــه بــا تــالش هــای خالصانــه در تعظیــم و ترویــج فراینــد 

مقــدس اهــدای عضــو و پیونــد اعضــا در ایــران اســالمی مجدانــه در تــالش هســتند ایــن لــوح را دریافــت نمــودم.

هماهنــگ کننــده تیــم پیونــد اعضــای چهارمحــال و بختیــاری گفــت: شــاخص اهــدای عضــو نســبت بــه جمعیــت در کل کشــور حــدود ۳۶.۶ درصــد 

مــی باشــد کــه ایــن شــاخص در اســتان چهارمحــال و بختیــاری بــه حــدود ۵۰ درصــد ارتقــاء یافتــه و رشــد ایــن شــاخص نســبت بــه آغــاز فعالیــت 

تیــم در ســال ۱۳۸۲ ، ۲۰۰ درصــدی بــوده اســت.

ســیاح گفــت: در هشــت ماهــه ســال جــاری بــا اخــذ رضایــت از ۲۹ خانــواده بیمــار مــرگ مغــزی حــدود ۷۰ عضــو مناســب پیونــد جداســازی و بــه 

بیمــاران نیازمنــد عضــو اهــدا شــد کــه از ایــن تعــداد ۱۴ کلیــه در بخــش پیونــد کلیــه مرکــز آموزشــی درمانــی آیــت الــه کاشــانی شــهرکرد بــه بیمــاران 

نیازمنــد پیونــد كلیــه پیونــد بــا پوشــش ۱۰۰ درصــدی بیمــه بصــورت كامــالً رایــگان پیونــد زده شــد.

وی خاطــر نشــان کــرد: ۳۵۰ بیمــار بــه دلیــل نارســایی کلیــه تحــت درمــان همودیالیــز قــرار دارنــد کــه ۳۰ نفــر از ایــن عزیــزان تاکنــون تحــت عمــل 

جراحــی پیونــد کلیــه قــرار گرفتــه انــد و حــدود ۱۵ نفــر نیــز در لیســت انتظــار پیونــد قــرار گرفتــه انــد.

ســیاح، بــا اشــاره بــه نقــش موثــر رســانه هــا ، خبرنــگاران و فعــاالن حــوزه ســالمت در ترویــج فرهنــگ اهــدای عضــو بیمــاران مــرگ مغــزی اظهــار 

داشــت: اســتان چهارمحــال و بختیــاری اگــر چــه بــه لحــاظ وســعت جغرافیایــی کوچــک و جــز اســتان هــای کمتــر برخــوردار کشــور بــه شــمار مــی 

رود امــا از نظــر آگاهــی اجتماعــی،  فرهنــگ ایثــار و گذشــت و ســخاوت جزء اســتان هــای مطــرح کشــور محســوب مــی گــردد.

وی تصریــح کــرد: در حــال حاضــر بیــش از ۷۰ درصــد از بیمــاران مــرگ مغــزی بــا اعــالم رضایــت خانوادهایشــان اهــدای عضــو مــی شــوند کــه ایــن 

رقــم در کشــور ۳۵ تــا ۴۰ درصــد اســت.

هماهنــگ کننــده تیــم پیونــد اعضــای چهارمحــال و بختیــاری گفــت: ســاالنه تعــداد زیــادی از افــراد بــه دلیــل بیمــاری هــای مزمــن کبــدی، ریــوی،  

قلبــی و کلیــوی دچــار نارســایی هــای پیشــرفته مــی شــوند و تنهــا درمــان نجــات بخششــان پیونــد عضــو اســت و روز بــه روز نیــاز جامعــه بــه عضــو 

پیونــدی بیشــتر مــی شــود ، تعــداد زیــادی در اثــر بیمــاری هــای مغــزی، تومورهــا و حــوادث و ســوانح دچــار آســیب شــدید مغــزی منجــر بــه مــرگ 

مغــزی مــی شــوند و در ICU هــا دارای اعضــای حیاتــی بــا ارزشــی هســتند کــه عاقالنــه نیســت کــه بــا فــرد فــوت شــده بــه خــاک ســپرده شــوند.

ــد  ــرده ان ــوت ک ــز ف ــرگ مغ ــل م ــه بدلی ــی ک ــواده بیماران ــن خان ــی بی ــی ارتباط ــدی پل ــو پیون ــم آوری عض ــای فراه ــم ه ــه تی ــان اینک ــا بی وی ب

ــب  ــترهای مناس ــاد بس ــازی و ایج ــگ س ــه فرهن ــاری زمین ــال و بختی ــتان چهارمح ــت: در اس ــار داش ــت اظه ــو اس ــد عض ــد پیون ــاران نیازمن و بیم

ــرای نجــات جــان ایــن بیمــاران فراهــم شــده و طــی فعالیــت هــای  ب

تیمــی از مرحلــه شناســایی،  مراقبــت،  تا�ــد و اخــذ رضایــت اهــدا 

گامهــای بســیار مثبــت و موثــری برداشــته شــده اســت و هــم 

ــرم دانشــگاه  ــت و همــت مســئولین محت ــا حمای ــون ب اکن

علــوم پزشــکی، خدمــات بهداشــتی و درمانــی چهارمحــال 

و بختیــاری و تــالش هــای مجدانــه ، دلســوزانه و 

ــدی در طــی  ــو پیون ــه واحــد فراهــم آوری عض خالصان

ســالهای اخیــر رشــد قابــل توجهــی در ایــن زمینــه را در 

اســتان شــاهد هســتیم.

ــه وی، ایــن اســتان در ســال ۹۶ باالتریــن  ــه گفت ب

از  رضایــت  اخــذ  و  عضــو  اهــدای  رقــم 

تیــم  بیــن  ی مــرگ مغــزی در  خانواده

هــای فراهــم آوری عضــو دانشــگاه هــای علــوم 

ــه  ــت آن ب ــه جمعی ــبت ب ــور را نس ــکی کش پزش

خــود اختصــاص داده اســت.

کسب عنوان برتر کشوری توسط واحد فراهم آوری اعضای پیوندی چهارمحال و بختیاری
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وب دا؛ مســئول كانــون بســیج جامعــه پزشــكی ســتاد و اســاتید دانشــگاه علــوم پزشــكی، خدمات بهداشــتی و درمانــی چهارمحــال و بختیــاری، از 

اعــزام ســه تیــم بهداشــتی، درمانــی و آموزشــی بــه منطقــه دوآب صمصامــی از توابــع شهرســتان كوهرنــگ خبــر داد.

بــه گــزارش وب دا؛ احســان اعرابــی افــزود: همزمــان بــا ســومین روز از هفتــه دفــاع مقــدس، كانــون بســیج جامعــه پزشــكی ســتاد و اســاتید ایــن 

ــا اعــزام تیــم هــای بهداشــتی، درمانــی و آموزشــی شــامل پزشــك عمومــی، دنــدان پزشــك و كارشناســان بهداشــتی نســبت بــه ارائــه  دانشــگاه ب

خدمــات رایــگان بــه دانــش آمــوزان مدرســه راهنمایــی دخترانــه خدیجــه كبــری(س) دوآب صمصامــی اقــدام نمودنــد.

وی تصریــح كــرد: طــی ایــن اعــزام ۱۱۰ دانــش آمــوز ازخدمــات دندانپزشــكی شــامل معاینــه، كشــیدن دنــدان هــای پوســیده غیــر قابــل ترمیــم و 

ریشــه دنــدان هــای افتــاده بصــورت رایــگان بهــره منــد و اقــالم بهداشــتی بــه ارزش ۳۰ میلیــون ریــال بیــن ایــن دانــش آمــوزان توزیــع گردیــد.

اعرابــی، همچنیــن از اعــزام تیــم هــای بهداشــتی، درمانــی و آموزشــی ایــن كانــون بــا همــكاری ســازمان بســیج جامعــه پزشــكی اســتان و قــرار گاه 

محرومیــت زدایــی ســپاه پاســداران در مناطــق حاشــیه شــهر شــهركرد بمنظــور فرهنــگ ســازی و محرومیــت زدایــی و ارائــه آمــوزش هــای بهداشــتی 

در راســتای  بهبــود وضعیــت تغذیــه و ســالمت جســمی و روانــی مــردم ایــن مناطــق خبــر داد.

بــه گفتــه وی، خدمــات ایــن تیــم اعزامــی در چهارمیــن روز از هفتــه دفــاع مقــدس بصــورت رایــگان بــرای دانــش آمــوزان یــك دبســتان دخترانــه و 

یــك دبســتان پســرانه در حاشــیه شــهر شــهركرد در نظــر گرفتــه شــده اســت.

مســئول كانــون بســیج جامعــه پزشــكی ســتاد و اســاتید دانشــگاه علــوم پزشــكی، خدمات بهداشــتی و درمانــی چهارمحــال و بختیــاری افــزود: انجــام 

معاینــات بهداشــت دهــان و دنــدان،  ارائــه آمــوزش هــای الزم بــرای تغذیــه صحیــح و توزیــع اقــالم بهداشــتی از جملــه خدمــات ایــن تیــم هــای 

اعزامــی بــه ایــن مناطــق از شــهر اســت.

وب دا؛ سرپرســت ســازمان بســیج جامعــه پزشــكی چهارمحــال و بختیــاری، از اعــزام تیــم دندانپزشــكی بــه روســتای گودســرد اوره در بخــش منــج 

شهرســتان لــردگان و ارائــه خدمــات رایــگان دندانپزشــكی بــه مــردم ایــن منطقــه خبــر داد.

ــزود:  ــر اف ــن خب ــالم ای ــا اع ــاری ب ــن غف ــردگان؛ دكترمهی ــتان ل ــان شهرس ــت ودرم ــبكه بهداش ــی ش ــط عموم ــل از رواب ــه نق ــزارش وب دا ب ــه گ ب

بمناســبت هفتــه دفــاع مقــدس وگرامیداشــت یــاد وخاطــره شــهدای هشــت ســال ایثــار وفــداكاری ملــت ســربلند و والیــت مــدار ایــران اســالمی،تیم 

دندانپزشــكی ایــن ســازمان بــا همــكاری كانــون بســیج جامعــه پزشــكی و شــبكه بهداشــت و درمــان شهرســتان لــردگان متشــكل از ســه دندانپزشــك 

و دوكارشــناس مراقــب ســالمت بــه روســتای گــود ســرد منطقــه اوره اعــزام شــد.

بــه گفتــه وی، در ایــن اعــزام ۲۰۰نفــر از خدمــات دندانپزشــكی از جملــه كشــیدن دنــدان و خدمــات ترمیمــی برخــودار شــدند. دكتــر غفــاری افــزود: 

خدمــات غربالگــری فشــار خــون نیــز بــرای بیــش از ۵۰ نفــر از اهالــی ایــن  روســتا بصــورت رایــگان ارایــه شــد. بــر اســاس ایــن گــزارش، روســتای 

گــود ســرد در بخــش منــج و در فاصلــه ۵۰ كیلومتــری از مركــز شــهر لــردگان واقــع شــده اســت.

وب دا؛ مســئول کانــون بســیج جامعــه پزشــکی ســتاد دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان، از برگــزاری مراســم تجلیــل از بســیجیان مدافعــان حــرم و 

فرماندهــان بــا حضــور کلیــه اقشــار جامعــه بــه ویــژه جامعــه پزشــکی، همزمــان بــا هفتــه گرامیداشــت بســیج خبــر داد.

بــه گــزارش وب دا؛ ســرهنگ احســان اعرابــی افــزود: ایــن مراســم بمنظــور گرامیداشــت یــاد و خاطــره شــهدای مدافــع حــرم بســیج جامعــه پزشــکی 

و تقویــت روحیــه ایثــار و از خــود گذشــتگی برگــزار مــی شــود.

وی تصریــح کــرد: فضاســازی و تزئیــن اداره، ارســال پیامــک در خصــوص هفتــه بســیج را از جملــه اقدامــات انجــام شــده همزمــان بــا آغــاز هفتــه 

بســیج عنــوان کــرد.

اعرابــی گفــت: برگــزاری پیــاده روی و مســابقات ورزشــی و برپایــی ایســتگاه صلواتــی در روز بســیج از دیگــر اقدامــات پیــش بینــی شــده بــرای اجــرا 

در هفتــه بســیج اســت.

وی، اعــزام تیــم هــای بهداشــتی درمانــی و آموزشــی بــه مناطــق آســیب پذیــر بــا هــدف محرومیــت زدایــی وخدمــت رســانی و ایجــاد و ارتقــاء 

روحیــه ایثــار و از خــود گذشــتگی در محلــه ۳۲ شــهرکرد و انجــام تســت قنــد خــون و فشــار خــون جهــت کارکنــان ســتاد دانشــگاه بــا برپایــی خیمــه 

ســالمت را از دیگــر برنامــه هــای هفتــه بســیج عنــوان کــرد.

اعزام سه تیم بهداشتی، درمانی و آموزشی كانون بسیج جامعه پزشكی ستاد دانشگاه علوم پزشكی 

شهركردو اساتید به منطقه دوآب صمصامی

ارایه خدمات رایگان دندانپزشكی درمناطق محروم شهرستان لردگان

همزمان با هفته بسیج از بسیجیان مدافعان حرم و فرماندهان تجلیل می شود
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وب دا؛ سرپرســت مدیریــت روابــط عمومــی و امــور بیــن المللــی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد، از آغــاز همزمــان طــرح ملــی "شــهید رهنمــون" در 

سراســر کشــور همزمــان بــا ســالروز تشــکیل بســیج مســتضعفین خبــر داد.

بــه گــزارش وب دا، ســید علــی درخشــان افــزود: در پنجمیــن روز از آذرمــاه جــاری و روز بســیج بــا حضــور حجــت االســالم و المســلمین تویســرکانی، 

اعضــای هیــات اندیشــه ورز مرکــزی، اعضــای شــورای اندیشــه ورز بســیج جامعــه پزشــکی و معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی و رئیــس 

مرکــز بهداشــت چهارمحــال و بختیــاری طــرح ملــی « شــهید رهنمــون» از طریــق ویدئــو کنفرانــس بــا ۲۰۰ تیــم در سراســر كشــور آغــاز شــد.

وی تصریــح کــرد: ایــن طــرح در راســتای اعتــالی بســیج در ارائــه خدمــات بهداشــتی ، درمانــی و مشــاوره ای بهتــر و موثرتــر بــه مناطــق محــروم 

تدویــن شــده کــه از امــروز رســمًا در کشــور آغــاز شــد.

درخشــان ، از دیــدار بــا ســردار فرمانــده ســپاه حضــرت قمــر بنــی هاشــم علیــه الســالم اســتان در حاشــیه ایــن ویدئوکنفرانــس خبــر داد و افــزود: در 

ایــن دیــدار بــر لــزوم آمادگــی تیــم هــا بــرای اجــرای ایــن طــرح تاکیــد شــد.

وب دا؛ فرمانــده پایــگاه بســیج خواهــران کوثریــه دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد گفــت: بــه مناســبت گرامیداشــت روز وحــدت حــوزه و دانشــگاه، 

جمعــی از خواهــران بســیجی در برنامــه ای کــه بــه همــت بســیج ادارات تــدارک دیــده شــده اســت حضــور پیــدا خواهنــد کــرد.

بــه گــزارش وب دا؛ زهــرا شــکوهات افــزود: ایــن برنامــه رزمــی روز چهارشــنبه مــورخ بیســت و نهــم آذرمــاه جــاری در میــدان تیــر قمــر بنــی هاشــم(ع) 

شــهرکرد برگــزار مــی گردد.

وی تصریــح کــرد: بســیجیان خواهــر عالقــه منــدان مــی تواننــد بــا مراجعــه بــه دفتــر بســیج واقــع در ســاختمان فنــی نســبت بــه ثبــت نــام و 

پرداخــت هزینــه بیمــه خــود اقــدام نماینــد.

آغاز همزمان طرح ملی شهید دکتر رهنمون در سراسر کشور همزمان با روز بسیج

حضور بسیجیان خواهر پایگاه بسیج کوثریه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در میدان تیر
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اســتان  ســالمت  خیریــن  مجمــع  عامــل  مدیــر  دا؛  وب 

ــرای  ــس ب ــتگاه کانک ــه ۸ دس ــاری، از تهی ــال و بختی چهارمح

ــور خبــر داد. کمــک بــه زلزلــه زدگان غــرب کش

ــداد  ــور ام ــزود: بمنظ ــادری اف ــاس ق ــزارش وب دا؛ عب ــه گ ب

رســانی بــه هــم وطنــان زلزلــه زده غــرب کشــور ایــن مجمــع 

ــتگاه  ــکان و ۴ دس ــس اس ــتگاه کانک ــه ۴ دس ــه تهی ــدام ب اق

کانكــس ســرویس بهداشــتی بــه مبلــغ ســیصد وپنجــاه 

ــت. ــوده اس ــال نم ــون ری میلی

ــع  ــکیل مجم ــداف تش ــه اه ــه ب ــا توج ــرد: ب ــح ک وی تصری

خیریــن ســالمت اســتان چهارمحــال و بختیــاری، ایــن مجمــع 

ــا کمــک جمعــی از  ــا ب بصــورت شــبانه روز در تــالش اســت ت

خیریــن نیــک اندیــش در راســتای رفــاه حــال مــردم و كمــك 

ــردارد. ــان در حــوزه ســالمت گام ب ــع مشــكالت آن ــه رف ب

گفتنــی اســت، مجمــع خیریــن ســالمت اســتان چهارمحــال و 

بختیــاری بــا توجــه بــه وســعت و تعــداد پــروژه هــای عمرانــی 

ــی  ــتی و درمان ــز بهداش ــی مراک ــای فیزیک ــن فض ــرای تأمی ب

یکــی از مجامــع فعــال در ســطح کشــور اســت.

مجمع خیرین سالمت استان چهارمحال و بختیاری با تهیه ۸ 

دستگاه کانکس به کمک زلزله زدگان غرب کشور شتافت
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سالمتی:

 تغذیه مناسب 

همراه با ورزش
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وب دا؛ سرپرســت شــبكه بهداشــت و درمــان شهرســتان اردل، از ارائــه ۶هــزار و ۸۵۵ خدمــت رایــگان بهداشــتی، 

درمانــی، آموزشــی و فرهنگــی بــه روســتائیان و عشــایر در بیمارســتان صحرایــی شــهید حججــی قــرآب از توابــع 

بخــش دینــاران شهرســتان اردل خبــر داد

بــه گــزارش وب دا بــه نقــل از روابــط عمومــی شــبكه، اســماعیل امیــدی اردلــی، بــا اشــاره بــه برپایــی بیمارســتان 

اشــت  صحرایــی در روســتای قــراب بخــش دینــاران گفــت : ایــن بیمارســتان صحرایــی امســال همزمــان با گرامی

هفتــه دفــاع مقــدس و بــا یــاد و خاطــره شــهید واال مقــام محســن حججــی و شــهدای مدافــع حــرم اســتان بــه 

مــدت ســه روز از تاریــخ ۲۷ لغایــت ۲۹ شــهریور مــاه ســال جــاری در ایــن منطقــه برپــا شــد.

مســئول كانــون بســیج جامعــه پزشــكی شهرســتان اردل افــزود: خدمــات ایــن بیمارســتان در حــوزه بهداشــت ۹۷۰ 

مــورد شــامل ۵ خدمــت؛ غربالگــری وبیماریابــی ، آمــوزش بهداشــت ، ســالمت روان ، ترویــج زایمــان طبیعــی و 

آزمایشــگاه بــود.

وی گفــت: در حــوزه درمــان در ۷ درمانــگاه تخصصــی فعــال بــه مــردم ارائــه خدمــت شــده اســت كــه تعــداد 

مراجعیــن بــه درمانگاههــا بــه تفكیــك شــامل ۶۸ نفــر جراحــی ، ۲۳۵ نفــر اطفــال ، ۲۱۷ نفرزنــان ، ۱۱۷نفــر عفونــی ، 

۲۸۸ نفــر داخلــی ، ۷۹۶ نفــر دندانپزشــكی و ۷۸۲ نفــر پزشــك عمومــی بــوده اســت . رئیــس بیمارســتان صحرایــی 

قــراب افــزود : تعــداد یــك هــزار و ۶۲۴ نفــر از مراجعیــن از خدمــات دارویــی بیمارســتان صحرایــی و ۱۷۴ نفــر نیــز از خدمــات تزریقــات و پانســمان 

ایــن بیمارســتان بهــره منــد شــدند .امیــدی افــزود : در طــول برپایــی ایــن بیمارســتان تعــداد ۸۳۵ نفــر از خدمــات آموزشــی و فرهنگــی ارائــه شــده 

در ایــن بیمارســتان صحرایــی بهــره منــد شــدند .

امیــدی اردلــی، بــا اشــاره بــه رضایتمنــدی مــردم منطقــه از برپایــی ایــن بیمارســتان گفــت : بــرای مــا باعــث افتخــار و خرســندی اســت وقتــی كــه 

خوشــحالی و رضایتمنــدی را در چشــمان عشــایر ســاده نشــین و بــی ریایــی مــی بینیــم كــه مراجعــه بــه شــهر و بیمارســتانهای دولتــی یــا خصوصــی 

برایشــان مهیــا نیســت امــا اینــك خدماتــی تخصصــی را در نزدیكــی زیســتگاهها و محــل ســكونت خــود حــس مــی كنــد و ایــن اظهــار رضایــت 

مــردم باالتریــن دارایــی و ارزش بــرای مجموعــه پرســنل بهداشــت و درمــان شهرســتان اردل بشــمار مــی رود.

وی اظهــار داشــت : بســیج جامعــه پزشــكی شهرســتان اردل تــالش مــی كنــد بــا برپایــی بیمارســتان هــای صحرایــی ، كلینیــك هــای تخصصــی و 

اعــزام گروههــای جهــادی رســالت خــود را در خصــوص محرومیــت زدایــی و اشــاعه فرهنــگ ایثــار و شــهادت در بیــن جامعــه پزشــكی و پیــرا پزشــكی 

بــه خوبــی ایفــا نمایــد . سرپرســت شــبكه بهداشــت و درمــان شهرســتان اردل، در پایــان از تــالش شــبانه روزی و مخلصانــه پرســنل شــبكه بهداشــت 

و درمــان و بیمارســتانهای اردل و ناغــان، حمایــت و پشــتیبانی ســازمان بســیج جامعــه پزشــكی اســتان و دانشــگاه علــوم پزشــكی اســتان و همــكاری 

فرمانــداری ، بخشــداری مركــزی ، ســپاه ناحیــه ، آمــوزش و پــرورش ، هــالل احمــر ، نیــروی انتظامــی ، امــور عشــایر و ســایر ادارات عضــو مدیریــت 

بحــران شهرســتان اردل در جهــت برپایــی ایــن بیمارســتان صحرایــی قدردانــی نمــوده اســت .

ــن  ــور ای ــز یــک ماموریــت ۱۲ ســاعته در مناطــق صعــب العب ــان موفقیــت آمی وب دا؛ سرپرســت شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان اردل از پای

ــر داد. شهرســتان خب

بــه گــزارش وب دا؛ اســماعیل امیــدی افــزود: طــی تمــاس تلفنــی بــا مرکــز اورژانــس ۱۱۵ شهرســتان اردل در روز یکشــنبه مــورخ ۲۸ آبــان ۹۶ مبنــی بــر 

کاهــش ســطح هوشــیاری معلــم روســتای صعــب العبــور دهدلــی از دهســتان دینــاران شهرســتان اردل پــس از بررســی هــای الزم و گــزارش مســئول 

فوریتهــای شهرســتان بــه سرپرســت شــبکه و هماهنگــی ایشــان بــا واحــد EOC اســتان در خصــوص انجــام ماموریــت از طریــق اورژانــس زمینــی 

یــا اورژانــس هوایــی نهایتــًا تصمیــم بــر اعــزام آمبوالنــس پایــگاه ۱۱۵ لیرابــی شــد. وی تصریــح کــرد: در ایــن ماموریــت پرســنل اورژانــس بوســیله 

آمبوالنــس کمــک دار و در جــاده هایــی خاکــی و پرپیــچ و خــم و صعــب العبــور خــود را حــدود ســاعت ۱۲ ظهــر بــه آخریــن نقطــه قابــل دسترســی 

رســاندند . امیــدی اضافــه کــرد: پــس از چنــد ســاعت پیــاده روی و همچنیــن حمــل مصــدوم توســط اهالــی، تکنســین هــا بــر بالیــن بیمــار حاضــر 

شــدند و پــس از بررســی عالئــم حیاتــی و انجــام اقدامــات درمانــی اولیــه در حــدود ســاعت ۲۰ بیمــار را بــه بیمارســتان امــام رضــا (ع) اردل انتقــال 

دادنــد . بــه گفتــه وی، پرســنل حاضــر در ایــن ماموریــت آقایــان ساســان رئیســی و مصیــب رجــب زاده بودنــد.

وب دا؛ سرپرســت شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان اردل، از ارائــه خدمــات تخصصــی دندانپزشــکی بــا برگــزاری اردوی جهــادی دندانپزشــکی بــه 

مناطــق مــردم میانکــوه در شهرســتان اردل، دهســتان شــلیل خبــر داد.

بــه گــزارش وب دا؛ اســماعیل امیــدی افــزود: ایــن خدمــات بصــورت رایــگان بــا همــکاری مشــترک کانــون بســیج جامعــه پزشــکی شهرســتان اردل و 

دارالشــفای آســتان قــدس رضــوی و حمایــت معاونــت اجتماعــی و بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان بــه مــردم مناطــق مذکــور ارائــه مــی 

شــود. بــه گفتــه وی،  تیــم اعزامــی از تاریــخ ۲۷ مهرمــاه ســال جــاری تــا ســی امیــن روز از آذرمــاه جــاری در منطقــه مســتقر و بــه اقشــار مختلــف 

مــردم خدمــات تخصصــی دندانپزشــکی و بهداشــت دهــان و دنــدان ارائــه مــی نماینــد.

ــات  ــتان از خدم ــوردار اس ــه کمتربرخ ــن منطق ــردم ای ــی م ــکان دسترس ــودن ام ــم نم ــکی را فراه ــم دندانپزش ــن تی ــتقرار ای ــدف از اس ــدی ، ه امی

دندانپزشــکی و بهبــود وضعیــت ســالمت دهــان و دنــدان ایــن اقشــار و برقــراری عدالــت در دسترســی بــه امکانــات و خدمــات بهداشــتی و درمانــی 

عنــوان کــرد.

ارائه بیش از ۶هزار و ۸۰۰ خدمت رایگان در بیمارستان صحرایی شهید حججی قرآب 

شهرستان اردل

عملیات نجات جان معلم روستای صعب العبور دهدلی پس از ۱۲ ساعت با موفقیت به پایان رسید

ارائه خدمات تخصصی رایگان دندانپزشکی در شهرستان اردل
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وب دا؛ در بیســت و چهارمیــن روز از آذرمــاه جــاری، بیمارســتان جدیــد ولــی عصر(عــج) بروجــن از ســوی معــاون وزیــر 

ــردم  ــده م ــور،  نماین ــی کش ــی و عموم ــات دولت ــا و تاسیس ــاختمان ه ــری س ــازمان مج ــل س ــازی و مدیرعام راه وشهرس

شهرســتان بروجــن در مجلــس شــورای اسالمی، سرپرســت دانشــگاه علــوم پزشــکی،  مدیــر کل راه و شهرســازی اســتان، 

ــرار گرفــت. ــد ق ــن مــورد بازدی فرماندار، اعضــای شــورای شــهر بروجــن و جمعــی از معتمدی

بــه گــزارش وب دا؛ مهنــدس محمــد جعفــر علیــزاده بــا توجــه بــه پیشــرفت فیزیکــی ۹۵ درصــدی ایــن پــروژه بــر تکمیــل 

آن تاکیــد کــرد.

سرپرســت دانشــگاه علــوم پزشــکی، خدمــات بهداشــتی و درمانــی اســتان نیــز در ایــن بازدیــد بــر لــزوم تکمیــل پــروژه و 

اختصــاص تجهیــزات الزم بــه ایــن مرکــز درمانــی در اســرع وقــت اشــاره داشــت.

دکتــر ارســالن خالــدی فــر افــزود: عملیــات احــداث بیمارســتان جدیــد بروجــن بــا ظرفیــت ۲۳۹ تخــت فعــال در زمینــی 

بــه مســاحت ۳.۹ هکتــار در پنــج طبقــه هــم اکنــون در مراحــل پایانــی اســت و بــر اســاس قــول مســاعد معــاون وزیــر 

راه و شهرســازی تــا پایــان اردیبهشــت ۹۷ مــورد بهــره بــرداری قــرار خواهــد گرفــت.

ــص  ــری تخصی ــرای پیگی ــز ب ــس شــورای اســالمی نی ــن در مجل ــردم شهرســتان بروج ــده م ــی نماین دکترخدیجــه ربیع

ــول مســاعد داد. ــدگان ق ــق نماین ــروژه از طری ــل پ ــد تکمی ــارات و تســرع رون اعتب

گفتنــی اســت، در ادامــه ایــن بازدیــد جلســه هــم اندیشــی درخصــوص رونــد پیشــرفت ســاختمان درحــال احــداث بیمارســتان شهرســتان بروجــن 

برگــزار و رونــد تکمیــل ایــن پــروژه و مشــکالت آن مــورد بررســی قــرار گرفــت.

وب دا؛ معاون وزیر راه و شهرسازی از تخریب و بازسازی بیش از ۲۰درصد از فضای بیمارستان ۲۳۹تخت خوابی بروجن خبرداد.

بــه گــزارش وب دا؛ محمــد جعفــر علیــزاده در جریــان بازدیــد از بیمارســتان جدیــد شــهر بروجــن در نشســتی بــا مســئوالن دانشــگاه علــوم پزشــکی 

و خدمــات بهداشــتی و درمانــی اســتان بــا بیان گذشــت حــدود ۱۰ســال از ســاخت ایــن بیمارســتان اظهــار کــرد: دلیــل تاخیــر اجــرای ایــن پــروژه 

ــه توســعه ایــن  ــا توجــه ب ــوده اســت. وی ادامــه داد: ب ــر اســاس اســتانداردهای جهانــی ب تخریــب بخــش اورژانــس و زایشــگاه آن و بازســازی ب

منطقــه در طــول دهــه اخیر،۳۳تخــت مراقبتهــای ویــژه و ۲۰تخــت اورژانــس ،بیشــتر از تعــداد پیــش بینــی شــده در زمــان آغــاز اجــرای طــرح بــه 

ایــن بیمارســتان اختصــاص یافــت.

علیــزاده بــا بیــان اینکــه ایــن بیمارســتان بــر اســاس اســتانداردهای جهانــی در حــال ســاخت اســت ادامــه داد:تــالش شــده در ایــن بیمارســتان 

ــر اینکــه بیمارســتان ســاختمانی درمانی،علمی،اجتماعــی و فرهنگــی اســت لحــاظ شــود. رویکــرد جدیــد ســازمان بهداشــت جهانــی مبنــی ب

معــاون وزیــر راه افزود:بــه جــرأت مــی تــوان گفــت :ســاختمان بروجــن جــزو بیمارســتانهایی در کشــور اســت کــه بــه صــورت ویــژه بــرای رعایــت 

مســایل ایمنــی کار شــده اســت. علیــزاده بیــان کــرد: البتــه بــزودی تیــم ویــژه ای از ســوی وزارت راه و شهرســازی بــرای بررســی و رفــع نواقــص و 

چــکاب نهایــی مــورد نظــر کارشناســان علــوم پزشــکی بــه اســتان اعــزام مــی شــود.

سرپرســت دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی و درمانــی اســتان نیــز در ایــن نشســت اظهــار کــرد: ســاخت بیمارســتان امــری حســاس 

و طاقــت فرساســت و در مواقــع بــروز بحــران بایــد محــل ایمنــی بــرای آســیب دیــدگان باشــد. دکتــر ارســالن خالــدی فــر افــزود: از اینــرو رعایــت 

اصــول ایمتــی در ســاختمان بایــد بصــورت جــدی مــد نظــر باشــد. وی بــا بیــان نامســاعد بــودن جــاده دسترســی بــه بیمارســتان جدیــد بروجــن 

اظهــار کرد:بــا توجــه بــه اینکــه عمومــًا همراهــان بیمــار در زمــان انتقــال وی بــه بیمارســتان حــال مســاعدی نخواهنــد داشــت جــاده دسترســی نبایــد 

بگونــه ای باشــد کــه درصــورت عــدم رعایــت مســائل راهنمایــی و رانندگــی درایــن مســیر، خــود حادثــه آفریــن باشــد.

ــرای حــل معضــل جــاده  وی تشــکیل کارگروهــی تخصصــی متشــکل از گــروه فنــی و مهندســی ســاختمان ،راه و شهرســازی ،مســکن ور درمــان ب

دسترســی را ضــروری دانســت.

معــاون درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی و درمانــی اســتان نیــز در نشســت، کوچــک بــودن درب اورژانــس بیمارســتان در حــال 

ســاخت بروجــن، فضــای ناکافــی امحــای زبالــه و بــی خطــر ســازی پســماندها را از مــواردی در اجــرای ایــن طــرح دانســت کــه نیازمنــد اصــالح و 

بازنگریســت. دکتــر محســن درخشــان ادامــه داد: زمینــی نیــز بــرای انبــار و پــارک خودروهــای اربــاب رجــوع در جــوار بیمارســتان اختصــاص یابــد.

وی ادامه داد:بخش آندوسکوپی، آی سی یو وآشپزخانه نیز باید قابل شست وشو باشد.

گفتــی اســت،در ایــن نشســت علیــزاده بــرای حــل ایــن مشــکالت اعــالم همــکاری کــرد. عملیــات اجــرای بیمارســتان جدیــد بروجــن در ۱۶هــزار و 

۶۸۰متــر زیربنــا از ســال ۸۷در بروجــن آغــاز شــده اســت.

وب دا؛ مدیر بیمارستان ولی عصر (عج) بروجن از انتخاب این مرکز بعنوان دستگاه برتر در امر اقامه نماز در شهرستان بروجن خبر داد.

بــه گــزارش وب دا؛ مهنــدس علیرضــا قربانــی بــا اعــالم ایــن خبــر افــزود: راه انــدازی نمازخانــه اصلــی بــه همــراه چهــار نمــاز خانــه دیگــر در بخشــهای 

اورژانــس، زایشــگاه، درمانــگاه و بخشــهای عمومــی از جملــه عوامــل کســب ایــن موفقیــت بــوده اســت.

وی، اســتقرار روحانــی مقیــم در ایــن مرکــز بــا هــدف ترویــج نمــاز اقدامــات فرهنگــی و مذهبــی و پاســخگویی بــه مســائل دینــی کارکنــان و اربــاب 

رجــوع، برپایــی برنامــه زیــارت عاشــورا در روز هــای پنجشــنبه بــا اهتمــام و جلــب نــذورات کارکنــان را از دیگــر علــل کســب ایــن افتخــار عنــوان كــرد.

قربانــی تصریــح کــرد: همچنیــن ایــن مرکــز درمانــی بــه امــر برپایــی مراســمات مذهبــی و اعیــاد و ســوگواریها تــا حــد امــکان بــرای عمــوم مــردم و 

تشــویق کارکنــان فعــال در عرصــه هــای فرهنگــی و بویــژه نمــاز توجــه ویــژه ای داشــته و همیــن امــر در معرفــی آن بعنــوان دســتگاه برتــر در امــر 

ترویــج و اقامــه نمــاز موثــر واقــع شــده اســت.

بازدید معاون وزیر راه وشهرسازی از پروژه در حال احداث بیمارستان جدید بروجن

بیش از ۲۰درصد فضای بیمارستان جدید بروجن تخریب و نوسازی شد

بیمارستان بروجن بعنوان دستگاه برتر در امر اقامه نماز در شهرستان بروجن انتخاب شد
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وب دا؛ مســئول کانــون بســیج جامعــه پزشــکی بیمارســتان هاجــر«س» شــهرکرد، از اعــزام تیــم تخصصــی اطفــال و روانشناســی بالینــی بــه منطقــه 

دشــت آزادگان شهرســتان بــن همزمــان بــا ســومین روز از هفتــه بســیج خبــر داد.

بــه گــزارش وب دا؛ ســرهنگ کاظــم کبیــری در تشــریح برنامــه هــای هفتــه بســیج در ایــن مرکــز آموزشــی و درمانــی افــزود: کانــون بســیج جامعــه 

پزشــکی ایــن مركــز ضمــن فضاســازی محیــط همزمــان بــا آغــاز هفتــه بســیج ، روز چهارشــنبه مــورخ یكــم آذرمــاه نســبت بــه اعــزام تیــم تخصصــی 

اطفــال و روانشناســی بالینــی بــه منطقــه دشــت آزادگان شهرســتان بــن اقــدام مــی نمایــد.

وی تصریــح کــرد: روز پنــج شــنبه مــورخ ۹۶/۹/۲ نیــز پیــاده روی پرســنل مرکــز بــه طــرف تپــه نورالشــهدا شــهرکرد بــرای غبارروبــی مــزار شــهدای 

گمنــام، همــراه بــا صــرف صبحانــه و اهداءجوائــز بــا همــکاری روابــط عمومــی مرکــز را خواهیــم داشــت.

کبیــری گفــت: برنامــه گردهمائــی حلقــه هــا وســرگروه هــای صالحیــن درســالن اجتماعــات مرکــز و برپایــی خیمــه ســالمت در محــل مجتمــع امــام 

صــادق (ع) شــهرکرد بــرای روزشــنبه مــورخ ۹۶/۹/۴ ، پیــش بینــی شــده اســت.

وی، سرکشــی ازخانــواده معــزز شــهداء را از دیگربرنامــه هــای بیمارســتان هاجــر«س» در هفتــه بســیج عنــوان کــرد کــه در طــول هفتــه بســیج بــا 

حضــور مســئولین انجــام خواهــد شــد.

ــان و  ــران، معلم ــژه مدی ــزاری کارگاه آموزشــی ضمــن خدمــت ســالمت وی ــان شهرســتان ســامان، از برگ وب دا؛ سرپرســت شــبکه بهداشــت و درم

مراقبیــن ســالمت آمــوزش و پــرورش توســط شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان ســامان در روزهــای بیســت ودوم و بیســت و ســوم آذرمــاه جــاری 

در ســالن اجتماعــات اداره آمــوزش و پــرورش خبــر داد.

بــه گــزارش وب دا؛ مرتضــی خلیلــی افــزود: در ایــن کارگاه آموزشــی دو روزه شــرکت کننــدگان بــا مباحثــی پیرامــون NCD و خدمــات نویــن ســالمت 

و خطــر ســنجی توســط ســرکار خانــم دکتــر نیــکان بیشــتر آشــنا شــدند.

بــه گفتــه وی، همچنیــن در ایــن کارگاه، ســرکار خانــم دکتــر جــوادی، بــه تشــریح بیمــاری دیابــت، تعریــف آن، عالئــم بیمــاری و راههــای کنتــرل و 

پیشــگیری ازآن و دیابــت بــارداری پرداخــت.

خلیلــی افــزود: مهنــدس فرجــی کارشــناس مبــارزه بــا بیماریهــا و ســرکار خانــم دهقانــی کارشــناس جمعیــت و خانــواده از دیگــر مدرســین ایــن کارگاه 

بودنــد کــه در مــورد بیمــاری پدیکلوزیــس و مــادران بــاردار در معــرض بیمــاری و پیشــگیری از بیماریهــا صحبــت كردنــد.

وی تصریــح کــرد: دکتــر نــادری از متخصصیــن عفونــی، دیگــر ســخنران ایــن کارگاه آموزشــی نیــز بیمــاری دیابــت و وضعیــت آن در ایــران و جهــان 

و راههــای پیشــگیری از انتقــال بیمــاری دیابــت در افــراد را مطــرح و بــر لــزوم پیشــگیری از بیمــاری هــای مزمــن تأکیــد داشــت.

اعزام تیم تخصصی اطفال و روانشناسی بالینی به منطقه دشت آزادگان شهرستان بن

برگزاری آموزش ضمن خدمت ویژه مدیران ، معلمان و مراقبین سالمت

ــبکه  ــکی ش ــه پزش ــیج جامع ــون بس ــئول کان ــت و مس وب دا؛ سرپرس

ــم هــای پزشــکی  ــزام تی ــان شهرســتان ســامان، از اع بهداشــت و درم

ــر داد. ــر برخــوردار شهرســتان خب ــه منطقــه كــم ت ــون ب ــن کان ای

بــه گــزارش وب دا؛ مرتضــی خلیلــی افــزود: ایــن اعــزام بــه مناســبت 

گرامیداشــت هفتــه بســیج در ســی امیــن روز از آبــان مــاه بــا حضــور 

پزشــک عمومــی و کارشناســان ســالمت روان، تغذیــه و آمــوزش 

ــد. ــام ش ــوش انج ــتای قراق ــالمت در روس س

بــه گفتــه وی، طــی ایــن اعــزام ضمــن ویزیــت رایــگان ۸۰ بیمــار، بــرای 

ــاری  ــر بیم ــد ب ــا تاکی ــا ب ــری بیماریه ــت غربالگ ــق و تس ــر تزری ۳۰ نف

دیابت،فشــارخون و .... انجــام و داروهــای مــورد نیــاز بیمــاران بصــورت 

رایــگان در اختیــار آنهــا قــرار گرفــت.

وب دا؛ سرپرســت شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان ســامان طــی 

ــتای  ــت روس ــه بهداش ــداث خان ــال اح ــاختمان در ح ــدی از س بازدی

ــت. ــرار گرف ــروژه ق ــن پ ــل ای ــد تکمی ــان رون کاهــش در جری

بــه گــزارش وب دا بــه نقــل از روابــط عمومــی شــبکه؛ خانــه بهداشــت 

روســتای کاهکــش بــا مســاحت ۲۲۰ متــر مربــع و اعتبــار یــک میلیــارد 

و ۳۰۰ میلیــون ریــال در حــال احــداث اســت.

ــیه  ــامان در حاش ــتان س ــان شهرس ــت و درم ــبکه بهداش ــت ش سرپرس

ــبکه  ــتاد ش ــاختمانی س ــروژه س ــداث پ ــات اح ــه عملی ــد ب ــن بازدی ای

بهداشــت ودرمــان ایــن شهرســتان کــه در دهــه مبــارک فجــر ۹۵ کلنــگ 

زنــی شــد اشــاره داشــت.

مرتضــی خلیلــی اظهــار داشــت: ایــن پــروژه در زمینــی بــه مســاحت 

دوهــزار و ۴۰۰ متــر مربــع بــا اعتبــار ۳۰ میلیــارد ریــال بــرای جمعیــت 

حــدود ۴۰ هــزار نفــری در حــال ســاخت اســت.

اعزام تیم پزشکی کانون بسیج جامعه پزشکی شبکه بهداشت و 

درمان شهرستان سامان و ارائه خدمات رایگان در روستای قراقوش

بازدید سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان سامان از عملیات 

احداث خانه بهداشت روستای کاهکش
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وب دا؛ كارشــناس ســالمندان مركــز بهداشــت شهرســتان شــهركرد گفــت: مشــكالت عمــده روانــی و اجتماعــی ســالمندان مربــوط بــه كنار گذاشــتن از 

خانــواده و فعالیت هــای اجتماعــی ایــن قشــر اســت.

بــه گــزارش وب دا بــه نقــل از خبرگــزاری فــارس؛ الهــام اســكندری ، بــا اشــاره بــه اینكــه اول اكتبــر مصــادف بــا ۹ مهر مــاه روز جهانــی گرامیداشــت 

ســالمند نامگــذاری شــده اســت، اظهــار كــرد: وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــكی در سراســر كشــور برنامه هایــی بــر اســاس شــعار روز جهانــی 

ســالمند بــا عنــوان «آینــده بهتــر بــا مشــاركت ســالمندان» و بــا محوریــت تكریــم، توانمند ســازی و جلــب مشــاركت ســالمندان اجــرا كــرده اســت.

وی افــزود: بــر اســاس آخریــن آمــار در سرشــماری عمومــی نفــوس و مســكن ســال ۱۳۹۵ جمعیــت كل كشــور ۷۹ میلیــون و ۹۲۶ هــزار و ۲۷۰ نفــر 

بــوده كــه از ایــن تعــداد ۶.۱ درصــد جمعیــت بــاالی ۶۵ ســال اســت.

ــا اشــاره بــه اینكــه در حــال حاضــر وزارت بهداشــت افــراد بــاالی ۶۰ ســال را به عنــوان  كارشــناس ســالمندان مركــز بهداشــت شهرســتان شــهركرد ب

ــد. ــر می گیرن ــت شهرســتان را ســالمندان در ب ــرد: در شــهركرد ۸.۶ درصــد جمعی ــه ك ــرده اســت، اضاف جمعیــت ســالمند اعــالم ك

ــه ســمت تغ�ــر الگــوی جمعیتــی پیــش مــی رود و كشــور مــا نیــز در معــرض پدیــده گــذار  ــه اینكــه جهــان ب ــا توجــه ب اســكندری ادامــه داد: ب

ــم در ســطح سیاســت ها و برنامه هــای  ــت مه ــك اولوی ــوان ی ــن موضــوع به عن ــه ای ــرار دارد، ضــروری اســت ك ــه ســمت ســالمندی ق ــی ب جمعیت

كالن كشــور قــرار گیــرد.

ــم  ــتای تكری ــازی در راس ــدف فرهنگ س ــا ه ــری ب ــم رهب ــام معظ ــوی مق ــواده از س ــی و خان ــت های جمعیت ــالغ سیاس ــه اب ــه ب ــت: باتوج وی گف

ــاد  ــالمندان و ایج ــا س ــوان ب ــل ج ــاط نس ــم ارتب ــتای تحكی ــت در راس ــالمندان وزارت بهداش ــالمت س ــت های س ــتراتژی و سیاس ــالمندان، اس س

زمینه هــای مشــاركت ســالمندان در اجتمــاع می توانــد به عنــوان یــك گام مؤثــر در رفــع مشــكالت روانــی و اجتماعــی ایــن قشــر محســوب شــود.

كارشــناس ســالمندان مركــز بهداشــت شهرســتان شــهركرد افــزود: مشــكالت عمــده روانــی و اجتماعــی ســالمندان مربــوط بــه كنار گذاشــتن از خانــواده 

و فعالیت هــای اجتماعــی ایــن قشــر اســت كــه بــا ایجــاد زمینــه مشــاركت بیــن جوانــان و ســالمندان می تــوان عشــق و مــودت را بیــن نســل ها 

تقویــت كــرد.

ــی و  ــر مثــل فشــار خــون، مشــكالت قلب ــر واگی ــر مشــكالت عاطفــی، بیماری هــای غی اســكندری ادامــه داد: برنامه هــای وزارت بهداشــت عــالوه ب

ــد. ــرل می كنن ــت و خدمــات جامــع ســالمندی را كنت ــه ای، دیاب عروقــی، تغذی

وی بــا بیــان اینكــه امیــد بــه زندگــی در راســتای برنامه هــای مراقبتــی ســالمندان در كشــور بــاال رفتــه اســت اضافــه كــرد: پیش بینــی رشــد جمعیــت 

در كشــور حــدود ۱.۵ درصــد اســت كــه بــا ایــن رشــد امیــد بــه زندگــی بــه ۷۵ ســال می رســد و ایــن بــه ایــن معنــی اســت كــه در ۲۰ ســال آینــده 

تعــداد افــراد ســالمند حــدود ۱۴.۷ درصــد از جمعیــت می شــود.

وب دا؛ كارشــناس مســئول ســالمت مــدارس مركــز بهداشــت شهرســتان شــهركرد گفــت: در ارزیابــی مــدارس مــروج ســالمت ایــن شهرســتان، ۳۵ 

مدرســه پنــج ســتاره شــدند.

بــه گــزارش وب دا بــه نقــل از روابــط عمومــی مركــز؛ زاهــدی بــا اعــالم ایــن خبــر افــزود: مــدارس مــروج ســالمت پنــج ســتاره ایــن شهرســتان از یــك 

مدرســه در ســال تحصیلــی ۹۵-۹۴ بــه ۳۵ مدرســه در ســال تحصیلــی ۹۶-۹۵ افزایــش یافتــه اســت.

وی، مــالك ســتاره دار شــدن مــدارس را ارزیابــی مــدارس مــروج ســالمت پــس از اجــرای برنامــه اعــالم كــرد و گفــت: همــه ســاله پــس از اجــرای 

برنامــه هــای مرتبــط در مــدارس مــروج ســالمت، ارزیابــی خارجــی در ایــن مــدارس انجــام و بــه نســبت فعالیــت امتیــاز بنــدی شــده و بــا توجــه 

بــه امتیــاز، ســتاره دار مــی شــوند.

زاهدی ادامه داد: مدارس مروجی كه امتیاز ۹۱ تا ۱۰۰ كسب كنند حداكثر ستاره كه همان پنج ستاره است را دریافت خواهند كرد.

ــراز  ــالم و اب ــن شهرســتان را ۱۰۹ مدرســه اع ــروج ای ــدارس م ــداد م ــز بهداشــت شهرســتان شــهركرد، تع ــدارس مرك كارشــناس مســئول ســالمت م

امیــداواری كــرد كــه بــا همــت و همــكاری واحــد ســالمت مــدارس ایــن شهرســتان بــا آمــوزش و پــرورش تعــداد ایــن مــدارس ســال بــه ســال از 

افزایــش چشــمگیری برخــوردار شــوند.

وی خاطــر نشــان كــرد: مدرســه مــروج ســالمت یــك نظــام بــرای ارتقــای ســطح ســالمت اســت كــه بــا مشــاركت فعاالنــه بــا فرهنــگ خــود مراقبتــی 

و آمــوزش ، بــه افزایــش ظرفیــت هــا و توانمنــد ســازی اقشــار جامعــه در خصــوص ســالم زندگــی كــردن كمــك خواهــد كــرد.

وب دا، یكــی از كارمنــدان مركــز بهداشــت شهرســتان شــهركرد موفــق بــه كســب ۲مــدال طــالی مســابقات دو و میدانــی مســابقات كشــوری پیونــد 

اعضــا شــد.

بــه گــزارش وب دا،لطــف اهللا امانــی كارمنــد مركــز بهداشــت شــهركرد در رشــته دو ومیدانــی ۱۰۰ و ۲۰۰ متــر مســابقات كشــوری پیونــد اعضــا توانســت 

بــا گــذر از ســد رقیبــان ۲ مــدال طــال را كســب نماینــد.

مشكالت روانی و اجتماعی گریبا ن گیر سالمت سالمندان است

۳۵ مدرسه مروج سالمت در شهرستان شهركرد ۵ ستاره شدند

كسب ۲مدال طالی مسابقات كشوری پیوند اعضا توسط كارمند مركز بهداشت شهركرد
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وب دا؛ کارشــناس مســئول واحــد آمــوزش 

ــهرکرد،  ــت شهرســتان ش ــز بهداش ــالمت مرک س

در  ســفیران ســالمت  برگــزاری همایــش  از 

دســتگرد خبــر داد.

بــه گــزارش وب دا؛ نعمــت اهللا عباســی افــزود: 

ایــن همایــش بــا حضــور بیــش از ۱۵۰ نفــر در 

محــل ســالن اجتماعــات کانــون نــور دســتگرد 

امامــزاده برگــزار شــد.

ــه  ــا توج ــر ب ــال حاض ــرد: در ح ــح ک وی تصری

بــه گــذر بیمــاری  واگیــر بــه غیرواگیــر و شــیوع 

دیابــت،  فشــارخون،  ماننــد  بیماری هایــی 

در  مغــزی  و  قلبــی  ســکته های  و  ســرطان 

ــژه ای  ــگاه وی ــی جای ــود مراقبت ــر خ ــان ام جه

دارد.

وی افــزود: بــا افزایــش ســواد ســالمت در 

ــی  ــت زندگ ــش کیفی ــر افزای ــالوه ب ــردم ع م

تعــداد مراجعــات ســرپایی بیــن ۵۰ تــا ۶۰ 

ــده ۲۰  ــتری ش ــای بس ــداد بیماره ــد و تع درص

می یابــد. درصــد کاهــش 

ــبکه  ــای ســالمت ش ــوزش و ارتق کارشــناس آم

ــا بیــان اینکــه  بهداشــت شهرســتان شــهرکرد ب

ــردی و  ــالمتی ف ــفیران س ــتا س ــن راس در همی

ســازمانی در شهرســتان شــهرکرد تشــکیل شــده 

ــی  ــته های آموزش ــری بس ــت: یك س ــت، گف اس

در زمینــه ناخوشــی های جزیــی، ســكته های 

قلبــی و ســرطان ها و مراقبــت از مــادران بــاردار 

ــن  ــالمت در بی ــدار س ــعه پای ــدف توس ــا ه ب

ســفیران ســالمت توزیــع شــده اســت.

بــه گــزارش وب دا بــه نقــل از روابــط عمومــی 

ــزود:  ــری اف ــز بهداشــت؛ ســید راشــد جزای مرک

ــداد ۱۷۸  ــاری تع ــال ج ــه اول س ــش ماه در ش

ــورد  ــه بهداشــتی صــادر و ۲۷۱ م ــورد اخطاری م

ــی  ــرات حکومت ــه تعزی ــتی ب ــن بهداش متخلفی

معرفــی و تعــداد ۱۴ واحــد تهیــه و توزیــع مــواد 

ــه دلیــل تخلفــات بهداشــتی در ایــن  غذایــی ب

شهرســتان پلمــپ  شــده اســت.

وی بــا اشــاره بــه انجــام بازدیــد هــای منظــم و 

مســتمر از مراکــز تهیــه و توزیــع در دو شــیفت 

ــزار  ــی ۲۰ ه ــت: ط ــار داش ــر اظه ــح و عص صب

ــع  ــه و توزی ــز تهی ــده از مراک ــام ش ــد انج بازدی

توســط بازرســین بهداشــت محیــط و ۱۵۳۶ 

مــورد نمونــه بــرداری مــواد غذایــی بیــش از ۱۴ 

تــن مــواد غذایــی فاســد شــده کشــف و جمــع 

نمونــه  آوری گردید.جزایــری تصریــح کــرد: 

بــرداری و کلرســنجی نیــز بــه صــورت منظــم و 

برنامــه ریــزی شــده انجــام مــی گیــرد و طــی 

ــنجی  ــورد کلرس ــزار و ۸۹۰ م ــدت ۱۴ ه ــن م ای

ــامیدنی و  ــرداری آب آش ــه ب ــورد نمون ، ۶۹۰ م

همچنیــن ۳۳ مــورد نمونــه بــرداری شــیمیایی 

انجــام شــده اســت.

سرپرســت مرکــز بهداشــت شهرســتان شــهرکرد، 

در خصــوص بازدیــد از کارگاههــا و کارخانجــات 

و  کارگاههــا  از  بازدیــد  مــورد  گفــت:۱۷۹۵ 

ــاغلین و  ــات ش ــورد معاین ــات ،۱۵۰۰ م كارخانج

ــده  ــام ش ــدگان انج ــات رانن ــورد معاین ۱۸۷۸ م

اســت. جزایــری در پایــان ، از همشــهریان 

خواســت در صــورت مشــاهده هــر گونــه 

ــا ســامانه ۱۹۰ و  ــب را ب ــف بهداشــتی مرات تخل

ــد. ــزارش نماین ــا ۱۴۹۰ گ ی

ــئول کانــون بســیج  وب دا؛ سرپرســت و مس

جامعــه پزشــکی شــبکه بهداشــت ودرمــان 

هــای  تیــم  اعــزام  از  فارســان،  شهرســتان 

ــون بســیج  ــی و آموزشــی کان بهداشــتی،  درمان

جامعــه پزشــکی ایــن شــبكه بــه منطقــه 

هیــرگان خبــر داد.

بــه گــزارش وب دا؛ دکتــر مجیــد فاضلــی افزود: 

ــی،  ــک عموم ــکل از پزش ــا متش ــم ه ــن تی ای

ــگیری از بیماری  ــارزه و پیش ــان مب کارشناس

بهداشــت خانــواده و  ،  پزشــک خانــواده و 

ــم  ــن ســالمت در روزهــای بیســت و نه مراقبی

و ســی ام آبــان مــاه بــا حضــور در ســه مدرســه 

ــه  ــدام ب ــی اق ــتان و راهنمای ــع دبس در مقاط

ــه خدمــات بهداشــتی، درمانــی و آموزشــی  ارائ

ــح  ــد.وی تصری ــوز نمودن ــش آم ــرای ۱۳۲ دان ب

ی اعزامــی بــه ایــن منطقــه ضمــن  کــرد: تیم

ویزیــت و معاینــه رایــگان دانــش آمــوزان، 

نســبت بــه تــن ســنجی، ارائــه خدمــات 

ــوه  ــوزش نح ــدان و آم ــان و دن ــتی ده بهداش

مراقبــت از ســالمت دهــان و دندان و مســواک 

زدن صحیــح و در خصــوص بیماریهــای مختلف 

ــیدند. ــی بخش ــوزان آگاه ــش آم ــه دان ب

بهداشــتی  از توزیــع اقــالم  دکتــر فاضلــی، 

شــامل مســواک و خمیــر دنــدان بــه ارزش 

پنــج میلیــون و ۸۵۰ هــزار ریــال در بیــن دانش 

آمــوزان خبــر داد و افــزود: بــا توجــه بــه اهمیت 

ــگیری  ــر پیش ــانی در ام ــالع رس ــوزش و اط آم

از بیمــاری هــا، تیــم هــای اعزامــی در مناطــق 

مختلــف ضمــن ارائــه خدمــات بهداشــتی، 

ــرار  ــود ق ــای خ ــه ه ــوزش را در راس برنام آم

جامعــه  بســیج  کانــون  اند.مســئول  داده 

ــان شهرســتان  پزشــکی شــبکه بهداشــت ودرم

فارســان گفــت: طــی ســال جــاری تیــم هــای 

ــن  ــه پزشــکی ای ــون بســیج جامع ــی کان اعزام

شــبكه در راســتای محرومیــت زدایــی و برقراری 

عدالــت در دسترســی همــه افــراد بــه خدمــات 

ــوردار  ــر برخ ــم ت ــاط ك ــه نق ــالمت، ب ــوزه س ح

ــر  ــایر امی ــت، عش ــورز بازف ــه م ــتان از جمل اس

آبــاد ســراب، عشــایر بیدكل، عشــایر دشــت 

ــرگان و  ــاد هی ــریف آب ــتای ش ــیقی و روس موس

روســتای گــردو ســفلی و علیــا كوهرنــگ اعــزام 

و بــه مــردم ایــن مناطــق خدمــات بهداشــتی، 

درمانــی و آموزشــی رایــگان ارائــه نمــوده انــد.

 ۲۰ در  هیــرگان  منطقــه  اســت،  گفتنــی 

کیلومتــری فارســان قــرار گرفتــه و دارای ۱۲ 

روســتا بــا جمعیتــی بالــغ بــر ۲هــزار نفــر مــی 

ــد. باش

وب دا؛ رئیس بیمارســتان سیدالشــهداء فارســان 

گفــت: ایــن بیمارســتان تنهــا بیمارســتانی کــه 

در ســطح اســتان چهــار محــال وبختیــاری 

ــن  ــو کمرا(دوربی ــرفته ویدئ ــتگاه پیش ــه دس ب

ــت. ــده اس ــز ش ــگ) مجه ومانیتورین

بــه گــزارش وب دا بــه نقــل از روابــط عمومــی 

بیمارســتان؛ دکتــر هــادی تقــوی نــژاد، از فراهــم 

شــدن امــکان انجــام اعمــال جراحــی از طریــق 

ویدئــو کمــرا بــرای اولیــن بــار در اســتان خبــر 

داد.

بــه گفتــه وی، ایــن دســتگاه بــرای اولین بــار در 

ســطح اســتان بــا صــرف اعتبــاری بالــغ بــر۳۰۰ 

میلیــون ریــال خریــداری و در ایــن بیمارســتان 

راه انــدازی شــده اســت.

ــه  ــه ب ــت: باتوج ــژاد اظهارداش ــوی ن ــر تق دکت

شــروع فعالیــت متخصــص و جــراح کلیــه 

ــال  ــدی )، اعم ــر عاب ــر اکب ــاری ادرار (دکت و مج

جراحــی ارولــوژی از طریــق ایــن ویدئــو در اتــاق 

ــود. ــی ش ــام م ــتان انج ــل بیمارس عم

وی افــزود: بــا فراهــم شــدن امکانــات جراحــی 

ــود  ــا وج ــتان ب ــل بیمارس ــاق عم ــته در ات بس

دســتگاه فــوق، اعمــال جراحــی در مــدت زمــان 

کوتاهتــر وبــا اطمینــان بیشــتری و بــدون نیــاز 

ــر  ــای دیگ ــتان ه ــه اس ــاران ب ــاع بیم ــه ارج ب

انجــام مــی شــود.

ــز شــدن  ــن از مجه ــژاد، همچنی ــر تقــوی ن دکت

بــه  فارســان  سیدالشــهداء(ع)  بیمارســتان 

پارکینــگ آمبوالنــس و اضافــه نمــودن جایــگاه 

ــر داد. ــنل خب ــی پرس ــگ اختصاص ــه پارکین ب

ــان  ــهداء فارس ــید الش ــتان س ــس بیمارس رئی

پارکینــگ  ســاخت  بــا  همزمــان  گفــت: 

ــل  ــر قاب ــای غی ــود فض ــا وج ــها و ب آمبوالنس

ــع  ــر مرب ــا متراژ۳۲۰مت ــی ب ــتفاده، پارکینگ اس

ــی  ــگ اختصاص ــه پارکین ــارک )ب ــگاه پ (۲۰جای

ــد. ــه ش ــنل اضاف پرس

همایش سفیران سالمت در دستگرد برگزار شد

پلمپ ۱۴ واحد تهیه و توزیع مواد غذایی در شهرکرد

اعزام تیمهای بهداشتی، درمانی به منطقه هیرگان از توابع شهرستان فارسان

تجهیز بیمارستان سیدالشهداء فارسان به دوربین ومانیتورینگ و جایگاه اختصاصی پارک آمبوالنس
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ــتی و  ــات بهداش ــکی، خدم ــوم پزش ــگاه عل ــت دانش وب دا؛ سرپرس

درمانــی چهارمحــال و بختیــاری، همــراه بــا نماینــده مــردم شهرســتان 

ــت  ــی وضعی ــور بررس ــه منظ ــار ب ــان، کوهرنگ و کی ــای اردل،  فارس ه

بهداشــت و درمــان و حــل مشــکالت ایــن حــوزه در شهرســتان 

ــد. ــور یافتن ــگ حض کوهرن

بــه گــزارش وب دا؛ دکتــر خالــدی فر و دکتــر علی کاظمــی در هفدهمین 

روز از آبــان مــاه جــاری بــه همــراه تنــی چنــد از مســئولین شهرســتان 

ــری  ــه بررســی مشــکالت حــوزه ســالمت و پیگی ــدار ب ــه فرمان از جمل

برنامــه هــای در دســت اقــدام در شهرســتان کوهرنــگ پرداختنــد.

ــان  ــت و درم ــبکه بهداش ــاخت ش ــال س ــاختمان در ح ــد از س بازدی

شهرســتان کوهرنــگ و اورژانــس بیمارســتان امــام ســجاد«ع» از 

برنامــه هــای ســفر کاری دکتــر خالــدی فــر و هیئــت همــراه ایشــان 

ــود ــتان ب ــن شهرس ــه ای ب

ــوم پزشــکی و  ــروزه سرپرســت دانشــگاه عل ــه ســفر یک تشــریح برنام

ــگ ــه شهرســتان کوهرن ــراه وی ب ــت هم هیئ

ــراه  ــه هم ــود ب ــک روزه کاری خ ــفر ی ــر در س ــدی ف ــر خال وب دا؛ دکت

معــاون توســعه مدیریــت و منابــع، معــاون بهداشــتی، مدیــران 

ــتان  ــور در بیمارس ــن حض ــگاه، ضم ــی دانش ــط عموم ــان و رواب درم

امــام ســجاد« ع » کوهرنــگ و بازدیــد از بخــش اورژانس،آزمایشــگاه، 

ــد. ــی کردن ــز را بررس ــن مرک ــزات ای ــت تجهی وضعی

حضــور در ســتاد شــبکه و تشــکیل جلســه در خصــوص بررســی و رفــع 

مشــکالت حــوزه ســالمت شهرســتان، ارائــه گــزارش سرپرســت شــبکه 

از وضعیــت خدمــت رســانی باتوجــه بــه پراکندگــی جمعیــت تحــت 

پوشــش در ســه بخــش بازفــت ، صمصامــی و دهســتان موگویــی و 

ــال  ــای در ح ــروژه ه ــت پ ــت ، وضعی ــه بهداش ــز و خان ــن مرک چندی

ســاخت شــبكه بــا حضــور پیمانــكاران بررســی شــد.

گفتنــی اســت، بــا توجــه بــه طــرح مشــکل مربــوط بــه قطــع بــرق، 

ــول  ــا ق ــروژه ه ــل پ ــد تکمی ــریع رون ــکل و تس ــن مش ــع ای ــرای رف ب

ــد. ــاعد داده ش مس

همچنیــن، دکتــر خالــدی فــر دســتورات الزم بــرای پیگیــری مشــکالت 

از طریــق فرمانــداری را صــادر کــرد.

ــوم پزشــکی شــهرکرد همچنیــن در خصــوص  سرپرســت دانشــگاه عل

ــه  ــتان و ارائ ــزات الزم در بیمارس ــا تجهی ــز ب ــش دیالی ــدازی بخ راه ان

ــص  ــک متخص ــه و ی ــی در ۴روز هفت ــص داخل ــک متخص ــت ی خدم

زنــان در ۲ روز و پیگیــری رفــع نیــاز بــه آمبوالنــس جهــت شهرســتان و 

ــدازی اورژانــس هوایــی  مجــوز راه ان

ــودن  ــور ب ــه صعــب العب ــا توجــه ب ب

شهرســتان در ادامــه ایــن جلســه 

ــد بخــش داد. ــار نوی اخب

ــد  ــت بازدی ــر،  جه ــدی ف ــر خال دکت

ــش  ــالمت بخ ــوزه س ــی از ح میدان

بازفــت و تــالش وپیگیــری بــرای 

ــز  ــش نی ــکالت ایــن بخ ــع مش رف

قــول مســاعد داد.

ــتان  ــریف شهرس ــردم ش ــده م نماین

هــای اردل، فارســان، کوهرنــگ و کیار 

ــر  ــالمی، دکت ــورای اس ــس ش در مجل

فدایــی معــاون بهداشــتی دانشــگاه و رئیــس مرکــز بهداشــت اســتان، 

ــدادی از  ــدار شهرســتان ، بخشــداران بازفــت و صمصامــی و تع فرمان

اعضــای شــورای شــهر از دیگــر ســخنرانان ایــن جلســه بودندکــه هــر 

ــان  ــه بی یــک ضمــن بررســی وضعیــت حــوزه ســالمت شهرســتان ب

ــتی و  ــات بهداش ــطح خدم ــاء س ــون ارتق ــود پیرام ــرات خ ــه نظ نقط

ــد. ــی پرداختن درمان

ــر  ــری دکت ــه خب ــا مصاحب ــروزه ب ــفر کاری یک ــن س ــت، ای ــی اس گفتن

خالــدی فــر بــا صــدا و ســیما و ارائــه گــزارش رونــد پیگیــری و رفــع 

ــام رســید. ــه اتم ــگ ب مشــکالت حــوزه ســالمت شهرســتان کوهرن

ریاســت محتــرم دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان چهارمحــال و 

ــت و  ــعه مدیری ــاون توس ــان، مع ــر درم ــی مدی ــا همراه ــاری ب بختی

منابــع انســانی دانشــگاه و سرپرســت معاونــت بهداشــتی از بخشــهای 

ــد. ــد نمودن ــگ بازدی ــجاد (ع)کوهرن ــام س ــتان ام ــف بیمارس مختل

جنــاب آقــای دکتــر خالــدی فــر بــه اتفــاق هیئــت همــراه در بازدیــد از 

بخــش هــای مختلــف بیمارســتان (اورژانس،لیبــر ،اتــاق عمــل و ...) از 

نزدیــک در جریــان چگونگــی ارائــه خدمــات بــه مــردم قــرار گرفتنــد. 

ــگ  ــتان کوهرن ــان شهرس ــت و درم ــبکه بهداش ــت ش وب دا؛ سرپرس

ــرکت آب  ــتان و ش ــن شهرس ــط ای ــت محی ــان بهداش ــت: کارشناس گف

منطقــه ای اصفهــان در بیســت و ششــمین روز از آذرمــاه جــاری 

ــد. ــکیل دادن ــترک تش ــه مش جلس

ــی شــبکه؛ حشــمت اهللا  ــط عموم ــل از رواب ــه نق ــزارش وب دا ب ــه گ ب

منصــوری افــزود: ایــن جلســه پیرامــون بررســی مشــکالت بهداشــتی 

ــش  ــت پوش ــتاهای تح ــانی روس ــای آبرس ــتم ه ــع آب وسیس مناب

ــه ای  ــرکت آب منطق ــدگان ش ــور نماین ــا حض ــگ ب ــتان کوهرن شهرس

اســتان اصفهــان در بیســت و ششــمین روز از آذرمــاه جــاری در محــل 

ــگ تشــكیل شــد. ــان شهرســتان کوهرن شــبکه بهداشــت ودرم

وی تصریــح کــرد: در ایــن جلســه مقــرر گردیــد، کارشناســان شــرکت 

آب منطقــه ای اســتان اصفهــان نســبت بــه پیگیــری و رفــع نواقــص 

سیســتم هــای آب رســانی ومنابــع آب شهرســتان کوهرنــگ اقدامــات 

الزم را مبــذول فرماینــد.

وی گفــت: در پایــان ایــن جلســه نیــز از همــکاری و تعامــل ســازمان 

آب منطقــه ای اســتان اصفهــان تقدیــر وتشــکر الزم بــه عمــل آمــد.

حضور سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان و نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی در شهرستان کوهرنگ

تشریح برنامه سفر یکروزه سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و هیئت همراه وی به شهرستان کوهرنگ

بازدید ریاست محترم دانشگاه از بیمارستان امام سجاد(ع) کوهرنگ

تشکیل جلسه هم اندیشی کارشناسان بهداشت محیط شهرستان کوهرنگ و شرکت آب منطقه ای اصفهان
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ــزود:  ــری اف ــید طاه ــزارش وب دا؛ رش ــه گ ب

برگــزاری کارگاه آموزشــی مهارتهــای زندگــی 

ــای  ــه ه ــه برنام ــوان از جمل ــن ج ــژه زوجی وی

ــاء ســطح آگاهــی عمــوم  ــرای ارتق آموزشــی ب

ــاه  ــن روز از آذرم ــت و یکمی ــه در بیس ــود ک ب

ــد. ــام ش ــبکه انج ــن ش ــاری در ای ج

ــای  ــری بیماریه ــه غربالگ ــرای برنام وی، از اج

ــر داد  ــار خب ــتان کی ــه در شهرس ــنین مدرس س

ــه اینکــه، وجــود مــوارد  ــا توجــه ب ــزود: ب و اف

تــک گیــر پدیکلــوز ویــا گال مــی توانــد 

احتمــال بــروز وشــیوع ایــن مــوارد را افزایــش 

دهــد، بــا آغــاز فصــل ســرد غربالگــری توســط 

پزشــک وتیــم ســالمت ونظــارت واحــد مبــارزه 

و پیشــگیری مــی توانــد عامــل مهمــی در 

ــان  ــوزان و معلم ــش آم ــالمت دان ــرل س کنت

ــد. ــا باش ــای آنه ــواده ه وخان

و  پیشــگیری  آموزشــی  برگــزاری،کارگاه  وی 

ــر  ــه روش shep را از دیگ ــت ب ــوزش هپاتی آم

ــار  ــرد و اظه ــوان ک ــبکه عن ــر ش ــات اخی اقدام

داشــت: ایــن کارگاه آمــوزی ویــژه کارشناســان 

ــع  ــز جام ــای شــبکه و مراك ــا بیماریه ــارزه ب مب

خدمــات ســالمت شهرســتان كیــار برگــزار 

ماننــد  مباحثــی  وی،  گفتــه  بــه  گردیــد. 

اپیدمیولــوژی بیمــاری هپاتیــت، وضعیــت 

هپاتیــت بــی وســی در ایــران، اهــداف و 

ــان و...در  ــت ودرم ــای وزارت بهداش ــه ه برنام

ــت  ــگیری هپاتی ــرل وپیش ــه باكنت رابط

بــه شــرکت کننــدگان ارائــه شــد وســپس 

دانــش ومهــارت چگونگــی ارائــه آمــوزش 

ــد. ــه روش الگــو shep اجــرا گردی هپاتیــت ب

طاهــری خاطــر نشــان کــرد: آمــوزش هپاتیــت 

ــی توانــد بــا بــاال  بــه روش الگــو shep م

بــردن آگاهــی وتع�ــر نگــرش بــه پیشــگیری 

ــد. ــک نمای ــه کم ــت در جامع ــرل هپاتی وکنت

درمــان  و  بهداشــت  شــبکه  سرپرســت 

شهرســتان کیــار تصریــح کــرد: تاثیــر مطلــوب 

روش مذکــور قبــالً در ارایــه آمــوزش همگانــی 

ــق  ــت موف ــب مال ــگیری ت ــرل و پیش در کنت

بــوده اســت وتجــارب مطلوبــی در طــرح 

 shep ــه روش ــدز ب ــرای ای ــال اج ــای در ح ه

ــوزش دیابــت بــه روش shep در حــال  وآم

اجراســت.

وی،  همچنیــن از آشــنا ســازی مــادران خانــوار 

ــا روش ــت ب ــا هپاتی ــک ب ــه ت ــتای قلع روس

shep خبــر داد و افــزود: ایــن جلســه آموزشــی 

ومهارتــی در تاریــخ ۲۰آذر ۹۶بــا حضــور بیــش 

ــای  ــناس بیماریه ــکاری کارش ــا هم ــر ب از ۴۰ نف

ــه بهداشــت قلعــه  ــورز خان ــز خراجــی وبه مرک

ــارزه  ــد مب ــک وواح ت

ــبکه  ــای ش ــا بیماریه ب

ودرمــان  بهداشــت 

شهرســتان كیــار برگــزار 

ــد. گردی

در  گفــت:  طاهــری 

بیســت ویکمیــن روز 

ــز،  از آذرمــاه جــاری نی

ســالمت  غربالگــری 

دانــش آمــوزان شــامل 

کلیــه معاینــات قابــل ثبــت در شناســنامه 

وغربالگــری  آمــوزی  دانــش  ســالمت 

ــز خراجــی  ــدارس در مرک ــای ســنین م بیماریه

ــدارس  ــن م ــه بی ــام گرفت ــی انج ــا هماهنگ ب

ــز  ــنی فــر پزشــک مرک وخانــم دکتــر محس

ــد. ــی اجرایــی ش خراج

وی همچنیــن از برگــزاری همایــش تقدیــر 

از مدیــران و مراقبیــن ســالمت خبــر داد و 

تصریــح کــرد: در ایــن جلســه ضمــن توجیــح 

ــران و مراقبیــن مــدارس مــروج ســالمت  مدی

در خصــوص برنامــه هــای طــرح مــروج از ۲۴ 

مدیــر و مراقــب بهداشــتی و کارشناســان فعــال 

ــر و تشــکر شــد. تقدی

و  بهداشــتی  شــبکه  سرپرســت  دا؛  وب 

ــت  ــه هم ــت: ب ــار گف ــتان کی ــان شهرس درم

و  وهمــکاری  پزشــکی  جامعــه  بســیج 

مســاعدت واحدهــای بهداشــتی ودرمانــی 

ــق  ــای دقی ــی ه ــت وهماهنگ ــبکه بهداش ش

ــن  ــداری وادارات معی ــا فرمان ــده ب ــام ش انج

بزرگتریــن  کیــار  شهرســتان  وروحانیــون 

آبشــاران  منطقــه  در  ســالمت  كمپینــگ 

مشــایخ شهرســتان كیــار برپــا شــد.

بــه گــزارش وب دا بــه نقــل از روابــط عمومــی 

ــن  ــن کمپی ــزود: ای ــری اف ــید طاه ــبکه؛ رش ش

ــالمت  ــی س ــای تخصص ــه ه ــا خیم ــراه ب هم

ــات  ــکی-خیمه معاین ــه دندانپزش ــامل خیم ش

پزشــکی- خیمــه تزریقــات وپانســمان- خیمــه 

ــالمندان-  ــه س ــواده ب ــت خان ــات بهداش خدم

خیمــه  کــودک-  مــادر  خدمــات  خیمــه 

ــه  ــن- خیم ــات ایراپ ــه خدم ــه- خیم داروخان

واكسیناســیون- خیمــه بیماریهــای واگیــر-

خیمــه مشــاوره اچ آی وی وهپاتیــت و نمونــه 

ــس ۱۱۵-  ــه اورژان ــد- خیم ــت راپی ــری تس گی

ــژه  ــی وی ــای زندگ ــارت ه ــوزش مه ــه آم خیم

زوج هــای جــوان وخیمــه آمــوزش نوجوانــان 

ــا شــد. برپ

وی، تقدیــر از بهــورزان بازنشســته منطقــه 

مشــایخ را از دیگــر برنامــه هایــی عنــوان 

کــرد کــه در طــول برگــزاری کمپینــگ ســالمت 

ــد. ــزار ش ــایخ برگ ــاران مش آبش

طاهــری گفــت: جلســات هماهنگــی درون 

بخشــی و بــرون بخشــی نیــز در حاشــیه ایــن 

ــزار شــد. ــزرگ برگ ــگ ب کمپین

درمــان  و  بهداشــت  شــبکه  سرپرســت 

ــت  ــوزش بهداش ــت: آم ــار گف ــتان کی شهرس

دهــان و دنــدان و ارائــه خدمات دندانپزشــکی 

یی  در کمپیــن بــزرگ ســالمت از دیگــر برنامه

بــود کــه بــا اســتقبال خــوب مــردم رو بــه رو 

شــد.

ــان  وب دا؛ سرپرســت شــبكه بهداشــت و درم

شهرســتان كیــار، از برگــزاری كارگاه ایراپــن 

ــالمت  ــع س ــز جام ــالمت مراك ــم س ــژه تی وی

ــر داد. ــتان خب ــن شهرس ای

ــز  ــالمت مراك ــم س ــن تی ــزاری كارگاه ایراپ برگ

ــزارش وب دا بــه  ــبکه گ ــع ســالمت ش جام

نقــل از روابــط عمومــی شــبكه؛ رشــید طاهــری 

ــز خدمــات جامــع  ــم ســالمت مراك ــزود: تی اف

ــكان،  ــامل پزش ــار ش ــتان كی ــالمت شهرس س

ــك  ــرح پزش ــای ط ــالمت وماماه ــن س مراقبی

ــاری در  ــاه ج ــومین روز از مهرم ــواده , س خان

كارگاه ایراپــن در ســالن كانــون پــرورش فكــری 

ــد. ــركت كردن ــلمزار ش ــهر ش ــودكان ش ك

ــروزه  ــی یك ــن كارگاه آموزش ــه وی، ای ــه گفت ب

بــا ســخنرانی مهنــدس ندافــی معاونــت 

ــار آغــاز و وی ضمــن  بهداشــتی شهرســتان كی

ــه ضــرورت  ــه حاضــران ب ــدم ب ــرض خیرمق ع

ــر  ــرگ ومی ــزان م ــش می ــرح در كاه ــن ط ای

جمعیــت بــا تجربــه و فعــال كشــور و كاهــش 

بــار بیماریهــای غیــر واگیــر در كشــور پرداخــت.

ــری  ــنگ ناص ــدس هوش ــه كارگاه، مهن در ادام

بیماریهــای غیرواگیــر اســتان و  كارشــناس 

نماینــده مركــز بهداشــت ضمــن آمــوزش 

مراقــب  و  پزشــك  اجرایــی  دســتورالعمل 

ســالمت در برنامــه كنتــرل ســرطان كلوركتــال 

ــرای  ــزوم اج ــر ل ــوزادی ب ــدی ن وهیپوتیرو�

ــرد. ــد ك ــه تاكی ــریعتر برنام س

بــر اســاس ایــن گزارش,دكتــر ناخدایــی زاده و 

دكتــر هللا گانــی از دیگــر ســخنرانان ایــن كارگاه 

ــه آمــوزش ســرفصلهای  ــه ب ــد ك یكــروزه بودن

ــر  ــی خط ــه؛ ارزیاب ــن از جمل ــا ایراپ ــط ب مرتب

ــای  ــاله، مراقبته ــی ۱۰ س ــی عروق ــنجی قلب س

دخانیــات،  مصــرف  كنتــرل  ای،  تغذیــه 

ــم،  ــه رح ــتان ودهان ــرطان پس ــری س غربالگ

ــامانه  ــت در س ــارداری، ثب ــت ب ــت ودیاب دیاب

ــت  ــاال، فعالی ــارخون ب ــن، فش ــیب وایراپ س

آزمایشــگاهی  كیفــی  كنتــرل  و  بدنــی 

پرداختنــد.

سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان کیار، به تشریح فعالیت های این شبکه طی روزهای اخیر پرداخت

برپایی بزرگترین کمپینگ سالمت در منطقه آبشاران مشایخ شهرستان کیار

برگزاری كارگاه ایراپن تیم سالمت مراكز جامع سالمت شهرستان كیار
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وب دا؛ مســئول كانــون بســیج جامعه پزشــكی 

شــبكه بهداشــت ودرمــان شهرســتان لــردگان، 

از ارایــه خدمــات رایــگان پزشــكی و بهداشــتی 

بــه زائــران امــام زاده پیــر محمدعلــی (ع) 

ــر داد. ــردگان خب روســتای منجرمویــی ل

بــه گــزارش وب دا بــه نقــل از روابــط عمومــی 

ــارزی  ــور ب ــاح پ ــماعیل فت ــردگان؛ اس ــبكه ل ش

بــا اعــالم ایــن خبــر افــزود: ۱۴ نفــر از اعضــای 

بســیج جامعــه پزشــكی در قالــب ۶ تیــم 

ــار، كارشناســان  متشــكل از پرســتار، مامــا، بهی

بهداشــت  ،كارشناســان  عمومــی  بهداشــت 

پزشــكی  فوریتهــای  تكنســین  و  محیــط 

ــینی و زائــران امــام زاده  بــه عــزاداران حس

ــه خدمــت  ــی ارائ ــی (ع) منجرموی پیرمحمدعل

ــد. كردن

ــری  ــرد: غربالگ ــح ك ــارزی تصری ــور ب ــاح پ فت

ــر از  ــرای ۶۰۰ نف ــد و فشــار خــون ب تســت قن

ــرای  ــهای بهداشــتی ب ــران, انجــام و آموزش زائ

مهــم  ۲فاكتــور  ایــن  وكنتــرل  پیشــگیری 

ــراد  ــرای اف ــه ب ــح زبال ــن صحی ســالمتی و دف

ــد. ــه ش ارائ

ایــن  ارائــه  جریــان  در  كــرد:  اظهــار  وی 

ــز  ــال نی ــد ح ــی ب ــار قلب ــك بیم ــات, ی خدم

توســط اعضــای تكنســین فوریتهــای پزشــكی 

ــد. ــزام ش ــتان اع ــه بیمارس ب

جامعــه  بســیج  كانــون  مســئول  دا؛  وب 

پزشــكی شــبكه بهداشــت و درمــان شهرســتان 

لــردگان، از درمــان رایــگان بیمــه شــدگان 

ــر داد. ــردگان خب ــهر ل ــی در ش ــن اجتماع تامی

بــه گــزارش وب دا بــه نقــل از روابــط عمومــی 

ــزود:  ــارزی اف ــور ب ــاح پ ــماعیل فت ــبكه؛ اس ش

ــم  ــك تی ــزام ی ــا اع ــگان ب ــان رای ــه درم برنام

ــروق،  ــب وع ــص قل ــامل متخص ــی ش تخصص

داخلــی  متخصــص  و  اطفــال  متخصــص 

ــه  ــت ارائ ــی جه ــان وداروی ــان درم وكارشناس

خدمــات تخصصــی بــه بیمــه شــدگان تامیــن 

اجتماعــی بــه درمانــگاه ایــن ســازمان در 

ــد. ــزام ش ــردگان اع ل

ــه  ــب ب ــه قری ــن برنام ــرد: درای ــح ك وی تصری

ــی  ــن اجتماع ــدگان تامی ــه ش ــر از بیم ۴۰۰ نف

توســط پزشــكان متخصــص وعمومــی رایــگان 

ــان شــدند. درم

بــه گفتــه وی، دركنــار ایــن خدمــات تخصصی، 

ــات  ــب، خدم ــوار قل ــمان، ن ــات و پانس تزریق

آزمایشــگاهی و توزیــع داروی رایــگان نیــز 

ــی  ــن اجتماع ــازمان تامی ــگاه س ــط درمان توس

ــه شــد. ــدگان ارائ ــات گیرن ــه خدم ــردگان ب ل

در  دندانپزشــکی  ســیار  کلینیــک  اســتقرار 

لــردگان  رودشــت  بخــش 

وب دا؛ معــاون بهداشــتی شــبکه بهداشــت 

اســتقرار  از  لــردگان،  شهرســتان  ودرمــان 

کلینیــک ســیار دندانپزشــکی درمرکــز خدمــات 

جامــع ســالمت در شــهر سردشــت مركــز 

بخــش رودشــت خبــر داد.

بــه گــزارش وب دا بــه نقــل از روابــط عمومــی 

شــبکه؛ یاســر جلیــل پــور بــا اعــالم ایــن خبــر 

افــزود: پیــش بینــی مــی شــود تاپایــان طــرح 

قریــب بــه ۲۰هزارخدمــت دندانپزشــکی در 

ایــن کلینیــک ســیارارائه شــود. 

بــه  کلینیــک  ایــن  کــرد:  تصریــح  وی 

دربخــش  مــاه  ســه  حداقــل  مــدت 

بــود وخدماتــی  فعــال خواهــد  رودشــت 

از قبیــل کشــیدن ،ترمیــم امالــگام ،ترمیــم 

تراپــی،  فلورایــد  کامپوزیت،فیشورســیالنت، 

جرمگیــری و بروســاژ، پالپوتومــی، معاینــه 

ــدف  ــای ه ــروه ه ــه گ ــت ب ــوزش بهداش وآم

شــامل: مــادران شــیرده و بــاردار و افــراد 

داد. خواهــد  ارایــه  زیر۱۴ســال 

جلیــل پــور اظهــار امیــدواری کــرد: بــا حمایــت 

دانشــگاه بعــد ازطــی ایــن مــدت کلینیــک در 

پشــتکوه فــالرد ومرکــز شــاه نجــف مســتقر و 

مجموعــا بــا احتســاب ســه مــاه خدمــات ارائه 

ــه  ــه جامع ــاه ب ــش م ــت، ش ــده در سردش ش

هــدف در ایــن منطقــه خدمــت ارائــه شــود.

ایــن  کــرد:  نشــان  خاطــر  پایــان  در  وی 

ــول  ــرح تح ــتای ط ــگان در راس ــات رای خدم

ــاء  ــت و ارتق ــوزه بهداش ــالمت در ح ــام س نظ

ــی  ــدان م ــان و دن ــالمت ده ــت و س بهداش

ــد. باش

وب دا؛ سرپرســت ســازمان بســیج جامعــه 

پزشــکی اســتان چهارمحــال و بختیــاری گفــت: 

بمناســبت هفتــه مقدس بســیج وگرامیداشــت 

یادوخاطــره شــهدای هشــت ســال دفــاع 

مقــدس ومدافــع حــرم وخدمــت رســانی 

ــی  ــای آموزش ــم ه ــروم ،تی ــق مح ــه مناط ب

ودرمانــی کانــون بســیج جامعــه پزشــکی 

ــردگان  شــبکه بهداشــت ودرمــان شهرســتان ل

بــه دورتریــن روســتای ایــن شهرســتان اعــزام 

ــدند. ش

بــه گــزارش وب دا بــه نقــل از روابــط عمومــی 

شــبکه بهداشــت ودرمــان شهرســتان لــردگان؛ 

ــا  ــم ه ــن تی ــزود: ای ــاری اف ــن غف ــر مهی دکت

شــامل پزشــک عمومــی، دندانپزشــک ،پرســتار 

ــد  ــار وکارشناســان مراقــب ســالمت بودن ، بهی

کــه بــه روســتای میانجــوب دهســتان بــارز در 

دورتریــن نقطــه محــروم شهرســتان لــردگان در 

مــرز اســتان خوزســتان اعــزام شــدند.

بــه گفتــه وی، طــی ایــن اعــزام تمــام خدمــات 

ــورت  ــاوره بص ــوزش و مش ــی، آم دارو ودرمان

ــط  ــار توس ــداد ۳۳۰ بیم رایــگان ارائــه و تع

ــر  ــداد۱۸۰ نف ــت و تع ــی ویزی ــک عموم پزش

از خدمــات دندانپزشــکی وکشــیدن دنــدان 

ــدند. ــوردار ش برخ

ــد خــون و  ــاری، از انجــام تســت قن ــر غف دکت

ــزاری کالس  ــر و برگ ــرای۱۵۰ نف ــون ب ــار خ فش

ــود  ــت از خ ــی مراقب ــی وچگونگ ــود مراقبت خ

درمقابــل بیماریهــای قلبــی وعروقــی ودیابــت 

ــر داد. ــی روســتا خب ــت اهال جه

وی تصریــح کــرد: همچنیــن اقــالم دارویــی بــه 

ــگان در  ــال ، بصــورت رای ــون ری ارزش ۴۰ میلی

اختیــار بیمــاران قــرار گرفــت.

حضــور  و  ریــزی  برنامــه  از  پایــان  در  وی 

ــکی  ــه پزش ــیج جامع ــون بس ــیجیان کان بس

ــبکه  ــئوالن ش ــوب مس ــیار خ ــکاری بس وهم

و  لــردگان  شهرســتان  ودرمــان  بهداشــت 

ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــن دانش ریاســت ومعاونی

ــرد. ــکر ك ــر و تش تقدی

ارائه خدمات پزشكی رایگان به زائران امام زاده پیر محمدعلی روستای منجرمویی لردگان

۴۰۰ بیمار در لردگان رایگان درمان شدند

استقرار کلینیک سیار دندانپزشکی در بخش رودشت لردگان

اعزام تیم های آموزشی و درمانی رایگان به دورترین روستای لردگان
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ــت  ــتان آی ــكوپی بیمارس ــی الپاراس ــص جراح ــوق تخص وب دا، ف

اهللا كاشــانی شــهركرد از انجــام عمــل جراحــی الپاراســكوپی پروكتــو 

كولكتومــی بــرای نخســتین بــار در چهارمحــال و بختیــاری خبــرداد

ــر  ــن خب ــالم ای ــا اع ــی ب ــرداد كریم ــر مه ــزارش وب دا، دكت ــه گ ب

ــای روده بــزرگ بیمــاری ۲۸ســاله  افــزود: بــرای درمــان پولیپه

ــدن وی  ــار از ب ــو بیم ــن عض ــك ای ــرش كوچ ــج ب ــا پن ــلمزاری ب ش

ــد. ــارج ش خ

ــود برشــهای  وی ، بهبــودی و ترخیــص ســریعتر از بیمارســتان و نب

ــوان  ــی عن ــای جراح ــه عمله ــای اینگون ــكم را از مزای ــزرگ روی ش ب

كــرد.

دكتــر كریمــی دربــاره دلیــل برداشــته شــدن روده بــزرگ ایــن بیمــار 

اظهــار كــرد: در صــورت عــدم انجــام ایــن عمــل ، ابتــال بــه ســرطان 

روده بــزرگ در ایــن بیمــار بســیار محتمــل بــود.

ــار مســاعد اســت  ــن بیم ــون حــال عمومــی ای ــه داد: اكن وی ادام

و پیــش بینــی مــی شــود تــا ۲روز آینــده از بیمارســتان ترخیــص 

شــود.

ــر اســاس ایــن گــزارش ، ایــن عمــل جراحــی صبــح یكشــنبه در  ب

بیمارســتان آیــت اهللا كاشــانی شــهركرد بــا موفقیــت انجــام شــد.

ــه  ــاری چهارمیــن اســتانی اســت كــه موفــق ب چهارمحــال و بختی

انجــام چنیــن عمــل الپاراســكوپی شــده اســت.

ــکاری  ــا هم ــم ب ــرل خش ــاه کالس کنت ــان م ــخ ۲۴ و ۳۰ آب در تاری

ــون  ــهرکرد و کان ــانی ش ــت اهللا کاش ــتان آی ــوزش بیمارس ــد آم واح

ــا  بســیج جامعــه پزشــكی بیمارســتان و مركــز بهداشــت اســتان ب

ــد . ــكیل گردی ــی تش ــی و پاراكلینیك ــنل درمان ــور پرس حض

ــزار  ــادری برگ ــر ق ــم دکت ــی خان ــه مدرس ــه ب ــا ک ــن کالس ه در ای

گردیــد پرســنل بــا اســتقبال خــوب از آخریــن آمــوزه هــا و برخــورد 

ــا بیمــاران و همراهــان آشــنا شــدند. ب

وب دا؛ مدیــر بیمارســتان هاجــر(س) شــهركرد، از انجــام نخســتین 

زایمــان طبیعــی در آب در ایــن بیمارســتان خبــر داد.

بــه گــزارش وب دا؛ قاســم رمضانــی افــزود: بــا اجــرای برنامــه تحول 

نظــام ســالمت و بهســازی بخــش زایمــان، بخــش لیبــر ایــن مركــز 

ــای  ــاق ه ــه ات ــز ب ــازی و مجه ــر و بهس ــی تعمی ــی و درمان آموزش

زایمــان انفــرادی و یــك اتــاق زایمــان در آب شــد.

وی تصریــح كــرد: در بیســت و دومیــن روز از مهرمــاه جــاری اولیــن 

زایمــان طبیعــی در آب در ایــن مركــز بــا موفقیــت انجــام شــد.

دكتــر ســپیده میــرج، پزشــك معالــج ایــن مــادر بــاردار ۲۷ ســاله در 

خصــوص جزئیــات ایــن زایمــان اظهــار داشــت: بــا مراجعــه ایــن 

مــادر و اعــالم آمادگــی بــرای انجــام زایمــان طبیعــی بــا توجــه بــه 

تجربــه دو مــورد زایمــان طبیعــی پیــش از ایــن زایمــان، بررســی ها 

بــرای انجــام زایمــان طبیعــی در آب بــا اظهــار تمایــل مــادر انجــام و 

در نهایــت زایمــان وی بــا موفقیــت كامــل در آب انجــام شــد.

ــن  ــه ای ــبت ب ــان نس ــس از زایم ــادر پ ــن م ــرد: ای ــح ك وی تصری

روش زایمــان بســیار ابــراز رضایــت نمــوده و اظهــار داشــته اســت 

كــه درد زایمــان نســبت دو زایمــان طبیعــی قبــل بســیار انــدك و 

ــوده اســت. ــر ب ــزان اضطــراب آن كمت می

ــت:  ــار داش ــان در آب اظه ــای زایم ــوص مزای ــرج در خص ــر می دكت

ــه ســایر افــراد، درد،  زنانــی كــه در آب زایمــان می كننــد، نســبت ب

اســترس و اضطــراب كمتــری دارنــد.

ایــن متخصــص زنــان در خصــوص اینكــه چــه كســانی نمی تواننــد 

از ایــن شــیوه بــرای زایمان خــود اســتفاده كننــد نیز گفــت: مادرانی 

كــه هیــچ گونــه ســابقه جراحــی، بیمــاری داخلــی و اندیكاســیون 

ســزارین ندارنــد مــی تواننــد از ایــن شــیوه زایمــان اســتفاده كننــد.

وی در پایــان اظهــار داشــت: مادرانــی كــه تمایــل بــه زایمــان در آب 

داشــته باشــند بــا اعــالم آمادگــی و انجــام بررســی هــا در صــورت 

امــكان، مــی تواننــد زایمانشــان را بصــورت ایمــن و بــا درد كمتــر 

در آب انجــام دهنــد.

   

ــن  ــزود: ای ــژاد اف ــی ن ــه آ رمضان ــر پانت ــزارش وب دا؛ دکت ــه گ ب

کلینیــک بمنظــور رفــاه حــال بیمــاران مبتــال بــه تاالســمی و 

تســریع در رونــد ویزیــت ایــن بیمــاران توســط پزشــک متخصــص 

ــئول اداره  ــور مس ــا حض ــاری ب ــاه ج ــان م ــتمین روز از آب در هش

بیمــاران خــاص معاونــت درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان 

و كارشــناس مربوطــه، پزشــكان و مســئولین بیمارســتان هاجــر(س) 

ــد. ــدازی ش رســمًا راه ان

بــه گفتــه وی، از ایــن پــس بیمــاران مبتال بــه تاالســمی و متقاضیان 

مــی تواننــد در روز هــای دوشــنبه از ســاعات ابتدایــی بــا مراجعــه 

ــط پزشــک  ــت توس ــت و ویزی ــه اخــذ نوب ــک نســبت ب ــه کلینی ب

متخصــص خــون و آنکولــوژی اطفــال ویزیــت شــوند.

دکتــر رمضانــی نــژاد در ادامــه بــه فعالیــت بخــش تاالســمی و ارائه 

ــر  ــتان هاج ــمی در بیمارس ــه تاالس ــال ب ــاران مبت ــه بیم ــت ب خدم

ــک  ــدازی کلینی ــا راه ان ــرد: ب ــدواری ک ــار امی ــت و اظه ــاره داش اش

ویــژه تاالســمی خدمــات بهتــری بــه مراجعیــن ارائــه و رضایتمنــدی 

بیشــتر ایــن بیمــاران را شــاهد باشــیم.

وب دا؛ اولیــن المپیــاد علمــی دانشــجویان گــروه هــای پرســتاری 

توســط شــورای دانشــجویی هیــات مدیــره هــای نظــام پرســتاری 

سراســر کشــور در بیمارســتان هاجــر(س) شــهرکرد برگــزار شــد.

ــاد  ــن المپی ــهرکرد، اولی ــدا ش ــل از مف ــه نق ــزارش وب دا ب ــه گ ب

علمــی دانشــجویان گــروه هــای پرســتاری کشــور در رشــته هــای 

پرســتاری، اتــاق عمــل، هوشــبری، فوریــت هــای پزشــکی صبــح روز 

ــان مــاه برگــزار شــد. پنجشــنبه ۲۵ آب

ــگاه  ــتاری دانش ــای پرس ــروه ه ــجو از گ ــت، ۴۲ دانش ــی اس گفتن

ــا  ــن ب ــالمی و بروج ــگاه آزاد اس ــهرکرد، دانش ــکی ش ــوم پزش عل

ــاعت ۹:۱۵ الــی ۱۰:۴۵ صبــح بــا  ــاد از س ــن المپی شــرکت در ای

ــد. ــت پرداختن ــه رقاب ــر ب یکدیگ

انجام عمل پروكتوكولتومی برای نخستین بار در چهارمحال و بختیاری

برگزاری کالس کنترل خشم در بیمارستان آیت اهللا کاشانی شهرکرد با همکاری واحد آموزش و بسیج جامعه پزشکی

نخستین زایمان طبیعی در آب در بیمارستان هاجر(س) شهركرد انجام شد

کلینیک تاالسمی در مرکز آموزشی درمانی هاجر(س) شهرکرد راه اندازی شد

برگزاری اولین المپیاد علمی گروه پرستاری
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وب دا؛ رئیــس بیمارســتان شــهدا فارســان، از انجــام عمــل جراحــی 

ــوده  ــودن ت ــارج نم ــرای خ ــز ب ــن مرك ــك ای ــز پزش ــت آمی موفقی

ــر داد. ــم ۸۰ ســاله خب ــزرگ شــكمی در خان بســیار ب

ــم ۸۰  ــزود: خان ــژاد اف ــوی ن ــادی تق ــر ه ــزارش وب دا؛ دكت ــه گ ب

ــم شــكمی از  ــا شــكایت درد مبه ــدر ب ســاله اهــل و ســاكن باباحی

چندیــن ســال قبــل بــه بیمارســتان سیدالشــهدا فارســان مراجعــه 

نمــوده بــود كــه در بررســی هــای اولیــه در ســی تــی اســكن انجــام 

ــا  ــكمی ب ــل ش ــزرگ داخ ــیار ب ــوده بس ــن ، ت ــكم و لگ ــده از ش ش

منشــاء احتمالــی پانكــراس، روده بــزرگ ، كلیــه چــپ و یــا خلــف 

ــد.  ــخیص داده ش ــی تش صفاق

بــه گفتــه وی، پــس از انجــام مشــاوره هــای الزم و اقدامــات قبــل 

از عمــل، تصمیــم بــه عمــل جراحــی شــكم گرفتــه شــد.

وی تصریــح كــرد: بیمــار توســط دكتــر مهــدی كریمیــان متخصــص 

ــرداد مــاه ۹۶ تحــت عمــل  ــن جمعــه م جراحــی عمومــی در آخری

ــه  ــور از كلی ــن عمــل منشــاء توم ــه در حی ــرار گرفــت ك جراحــی ق

چــپ تشــخیص داده شــد كــه تحــت رادیــكال نفركتومــی چــپ 

(خــارج كــردن كامــل كلیــه) قــرار گرفــت.

دكتــر تقــوی نــژاد، در حــال حاضــر، حــال عمومــی بیمــار را خــوب 

ــرویس  ــه س ــان ب ــه درم ــت ادام ــار جه ــزود: بیم ــرد و اف ــالم ك اع

ــوژی معرفــی شــده اســت. انكول

به گزارش روابط عمومی بیمارستان سیدالشهداء(ع) فارسان

بیانــات دكتــر هــادی تقــوی نــژاد (رئیــس بیمارســتان )در خصوص 

اهمیــت فریضــه امــر بــه معــروف ونهــی از منكــر در دین اســالم :

دكتــر تقــوی نــژاد ضمــن تســلیت شــهادت ســرور وســاالر شــهیدان 

ابــا عبدالحســین (ع) دلیــل عاشــورای حســینی را امــر بــه معــروف 

ونهــی از منكــر دانســتند .امســال كــه آغــاز هفتــه امــر بــه معــروف 

ونهــی ازمنكــر همزمــان بــا ایــام محــرم الحــرام مــی باشــد ســخنان 

ــا عبدالحســین (ع) آغــاز  ــا حدیثــی از امــام شــیعیان اب خــود را ب

میكنــم :

همانــا مــن از روی ســبك ســری و گــردن كشــی ونیــز بــرای ایجــاد 

ــرای  ــه ب ــزدم ،بلك ــام ن ــن قی ــه ای ــت ب ــتمگری دس ــاد و س فس

ــه  ــر ب ــم ام ــردم ومیخواه ــام ك ــدم قی ــت ج ــاع ام ــالح اوض اص

معــروف و نهــی از منكــر  كنــم .و بــه روش جــدم وپــدرم علــی بــن 

ــم . ــب (ع) عمــل كن ــی طال اب

ــی از  ــر را یك ــی از منك ــروف ونه ــه مع ــر ب ــتان ام ــس بیمارس رئی

ــاوران  ــتند واز ی ــردم دانس ــه م ــرای هم ــرعی ب ــم وش ــف مه وظای

امــر بــه معــروف ونهــی از منكــر در بیمارســتان خواســتند كــه ایــن 

ــد ودر اجــرای  مســئولیت را جــز مســئولیتهای شــغلی خــود بدانن

ــی ســهیم باشــند. ــن فریضــه دین ــر ای ــر وكامــل ت هرچــه بهت

ــورا  ــات ش ــه :در جلس ــتند ك ــار داش ــه اظه ــن در ادام وی همچنی

فرهنگــی مركــز كــه بنــده بعنــوان رئیــس شــورا می باشــم در شــش 

ماهــه اول ســال تصمیماتــی بــه شــرح ذیــل گرفتــه و اجرایــی شــد:

۱-نصــب پوســتر عفــاف و حجــاب در بخــش اورژانــس و واحدهــای 

بیمارستان اداری 

ــرعی  ــواالت ش ــه س ــخ ب ــت وپاس ــت ثب ــی جه ــرم های ۲-ایجــاد ف

ــاران بیم

۳-برگزاری اقامه نماز اول وقت در بیمارستان

ــی  ــروف ونه ــه مع ــر ب ــه فریضــه ام ــرادی ك ۴-تشــویقی جهــت اف

ــه  ــر ب ــاوران ام ــر از ی ــد (غی ــرا میكنن ــتان اج ــر را در بیمارس از منك

ــر) ــی از منك ــروف ونه مع

۵-مســابقات تفســیر ســوره یاســین وكتــاب نهــج البالغــه و 

صحیفــه ســجادیه بــا اهــداء جوایــز

۶-اجرای طرح انطباق در بخشهای پاراكلینیك بیمارستان

۷-قرائت آیه الكرسی هر روز صبح از ساعت ۷:۳۰ لغایت ۸

ــتان  ــف بیمارس ــمتهای مختل ــكوت در ب قس ــوی س ــب تابل ۸-نص

ــاران جهــت آرامــش بیم

۹-نصــب تابلویــی شــكیل بــا متــن آیــات قــران كریــم در جلــو درب 

اتــاق عمــل جهــت آرامــش بیمــاران وهمراهــان ایشــان

۱۰-برگــزاری كارگاههــای آموزشــی ســتاد ســالمت معنــوی بــا 

ــتان ــاز اس ــه نم ــتاد اقام ــكاری س هم

بــه مناســبت روز جهانــی رادیولــوژی مراســم بزرگداشــتی در کلینیک 

ــئولین و  ــان و مس ــرم درم ــور مدیرمحت ــا حض ــی( ع )ب ــام عل ام

پرســنل ایــن واحــد برگــزار گردیــد.در ایــن مراســم دکتــر اصغــرزاده 

ــن روز را  ــرض خســته نباشــید ای ــن ع ــان ضم ــرم درم ــر محت مدی

ــه ایشــان تبریــک گفــت در ادامــه نیــز حیــدری مدیــر کلینیــک  ب

ضمــن تبریــك ایــن روز از پرســنل خواســت تــا احتــرام بــه اربــاب 

رجــوع و تكریــم ایشــان را همــواره ســرلوحه كارهــای خویــش قــرار 

دهنــد در ادامــه بــا توزیــع شــیرینی و میــوه بیــن همــكاران و ارائــه 

تقدیــر نامــه از ایــن همــكاران تقدیــر و تشــكر بــه عمــل آمــد بــه 

ــوژی مراســم بزرگداشــتی در کلینیــک  ــی رادیول مناســبت روز جهان

ــئولین و  ــان و مس ــرم درم ــور مدیرمحت ــا حض ــی( ع )ب ــام عل ام

پرســنل ایــن واحــد برگــزار گردیــد.در ایــن مراســم دکتــر اصغــرزاده 

ــن روز را  ــرض خســته نباشــید ای ــان ضمــن ع ــرم درم ــر محت مدی

بــه ایشــان تبریــک گفــت در ادامــه نیــز حیــدری مدیــر کلینیــک 

ضمــن تبریــك ایــن روز از پرســنل خواســت تــا احتــرام بــه اربــاب 

رجــوع و تكریــم ایشــان را همــواره ســرلوحه كارهــای خویــش قــرار 

دهنــد در ادامــه بــا توزیــع شــیرینی و میــوه بیــن همــكاران و ارائــه 

تقدیــر نامــه از ایــن همــكاران تقدیــر و تشــكر بــه عمــل آمــد.

خارج كردن توده بسیار بزرگ شكمی در خانم ۸۰ ساله

روز رادیولوژی در کلینیک امام علی(ع)
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کلینیــک  در  شــاغل  هــای  رادیولوژیســت  از  تجلیــل  مراســم 

شــد برگــزار  رســول(ص)  تخصصــی حضــرت 

بــه گــزارش وب دا؛ در ایــن مراســم دکتــر زارعــان و مهنــدس 

کاظمــی ضمــن تبریــک ۱۷ آبــان مــاه روز رادیولــوژی بــه تالشــگران 

ــد. ــر کردن ــزان تقدی ــن عزی ــات ای ــه از زحم ــن عرص ای

عبدالهــی کارشــناس مســئول واحــد رادیولــوژی کلینیــک حضــرت 

ــدازی  ــه راه ان ــاره ب ــا اش ــم ب ــن مراس ــیه ای ــول(ص) در حاش رس

ــمگیر  ــش چش ــون از افزای ــا کن ــال ۹۴ ت ــوژی از س ــد رادیول واح

فعالیــت ایــن واحــد در ســال جــاری نســبت بــه مــدت مشــابه در 

ــر داد. ــته خب ــای گذش ــال ه س

گفتنــی اســت، پیــش از شــروع ایــن مراســم سرپرســت مدیریــت 

ــن  ــز ضم ــن مرک ــری ای ــمعی بص ــناس س ــی و کارش ــط عموم رواب

دیــدار بــا سرپرســت و مدیریــت کلینیــک تخصصــی حضرت رســول 

ــن  ــص ای ــکان متخص ــل پزش ــش تعام ــوه افزای ــوص نح در خص

ــاد  ــه انعق ــا توجــه ب ــز صــدا و ســیمای اســتان ب ــا مرك ــك ب کلینی

تفاهــم نامــه هــای همــكاری فــی مابیــن دانشــگاه علــوم پزشــكی 

ــد. ــادل نظــر كردن اســتان و صــدا و ســیما گفــت و گــو و تب

ــهركرد ،  ــكی ش ــوم پزش ــگاه عل ــكی دانش ــتادیار روانپزش وب دا، اس

مفیــد بــودن و داشــتن كاركــرد مثبــت در زندگــی خــود و دیگــران 

همــراه بــا احســاس شــادكامی در زندگــی را نشــانه ســالمت روان 

عنــوان كــرد.

بــه گــزارش وب دا، دكتــر مســعود نیــك فرجــام بــه مناســبت هفته 

ســالمت روان اظهــار كرد:داشــتن نگــرش مثبــت بــه زندگــی، كنترل 

ــی و  ــراب و ناكام ــترس، اضط ــر اس ــایندی نظی ــات ناخوش احساس

ــی از  ــی زندگ ــارهای روان ــش فش ی كاه ــورداری از مكانیزم برخ

ــه  ــالمت روان ب ــطح س ــای س ــظ و ارتق ــر در حف ــای موث راهكاره

ــالمت  ــر س ــال ب ــعار امس ــد ش ــان تاكی ــا بی ــی رود.وی ب ــمار م ش

روان در محیــط كار، احتــرام بــه حقــوق دیگــران، تــالش بــرای حــل 

ــودن  ــد ب ــاس مفی ــت احس ــرای دریاف ــوع ب ــاب رج ــكالت ارب مش

،داشــتن حســن خلــق در ارتبــاط بــا همــكاران و دوســت داشــتن 

ــالمت  ــظ س ــه حف ــر ب ــه منج ــت ك ــی دانس ــان را از الزامات اطرافی

روان در محیــط كار مــی شــود.وی بــا بیــان اینكــه اغلــب بیماریهای 

ــی  ــد كرد:بیماریهای ــت تاكی ــط اس ــالمت روان مرتب ــا س ــمی ب جس

ــای  ــواع بیماریه ــر درد،درد مفاصــل و ان ــر گوارشــی، ســر و كم نظی

ــورت  ــه در ص ــه ای ك ــت بگون ــط اس ــراد مرتب ــا روان اف ــی ب حركت

بهبــود خلــق و خــوی فــرد و ارتقــای ســطح ســالمت روان، بهبــودی 

در ایــن بیماریهــا مشــهود مــی شــود.

ــی  ــوزه هــای دین ــواره آم ــان اینكــه هم ــا بی ــر نیــك فرجــام ب دكت

حفــظ ســالمت روان را مــورد توجــه قــرار داده اســت ، بهــره گیــری 

از ایــن آمــوزه هــا و اعتقــاد راســخ داشــتن بــه حضــور خداونــد در 

زندگــی را ضامــن ســالمت روان عنــوان كــرد.

وب دا؛ فــوق تخصــص غــدد و متابولیســم و عضــو هیــات علمــی 

دانشــگاه علــوم پزشــكی شــهركرد گفــت: مهمتریــن اقــدام و 

ــت. ــوزش اس ــت آم ــاری دیاب ــان بیم ــرای درم ــاخت الزم ب زیرس

بــه گــزارش وب دا؛ دكتــر ســید محمــود میرحســینی در همایــش 

یــك روزه آمــوزش بیمــاری دیابــت ویــژه كاركنــان دانشــگاه علــوم 

ــه  ــار داشــت: در صــورت آگاهــی بخشــی ب پزشــكی شــهركرد اظه

ــوارض آن  ــاری و ع ــن بیم ــاره ای ــت درب ــه دیاب ــال ب ــاران مبت بیم

ــع شــدن  ــر واق ــان و موث ــری درم ــار، پیگی ــوان  تغ�ــر رفت ــی ت م

اقدامــات درمانــی را شــاهد بــود. وی، از دیابــت بــه عنــوان قاتــل 

ــی را از  ــی حوصلگ ــی و ب ــی حال ــف ، ب ــرد و ضع ــاد ك ــوش ی خام

جملــه عالئــم غیــر اختصاصــی و پرنوشــی و پــرادراری را از عومــل 

اختصاصــی بیمــاری دیابــت عنــوان كــرد.وی تصریــح كــرد: میــزان 

ــد  ــا شــدت قن ــی متناســب ب ــراد دیابت ــرادراری در اف پرنوشــی و پ

خــون آنــان متفــاوت و در بیشــتر ایــن افــراد موجــب اختــالل در 

ــه و خــواب شــبانگاهی مــی شــود. عملكــرد روزان

دكتــر میرحســینی، ســكته مغــزی، مشــكالت بینایــی و درگیر شــدن 

ــه  ــال ب ــرد مبت ــوری ف ــم و ك ــزی چش ــت خونری ــبكیه و درنهای ش

دیابــت و درگیــری اعصــاب جمجمــه و كــم شــنوایی در مــوارد نــادر 

ــردن  ــب ب ــاال و عق ــكل در ب ــاد مش ــانه و ایج ــدن ش ــد ش و منجم

ــوارض  ــه ع ــا را از جمل ــن اعض ــاب ای ــری اعص ــا و درگی ــت ه دس

شــایع بیمــاری دیابــت برشــمرد. وی، ســكته قلبــی را شــایع تریــن، 

مهمتریــن و بدتریــن عــوارض بیمــاری دیابــت اعــالم كــرد و افــزود: 

ــر نســبت بــه  احتمــال ســكته قلبــی در افــراد دیابتــی ۲ تــا ۴ براب

جمعیــت عــام بیشــتر اســت و ســن ســكته قلبــی در افــراد دیابتــی 

پا�ــن تــر از ســایر افــراد اســت.

ی  ایــن فــوق تخصــص غــدد، بیهوشــی و به دنبــال آن شكســتگی

ــه شــیوع پوكــی  ــا توجــه ب ــاال ب ســخت اســتخوان در ســنین ب

ــت  ــایع دیاب ــوارض ش ــر ع ــن  را از دیگ ــراد مس ــتخوان در اف اس

عنــوان كــرد.

ــرای  ــد ب ــی توان ــت م ــاری دیاب ــزود: بیم ــینی اف ــر حس ــر می دكت

ــر  ــع و درگی ــالل بل ــون اخت ــی همچ ــز عوارض ــوارش نی ــتگاه گ دس

ــج معــده و ایجــاد تهــوع و  كــردن مــری و معــده و در نهایــت فل

ــرای فــرد مبتــال بــه  اســتفراغ و نفــخ شــكم و ســنگینی ســر دل ب

دیابــت و تبدیــل شــدن دیابــت كنتــرل شــده بــه دیابــت كنتــرل 

ــرد  ــالل در عملك ــال اخت ــه دنب ــبانه ب ــهال ش ــود.وی، اس ــده ش نش

روده باریــك فــرد دیابتــی و یبوســت در پــی ایجــاد اختــالل در روده 

ــاری مدفــوع را از دیگــر عــوارض  ــی اختی ــن بیمــاران و ب ــزرگ ای ب

ــت برشــمرد. بیمــاری دیاب

دكتــر میرحســینی، دیابــت را یكــی از عوامــل بــروز كبــد چــرب بــه 

ــح  ــرد و تصری ــالم ك ــت تیــپ ۲ اع ــه دیاب ــال ب ــراد مبت ــژه در اف وی

كــرد: دفــع پروتئیــن در ادرار و از كارافتــادن كلیــه هــا و نیازمنــدی 

بیمــار بــه دیالیــز و یــا پیونــد كلیــه، بــی اختیــاری ادرار، تكــرر ادرار 

ــالل و  ــت ادراری و اخت ــروز عفون ــه و ب ــكالت مثان ــال مش ــه دنب ب

ناتوانــی جنســی در آقایــان را نیــز بــه عنــوان دیگــر عــوارض دیابت 

ــای  ــت اندامه ــن دیاب ــرد: همچنی ــان ك ــر نش ــرد.وی خاط ــام ب ن

تحتانــی را درگیــر مــی كنــد و مــی توانــد باعــث زخــم شــدن پاهــا 

و قطــع ایــن اعضــا شــود.

ایــن پزشــك متخصــص در ادامــه بــا بیــان عــوارض دیابــت بــرای 

مــادران بــاردار مبتــال بــه ایــن بیمــاری, اظهــار كــرد: دیابــت مــی 

توانــد موجــب ایجــاد انــواع ناهنجاریهــای مــادرزادی و عــوارض بد 

بــر قلــب و سیســتم عصبــی جنیــن شــده و در نهایــت ســقط جنین 

یــا زایمــان زود رس را بــه دنبــال داشــته باشــد و در مــواردی كــه 

مــادر در دوران بــارداری دچــار دیابــت شــود ممكــن اســت دیابــت 

آن بــه دیابــت دائمــی از نــوع ۲ تبدیــل شــود .وی تصریــح كــرد: 

نوزادانــی كــه بــا دیابــت بــارداری مــادر متولــد مــی شــوند ضمــن 

ــا  ــز ب ــوغ نی ــد در دوران بل ــن تول ــی حی ــروز عارضــه های ــكان ب ام

چــاق شــدن، مســتعد ابتــال بــه بیمــاری دیابــت هســتند.

ــه  ــه ب ــان، توج ــم در پای ــدد و متابولیس ــص غ ــوق تخص ــن ف ای

رژیــم غذایــی مناســب، كنتــرل وزن و چاقــی، داشــتن ورزش 

منظــم و تحــرك كافــی ,توجــه بــه عالئــم بیمــاری دیابــت , رعایــت 

دســتورات پزشــك معالــج و مصــرف بــه موقــع و صحیــح داروهــا را 

در كنتــرل بیمــاری دیابــت و كاهــش عــوارض آن ضــروری دانســت 

و خاطــر نشــان كــرد: عــوارض ناشــی از دیابــت پیشــرفته درمــان 

ــر نیســت. پذی

مراسم تجلیل از رادیولوژیست های شاغل در کلینیک تخصصی حضرت رسول(ص) برگزار شد

داشتن كاركرد مثبت همراه با احساس شادكامی از نشانه های سالمت روان است

آموزش، مهمترین گام برای درمان دیابت است
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پیام تبریك انتصاب مجدد معاون تحقیقات و 
فناوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی

ــگاه  ــاوری دانش ــات و فن ــاون تحقیق وب دا؛ مع

ــی انتصــاب  علــوم پزشــكی شــهركرد، در پیام

فنــاوری وزارت  مجــدد معــاون تحقیقــات و 

ــك  ــوزش پزشــكی را تبری ــان و آم بهداشــت درم

ــت. گف

عنایت اله سمیع به سمت سرپرست مدیریت آمار 
و فناوری اطالعات دانشگاه علوم پزشكی شهركرد 

منصوب شد

سرپرســت  ســوی  از  حكمــی  طــی  دا؛  وب 

ــتی  ــات بهداش ــكی، خدم ــوم پزش ــگاه عل دانش

ــت  ــاری، سرپرس ــال و بختی ــی چهارمح و درمان

جدیــد مدیریــت آمــار و فنــاوری اطالعــات ایــن 

ــد. ــی ش ــگاه معرف دانش

سرپرست بیمارستان های شهداء لردگان و سردار 
شهید ارجمند مالخلیفه منصوب شد

ــان  ــت درم ــوی معاون ــی از س ــا ابالغ وب دا؛ ب

ــتی  ــات بهداش ــكی خدم ــوم پزش ــگاه عل دانش

دكتــر  بختیــاری  و  چهارمحــال  درمانــی  و 

عبدالرســول الیقــی از متخصصیــن ارتوپــدی 

ــهداء  ــای ش ــتان ه ــت بیمارس ــوان سرپرس بعن

لــردگان و ســردار شــهید ارجمنــد مالخلیفــه 

ــد. ــوب ش منص

سرپرست جدید شبکه بهداشت و درمان 
شهرستان لردگان منصوب شد

وب دا؛ بــر اســاس ابــالغ حکمــی از ســوی 

رئیــس  و  بهداشــتی  معاونــت  سرپرســت 

ــوان  ــی بعن ــی کریم ــتان،  عل ــت اس ــز بهداش مرک

ــان  ــت و درم ــبکه بهداش ــد ش ــت جدی سرپرس

شهرســتان لــردگان منصــوب شــد.

سرپرست مرکز رشد فناوری سالمت 
دانشگاه منصوب شد

ــم  ــن حک ــن ای ــزارش وب دا؛ در مت ــه گ ب

ــت؛  ــده اس ــرفی آم ــر اش ــه دکت ــاب ب خط

نظــر بــه تعهــد ، تخصــص و پشــتکار 

جنابعالــی بــه منظــور دســتیابی بــه اهــداف 

ــالغ  ــن اب ــب ای ــه موج ــی ب واالی پژوهش

بــه ســمت سرپرســت مرکــز رشــد فنــاوری 

ــوید. ــی ش ــوب م ــگاه منص ــالمت دانش س

مدیر جدید مرکز آموزشی درمانی 
هاجر(س) شهرکرد منصوب شد

ــت  ــوی سرپرس ــی از س ــی حکم وب دا؛ ط

هاجــر(س)،  درمانــی  آموزشــی  مرکــز 

منصــور موحــدی بعنــوان مدیــر ایــن مرکــز 

ــد. ــوب ش منص

سرپرست جدید معاونت آموزشی دانشگاه علوم 
پزشكی شهركرد معرفی شد

ــت  ــوی سرپرس ــی از س ــاس ابالغ ــر اس وب دا؛ ب

ــرزو  ــر" ب ــوم پزشــكی شــهركرد، دكت دانشــگاه عل

خالــدی فــر" بعنــوان سرپرســت جدیــد معاونــت 

آموزشــی ایــن دانشــگاه معرفــی و منصــوب 

شــد.

سرپرست مدیریت پژوهشی دانشگاه علوم 
پزشكی شهركرد منصوب شد

وب دا؛ طــی حكمــی از ســوی سرپرســت معاونت 

ــكی،  ــوم پزش ــگاه عل ــاوری دانش ــات و فن تحقیق

خدمــات بهداشــتی و درمانــی چهارمحــال و 

ــوان  ــرادی بعن ــی م ــد تق ــر محم ــاری دكت بختی

ــگاه  ــن دانش ــی ای ــت پژوهش ــت مدیری سرپرس

منصــوب شــد

سرپرست دانشكده پیراپزشكی
 منصوب شد

وب دا؛ دكتــر علــی حســن پــور طــی 

ابالغی از ســوی سرپرســت دانشــگاه علوم 

ــی  ــتی و درمان ــات بهداش ــكی، خدم پزش

چهارمحــال و بختیــاری بعنوان سرپرســت 

ــد ــوب ش ــكی منص ــكده پیراپزش دانش

سرپرست جدید شبکه بهداشت و درمان 
شهرستان کوهرنگ منصوب شد

ــوی  ــی از س ــالغ حکم ــاس اب ــر اس وب دا؛ ب

سرپرســت معاونــت بهداشــتی و رئیــس مرکــز 

بهداشــت اســتان،  مهنــدس حشــمت اهللا  

ــبکه  ــد ش ــت جدی ــوان سرپرس ــوری بعن منص

بهداشــت و درمــان شهرســتان کوهرنــگ 

ــد. ــوب ش منص



ــی،  ــراث فرهنگ ــازمان می ــس از: س عک

ــتان ــگری اس ــتی و گردش ــع دس صنای


