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بنده میخواهم صمیمانه تشّکر کنم از پزشکان و پرستاران و

 مجموعه ی دست اندرکاران پزشکی در مواجهه و مبارزه ی با این بیماری  که 

اخیراً در کشور به وجود آمده؛ همچنین تشّکر کنم از وزارت بهداشت و درمان و 

مجموعه ی همکاران آقای وزیر بهداشت در این مجموعه به خاطر

 تالشهایی که میکنند و زحمتی که میکشند



سخن سردبیر

ــانی  ــاع رس ــری و اط ــه خب فصلنام
و  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه 
خدمــات بهداشــتی درمانــی اســتان 

چهارمحــال و بختیــاری

زمســتان ســال 98 را در حالــى بــه اتمــام 
مى رســانیم کــه شــیوع بیمــارى منحوس 
کرونــا همــه کشــورهاى جهــان را درگیــر 
حــوزه  مســئولین  نگرانــى  موجــب  و 
ــز کشــورمان شــده  ســالمت و مــردم عزی
اســت و قطعــاً ایــن امــر شــیرینى یکســال 
ــوق  ــر و ذوق و ش ــتگى ناپذی ــالش خس ت
اســتقبال از بهــار ســال 99 را تحــت تاثیــر 
خواهــد گذاشــت.اما اینهــا باعــث نخواهــد 
ــناس  ــردم قدرش ــئولین و م ــا مس ــد ت ش
یکســال تــالش کادر بهداشــتى و درمانى و 
نیروهــاى ادارى، مالــى و خدماتى مجموعه 
علــوم پزشــکى اســتان را فرامــوش کننــد. 

بدیــن وســیله اینجانــب فرصــت را غنیمت 
شــمرده در یکصــد و بیســت وچهارمیــن 
شــماره از فصلنامــه خبــرى اطــالع رســانى  
قدردانــى  و  ســپاس  مراتــب  پــژواك 
مدیریــت روابــط عمومــى و اطــالع رســانى 
خدمــت  را  پزشــکى  علــوم  دانشــگاه 
تمامــى پرســنل خــدوم مجموعــه عــرض 
نمــوده و در آســتانه ى بهــار طبیعــت 
ضمــن آرزوى روزهــاى سرشــار از شــادى، 
نشــاط، ســالمت و کامیابــى بــراى همگان، 
امیدواریــم بــه زودى بــا همدلــى و همراهى 
خــوب مــردم شــاهد ریشــه کنــى ویــروس 

ــا در کشــور باشــیم. کرون
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     ریاست

عدم ارزش گذاری خدمات پرستاری یکی از عمده ترین مشکات این قشر 

اعام آمادگی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد برای مقابله با شیوع کرونا ویروس

وبدا؛ ریاست دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی چهارمحال 
وبختياری در یازدهمين روز از دیماه ۹۸ در آئين تجليل از پرستاران برگزیده 
استان، عدم ارزش گذاري خدمات پرستاري را از عمده ترین مشکالت این 
قشر زحمت کش برشمردبه گزارش وبدا؛ دکتر مجيد شيرانی تصریح کرد: 
نشده  تدوین  پرستاران  شان  و  با خدمات  رابطه  در  مدون  قانون  متاسفانه 
استوی با بيان اینکه سالمت یک امر جامعه شمول است افزود: در نهایت 
تنها ۲۰ تا ۲۵ درصد تامين سالمت بر عهده وزارت بهداشت و دانشگاه هاي 
علوم پزشکي است و تمامي سازمان ها، ارگان ها، نهادهاي حاکميتي، مردم و 

بخش هاي خصوصي براي نيل به جامعه اي سالم و پویا باید مشارکت فعال داشته باشند.وی از آفت های امروز جامعه را اشاعه نااميدی 
و بی اعتمادی در بين مردم و مردم و مسئولين توسط دشمنان نام برد.دکتر شيرانی ادامه داد: در نظام سالمت یکسری نقاط قوت و یک 
سری نقاط ضعف وجود دارد به گفته وی، با وجود ناهمگونی هایی در منابع انسانی، همچنان کشور به لحاظ نيروي انساني در قله هاي 
دنياست.دکتر شيرانی، دانش سالمت و پزشکی را از دیگر نقاط قوت کشور برشمرد و افزود: هم اکنون به لحاظ علم در حوزه سالمت کشور 
در مرزهای دانش دنيا در حال حرکت است و به لحاظ فني و مهارتي پرسنل بهداشتي و درماني قابل قياس و رقابت با کشورهاي مطرح 
دنيا است.وی اضافه کرد: خدمات بهداشتی به ویژه در سطح یک از دیگر نقاط قوت کشور بشمار می رود.وی برنامه ریزی، منابع فيزیکی و 
ابنيه را از شاخص هایي برشمرد که کشور در آن دچار ضعف است.وی وضعيت کشور به لحاظ تجهيزات را مطلوب ارزیابی کرد و افزود: اگر 
چه کشور به لحاظ نوع تجهيزات ممکن است ضعف هایي داشته باشد اما به لحاظ تعدد آن درردیف کشورهاي اول دنيا قرار دارد.رئيس 
دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی چهارمحال و بختياری گفت: به لحاظ توزیع منابع ،فشارهاي سياسي و اجتماعي موجب 
برخي ناهمگاني ها شده است که بر رتبه باالي ایران به لحاظ نارضایتي دریافت کنندگان خدمات بي تاثير نبوده است.دکتر شيرانی، عدم 
هماهنگی بين توقعات و نيازهای واقعي مردم در حوزه هاي گوناگون بویژه حوزه سالمت را از دیگر مشکالت حائز اهميت در این حوزه 
برشمرد.وی تصریح کرد: همچنين در برخوردهای انسانی هم ضعف هایي وجود دارد که علي رغم ارائه خدمات به نحو احسن، علمي 
و منطقي، نارضایتي هایي در بين مردم ایجاد کرده است.دکتر شيرانی در ادامه از افراد صاحب نفوذ و صاحبان تریبون خواست با حفظ 
حرمت جامعه پزشکی به رعایت شان این قشر فرهيخته کمک و قدردان زحمات شبانه روزي بخش کثيري از این قشر از خودگذشته باشند.

وی تصریح کرد: کادر پرستاری از جمله نيروهایی هستند که علي رغم نارسایي ها و مشکالت عدیده ، با مهرباني، احساس مسئوليت و تعهد 
و دلسوزي به مردم ارائه خدمت مي نمایند. وی اظهار داشت: روح بلند و مهربان این عزیزان از هرگونه زنگاری پاک و درکنار کسب مهارت 
های علمی و عملي در مراکز آموزشي با حضور در محيط هاي باليني مزین به صفات نيک صبر و بردباري شده اند.وی با ارائه تعریف جامع 
از سالمتی خاطر نشان کرد: سالمتی تنها نبود بيماری را شامل نمي شود و رفاه کامل جسمي، روحي و معنوي را در بر مي گيرد و هدف ما 
رسيدن به انسان و جامعه اي سالم است و در این ميان پرستاران نقش بسزایي براي ارائه خدمات بهداشتي و درماني و حفظ سالمت افراد 
ایفا مي نمایند.دکتر شيرانی، انسجام سازمانی، هماهنگی برون بخشی و اعتماد سازی را از الزمه هاي تحقق اهداف حوزه سالمت برشمرد.

گفتنی است، آئين تجليل از پرستاران برگزیده روز چهارشنبه یازده دیماه ۹۸ با حضور مسئولين استاني، معاونين دانشگاه علوم پزشکي 
استان، روسا و مدیران مراکز بهداشتي و درماني، اساتيد ، دانشجویان رشته پرستاري و جمع کثيري از پرستاران در سالن همایش هاي ابن 

سيناي مجتمع رحمتيه برگزار شد

وبدا؛ رئيس دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی چهارمحال و بختياری با بيان اینکه،تمامي تدابير ایمني براي پيشگيري از 
انتشار این ویروس انجام شده است به گزارش وبدا؛ دکتر مجيد شيرانی در کارگروه سالمت و امنيت غذایی استان افزود: تمهيدات الزم براي 
تامين تجهيزات و فضاهاي فيزیکي درماني در صورت شيوع ویروس در استان اندیشيده شده است.وی تصریح کرد: ناشناخته بودن رفتار 
ویروس کرونا و نداشتن داروی اختصاصی، بر هراس جهانی از این ویروس دامن زده است دکتر شيرانی با اشاره به تاریخچه شيوع کرونا 
ویروس سارس در سال ۲۰۰۲ در چين و کروناویروس مرس در سال ۲۰۱۲ افزود: هم اکنون نيز شاهد شيوع نوع دیگري از این ویروس در 
چين هستيم که به علت سرایت پذیري باال موجب نگراني جهاني شده است رئيس دانشگاه علوم پزشکی استان با اشاره به ضرورت حفظ 
آمادگی و انجام مشارکت و هماهنگی های بين بخشي براي مقابله با شيوع این ویروس افزود: برقراري آرامش و خودداري از هرگونه تنش 
و اضطراب در سطح جامعه از اهميت بسزایي برخوردار استدکتر شيرانی افزود: با توجه به درج اخبار و مطالب غير علمی و شایعات متعدد 
پيرامون موضوع، به مردم توصيه مي شود اخبار را تنها از طریق مراجع رسمي اطالع رساني پيگيري نمایندگفتنی است، کارگروه سالمت و 
امنيت غذایی استان در دوازدهمين روز از بهمن ماه ۹۸ با حضور استاندار، معاونين وي، ریاست و معاونين دانشگاه علوم پزشکي، روسا و 

نمایندگان ادارات عضو کارگروه در سالن شهيد مرداني استانداري تشکيل شد.



     ریاست

دریافت لوح تقدیرریاست دانشگاه علوم
 پزشکی شهرکرد از سوی وزیر بهداشت 

حماسه ۹ دی ماه ۸۸ ، حماسه ای ماندگار والهام
 بخش درتاریخ پرفراز و نشیب  ایران اسامی

است  تقدیر  قابل  عزیزان  این  هاي  تالش  واحد،  این  در  انساني 
بر  دقيق  های  نظارت  استمرار  لزوم  بر  تاکيد  با  شيرانی  دکتر 
خدمت  به  مشغول  مجموعه  در  سالها  که  نيروهایي  عملکرد 
دانشگاه  ها  رسالت  مهمترین  مردم  رضایت  افزود: جلب  هستند 
ها  رفتاري  بد  برخي  و  ضعيف  عملکرد  با  که  افرادي  و  است 
برخورد  شدت  به  آنها  با  بدانند  باید  نمایند،  مختل  را  هدف  این 
می  کار  درست  که  کسانی  از  صيانت  شدوی،  خواهد  قانوني 
تعهد  و  کاري  نظم  که  متخلفيني  از  معدودی  عده  مقابل  در  کنند 
اخالقي ندارند را به نوعي بر عهده پرسنل خدوم گزینش دانست.

درمانی  و  بهداشتی  پزشکی، خدمات  علوم  دانشگاه  ریاست  وبدا؛ 
این  گزینش  هسته  کارکنان  با  دیدار  در  بختياری  و  چهارمحال 
گزینش،  روز  گراميداشت  و  دیماه   ۱۵ مناسبت  به  دانشگاه 
گزینش،  حوزه  در  قانوني  هاي  خالء  برخي  وجود  به  اشاره  با 
سوي  از  ها  خالء  این  رفع  براي  کاربردي  پيشنهادات  ارائه  بر 
کرد. تاکيد  نمایند  این حوزه خدمت مي  در  ها  که سال  پرسنلي 

هسته  پرسنل  اینکه  بيان  با  شيرانی  مجيد  دکتر  وبدا؛  گزارش  به 
گزینش دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد از افرادي با سالمت نفس 
باال هستند افزود: با توجه به حجم باالي کار و تعداد محدود نيروي 

درمانی  و  بهداشتی  خدمات  پزشکی،  علوم  دانشگاه  ریاست  وبدا؛ 
چهارمحال و بختياری با کسب موفقيت در اجراي بسيج ملي کنترل 
فشار خون موفق به دریافت لوح تقدیر از سوي وزیر بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکي شدبه گزارش وبدا؛ در متن این لوح خطاب به دکتر 
مجيد شيرانی آمده است، اجرای برنامه “بسيج ملي کنترل فشار خون” 
نقطه عطفي در تاریخ برنامه هاي نظام سالمت بوده و نشانگر عزم 
ملي براي تغييرات بنيادین و شگرف در حوزه سالمت به عنوان یکي از 
محورهاي توسعه پایدار و همه جانبه مي باشدهمچنين در ادامه متن 
لوح تقدیر از سوی دکتر سعيد نمکی آمده است، با عنایت به همت واال 
و خدمات ارزشمند جنابعالي و تمامي همکاران آن دانشگاه، در اجراي 
“بسيج ملي کنترل فشار خون” از زحمات شما تشکر و قدرداني مي 
گردد. اميد است تالش و خدمت به هموطنان این مرز و بوم در سایه 

خداوند منان ، پایا و هميشگي باشد

درمانی  و  بهداشتی  خدمات  پزشکی،  علوم  دانشگاه  رئيس  وبدا؛ 
نقطه سرنوشت ساز  ماه ۸۸،  بختياری گفت: ۹ دي  و  چهارمحال 
با  که  بود  عزیزمان  تاریخي کشور  ترین مقاطع  از حساس  یکي  و 
حضور آگاهانه و برخاسته از بصيرت و متکي بر ایمان و اراده الهي 
ملت ایران ، حماسه اي ماندگار و الهام بخش را ثبت نمودبه گزارش 
دی  نهم  در  ایران  مسلمان  امت  افزود:  شيرانی  مجيد  دکتر  وبدا؛ 
ماه و در تجمع بزرگ عاشورایي یک بار دیگر قهر انقالبي خود را در 
برابر توطئه هاي جبهه باطل به نمایش گذاشتند و همراهي خود با 
نظام جمهوري اسالمي و والیت فقيه را به جهانيان اعالم نمودندوی 
در ادامه ضمن گراميداشت حماسه ۹ دی ؛ سالروز تجلی بصيرت 
افزود: مجموعه دانشگاه  ایران اسالمي  و آگاهی ملت والیت مدار 
علوم پزشکي استان ، اساتيد فرهيخته ، دانشگاهيان مومن و متعهد 
و دانشجویان فهيم و آگاه این دانشگاه، نهم دیماه ۹۸ با حضور در 
راهپيمایي پرشکوه این روز  باري دیگر دشمنان را در رسيدن به توطئه 

هاي شومشان ناکام خواهند گذاشت 

تاکید ریاست دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد بر رفع خالء های قانونی در حوزه گزینش
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     ریاست

وبدا؛ رئيس دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی چهارمحال و بختياری گفت: 
اپيدمي هراس و  با  اپيدمي کرونا  از  از ویروس کرونا پيشي گرفته و پيش  انتشار شایعات 

اضطراب در جامعه مواجه هستيم.
دکتر مجيد شيرانی صبح سومين روز از اسفندماه ۹۸ در جمع معاونين بهداشتی، درمان و غذا 
و دارو و جمعي از روسا و مدیران بيمارستان ها و متخصصين مربوطه با ابراز نگراني از شيوع 
برخي اخبار و اطالعات غلط در خصوص کرونا ویروس و ایجاد هراس و اضطراب در جامعه بر 
ضرورت اطالع رساني و آموزش صحيح در تمامي سطوح تاکيد نمود وی با بيان اینکه توجه به 
اخبار غير رسمی و بعضاً کذب موجب بی اعتمادي به مراجع رسمي اطالعاتي و بسيار مخرب و 
آسيب زا است بر نقش موثر رسانه هاي جمعي براي انعکاس اخبار درست و به موقع و کاهش 

نگراني مردم اشاره داشت.

corona virus
اخبار کووید ۱۹

دعوت مردم به حفظ آرامش، 
مردم نگران کروناویروس نباشند

به گزارش وبدا؛ دکتر مجيد شيرانی افزود: تا دوازدهمين روز از اسفندماه ۹۸، حدود ۷۰ نفر بيمار مشکوک 
ابتال به کروناویروس در مراکز درماني استان بستري و از تمامي آنها نمونه گرفته و به آزمایشگاه مرجع در 

تهران ارسال گردید. به گفته وی، از این تعداد پاسخ ۵۰ نفر واصل و تنها یک مورد مثبت گزارش گردید
وی تصریح کرد: علی رغم مساعد بودن حال بيمار، وی به دليل داشتن بيماري زمينه اي آسم و براي انجام 
اقدامات  کليه  باشد. دکتر شيرانی گفت:  بيمارستان بستري و تحت مراقبت مي  در  بيشتر  مراقبت هاي 

مراقبتی و بهداشتی و درمانی و حفاظتي براي خانواده بيمار به عمل آمده است.
اندازی ۱۵ آزمایشگاه مرجع برای انجام آزمایشات مربوط به کروناویروس در  از انجام مقدمات راه  وی 
سطح کشور خبر داد و افزود: با گسترش تعداد آزمایشگاه ها، پاسخ آزمایشات طي ۲۴ و نهایتاً تا ۴۸ 

اعالم مي شود.

وبدا؛ رئيس دانشگاه علوم پزشکی، خدمات 
بختياری  و  چهارمحال  درمانی  و  بهداشتی 
از مردم خواست با حفظ آرامش و رعایت 
نکات بهداشتي به دور از هر گونه تشویش و 
نگراني به مدیریت بحران کرونا در سطح ملي 

و پيشگيري از آن در استان کمک نمایند
به گزارش وبدا؛ دکتر مجيد شيرانی، از مردم 

خواست ؛ به شایعات توجه نکنند
وی، از اتخاذ کليه تدابير الزم برای مقابله با این 
بيماري در سطح استان خبر داد و افزود: تيم 
هاي بهداشتي و درماني دانشگاه در حال آماده 

باش هستند
دکتر شيرانی در ادامه از تشکيل ۹ کميته در 
سطح استان خبر داد و افزود: این کميته ها 
پيشگيري،  کميته  درمان،  کميته  شامل 
کميته  کروناویروس،  کنترل  و  مراقبت 
آزمایشگاه، کميته آموزش به عنوان مهم ترین 
رکن در بحث مقابله با بيماري کرونا، کميته 
روابط عمومي و رصد فضاي مجازي باتوجه به 
اخبار داغ و بعضاً غيرواقعي در فضاي مجازي، 
کميته آی تی و ثبت داده ها، کميته تدارکات 
و پشتيباني، کميته دارو و تجهيزات و کميته 

انتظامي هستند.
وی، با اشاره به اهميت رعایت نکات بهداشتی 
از سوی مردم شریف استان گفت: پس از ارائه 
نکات آموزشي و افزایش سطح آگاهي عموم 
این  از سوي  بهداشتي  نکات  رعایت  مردم، 
عزیزان براي پيشگيري از بيماري و پيگيري 
اخبار و اطالعات از سوي دانشگاه و عدم توجه 
به شایعات منتشر شده در فضاي مجازي براي 
اطمينان خاطر مردم و بازگشت آرامش به 

سطح جامعه ضروري است.
بيماري  این  از  پيشگيری  در  اول  رکن  وی، 
ویروسي را شستشوي مکرر دست ها عنوان 
کرد و افزود: رعایت فاصله با افراد داراي عالئم 
سرماخوردگي، دست ندادن به افراد، استفاده 
از دستمال کاغذي هنگام عطسه و سرفه و 
دست نزدن به چشم ها از دیگر نکات حائز 

اهميت در رعایت بهداشت فردي است.
رئيس دانشگاه علوم پزشکی چهارمحال و 
که  آنجا  از  داشت:  اظهار  ادامه  در  بختياری 
اطالع رسانی دقيق و شفاف عامل مهمي در 
کنترل این بيماري به شمار مي رود، اطمينان 
مورد  هر  تایيد  صورت  در  که  دهيم  مي 
مشکوک یا مبتال به این ویروس در سطح 
استان، بالفاصله از طریق مراجع رسمي به 

اطالع مردم عزیز رسانده شود.

درمانی  و  بهداشتی  خدمات  پزشکی،  علوم  دانشگاه  رئیس   
چهارمحال و بختیاری اولین مورد مثبت ابتا به کرونا ویروس در 
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     ریاست

تشکیل جلسه قرارگاه کرونا ویروس با حضور وزیر بهداشت و روسای دانشگاه علوم پزشکی از طریق ویدیو کنفرانس

وبدا؛ ریاست دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی چهارمحال و بختياری از تشکيل جلسه قرارگاه کرونا ویروس با حضور وزیر بهداشت، 
اعضاي شوراي معاونين و مدیران ارشد وزارت بهداشت و برقراري ارتباط ویدیو کنفرانس با روساي و معاونين بهداشت ودرمان دانشگاه هاي علوم 
پزشکي سراسر کشور خبر دادبه گزارش وبدا؛ دکتر مجيد شيرانی افزود: این جلسه در نخستين روز از اسفندماه ۹۸، در دفتر جلسات حوزه ریاست 
برگزار و ضمن تشریح اقدامات صورت گرفته در راستاي پيشگيري و کنترل کروناویروس، بر لزوم حفظ آمادگي دانشگاه ها براي مدیریت بحران 
تاکيد شد وی تصریح کرد: وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در این جلسه با اشاره به انعکاس برخی شایعات در خصوص ميزان شيوع کرونا 
و تعداد فوتي هاي ناشي از آن اظهار داشت : تنها مرجع رسمي اخبار مرتبط با این بيماري سخنگوي وزارت بهداشت و درگاه هاي خبري مورد تایيد 
این وزارت مي باشد وی افزود: دکتر نمکی همچنين اطالع رسانی و آموزش در تمامی سطوح را از اولویت هاي وزارت بهداشت عنوان کرد و افزود: با 
توجه به عدم شناسایي کانون اصلي ویروس ضمن انجام بررسي ها در این زمينه، نکات مراقبتي و اطالع رساني ها در سطح وسيع در حال انجام و 
نمونه گيري از افراد مشکوک با جدیت در حال انجام استـ  به گفته وی، در ادامه روسای دانشگاه ضمن طرح سواالت و بيان دیدگاه ها و نظراتشان 

پيرامون نحوه مقابله و کنترل کرونا ویروس، گزارش اقدامات صورت گرفته در سطح استان ها را بيان نمودند.

درمانی  و  بهداشتی  خدمات  پزشکی،  علوم  دانشگاه  رئيس  وبدا؛ 
چهارمحال و بختياری گفت: دارو و تجهيزات پزشکي مورد نياز براي 
مقابله با کرونا ویروس در این استان به قدر کافي تامين شده است به 
گزارش وبدا؛دکتر مجيد شيرانی در دهمين روز از اسفندماه سال ۹۸ 
در نشست با فعاالن فضای مجازی چهارمحال و بختياري با بيان اینکه، 
ماسک مورد نياز بيماران و کادر درماني به اندازه کافي دراختيار مراکز 
درمان قرار داده مي شود افزود: کروناویروس یک بيماري چند وجهي 
است که عالوه بر نظام بهداشت و درمان، سایر ارگان ها را درگير کرده 
استرئيس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد افزود: اهميت کووید۱۹ به 
دليل نوظهور بودن و رفتار اپيدميولوژیک متغير آن است دکتر شيرانی 
با اشاره به اینکه کروناویروس بيماری با شدت کشندگي پایين و ميزان 
سرایت باال است، ادامه داد: در بحث مقابله با این بيماري زیرساخت ها 
و فضاي فيزیکي سيستم بهداشتي و درماني، پرسنل آموزش دیده 

به لحاظ روحي، رواني و حرفه اي و تجهيزات بهداشت فردي همچون 
ماسک، مواد ضدعفوني کننده و... حائز اهميت استدکترشيرانی با بيان 
اینکه در حال حاضر روزانه ۱.۵ ميليون ماسک در کشور توليد مي شود و 
این ميزان توليد روز به روز در حال افزایش است اظهار داشت: تجهيزات 
مورد نياز براي مقابله با بيماري کروناویروس در چهارمحال و بختياري 
ذخيره شده است اما باید مصرف این تجهيزات مدیریت شودرئيس 
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد خاطرنشان کرد: خوشبختانه تاکنون 
وضعيت استان در بحث کروناویروس مثبت بوده است اما باید خود را 

برای مدیریت هر شرایطي آماده کنيم.
دکترشيرانی اضافه کرد: باید تالش کنيم تا چهارمحال و بختياری دیرتر 
به کروناویروس آلوده شود تا ضمن کاهش شدت بيماري از اثرگذاري                                                                                                                   

ویروس کاسته شود. 

دارو و تجهیزات پزشکی برای مقابله با کروناویروس در چهارمحال و بختیاری فراهم است
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    معاون 

توسعه مدیریت 

و برنامه ریزی

رمز سامتی تحرک بدنی است

معاون توسعه مدیریت منابع و برنامه ریزی دانشگاه 
علوم پزشکی شهرکرد، با اشاره به تغيير سير بيماري 
ها از واگير به غير واگير و سبقت بيماري هایي همچون 
سرطان ها از سایر بيماري هاي تهدید کننده سالمت، 
تحرک را از رموز حفظ سالمتي عنوان کرد وی تصریح 
کرد: با توجه به تراکم جمعيتی، بحث آپارتمان نشينی 
و کارمندي و کاهش تحرک و فعاليت هاي فيزیکي 
افراد، شاهد رشد بي رویه آمار مبتالیان به بيماري 
هاي غير واگير هستيم. وی در ادامه ضمن زنده نگه 
داشتن یاد و خاطره شهدای گرانقدر انقالب اسالمی، 
و  حرم  مدافع  شهدای  مقدس،  دفاع  سال  هشت 
مدافعين وطن، یاد و خاطره بنيانگذار انقالب اسالمي 
را گرامي داشت و افزود: یاد و خاطره دلير مرداني 
همچون سردار دلها، شهيد حاج قاسم سليماني این 
چهره ماندگار جهاني هميشه در اذهان باقي خواهد 
اداره  رئيس  از  همچنين  فرد  صالحی  دکتر  ماند. 
خدمات پشتيبانی و تالش دست اندرکاران برگزاری 
مسابقات ورزشي ویژه ایام اهلل دهه فجر تقدیر نمود 
به گفته وی، این مسابقات در ۱۰ رشته شامل پنج 
رشته ویژه برادران و پنج رشته برای خواهران با حضور 
بيش از یکهزار نفر برگزار و بيش از یکصد و ۵۰ نفر 
به عنوان برگزیدگان این مسابقات در آئين اختتاميه 
جام ورزشي سردار سپهبد شهيد حاج قاسم سليماني 

مورد تجليل قرار گرفتند.

علم  تولید  و  امید  قدرت،  استقال، 
دستاوردهای فعالیت های پژوهشی است

ریزی  برنامه  و  منابع  مدیریت  توسعه  معاون  وبدا؛ 
دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درماني 
چهارمحال و بختياري، استقالل، قدرت، اميد و توليد 
علم را از جمله دستاوردهاي فعاليت هاي پژوهشي 
عنوان کرد به گزارش وبدا؛ دکتر علی ضامن صالحی 
فرد در مراسم گراميداشت هفته پژوهش در جمع 
معاون، مدیران و پژوهشگران برتر دانشگاهی، ضمن 
تقدیر از تالش هاي صورت گرفته در زمينه ارتقاء و 
بر  افزود:  دانشگاه  تحقيقاتي  هاي  فعاليت  توسعه 
اساس استانداردهاي تعریف شده هم اکنون دانشگاه 
به لحاظ پژوهشي داراي جایگاه مطلوبي است وی 
با  نمی شد مگر  این موفقيت حاصل  کرد:  تصریح 
دانشجویان،  علمي،  هيئت  اعضای  همت  و  تالش 
و  معاونين  مسئولين،  آن  راس  در  و  کارشناسان 
مدیران دانشگاه ، دکتر صالحی فرد، با اشاره به ارتقاء 
سطح دانشگاه از بين دانشگاه های تيپ ۳ در زمينه 
پژوهشی به دانشگاه هاي تيپ ۲ اظهار داشت: اميد 
است با تالش مضاعف فعالين این عرصه در این سطح 
نيز دانشگاه همچون گذشته خوش بدرخشد و در 
عرصه هاي داخلي، بين المللي و خارجي حائز رتبه 

هاي برتر شود.

دیدار معاون توسعه مدیریت منابع و برنامه 
ریزی با مهندسین شاغل در ستاد دانشگاه 

به مناسبت روز مهندس
ضامن  علی  دکتر  دیدار  این  در  وبدا؛  گزارش  به 
تقدیر  و  مهندس  روز  تبریک  ضمن  فرد  صالحی 
آرزوي  عزیزان  این  یکایک  براي  پرسنل  زحمات  از 

سالمتي و توفيق روز افزون نمود.
وی همچنين در ادامه در گفت و گو با پرسنل مدیریت 
منابع فيزیکي طرح هاي عمراني و نظارت دانشگاه 
ضمن شنيدن نقطه نظرات و پيشنهادات آنها اظهار 
داشت : باید با برنامه ریزي پتانسل و ظرفيت موجود 

در مجموعه به کارگيري شود.
دکتر صالحی فرد با اشاره به حساسيت، تراکم باال و 
حجم کاری زیاد در این واحد افزود: پاسخ گویي به 
مطالبات و انتظارات دانشگاه از این بخش نيازمند 

مدیریت زمان مي باشد.
معاون توسعه مدیریت منابع و برنامه ریزی دانشگاه 
در پایان از پيشنهاد مدیر منابع فيزیکي طرح هاي 
عمراني و نظارت دانشگاه مبني بر برگزاري جلسات 
مشترک با حضور مسئولين و کارشناسان این واحد 
براي تبادل نظر و ارائه راهکارهاي موثر براي تسریع 
و  امور  به  رسيدگي  و  محوله  وظایف  انجام  روند 
شناسایي نقاط قوت و تقویت آن و برطرف نمودن 

کاستي ها استقبال نمود.

مدیر هسته گزینش دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد نيز در این دیدار به ورود نيروهاي جدید 
استخدامي و تعداد باالي پرونده ها و کمبود نيروي انساني در این واحد اشاره داشت سيد 
محمد احمدی افزود: ۷ بند در گزینش افراد استخدامی لحاظ می شود که افراد را در ابعاد 
مختلف مورد ارزیابي قرار مي دهد  به گفته وی، از ابتدای سال ۹۷ تا کنون پرونده بيش از ۹۰۰ 
نيرو در هسته گزینش دانشگاه مورد بررسی قرار گرفته است  وی، با اشاره به اینکه معرفی 
نيروها جهت انجام مراحل گزینش صرفاً از سوی معاونت توسعه دانشگاه انجام مي شوند، از 
مدیران خواست در اعمال قوانين و مفاد مندرج در قرارداد ها از ارجاع پرونده هاي غير مرتبط 
به هسته گزینش جلوگيري نمایند  احمدی درادامه بحث اضافه شدن بند مربوط به ارزیابی 
عملکرد افراد برای تصميم گيري در خصوص ادامه روند همکاري آنها با مجموعه و یا فسخ 
قرارداد همکاریشان را پيشنهاد نمود  احمدی همچنين پيشنهاد اضافه شدن برخی پارامترها 
در آزمون های استخدامی و انجام ارزیابي تخصصي از افراد حين استخدام را مطرح نمود مدیر 
هسته گزینش دانشگاه در پایان با بيان اینکه حجم پرونده های گزینش در سال هاي اخير 

افزایش ۳ برابري داشته است خواهان حمایت مسئولين از این واحد شد.

پرسنل هسته گزینش باید الگوی تمام عیار در دانشگاه باشند

وبدا؛ معاون توسعه مدیریت منابع و برنامه ریزی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در دیدار با 
کارکنان هسته گزینش دانشگاه به مناسبت گراميداشت روز گزینش)۱۵ دیماه( گفت: کارکنان 
مدیریت گزینش دانشگاه باید بعنوان الگوهاي تمام عيار به لحاظ اعتقادي و عملکردي باشندبه 
گزارش وبدا؛ دکتر علی ضامن صالحی فرد افزود: شاغلين هسته گزینش دانشگاه با توجه به 
وظيفه کاری که به آنها سپرده شده است نقش مهمي در ورود افرادي متعهد و مسئوليت پذیر 
به مجموعه ایفا مي نمایندوی در ادامه ضمن عرض خداقوت و تقدیر از زحمات کارکنان این 
حوزه بر ضرورت افزایش تعامل و ارتباطاتشان با مسئولين دانشگاه تاکيد و پيشنهاد تشکيل 
جلسات مدون و بررسي مسائل مربوط به گزینش و بازخوردها در سطح دانشگاه و در بين 
مردم را مطرح نمود دکتر صالحی فرد افزود: با شناسایی نقاط قوت و تقویت آنها و رفع نقاط 
ضعف، قطعاً می توان در راستای انجام قضاوت درست بهتر عمل نمود وی در ادامه با این 
توصيه به کارکنان هسته گزینش دانشگاه که در همه امور تنها خداوند و رضایت او را مد نظر 
قرار بدهند و با او معامله نمایند از آنها خواست با مجهز شدن به سالح هاي علمي و اعتقادي و 

عملکردي از ورود هرگونه ضعف وخدشه اي به عملکرد این حوزه پيشگيري نمایند.
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    معاون 

توسعه مدیریت 

و برنامه ریزی

تاکید معاون توسعه مدیریت و برنامه ریزی دانشگاه 
علوم پزشکی شهرکرد بر استفاده از ظرفیت  سمن ها  

نهاد و  از سازمان هاي مردم  برنامه ریزی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در جمع اعضای تعدادي  وبدا؛ معاون توسعه مدیریت منابع و 
موسسات خيریه سالمت استان بر استفاده از ظرفيت این عزیزان در ترویج فرهنگ خود مراقبتي و ارتقاء دانش سالمت تاکيد نمودبه گزارش 
وبدا؛ دکتر علی ضامن صالحی فرد ضمن تقدیر از زحمات و فعاليت های فعالين اجتماعي بویژه انجمن، و سمن ها و موسسات خيریه 
فعال در حوزه سالمت خاطر نشان کرد: در شرایط ایده آل و آرماني وزارت بهداشت و دانشگاه هاي علوم پزشکي با بکاري گيري تمام توان 
و امکاناتشان، تنها در تحقق ۲۵ تا ۳۰ درصد اهداف حوزه سالمت موثر هستندوی تصریح کرد: از پایين ترین تا باالترین سطوح خدمت 
رساني در حوزه سالمت تنها قادر به مدیریت بخش کوچکي از مسائل مربوط به حوزه سالمت هستند و مابقي این مسائل به کمک مردم، 
نهاد ها و موسسات و انجمن ها و همکاري و هماهنگي بين بخشي و برون بخشي باز مي گرددوی اظهار داشت: مردم بيش از ۵۰ درصد 
در تامين سالمت خود نقش آفرینی می نمایند وی با تاکيد بر لزوم ارائه آموزش های الزم در زمينه خود مراقبتی و ارتقاء سطح دانش و 

سواد سالمت جامعه افزود: مردم باید در کنار همه مسائل روزمره بخشي از وقت خود را به حفظ سالمتشان اختصاص دهند
دکتر صالحی فرد از انسان سالم بعنوان محور توسعه پایدار یاد کرد و افزود: برای شتاب بخشيدن به پيشرفت و توسعه کشور باید سالمت 
مردم همواره مد نظر قرار گرفته و آموزش هاي سالمت محور بطور مستمر در تمامي سطوح جامعه ارائه شودوی، با اشاره به سابقه طوالنی 
فعاليت سمن و موسسات اجتماعی افزود: فعالين این عرصه ها بصورت خودجوش، بصورت غير سياسي و غيرانتفاعي و بدون هيچ چشم 
داشت و توقعي و بعنوان همراهان و بازوان توانمند براي دستيابي به اهداف متعالي جامعه فعاليت مي نمایند. گفتنی است، کارگاه آموزشی 
ویژه سازمان های مردم نهاد و موسسات خيریه سالمت استان در پانزدهمين روز از بهمن ماه ۹۸ در سالن اجتماعات معاونت غذا و داروي 

دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد برگزار شد
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دفرت

نهادمنایندگی 

مقام معظم 

رهربی

وجه تمایز انقاب اسامی ایران با انقاب 
های دیگر تعلق آن به همه اقشار است
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دفرت

نهادمنایندگی 

مقام معظم 

رهربی

PH: Lorem ipsum
Edited: Lorem ipsum
Written: Lorem ipsum

وبدا؛ معاون دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: وجه تمایز انقالب اسالمی ایران با دیگر انقالب 
ها در دنيا، تعلق آن به همه اقشار جامعه است  به گزارش وبدا؛ احمد رضا حجت االسالم و المسلمين خليليان در جشن چهل و یکمين 
سالگرد پيروزي شکوهمند انقالب اسالمي افزود: انقالب هاي سایر نقاط جهان همچون انقالب کبير فرانسه، انقالب چين و روسيه منعطف 
به گروه هاي خاصي از سرمایه داران، کشاورزان و احزاب هستند، ولي انقالب اسالمي ایران، برگرفته از خواست و اراده همه مردم و اقشار 
است  افزود: رژیم شاهنشاهی در امور خود، اصول را کنار گذاشته و به فروع پرداخته و بدعت ها را جایگزین سنت ها نموده بود  وی تصریح 
کرد: اعمالی همچون نماز که مصادق تمام خوبی ها است به غفلت سپرده شد و شهوت ها و زمينه آن بسط و گسترش یافته بود وی در 

ادامه متذکر شد، باید تالش کرد که فرع و بدعت جای اصول و سنت ها را نگيرد 
حجت االسالم و المسلمين خليليان در ادامه اظهار داشت: باید تالش کرد تا مدیرانی شایسته به منصب برسند و با درایت و تعقل و تامل 

گام بعدي انقالب را محکم برداشته و یک گام دیگر به تمدن اسالمي نزدیک شویم
گفتنی است، جشن چهل و یکمين سالگرد پيروزی شکوهمند انقالب اسالمی در بيست و یکمين روز از بهمن ماه ۹۸ با حضور ریاست و 
معاونين دانشگاه و دانشکده ها، مراکز بهداشتي و درماني، اساتيد ،  اعضاي هيات علمي،  دانشجویان و کارکنان در سالن همایش هاي ابن 

سيناي مجتمع رحمتيه برگزار شد
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دفرت

نهادمنایندگی 

مقام معظم 

رهربی

شهدا پاک زندگی می کنند و در محضر الهی پاک وارد می شوند مراسم گرامیداشت شهیدان سردار سپهبد سلیماني و ابو مهدي المهندس و 
همراهان ایشان  در مسجد پیامبر اکرم )ص( دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد

ویژگى  از  شهرکرد،  پزشکى  علوم  دانشگاه  در  رهبرى  معظم  مقام  نمایندگى  نهاد  دفتر  مسئول  وبدا؛ 
شوند می  حاضر  پاك  نیز  الهی  محضر  در  عزیزان  این  افزود:  و  اشاره  آنان  پاك  زندگی  به  شهدا  هاي 
به گزارش وبدا؛ حجت االسالم و المسلمین دکتر ابراهیم باغشنى در جمع شرکت کنندگان در مراسم گرامیداشت شهیدان 
سردار سپهبد سلیمانی و ابو مهدي المهندس و همراهان ایشان در مسجد پیامبر اکرم (ص) دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 
افزود: از ویژگی هاي دیگر شهید این است که در هر مکان و اجتماعی حضور دارند آن مکان و اجتماع به برکت حضورشان 
پاك است  وى با بیان اینکه خون شهدا پر برکت و تاثیر گذار است افزود: براى اینکه انقالب منطقه اي شود همچنان راه شهدا 
ادامه خواهد داشت. وى خاطر نشان کرد: روزى اسرائل با ایجاد داعش در منطقه خیال کشاندن جنگ پشت مرزهاى ایران را 
در سر می پروراند حال آنکه به برکت خون مقدس شهداي مدافع حرم، اسرائیل امروز منفور و از سوي رزمندگان همیشه در 
صحنه و جبهه مقاومت تهدید می شود. حجت االسالم و المسلمین دکتر باغشنى تصریح کرد: خون شهید همواره در خروش 
است و در طول تاریخ همیشه حیات بخش و الهام بخش بوده و خواهد بود و راه شهدا همواره ادامه خواهد داشت. مسئول دفتر 
نهاد نمایندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه علوم پزشکى شهرکرد با بیان اینکه جهاد و مهاجرت هر دو در قرآن مورد اشاره 
قرار گرفته است افزود: آنجا که جهاد و مهاجرت هر دو مطرح باشد مهاجرت مقدم است چرا که مهاجرت تزکیه روحی و روانی 
می خواهد. وى اضافه کرد: شاید دفاع از وطن از سوى هر آرمان گرایى و فرد وطن دوستى انجام شود اما وقتی خارج از مرزها 
صورت می گیرد مرزهاي اعتقادي را شامل می شود. وى گفت: هجرت یعنى ملتزم بودن به مرزهاى اعتقادى که میهن دوستی 
را در پی خواهد داشت. وى در پایان راه امام و شهدا را پر رهرو و یاد و نامشان را جاودان دانست و براى حفظ رهبر فرزانه 
در پناه صاحب الزمان (عج) دعا نمود. گفتنى است، مراسم سوگوارى و گرامیداشت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانى 
دانشجویان  اساتید،  دانشگاه،  مسئولین  حضور  با  دیماه  از  روز  پانزدهمین  در  ایشان  همراهان  و  المهندس  مهدي  ابو  شهید  و 
و کارنان همزمان با نماز ظهر و عصر در مسجد پیامبر اکرم(ص) مجتمع رحمتیه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد برگزار شد



دفرت

نهادمنایندگی مقام 

معظم رهربی

پیام ریاست و مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد به مناسبت 

وبدا؛ ریاست و مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در پيامي مشترک،حماسه 
دکتر  المسلمين  و  االسالم  و حجت  شيرانی  مجيد  دکتر  پيام  متن  در  وبدا؛  گزارش  اندبه  داشته  گرامي  را  دي  نهم  ماندگار 
با والیت است و بدون شک بي نظيرترین  ابراهيم باغشني آمده است؛ حماسـۀ ماندگار نهم دي روز بصيرت و ميثاق امت 
حرکت مردمي تاریخ انقالب اسالمي در حفاظت از نظام مقدس جمهوري اسالمي و آرمان هاي انقالب اسالمي ایران بوده که 
فصلي جدید از بصيرت، هوشياري، دشمن شناسي، غيرت دیني و انقالبي، دفاع از والیت و والیتمداري مردم مسلمان ایران 
را در صحيفه تاریخ مبارزات رقم زد. در ادامه متن این پيام آمده است؛ اینجانبان بعنوان اعضای کوچکی از مجموعه فهيم و 
والیت مدار علوم پزشکي شهرکرد از یکایک دانشجویان، اساتيد و پرسنل خدوم دانشگاه که با حضور هرچه باشکوه خود در 
راهپيمایي نهم دیماه، برگ زریني دیگر بر دایره افتخارات نظام اسالمي و جامعه دانشگاه افزودند تقدیر و سپاسگزاري مي نمائيم
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دفرت

نهادمنایندگی 

مقام معظم 

رهربی

وبدا؛ مسئول دفتر نهاد نمایندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه علوم پزشکى شهرکرد، از برگزارى برنامه دو روزه ضیافت اندیشه اساتید 
در این دانشگاه خبر داد . به گزارش وبدا؛ حجت االسالم و المسلمین دکتر ابراهیم باغشنى افزود: این برنامه به مدت دو روز در تاریخ 18 
لغایت 19 دیماه 98 با حضور حجت االسالم و المسلمین دکتر سید حسن اسالمی اردکانی از اساتید گروه دین پژوهشی دانشگاه ادیان 
و مذاهب برگزار می گردد. وى در ادامه با اشاره به شهادت سردار سپهبد سلیمانى و ایجاد جنبش و شور در کشور افزود: وعده انتقام از 
شب گذشته آغاز و آخرین واکنش ها حاکى از تغییر سیاست هاي آمریکا در انجام هرگونه اقدام جنگ طلبانه و متخاصمانه علیه ایران 
است. وى در ادامه از اساتید حاضر در برنامه بعنوان نخبگان جامعه خواست پشتوانه فکرى اقدامات صورت گرفته را تقویت نمایند. حجت 
االسالم و المسلمین دکتر باغشنى با اشاره به تالش دشمن براى تفرقه افکنى بر تقویت اتحاد و وحدت ملت بویژه جامعه دانشگاهیان و 
فرهیختگان تاکید کرد. به گفته وى، در ادامه این جلسه بیانیه جمعى از اساتید دانشگاه ها در پی شهادت سردار دلها حاج قاسم سلیمانی 
قرائت و با مشت هاي گره خورده با سر دادن شعار مرگ بر آمریکا اساتید و اعضاي هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی استان یک صدا 
نفرت و انزجار خود را فریاد زدند. وى تصریح کرد: در ادامه نیز این بیانیه به امضاي ریاست دانشگاه، معاونین و حاضرین در جلسه رسید.

برنامه دو روزه ضیافت اندیشه اساتید در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد برگزار شد



دفرت

نهادمنایندگی 

مقام معظم 

رهربی

وبدا؛ مسئول نهاد نمایندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه علوم پزشکى شهرکرد، از اعطاى بن 750 هزار تومانى خرید کاال به 
زوج هاي جوان در جشن ازدواج دانشجویی خبر دادبه گزارش وبدا؛ حجت االسالم و المسلمین دکتر ابراهیم باغشنى با اشاره 
به برگزارى جشن ازدواج دانشجویى، ویژه زوج هاي دانشجوي استان در بیست و نهمین روز از بهمن ماه 98 در سالن همایش 
هاي ابن سیناي مجتمع رحمتیه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد افزود: عالوه بر بن خرید کاال، زوج هاي متقاضی با معرفی از 
سوي یکی از فروشگاه هاي وسایل خانگی به بانک می توانند مبلغ 100 میلیون ریال وام جهت خرید جهزیه دریافت نمایند به 
گفته وى، در این جشن بیش از 200 زوج دانشجو که تاریخ عقدشان از فروردین ماه 97 لغایت دیماه 98 می باشد از دانشگاه 
هاي استان شامل: دانشگاه شهرکرد، علوم پزشکی، آزاد ، پیام نور و فرهنگیان با حضور مسئولین ارشد استان ، دکتر مجید 
شیرانی رئیس دانشگاه علوم شهرکرد، حجت االسالم سعید صفی مسئول نهاد نمایندگی رهبري در دانشگاه هاي استان، معاون 
دانشجویی و امور فرهنگی و برخی از معاونین و مدیران دانشگاه، جمعی از مسئوالن دانشگاهی استان، خانواده زوج هاي دانشجو 
و دانشجویان برگزار شد. به گفته وى، در بازه زمانى مذکور قریب به 300 زوج دانشجو در سامانه ازدواج دانشجویى ثبت نام 
نموده اند که از این تعداد، 40 دانشجو از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد هستند. وى تصریح کرد: در این مراسم 
ضمن اجراى برنامه هاى شاد و متنوع آموزشى و فرهنگی و اجراي تئاتر و برگزاري مسابقه ي جذاب با حضور زوج هاي جوان، 

خطبه عقد یکی از زوج هاي دانشجو خوانده شد

اعطای بن ۷۵۰ هزار تومانی خرید کاال به زوج های جوان در جشن ازدواج دانشجویی

 ۷۵۰ بن  اعطای 

خرید  تومانی  هزار 

های  زوج  به  کاال 

جشن  در  جوان 
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وبدا؛ مدیر روابط عمومى و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکى شهرکرد، از موفقیت این دانشگاه در کسب رتبه هاي برتر در 
حوزه هاي مختلف ارزیابی بسیج ملی کنترل فشار خون در سطح کشور خبر داد. به گزارش وبدا؛ سید على درخشان افزود: 
دانشگاه علوم پزشکى استان در ارزیابى کلى از اجراي ”بسیج ملی کنترل فشار خون“ موفق به کسب رتبه چهارم در بین 65 
دانشگاه و دانشکده علوم پزشکی کشور شد. به گفته وى، این دانشگاه در بحث عملکرد، نسبت جمعیت هدفى که فشار خون 
آنها اندازه گیرى شده و در دو بخش سامانه ها و ایستگاه ها ثبت شده اند نیز موفق به کسب رتبه دوم گردید. وى از دریافت 
لوح تقدیر ریاست دانشگاه از دست وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکى در آئین تجلیل از دست اندرکاران بسیج ملی 
کنترل فشار خون با حضور مقام عالی وزارت، دکتر نوبخت رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس خبر داد و افزود: این 
مراسم در هفتمین روز از دیماه 98 در سالن همایش هاي رازي دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد. وى در پایان خاطر 
نشان کرد: بسیج ملى کنترل فشار خون، از 27 اردیبهشت ماه سال جارى آغاز شده و تا 15 تیر ماه ادامه یافت و در نتیجه 
آن، فشارخون 30 میلیون و 550 هزار نفر مورد سنجش قرار گرفته و 2 میلیون و 600 هزار بیمار جدید مبتال به پرفشاري 
خون، شناسایی شدند. همچنین در این کمپین، حدود 8 میلیون نفر بیمار در معرض ابتال به فشار خون نیز شناسایی شد

کسب رتبه برتر دانشگاه علوم پزشکی در اجرای بسیج ملی کنترل فشار خون
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جزایرى از توزیع 622 هزار و 80 قرص فرو سولفات در مدارس 
ویتامین  مگادوز  حمایتى  برنامه  افزود:  و  داد  خبر  دخترانه 
دیگر  از  دبیرستانی  دوم  و  اول  متوسطه  دختران  در  دى3 
برنامه هایی است که با همکاري آموزش و پرورش در حال 
اجرا است.وى ادامه داد: به تعداد 38هزار و 880 دانش آموز 
دختر متوسطه اول و دوم دبیرستان در کلیه شهرستانهاى 9 
گانه تحت پوشش 100 درصدى قرار دارند. جزایرى گفت: 
در این برنامه نیز برنامه حمایتى ویتامین دى3 به مدت 9 ماه 
( هر ماه یک عدد پرل 50 هزار واحدي ویتامین دى3) براي 
راستا349  همین  در  داد:  ادامه  وى  شود.  می  اجرا  دختران 
هزارو 920 عدد پرل ویتامین دى3 در مدارس استان توزیع 
در  بختیارى  و  چهارمحال  استان  بهداشت  مرکز  رئیس  شد. 
ادامه به اجراى برنامه یک وعده غذاى گرم در روستامهدها 
با همکاري سازمان بهزیستی استان اشاره داشت و افزود: در 
لردگان 950 نفر، در شهرکرد 299 نفر، در بن 60 نفر، در 
کوهرنگ 600 نفر، در فارسان 500 نفر، در بروجن 110 نفر، 
در کیار 170 نفر، و در سامان و اردل به ترتیب جمعیت200 
و 250 نفري تحت پوشش این برنامه قرار گرفته اند. جزایرى 
 5 زیر  تغذیه  سوء  به  مبتال  کودکان  حمایتى  برنامه  گفت: 
سال نیز با همکاري کمیته امداد امام (ره) در حال برگزاري 
را  برنامه  پوشش  تحت  سال   5 زیر  کودکان  تعداد  وى  است 
هاى  بسته  اهداء  افزود:  و  کرد  اعالم  کودك   400 و  دوهزار 
آلونى140،   ،500 تعداد  به  اردل  در  ماهیانه  تغذیه  مصوب 
شلمزار90،  سامان30،  بن84،   ،4 بروجن   ،  140 بازفت 
شهرکرد25،  میانکوه50،  ناغان70،  فالرد150،  فارسان70، 
است. بوده  مورد  منج130  و  لردگان600   ،  300 کوهرنگ 

بختیارى  و  چهارمحال  استان  بهداشت  مرکز  رئیس  وبدا؛ 
گفت: برنامه هاى مداخله اى تغذیه با همکاري بنیاد علوي 
با حمایت تغذیه اي از یک هزار و 600 مادر باردار در استان 
در حال اجرا است. به گزارش وبدا؛ سید راشد جزایرى افزود: 
و  زایمان  از  پس  ماه   6 تا  باردارى  چهارم  ماه  از  برنامه  این 
سبد  وى،  گفته  به  دهد.  می  پوشش  را  ماه   12 مجموع  در 
غذایى مشتمل بر 14 ماده غذایى شامل: برنج، مرغ، تن ماهى 
شهرستان  در  تفکیک  به  کرد:  تصریح  وى  باشد.  می   ... و 
کوهرنگ  باردار،  مادر   400 اردل  باردار،  مادر   500 لردگان 
شهرستان  در  و  باردار  مادر   160 بروجن  باردار،  مادر   230
هاى کیار و بن به ترتیب 160 و 150 مادر باردار سبد غذایی 
دریافت می نمایند. سرپرست معاونت بهداشتى دانشگاه علوم 
مغذیها را از دیگر برنامه  یارى ریز  پزشکى شهرکرد، مکمل 
هاي جاري در راستاي انجام مداخالت تغذیه اي برشمرد و 
ویتامین  مولتی  فولیک،  اسید   ، آهن   ) باردار  مادران  افزود: 
مینرال حاوي 150 میکروگرم ید) را تا هنگام زایمان دریافت 
با  سال،   2 زیر  کودکان  کرد:  تصریح  جزایرى  نمایند..  می 
اولویت زیر یکسال مولتی ویتامین، آهن دریافت می نمایند. 
 D ویتامین  مکمل  مصرف  به  توصیه  همچنین  گفت:  وى 
مطابق با دستورالعمل انجام مى شود. وى در خصوص برنامه 
حمایتى آهن یارى در دختران متوسطه اول و دوم دبیرستانی 
کلیه  در  داشت:  اظهار  نیز  پرورش  و  آموزش  همکاري  با 
شهرستانهاي 9 گانه، دختران متوسطه اول و دوم دبیرستان 
به تعداد 38هزارو 880 دانش آموز دختر تحت پوشش 100 

درصدي قرار گرفته اند
به گفته وى، برنامه به مدت 16 هفته و هر هفته دریافت یک 

اجرای برنامه حمایتی تغذیه مادران باردار و شیرده برای یکهزار و ۶۰۰ مادر باردار 
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خراسان  گلستان،  مرکزي،  یزد،  فارس، 
اولویت دوم  در  که  البرز  و  تهران  شمالي، 
و با خطر متوسط دسته بندي شدند، اجرا 
شد و براي کودکان متولد سال ۹۵ به بعد 
کم  هاي  )استان  کشور  هاي  استان  سایر 
خطر من جمله استان ما( از بهمن ۱۳۹۸ 
اقدام مي شود تا برنامه واکسيناسيون فلج 

اطفال به روال عادي خود برگردد.
آخرین  کرد:  نشان  خاطر  ادامه  در  وی 
سال  در  کشور  اطفال  فلج  بيماری  مورد 
کشور  از  آن  ویروس  که  داد  رخ   ۱۳۷۹
پاکستان وارد کشور شده بود و بعد از آن 
رخ  کشور  در  بيماري  این  از  موردي  هيچ 
فلج  بيماري  از  کشور  بودن  پاک  و  نداده 
جهاني  سازمان  تایيد  به  سال  هر  اطفال 
بهداشت رسيده است. جزایری با اشاره به 
اجرای برنامه واکسن تزریقی فلج اطفال از 
پنجم بهمن ماه جاری براي کليه متولدین 
برنامه  این  افزود:  بعد  به   ۱/۱/۱۳۹۵
هاي  خانه  و  پایگاهها  مراکز،  تمامي  در 

بهداشت در سطح استان اجرا مي گردد

آغاز مرحله دوم تزریق واکسن فلج اطفال در چهارمحال و بختیاری همزمان با ۱۶ استان از پنجم بهمن ماه ۹۸

اجرای برنامه حمایتی تغذیه مادران باردار 
باردار  مادر   ۶۰۰ و  یکهزار  برای  شيرده  و 
معاونت  سرپرست  وبدا؛  چهارمحالي 
شهرکرد  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی 
اجرای  از  استان  بهداشت  مرکز  رئيس  و 
اطفال در  فلج  تزریق واکسن  مرحله دوم 
استان همزمان با ۱۶ استان دیگر از پنجم 

بهمن ماه ۹۸ خبر داد.
به گزارش وبدا؛ سيد راشد جزایری افزود: 
اطفال  فلج  تزریقي  واکسيناسيون  طرح 
براي متولدین یکم فروردین ۱۳۹۵ به بعد 

در استان اجرا مي شود.
وی خاطر نشان کرد : واکسن فلج اطفال 
تزریقی  و  )قطره(  خوراکی  صورت  دو  به 
توليد و تجویز مي شود و هر دو نوع این 

واکسن، کاربردي و موثر هستند.
برای  ابزار  بهترین  اینکه،  بيان  با  جزایری 
اطفال،  فلج  بيماري  بروز  از  پيشگيري 
است  بيماري  این  عليه  واکسيناسيون 
فلج  خوراکي  واکسن  کشور  در  افزود: 
اطفال که توليد موسسه سرم سازي رازي 
است، همچنان در ۶ نوبت از بدو تولد تا ۶ 

سالگي استفاده مي شود.
سازمان  سال ۱۳۹۴،  در   : داد  ادامه  وی 
دنيا  کشورهای  همه  به  بهداشت  جهانی 
کنند،  می  استفاده  خوراکی  واکسن  از  که 
توصيه کرد به منظور آمادگي براي مراحل 
نوبت  یک  اطفال،  فلج  کني  ریشه  نهایي 
برنامه  به  را  اطفال  فلج  تزریقي  واکسن 

واکسيناسيون کودکان اضافه کنند.
و  توصيه  این  به  بنا  کرد:  تصریح  وی 
از  سازي  ایمن  کشوری  کميته  مصوبه 
شهریور ۱۳۹۴ یک نوبت واکسن تزریقي 
برنامه  به  ماهگي   ۴ سن  در  اطفال  فلج 
معمول واکسيناسيون کودکان اضافه شد.

با  گفت:  استان  بهداشت  مرکز  رئيس 
توجه به مصوبه فوق، مقدار نياز در دنيا به 
شدت افزایش یافت و شرکت های توليد 
کننده که متعهد به تامين نياز شده بودند، 

همه  تامين  و  خود  تعهدات  به  نتوانستند 
واکسن مورد نياز عمل نمایند. لذا در اوایل 
سال ۹۵ ، تامين این واکسن براي حدود 
۴۲ کشور در دنيا با مشکل مواجه شد که 

یکي از این کشورها، ایران بود.
جزایری افزود: با وجود تمام این کمبودها 
در سال ۹۵، در پرخطر ترین مناطق کشور 
کشورهاي  با  همجوار  هاي  استان  یعنی 
افغانستان، پاکستان و استان هاي پر تردد 
مهاجر از این دو کشور شامل استان هاي 
خراسان جنوبي، خراسان رضوي، سيستان 
و بلوچستان، هرمزگان، کرمان و قم تزریق 
ادامه  ماهگي   ۴ در  اطفال  فلج  واکسن 
امکان  ها  استان  سایر  براي  ولي  یافت 
تامين واکسن تزریقي فلج اطفال به دليل 

کمبود جهاني این واکسن، ممکن نبود.
وزارت  های  پيگيری  با  کرد:  اضافه  وی 
در  واکسن  توليد  نسبی  بهبود  و  بهداشت 
از  تامين و  سطح جهاني، واکسن مجدداً 
شهریور ۹۷ همه کودکان در سن ۴ ماهگي 
واکسن تزریقي فلج اطفال را عالوه بر سایر

واکسن ها دریافت مي نمایند
به  توجه  با  همچنين  داشت:  اظهار  وی 
 ، دنيا  در  واکسن  توليد  محدودیت  ادامه 
تامين واکسن مورد نياز براي همه استان 
هاي کشور ميسر نبود، لذا این برنامه در 
زمستان ۱۳۹۷ براي متولدین سال ۹۵ به 
اصفهان،  بوشهر،  استان   ۹ در  ساکن  بعد 

هفتاد و دومین
گزارش سازمان
بهداشت جهانی

۲۰۱۹
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وبدا؛ مدیر گروه مبارزه با بیماری های مرکز بهداشت استان چهارمحال و بختیاری، 
از آغاز برنامه واکسن تزریقي فلج اطفال از پنجم بهمن ماه ۹۸ در استان خبر داد

توسط  آن  مجدد  تزریق  از  پیشگیري  و  کردن  چک  بمنظور  واکسن  تزریق  براى  افزود:  سیب  سامانه  در  تزریقى  موارد  ثبت  بر  تاکید  با  وى 
واکسیناتور، والدین الزاماً باید کارت واکسن فرزندان خود را به همراه داشته باشند

مدیر گروه مبارزه با بیمارى هاى مرکز بهداشت استان، با اشاره به تاریخچه برنامه تصریح کرد: در سال 1988 مجمع عمومی بهداشت در ژنو 
ریشه کنی فلج اطفال تا سال 2000 را تصویب و در سال 1974 سازمان جهانی بهداشت استفاده از واکسن خوراکى فلج کودکان را به عنوان 

جزئی از برنامه گسترش ایمن سازي توصیه کرد.  
وى ادامه داد: این واکسن به دلیل اثر بخشى باال، ارزانى، سهولت استفاده و ایجاد ایمنی مخاطی، براي سال هاي طوالنی به عنوان واکسن 

انتخابی در برنامه ریشه کنی فلج اطفال به کار رفته است.
رئیسى از اهداف مرحله نهایى برنامه به تسریع در ریشه کنی فلج اطفال، بهبود پوشش واکسیناسیون روتین و تکمیلی، ارتقاي نظام مراقبت فلج 
شل حاد، برقراري نظام مراقبت محیطی، برقراري نظام مراقبت پولیو در بیماران نقص ایمنی اشاره داشت و افزود: اضافه کردن واکسن تزریقی 

فلج اطفال، آمادگی براي مرحله پس از ریشه کنی فلج اطفال و مهار آزمایشگاهی از دیگر اهداف مرحله نهایی است
مدیر گروه مبارزه با بیمارى هاى مرکز بهداشت استان اظهار داشت: به دنبال کمبود جهانى، سازمان جهانى بهداشت کشورها را بر اساس خطر 

به 4 گروه تقسیم کرد و کشورهایی که در گروه 1 و 2 قرار گرفته بودند، پرخطر بوده و در اولویت دریافت واکسن قرار گرفته بودند
به گفته وى، بر اساس این تقسیم بندى ایران در گروه 3 قرار گرفت و همراه با 41 کشور دیگر با کمبود واکسن مواجه شد 

رئیسى خاطر نشان کرد: ایران اولین کشور در بین 42 کشور متاثر از کمبود بود که توانست مجدداً واکسن را براى همه کودکان، در سال 1397 
برقرار نماید  وى اظهار داشت: به دلیل محدودیت تولید جهانى، امکان تامین همه واکسن مورد نیاز در سال 97 میسر نبود 

وى در خصوص دسته بندى استان ها براى دریافت واکسن تزریقى فلج کودکان نیز گفت : از شهریور 94 واکسن در برنامه ایمن سازي همه 
کودکان وارد شد و در   بهار سال 1395 بدنبال کمبود جهانی واکسن، ایران جزو کشورهاي با ریسک پایین قرار گرفت و دسترسی واکسن 

محدود شد
رئیسى تصریح کرد: استان ها به 3 دسته با توجه به خطر بیمارى فلج اطفال طبقه بندى شدند و استان هاي مرز مشترك با افغانستان و 

پاکستان پرخطر بودند و لذا واکسن برایشان ادامه یافت.
به گفته وى، مجدداً از شهریور 97 در همه استان ها واکسن 4 ماهگى برقرار شد و استان هاى یک سوم میانی با ریسک کمتر با بهبود نسبی 

دسترسی به واکسن در زمستان 97 پوشش داده شدند.
وى افزود: استان هاى یک سوم غربى کشور که چهارمحال و بختیارى نیز جزء آن محسوب می گردد با کمترین ریسک، در زمستان 98 پوشش 
داده می شوند  مدیر گروه مبارزه با بیمارى هاى مرکز بهداشت استان اظهار داشت: انتظار مى رود تا قبل از سال 1399 همه کودکان متولد 

یکم فروردین 95 لغایت یکم خرداد 97 یک نوبت واکسن تزریقى فلج کودکان دریافت کرده باشند 
رئیسى ادامه داد: در ایران در 4 ماهگى تجویز مى شود و در صورت مراجعه تاخیري کودك پس از 4 ماهگی، در اولین مراجعه تزریق می شود
وى نحوه تزریق واکسن تزریقى فلج کودکان را عضالنى ( ترجیحاً ) یا زیر جلدي و در ویال هاي تک دزي و 5 دزي عنوان کرد و در خصوص 
شرایط نگهداري واکسن بر نگهداري واکسن در شرایط 2-8 درجه سانتی گراد و ضمن تاکید بر مراقبت از یخ زدن واکسن، مدت نگهداري و 

استفاده از آن را تا 28 روز پس از بازشدن اعالم کرد.
وى در ادامه اظهار داشت، از شبکه ها انتظار مى رود، از سامانه سیب تعداد و اسامى کودکان متولد 95/1/1 به بعد که واکسن تزریقى فلج اطفال 
دریافت نکرده اند، استخراج نمایند  رئیسى افزود: همچنین باید دریافت واکسن مورد نیاز با هماهنگی قبلی صورت بگیرد وى اضافه کرد: برنامه 

ریزى به نحوى انجام شود که تا پایان سال جارى کلیه کودکان واجد شرایط واکسینه شوند و ثبت آمار در سامانه سیب شود.

به گزارش وبدا؛ احمد رئیسى با بیان اینکه از سال 97 موردى از ابتال به فلج اطفال 
در کشور گزارش نشده است افزود: این برنامه در راستاي تکمیل واکسیناسیون 
صورت  کودکان  سازي  ایمن  و  جهانی  سطح  در  اطفال  فلج  کنی  ریشه  بمنظور 
کودك   700 و  هزار   41 حدود  شود  مى  بینى  پیش  وى،  گفته  به  پذیرد.  می 
چهارمحالى مشمول این برنامه شود .وى تصریح کرد: واکسن مورد نیاز تامین و 

در مراکز، پایگاه ها و خانه هاى بهداشتی سطح استان توزیع شده است
رئیسى، تعداد کل مشمولین برنامه واکسن تزریقى فلج اطفال در کشور را حدود 

یک میلیون و 250 هزار نفر اعالم کرد
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وبدا؛ سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، از برگزاری جلسه هماهنگی برنامه ریزی براي هفته ي ملي سالمت مردان 
ایران خبر داد به گزارش وبدا به نقل از روابط عمومی شبکه؛ سيد راشد جزایری افزود: این جلسه با هدف برنامه ریزي براي هر چه بهتر برگزار 
کردن برنامه هاي این هفته در نوزدهمين روز از بهمن ماه سال جاري در دفتر معاون بهداشتي برگزار شد وی ادامه داد : با توجه به شعار 
هفته ی سالمت مردان امسال که “ محيط کار سالم، کارکنان سالم “ می باشد، در این جلسه بر برنامه ریزي براي انجام معاینات شغلي 
کارکنان تاکيد شد وی، به برنامه ریزی برای حضور متخصص اورولوژیست در برنامه رادیویي صدا و سيما و ارائه مطلب در مورد سرطانهاي 
شایع مردان و کارشناس طب کار براي ارائه مطلب براي آشنایي با طب کار اشاره کرد وی تصریح کرد: هفته ی سالمت مردان ایران از ۱ 

اسفند ماه سال جاری آغاز و تا تاریخ ۷ اسفند ماه ادامه دارد

جلسه هماهنگی هفته ی ملی سامت مردان ایران برگزار شد
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مدیر گروه سامت خانواده، جمعیت و مدارس معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
 از اعام روز شمار هفته سامت مردان )سما( خبر داد

به گزارش وبدا به نقل از روابط عمومی معاونت بهداشتی ؛ دکتر پوران خلفيان افزود: بحران سالمت مردان در تمام دنيا به عنوان یک بحران خاموش 
سالمت تلقی مي شود و کشورهاي مختلفي موضوع ارتقاي سالمت مردان را به طور جدي در دستور کار قرار داده اند وی تصریح کرد: ایران یکی از 
۴ کشوری است که بيش از یک دهه برنامه سالمت مردان را دنبال کرده است به گفته وی، مردان مرگ و مير باالتر و طول عمر کوتاهتری نسبت به 
زنان به دالیل مشابه دارند و مشکالت و مواجهات و عوامل خطر اختصاصی متعددی نيز سالمت آنان را تهدید مي کند وی اضافه کرد: از طرف دیگر 
از خدمات بهداشتی درمانی کمتری بهره مند می گردند و در چنين شرایط آگاهي ، حمایت و عمل به عنوان اصلي ترین راهکارهاي رفع بحران فوق 
مي تواند جامعه مردان را نيز از حداقل مواهب سالمت بهرمند سازد وی ادامه داد: در سال جاری با توجه به اهميت نقوش مولد مردان در دوره ی 
پنجره جمعيتی “ سالمت مردان در محيط کار “ با تاکيد بر آموزش پيشگيرانه در خصوص بيماریهاي آنان از قبيل سرطانهاي مردان ، تروماي ناشي از 
حوادث، ناباروري مردان و ... به عنوان موضوع اصلي هفته ي مذکور انتخاب شده است دکتر خلفيان ادامه داد: تا بدین وسيله سالمت جمعيت کثير 
مردان شاغل کشور اعم از کارمندان، کارگران ، صنوف و ... در بخش کشاورزی و خدمات در ار گانهاي دولتي و غير دولتي را که ممکن است فرصت 
هاي کافي براي دسترسي به خدمات سالمت نداشته باشد مدنظر قرار داده و مشارکت آنان را با همکاري همه جانبه دستگاهها، سازمانها و مراکز 
مختلف براي ارتقاي سالمت جلب نماید  مدیر گروه سالمت خانواده، جمعيت و مدارس معاونت بهداشتی دانشگاه، شعار انتخاب شده برای هفته 

مذکور را “ محيط کار سالم ، کارکنان سالم “ عنوان کرد و افزود: عناوین هفته نيز با همين محوریت نامگذاري شده است
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corona virus
اخبار کووید ۱۹

تشکیل کارگروه سامت و امنیت غذایی استان با محوریت ویروس کرونا

وبدا؛ رئيس مرکز بهداشت استان چهارمحال و بختياری از تشکيل کارگروه سالمت و امنيت غذایي استان با محوریت ویروس کرونا خبر داد
وي،  معاونين  استاندار،  حضور  با   ۹۸ ماه  بهمن  از  روز  دوازدهمين  در  کارگروه  این  افزود:  جزایری  راشد  سيد  وبدا؛  گزارش  به 
شد تشکيل  استانداري  مرداني  شهيد  سالن  در  کارگروه  عضو  ادارات  نمایندگان  و  روسا  پزشکي،  علوم  دانشگاه  معاونين  و  ریاست 

وی در ادامه با اشاره به تاریخچه کوروناویروس ها افزود: کرونا ویروس ها یکی از علل مهم سرماخوردگي، چندان در نزد جامعه بهداشت و 
درمان جهان جدي تلقي نمي شدند تا در سال ۲۰۰۲ که کروناویروس سارس به عنوان یک گونه جدید کروناویروس توانستند از خفاش 
به گربه چيني منتقل شده و از آن به انسان انتقال یابد و باعث بيماري تنفسي شدید شوند وی درصد کشندگی این ویروس را ۱۰ درصد 
ناپدید شد  جزایری گفت: در سال ۲۰۱۲ کروناویروس جدید کشف شد  تابستان ۲۰۰۳ این ویروس بطور کلي  افزود: در  اعالم کرد و 
که باعث مرگ یک پيرمرد عربستاني در جده شد و به نام کروناویروس مرس ناميده شد که از خفاش به شتر و به انسان منتقل شد
وی افزود: این کروناویروس ۷ سال است که همچنان در عربستان و کشورهای عربی حاشيه خليج فارس و شترهاي پاکستان وجود دارد

وی در خصوص عالئم بالينی آن با بيان اینکه بسياري از بيماراني که تاکنون شناسایي شده اند خفگي داشته اند افزود: سندرم شبه آنفوالنزا 
و سندرم شدید تنفسي از عالئم آن است وی اضافه کرد: از حدود ۶۰۰ مورد اول تنها ۹ مورد فوت شده تاکنون گزارش شده است اما برای 
قضاوت هنوز زود است  رئيس مرکز بهداشت استان گفت: سازمان جهانی بهداشت درسوم بهمن ماه جاری اگر چه اعالم شرایط اضطراری 
بهداشتی بين المللي را زود دانست اما رصد شرایط و به دست آوردن اطالعات بيشتر را الزم دانست و در نهایت در یازدهم بهمن ماه اعالم 
شرایط اضطراري نمود. وی از اقدامات انجام شده در سطح کشور به تهيه دستورالعمل تشخيص، درمان و مراقبت بيماری کروناویروس جدید 
۲۰۱۹ و ارسال این دستورالعمل به دانشگاه ها، تامين اجتماعي، هالل احمر، نيروهاي مسلح، بهزیستي، نظام پزشکي و ریاست کميسون 
بهداشت و درمان مجلس و تهيه برنامه عملکرد مراقبت مرزي و پيگيري مسافران بيمار خفيف بازگشتي از چين تا ۲ هفته در کشور اشاره 
داشت. جزایری، تشکيل جلسه بين بخشی “آمادگی بيمارستاني- تشخيصي- درماني” با واحدهاي اورژانس پيش بيمارستاني ، اورژانس 
بيمارستاني ، مدیریت بيمارستاني، مدیریت بيماري ها ، تشخيص آزمایشگاهي و تشکيل جلسه هماهنگي تيم پاسخ سریع جهت آمادگي 
کامل را از دیگر اقدامات انجام شده در کشور برشمرد. سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، در ادامه با بيان برخی 
از انتظارات مطرح شده پيرامون پيشگيري از شيوع ویروس کرونا پرداخت و افزود: حمایت همه جانبه از برنامه هاي تيم هاي بهداشتي 
درماني در برنامه پيشگيري و پاسخ به کروناویروس جدید و انجام هماهنگي بين بخشي در سطح استان از جمله این انتظارات است

با  همچنين  گفت:  سالمت  جامع  خدمات  مراکز  در  شاغل  پزشکان  سالمت،  مراقبين  دانش  ارتقاء  بر  تاکيد  ضمن  وی، 
شد. رسانده  ها  دستگاه  مدیران  و  استاني  ارشد  مسئولين  اطالع  به  موضوع  این  غذایي  امنيت  و  سالمت  کارگروه  تشکيل 
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بختياري  و  چهارمحال  بهداشت  مرکز  بيماری هاي  با  مبارزه  و  پيشگيری  مدیرگروه  وبدا؛ 
ارائه  براي  گفت:  است،  کرونا  بيماري  با  مقابله  در  رکن  بزرگ ترین  آموزش  اینکه  بيان  با 
در  خون  فشار  کمپين  مشابه  و  شود  استفاده  موجود  پتانسيل هاي  همه  از  باید  آموزش 
رئيسی  احمد  وبدا؛  گزارش  شودبه  تشکيل  کرونا  با  مقابله  پایگاه هاي  باید  شهرها  همه 
گفت: همه  تشکيل شد،  کروناویروس  با محوریت  که  بحران  کميته  اضطراری  در جلسه 
این خصوص  در  الزم  آموزش هاي  و  گيرد  قرار  مدنظر  باید  کرونا  بيماري  انتقال  راه هاي 
بهداشت چهارمحال  بيماری هاي مرکز  با  به مردم داده شود.مدیرگروه پيشگيری و مبارزه 
زده  دامن  غيرتخصصي  موضوعات  به  اخبار  برخي  در  بعضاً  اینکه  به  اشاره  با  بختياري  و 
مي شود، ادامه داد: از ارائه آمار، ارقام و اطالعاتي که صرفاً براساس ذهنيات است خودداري 
باشد پزشکي  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  اطالعيه هاي  براساس  باید  آمار  شود، 

آموزش بزرگ ترین رکن مقابله با بیماری کرونا

آنچه درباره محلول های گندزدایی باید بدانید
درخصوص  بنایی  بهمن  وبدا؛  گزارش  به 
مردم  گفت:  گندزدایی  محلول های  توزیع 
محلول هاي  دریافت  براي  مي توانند 
 ۱ شماره  بهداشت  مرکز  به  گندزدایي 
بهداشت  و مرکز  بهداشت شماره ۳  مرکز 
سالمت  مدیرگروه  کنند.  مراجعه  منظریه 
بهداشتی  معاونت  کار  و  محيط  بهداشت 
اشاره  با  شهرکرد  پزشکی  علوم  دانشگاه 
کلر  شامل  گندزدایي  محلول های  اینکه  به 
براي  مردم  افزود:  است  ژاول  آب  و  مادر 
ظرف  گندزدایي  محلول هاي  این  دریافت 
باشند.  داشته  همراه  مخصوص  بطري  یا 
همين  از  شهروندان  کرد:  خاطرنشان  وی 
محلول های  دریافت  برای  می توانند  امروز 
گندزدایي به مراکز پيش بيني شده مراجعه 
کنند. بنایی با تاکيد بر اینکه مناسبت ترین، 
جهت  ماده  دسترس ترین  در  و  بهترین 
عنوان  است،  وایتکس  سطوح  گندزدایي 
کرد: وایتکس را باید به نسبت یک به ۵۰ 
ترکيب کرد، به این صورت که یک قسمت 
محلول و ۵۰ قسمت آب باشد. مدیرگروه 

معاونت  کار  و  محيط  بهداشت  سالمت 
شهرکرد  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی 
از محلول آب  استفاده  کرد: طریقه  اضافه 
و وایتکس جهت تميز کردن سطوح به  این 
زده  محلول  در  را  پارچه  که  است  صورت 
و روي سطح به سمت جلو کشيده شود، 
نيازي نيست سطح را با پارچه خشک کرد 
دقيقه   ۱۰ از  بعد  سطح  دهند  اجازه  باید 
کلر  از  اگر  کرد:  تصریح  وی  شود.  خشک 
مادر استفاده می شود به دليل خورندگی و 
که  بود  مراقب  باید  محلول  این  رنگ بری 
محلول روي لباس نریزد، همچنين باید از 

دسترس کودکان نيز دور باشد

تاکید استاندار بر درج اخبار مرتبط با ویروس کرونا از طریق مراجع رسمی

با  بختياری،  و  چهارمحال  استاندار  وبدا؛ 
اشاره به درج اخبار بعضاً نادرست و برخی 
کرونا  ویروس  با  مرتبط  ها  پراکنی  شایعه 
از طریق  اخبار  درج  بر  در فضاي مجازي، 

مراجع رسمي تاکيد کرد.
کارگروه  در  عباسی  اقبال  وبدا؛  گزارش  به 
از  همچنين  غذایی،  امنيت  و  سالمت 
جلسه  تشکيل  با  خواست  فرمانداران 
کسب  به  نسبت  ها  شهرستان  سطح  در 
آمادگي الزم براي مقابله با هرگونه شيوع 

ویروس کرونا اقدام نمایند
علوم  دانشگاه  مسئولين  از  همچنين  وی 
پزشکی استان خواست ، راه های پيشگيري 
از  و  درستي  به  کرونا  ویروس  انتشار  از 
عباسی  شود.  اطالع رساني  مختلف  طرق 
انتشار  از  جلوگيری  منظور  به  همچنين 
ویروس کرونا و کاهش استرس و نگرانی 
علوم  دانشگاه  مسئولين  از  استان  مردم 
نظر  از  بهره گيري  با  خواست  پزشکي 
متخصصان و کارشناسان مربوطه، از طریق 
راه هاي  در خصوص  و مطبوعات  رسانه ها 
نمایند.  رساني  اطالع  ابتال  از  پيشگيري 
استاندار چهارمحال و بختياری، با تاکيد بر 
خدمات رسان  دستگاه های  همه  آمادگی 
استان،  در  بين بخشي  هماهنگي  ایجاد  و 
اجرایي  دستگاه هاي  تمامي  کرد:  تصریح 
خدمات رسان  دستگاه هاي  ویژه  به  استان 
رصد  با  و  باشند  داشته  را  الزم  آمادگي 
هماهنگي  ایجاد  و  استان  وضعيت 
بين بخشي زمينه هاي انتشار ویروس کرونا 

را به حداقل برسانند.
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بهداشتی

وبدا؛ رئيس مرکز بهداشت چهارمحال و بختياری گفت : کمپين مقابله با کروناویروس در این استان تشکيل و اصلي ترین و مهم ترین کار این 
کمپين  بحث اطالع رساني و آموزش است

به گزارش وبدا؛ سيد راشد جزایری در جلسه اضطراری کميته بحران که با محوریت کروناویروس تشکيل شد، گفت: بالفاصله بعد از اعالم و تایيد 
وجود بيماري کرونا در قم، تيم واکنش سریع در چهارمحال و بختياري تشکيل شد

رئيس مرکز بهداشت چهارمحال و بختياری با اشاره به اینکه پنج نفر در کشور براثر این بيماري جان خود را از دست دادند، حدود ۳۰۰ نفر مبتال 
به این بيماري شدند و چهار استان درگير این بيماري هستند، افزود: باید تدابير الزم براي افرادي که از استان هاي درگير به بيماري کرونا وارد استان 
مي شود اندیشيده شود. وی با بيان اینکه در راستای ساماندهی اقدامات درخصوص کروناویروس در ستاد مراقبت، کنترل و پيشگيري دانشگاه 
علوم پزشکي شهرکرد تشکيل ۹ کميته مصوب شد، ادامه داد: این کميته ها شامل کميته درمان، کميته پيشگيري، مراقبت و کنترل کروناویروس، 
کميته آزمایشگاه، کميته آموزش به عنوان مهم ترین رکن در بحث مقابله با بيماري کرونا، کميته روابط عمومي و رصد فضاي مجازي باتوجه به 
اخبار داغ و بعضاً غيرواقعي در فضاي مجازي، کميته ای تی و ثبت داده ها، کميته تدارکات و پشتيباني، کميته دارو و تجهيزات و کميته انتظامي 
هستند. جزایری خاطرنشان کرد: هيچ بيمارستانی در چهارمحال و بختياري نباید بدون نيروي بهداشت محيط باشد، این موضوع باید از طریق 
رؤساي مراکز بهداشت در شهرستان ها رصد شود. رئيس مرکز بهداشت چهارمحال و بختياری اضافه کرد: مقرر شد کمپين مقابله با کروناویروس 

تشکیل کمپین مقابله با کروناویروس در چهارمحال و بختیاری

در این استان تشکيل شود، اصلي ترین و مهم ترین کار این کمپين ها بحث اطالع رساني و آموزش است. وی با تاکيد بر اینکه افراد عادی 
نياز به زدن ماسک ندارند اما افراد بيمار یا آنهایي که در اورژانس، مراکز شبانه روزي، مراکز بهداشتي درماني و پزشکاني که مکرر با بيماران 
در ارتباط هستند باید از ماسک استفاده کنند، عنوان کرد: پيشنهاد مي شود، به مدت ۲۰ تا ۳۰ روز در یکي از سالن هاي مهم شهرها، به ویژه 
شهرهاي بزرگ و پرجمعيت نحوه شست شو دست ها، نحوه و شرایط سرفه و عطسه و.... به مردم آموزش داده شودجزایری تصریح کرد: 
مراکز استعمال قليان باید سریعاً تعطيل شود این مراکز در بحث شيوع بيماري کرونا بشدت موثر است، همچنين ناوگان عمومي شهري 
باید توسط تيم هاي بهداشت محيط و شهرداري ها ضدعفوني شوند. رئيس مرکز بهداشت چهارمحال و بختياری با اشاره به اینکه آموزش 
و پرورش بسيار مهم است، دانش آموزان، معلمان و انجمن اوليا و مربيان در بحث آموزش پدران و مادران بسيار اثرگذار هستند، گفت: 
بهداشت محيط در مراکز آموزشي بسيار مهم است. وی تاکيد کرد: نيروی آزمایشگاهی با مهارت و دوره  دیده باید وظيفه نمونه گيري از موارد 
مشکوک را به عهده داشته باشند، مراکز شبانه روزي در آمادگي کامل باشند و محتوي و پيام هاي آموزشي توسط ادارات به کارکنان ارائه شود



معاونت 

بهداشتی

وبدا؛ رئیس مرکز بهداشت استان چهارمحال و بختیارى و سرپرست 
معاونت بهداشتى دانشگاه علوم پزشکى شهرکرد، استعمال قلیان 

را راهی براي انتقال کرونا ویروس 2019 برشمرد
به گزارش وبدا؛ سید راشد جزایرى از دستور دادستان استان براى 
ممنوعیت فعالیت مراکز عرضه قلیان و جمع آوري قلیان ها خبر 
این  انتقال  از  پیشگیري  براي  خواست:  مردم  از  ادامه  در  و  داد 
ویروس تا حد امکان از استفاده مشترك از وسایل این چنینی خود 
طریق  از  الزم  هاى  آموزش  ارائه  از  همچنین  وى،  نمایند.  داري 
کارشناسان بهداشت محیط در مراکز تجمعى مانند مدارس، ناوگان 
گندزدایی  و  عفونی  ضد  نحوه  خصوص  در  عمومی  نقل  و  حمل 
سطوح خبر داد و افزود: از مردم می خواهیم از حضور در اماکن 
تجمعی خودداري نمایند. جزایرى همچنین به مردم توصیه کرد: 
تا حد امکان از لمس نمودن سطوح عمومى خوددارى و از زدن 
و  دهان  گوش،  ها،  چشم  صورت،  به  نشده  استریل  هاي  دست 
مخاط بینی خودداري نمایند. به گفته وى، به زودى کمپین هاى 
اطالع رسانى در خصوص نحوه پیشگیري و مقابله از کرونا ویروس 
در سطح شهر فعال و آموزش هاي الزم بصورت چهره به چهره به 

مردم ارائه می شود

وبدا؛ رئیس گروه تغذیه معاونت بهداشتى دانشگاه علوم پزشکى 
تغذیه  با  را  بدن  ایمنی  سیستم  بتوانیم  چه  هر  گفت:  شهرکرد 
بیماري ها  به  ابتال  خطر  معرض  در  کمتر  کنیم  تقویت  مناسب 
با  کلیج  ا...  عنایت  وبدا؛  گزارش  به  می گیریم.  قرار  کرونا  مثل 
اشاره به اینکه باید سیستم ایمنی بدن را با غذاهایی که حاوي 
ویتامین هاي C، A و D هستند باال ببریم، افزود: بهترین منبع 
توصیه  آن ها  روزانه  مصرف  که  هستند  مرکبات   C ویتامین 
هستند  سبزیجات  مرکبات  از  بعد  اینکه  بیان  با  وى،  می شود. 
منبع  پیاز  افزود:  می روند،  به شمار   C ویتامین  خوب  منبع  که 
دیگر ویتامین C است که به صورت خام می تواند مصرف شود. 
کلیج از دیگر ویتامین هایى که می تواند سیستم ایمنی بدن را 
تقویت نماید به ویتامین A اشاره داشت و افزود: این ویتامین در 
سبزیجاتی که برگ تیره دارند مثل اسفناج یافت می شود. وى، 
سبزیجات با رنگ هاى زرد و نارنجى مثل هویج و کدو حلوایی را 
از دیگر منابع سرشار از ویتامین A برشمرد. رئیس گروه تغذیه 
معاونت بهداشتى دانشگاه علوم پزشکى شهرکرد گفت: شیر یکی 
مورد  غذایی  مواد  همه  که  است  غذایی  ماده هاي  کامل ترین  از 
نیاز بدن را دارا است. وى در ادامه متذکر شد، شیر منبع کامل 
پروتئین و کلسیم است و توصیه مى شود در روز حداقل دو واحد 
کم چرب  و  جوشیده  پاستوریزه،  شیر  از  باید  حتماً  ولی  مصرف 

استفاده شود

با تغذیه صحیح به جنگ کرونا برویم

استعمال قلیان راهی برای انتقال کرونا ویروس
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عضویت ۱۸۰۰ پرستار در سازمان نظام پرستاری استان چهارمحال و بختیاری

وب دا؛ رئيس سازمان نظام پرستاری استان چهارمحال و بختياری، ضمن تبریک فرار رسيدن ميالد حضرت زینب کبري )س( 
و روز پرستار خدمت تمامي فعالين و زحمتکشان این حرفه افزود: هم اکنون ۱۸۰۰ نفر از پرستاران استان عضو سازمان 
هستند و بيش از نيمي از اعضاء فعال هستند. به گزارش وب دا؛ بهرام مرادی، به پيگيری های این سازمان براي احقاق حقوق 
پرستاران اشاره داشت و افزود: تا کنون چندین جلسه با حضور اعضاي شوراي اداري استانداري، نمایندگان مجلس شوراي 
اسالمي، ریاست دانشگاه علوم پزشکي، روسا و مدیران بيمارستان ها تشکيل و مطالبات پرستاران بطور جد در حال پيگيري 
است. وی تصریح کرد: از دیگر اقدامات صورت گرفته در شش ماهه اول سال در نظام پرستاری شهرکرد می توان به دیدار 
هيئت مدیره نظام پرستاري با ریاست و معاونت توسعه دانشگاه علوم پزشکي و بحث و تبادل نظر در خصوص تخصيص 

کمک هزینه مالي براي احداث ساختمان نظام پرستاري،  پرداخت اضافه کار پرستاران و طرح هاي پرستاري اشاره کرد



27

معاونت درمان

محوری  نقش  به  اشاره  با  بختياری  و  چهارمحال  استاندار  وبدا؛ 
از این قشر بعنوان ستون بهداشت و  پرستاران در نظام سالمت، 

درمان نام برد
به گزارش وبدا؛ اقبال عباسی در پيامی با تبریک و گراميداشت روز 
بهداشت  اصلي  ستون  عنوان  به  حرفه  این  در  شاغل  از  پرستاران 
و درمان کشور نام برد. وی در متن این پيام آورده است؛ حرفه 
پرستاری، ترکيب عجيبي است، از یک سو دانش، معرفت، تجربه 
و  مهرباني  عطوفت،  رحمت،  دیگر،  سوي  از  و  دارد  را  مهارت  و 
مراقبت را پشتوانه خدمات خود قرار داده است. در ادامه این پيام 
بزرگ  از  تاسی  با  اسالمی  ایران  پرستاران  امروز  است؛  آمده  نيز 
در  را  از صبر  نمونه اي   ، کبري )س(  زینب  عالم، حضرت  پرستار 
مسير نظام سالمت کشور به نمایش گذاشته اند و به عنوان ستون 
اصلي بهداشت و درمان، زحمات و خدمات شبانه روزي این قشر 
ادامه  در  استاندار  نيست.  پوشيده  کسي  بر  فداکار  و  زحمتکش 
نام گذاری چنين روز خجسته ای بنام روز پرستار را، افتخاری بزرگ 
و نشان گر اهميت این حرفه مقدس دانسته و این روز را فرصت 
ارزش  با  مجاهدت  و  ایثار  خدمات،  به  نهادن  ارج  براي  مغتنمي 
به  جامعه  در  زینبي  ارزش هاي  ترویج  و  پرستار  زحمتکش  قشر 
و  چهارمحال  استاندار  است.  کرده  عنوان  پرستاران  ميان  در  ویژه 
بختياری در پایان خاطر نشان کرد: اینجانب ضمن تبریک ميالد با 
سعادت الگوي صبر و عشق و ایثار، حضرت زینب)س( و روز پرستار 
و  تقدیر  مراتب  بدینوسيله  تالش،  پر  پرستاران  تمامي  محضر  به 
ارزنده این قشر شریف  از زحمات و مجاهدت هاي  را  تشکر خود 
ابراز داشته و توفيق روزافزون همه پرستاران زحمتکش را از درگاه 
پرستاران  از  تجليل  آئين  در  عباسی  دارم.  متعال مسالت  خداوند 
برگزیده استان نيز در دانشگاه علوم پزشکی با بيان اینکه پرستاران 
داشته  اظهار  دارند  برعهده  مهمي  رسالت  نظام سالمت  ارتقاي  در 
مردم  و  بيماران  با  مستقيمي  ارتباط  که  آنجا  از  پرستاران  است، 
دارند با روحيه گذشت و ایثار خود مي توانند در ارتقاي شاخص هاي 
ایفا نمایند. وی همچنين یادآور شد،  نظام سالمت نقش مهمي 
ایثارگري  و  صداقت  با  و  بيدار  و  پاک  وجدان های  با  پرستاران 
این نقش و  ارزش  انسان ها تالش مي کنند و  براي سالمت  خود 
جایگاه باید بيش از پيش براي مردم تبيين شود. وی تصریح کرد: 
یکي  زینب)س(  حضرت  خود  واالی  الگوی  از  تاسی  با  پرستاران 
دارند.  بر عهده  را  فعاليت هاي بشري  از حساس ترین و مهمترین 
عباسی، صفات مهربانی، عطوفت و احساس همدردی را از صفاتی 
برشمرد که قابل سنجش نيست اما یک پرستار متعهد، سرشار از 
این ویژگي ها است و نه تنها طبابت مي کند بلکه در کاهش آالم 

بيماران نيز موثر واقع مي شود.
والدت  سالروز  تبریک  با  بختياری همچنين  و  چهارمحال  استاندار 
حضرت زینب)س(، به ایثارگري هاي این بانوي مکرم اسالم اشاره 
راه  بانوي گرامي اسالم در تداوم  این  کرد و گفت: بي شک نقش 

امام حسين)ع( و احياي اسالم بي بدیل است

وبدا؛ نماینده ولی فقيه در استان و امام جمعه شهرکرد ضمن تبریک 
با  از زحمات این قشر فرهيخته،  روز پرستار به پرستاران و تقدیر 
اشاره به نقش محوري این عزیزان در تامين سالمت و حفظ جان 
افراد از آنان خواست خدا محور حرکت نمایند و براي ارائه بهترین 

خدمت به کارشان باور داشته باشند
به گزارش وبدا؛ حجت االسالم و المسلمين محمد علی نکونام در 
مراسم  در  کنندگان  در جمع شرکت  دیماه ۹۸  از  روز  یازدهمين 
تجليل از پرستاران برگزیده استان در دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد 
با اشاره به رشادت هاي حضرت زینب کبري )س( در مراقبت و 
برابر ظلم  الحسين )ع( در  اباعبد اهلل  قيام  بازماندگان  از  نگهداري 
یزیدیان گفت: نامگذاري والدت این بانوي بزرگ به نام روز پرستار 
در  عزیزان  این  بدیل  بي  نقش  و  پرستاران  ویژه  جایگاه  از  نشان 
حفظ سالمت جامعه دارد. وی ، ایمان و خدامحوری را از عوامل 
خدمات رساني  و  حرفه  این  سختی های  بر  پرستاران  غلبه  مهم 
افزود:  و  کرد  عنوان  اسالمي  جمهوري  نظام  در  مردم  به  مطلوب 
بي شک الگوگيري از این بانوي مکرم اسالم خانم زینب کبري )س( 
رمز موفقيت فعاالن این عرصه است. وی، خدمت پرستاران را به 
یک  جان  نجات  گفت:  و  دانست  بشریت  عالم  به  مثابه خدمت 
بيمار خدمت به تمام عالم و نجات تمام بشریت است و پرستاران 
باید قدر جایگاه خود را بدانند. حجت االسالم و المسلمين نکونام 
تصریح کرد: پرستاران به مراتب رسالتی سخت تر از پزشکان برعهده 
دارند و باید تا حد ممکن با رفع مسائل و مشکالت این قشر در 

بهبود عملکرد پرستاران گام برداشت
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وبدا؛ اولين عمل جراحی همزمان و مقارن با ایام اهلل دهه مبارک فجر و در هجدهمين روز از بهمن ماه ۹۸ در مرکز آموزشی درمانی ولي عصر 
)عج( بروجن انجام شد

به گزارش وبدا؛ متخصص جراحی عمومی و پزشک معالج اولين بيمار تحت جراحی در این بيمارستان، ضمن تبریک ایام گراميداشت چهل 
و یکمين سالگرد پيروزي شکوهمند انقالب اسالمي و بهره مندي مردم شریف شهرستان از این خدمت افزود: بيمارستان ۳۲۹ تخت خوابي با 
فضایي مدرن و تجهيزات پيشرفته نه تنها در حد بيمارستان هاي خصوصي در سطح کالن شهرها، بلکه در حد بيمارستان هاي اروپایي، امروز در 
اختيار شهروندان بروجني قرار گرفت. دکتر آیت ا... احمدی افزود: بعد از ۳۲ سال خدمت امروز یکی از لذت بخشترین و بهترین اعمال جراحي 
خود را در یکي از مجهزترین اتاق عمل ها انجام داده و ضمن تقدیر از ریاست دانشگاه علوم پزشکي، ریاست و مدیریت بيمارستان و تمامي 
دست اندرکاراني که با تالش و پيگيریهایشان امروز شاهد بهره مندي از چنين مرکز مجهزي هستيم از شهردار محترم و اعضاي دلسوز شوراي شهر 
بروجن توقع پيگيري تنها مشکل بيمارستان، یعني مسير دسترسي به مرکز را داشته و به همراهي این عزیزان براي مرتفع نمودن این مشکل 
اطمينان خاطر داریم. وی با اشاره به انتشار برخی از مطالب در شبکه های مجازی اظهار داشت: قطعا این مطالب نه از روی غرض ورزي بلکه از 
روي دلسوزي و بي اطالعي منتشر مي گردد. گفتنی است، اولين عمل جراحی در مرکز آموزشی درمانی ولی عصر )عج( با حضور دکتر احمدي 

پزشک متخصص جراحي عمومي ، دکتر معصومه یماني از متخصصين بيهوشي و گروه اتاق عمل و بيهوشي با موفقيت انجام شد.

انجام اولین عمل جراحی در مرکز 

)عج(  عرص  ولی  درمانی  آموزشی 

بروجن مقارن با ایام الله دهه فجر

وبدا؛ فلوشيپ بيماری های قرنيه و خارج چشمی در چهارمحال و بختياري انجام ورزش، اقدام 
براي بارداري و بلند کردن اجسام سنگين را براي فردي که عمل ليزیک چشم انجام داده، 
بالمانع دانست و گفت: یکي از عوارض این عمل، برگشت بيماري و گشادي قرنيه است، البته 

اگر شرایط قبل از عمل کامالً کنترل شده باشد، این برگشت صورت نمي گيرد
به گزارش وبدا به نقل از خبرگزاری ایسنا؛ دکتر سيد عزت اهلل معمارزاده در خصوص انجام 
باشد،  ليزیک تمایل داشته  براي عمل  باید نخست  اظهار داشت: فرد  ليزیک چشم،  عمل 
سپس با مراجعه به پزشک معاینات کلينيکي و پاراکلينيکي )تصویر برداري هاي الزم( را انجام 
دهد و چنانچه در این معاینات شامل سن، شغل، بارداري مشکلي وجود نداشته باشد، فرد 
براي عمل آماده مي شود. این استادیار دانشگاه با تاکيد بر اندازه گيری دقيق  ضخامت قرنيه 
در اعمال پاراکلينيکي گفت: ضخامت قرنيه در قسمت مرکزي حدود ۵۰۰ تا ۵۵۰ ميکرون یا 
نيم ميلي متر است که اگر بيمار داراي شماره چشم باال، آستيگماتيسم نامنظم و کراتوکونوس 
یا قوز قرنيه باشد، عمل ليزیک چشم براي او صورت نمي گيرد. وی بيان کرد: پس از انجام 
عمل فرد می تواند فعاليت های روزمره خود را انجام دهد، به شرط آن که معيارهاي قبل از عمل 
بررسي شده باشد. دکتر معمارزاده با اشاره به رعایت نکات پس از عمل، اظهار کرد: عموما 
توصيه می شود که تا مدتی فرد از عينک آفتابی استفاده کنند، بانوان حداقل تا یک هفته لوازم 
آرایشي مصرف نکنند و با توجه به این که یکي از عوارض این عمل خشکي چشم است از قطره اشک مصنوعي با تجویز پزشک متخصص 
استفاده شود. این فلوشيپ بيماری های قرنيه انجام ورزش، اقدام براي بارداري و بلند کردن اجسام سنگين را براي فردي که عمل ليزیک چشم 
انجام داده، بالمانع دانست و گفت: یکي از عوارض این عمل، برگشت بيماري و گشادي قرنيه است، البته اگر شرایط قبل از عمل کامال کنترل 
شده باشد، این برگشت صورت نمي گيرد، در موارد اندک نيز بيماران خاص در هنگام رانندگي در زمان شب ممکن است هاله هایي اطراف نور 
ببينند. دکتر معمارزاده ادامه داد: در صورتی که ضخامت قرنيه فرد به اندازه کافی باشد، فرد می تواند دوباره این عمل را انجام دهد. این مدرس 
دانشگاه مراقبت های پس از عمل را تجویز داروهای کورتون و آنتی بيوتيک تا مدت کوتاه و در برخي موارد استفاده از لنزهاي تماسي از ۶تا ۷ روز 
براي ترميم زخم هاي ایجاد شده عنوان کرد. وی عفونت چشم پس از عمل را نادر دانست و خاطرنشان کرد: در صورت بروز عفونت، با تجویز 

دارو توسط پزشک این بيماری قابل کنترل است .
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اعام آمادگی تعدادی از پزشکان بخش خصوصی برای 
ویزیت بیماران مبتا به عفونت تنفسي

پرستار         روز  مناسبت  به  گفت:  بختياری  و  چهارمحال  پرستاری  نظام  سازمان  رئيس  وبدا؛ 
)۱۱ دیماه ۹۸( نظام پرستاری شهرکرد با همکاري و مساعدت بانک رفاه استان آمادگي 

اعطاي ۲۰ فقره وام خرید لوازم منزل به پرستاران را دارد.
به گزارش وبدا؛ بهرام مرادی افزود: وام خرید کاال به پرستاران عضو نظام پرستاری شهرکرد 
اعطا می گردد. رئيس سازمان نظام پرستاری استان در خصوص برگزاری مسابقه خاطره 
نویسی اظهار داشت: این مسابقه از سوي هيات مدیره نظام پرستاري شهرکرد به مناسبت 

روز پرستار برگزار مي گردد. به گفته وی، این مسابقه ویژه پرستاران می باشد
مرادی در ادامه از پرستاران عالقه مند به شرکت در این مسابقه خواست خاطرات خود را با 
خط خوانا به دفتر نظام پرستاری شهرکرد واقع در کلينيک امام علي )ع( تحویل نمایند مرادی 
در ادامه با اشاره به برگزاری جنگ شادی از سوی شرکت خدمات مسافرتی /جهانگردی پوپک 
بختياري افزود: این برنامه ۱۱ دیماه از ساعت ۱۸ لغایت ۲۲:۳۰ در سالن همایش هاي 

شهداي غواص مجتمع ایثار، واقع در خيابان اندیشه دروازه سامان شهرکرد برگزار مي گردد

برگزاری جلسه کمیته درمان کار گروه 
عامل  غیر  پدافند  و  بایا  در  سامت 
سامت  خدمات  ارائه  محوریت  با 
مجلس  انتخابات  دوره  یازدهمین  در 

دانشگاه  درمان  معاونت  سرپرست  وبدا؛ 
جلسه  برگزاری  از  شهرکرد،  پزشکی  علوم 
و  بالیا  در  سالمت  گروه  کار  درمان  کميته 
پدافند غير عامل با محوریت ارائه خدمات 
انتخابات  دوره  یازدهمين  در  سالمت 

مجلس شوراي اسالمي خبر داد
به گزارش وبدا؛ دکتر فریدون رحمانی افزود: 
این جلسه، با حضور مدیر درمان دانشگاه 
علوم پزشکی، سرپرست مرکز مدیر حوادث 
و فوریت هاي پزشکي استان، مدیر روابط 
عمومي دانشگاه ،روسا و مدیران بيمارستانها 
و ستادي دانشگاه در محل سالن جلسات 

معاونت درمان این دانشگاه برگزار شد
ضمن  جلسه  این  در  کرد:  تصریح  وی 
ها  بيمارستان  آمادگی  ضرورت  بر  تاکيد 
رسيدگي  مدیریت  براي  درماني  مراکز  و 
برگزاري  احتمالي  حوادث  مصدومين  به 
شوراي  مجلس  انتخابات  دوره  یازدهمين 
اسالمي، مقرر گردید؛ تمامي مرخصي غير 
تيم  بویژه  درماني  کادر  و  پرسنل  ضروري 
هاي متخصص ارتوپدي، جراحي عمومي و 

متخصص طب اورژانس لغو گردید
ها  هماهنگی  همچنين  داشت:  اظهار  وی 
برای آماده باش کليه بيمارستان ها بویژه 
بروجن،  فارسان  لردگان،  هاي  بيمارستان 

شهرکرد انجام گردید
برای  ها  انجام هماهنگی  از  رحمانی  دکتر 
پشتيبانی بيمارستان هاي بروجن وفارسان 
و لردگان و اردل توسط یکدیگر در صورت 

بروز هرگونه حادثه احتمالي خبر داد
انجام  گردید،  مقرر  وی،همچنين  گفته  به 
بمنظور  نيز  اورژانسی  غير  جراحی  اعمال 
هاي  جراحي  براي  عمل  اتاق  آمادگي 
انتخابات  برگزاري  از  پس  به  اضطراري 

موکول شود

وبدا؛ سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی چهارمحال 
و بختياری، از اعالم آمادگی تعدادي از پزشکان بخش خصوصي براي همکاري داوطلبانه براي 
ویزیت بيماران مبتال به عفونت هاي تنفسي خبر داد. به گزارش وبدا؛ دکتر فریدون رحمانی با 
ابراز خرسندی از حسن همکاری این عزیزان براي معالجه بيماران مبتال به عفونت تنفسي افزود: 
بدون شک تمامي پرسنل دانشگاه علوم پزشکي بعنوان عضوي از خانواده بزرگ در این جامعه، 
از هيچ کوششي براي پيشگيري و کنترل ویروس نوپدید کرونا ویروس دریغ نخواهند کرد. وی 
در ادامه به شهروندان عزیز اطمينان خاطر داد، دانشگاه علوم پزشکی ضمن توجه به مسائل 
پيشگيرانه و تالش براي کنترل این بيماري، شبانه روز در تالش است تا در صورت شيوع بيماري 
تمامي امکانات و تجهيزات را به منظور مهار هرچه سریعتر کرونا ویروس بکار گيرد. دکتر رحمانی 
افزود: بدون شک مردم فهيم استان ضمن رعایت نکات بهداشتی و کمک برای انتقال آموزش 
های مرتبط با پيشگيري از این ویروس به تمامي سطوح و عدم توجه به شایعات و اخبار کذب 
منتشر شده در فضاي مجازي، سيستم بهداشت و درمان را در کنترل بيماري یاري خواهند نمود
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رعایت نکات بهداشتی مهمرتین و بهرتین راه مقابله با ویروس کرونا است

وبدا؛ سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد و متخصص بيماری های عفونی، رعایت نکات بهداشتي را مهمترین و بهترین راه 
مقابله با ویروس کرونا عنوان کرد

به گزارش وبدا؛ دکتر فریدون رحمانی با بيان اینکه ۳۰ درصد عامل سرماخوردگی ها کرونا ویروس ها هستند افزود: ویروس کرونا یکي از ویروس 
هاي سرماخوردگي است که از قابليت نوترکيبي باال برخوردار است

وی تصریح کرد: ابتال به ویروس کرونا عالئمی همچون ضعف، خستگی، نفس تنگی، سرفه، خلط و بدن درد مي باشد. وی اظهار داشت: در 
حال حاضر در خصوص افرادی که سابقه مسافرت به چين داشته و یا با فرد چينی مبتال در ارتباط هستند و یا سابقه مواجه با فرد مبتال به 
ویروس کروناي قطعي داشته اند در صورت ابتال به عالئم مذکور نيازمند بررسي و انجام اقدامات مداخله اي هستند. دکتر رحمانی، عدم آگاهی 
نسبت به ویروس و راه های انتقال آن را از علل ایجاد رعب و وحشت مردم برشمرد و افزود: مردم باید بدانند علي رغم قدرت سرایت باالي 
ویروس ميزان کشندگي آن به ميزان ۲ تا ۲.۲ درصد مي باشد. وی، از روش های تشخيص ابتال به این ویروس به شرح حال بيمار و داشتن 
عالئم سرماخوردگي و تشخيص از طریق نمونه گيري و تایيد آزمایشگاه رفرنس اشاره داشت و افزود: اگر چه این بيماري در حال حاضر درمان 
اختصاصي ضد ویروسي ندارد اما درمان دارویي معمول اکثر بيماري هاي ویروسي براي آن انجام مي شود. این پزشک متخصص در ادامه عدم 
مواجه با افراد مبتال به بيماری های حاد تنفسی و دارای عالئم سرماخوردگي، شستشوي مرتب دست ها، داشتن استراحت کافي و خودداري از 
حضور در اماکن تجمعي در صورت داشتن عالئم سرماخوردگي، مصرف ميوه و سبزیجات کافي را از راه هاي پيشگيري از شيوع ویروس برشمرد

دکتر رحمانی ضمن تاکيد بر ضرورت انجام اقدامات کنترلی و مراقبتی بر ضرورت اطالع رسانی و آموزش همگانی تاکيد نمود

غذاها آلوده به کرونا نیست 

تجمع در رستوران  خطر آفرین است

فوکال  پزشک  و  عفونی  متخصص  وبدا؛ 
شهرکرد،  پزشکی  علوم  دانشگاه  پوینت 
بحث  به  کرونا  ویروس  انتشار  در موضوع 
رستوران ها و غذاخورهای اشاره کرد و افزود: 
اما  ندارد،  مشکلي  خود  خودی  به  غذاها 
است  ممکن  رستوران ها،  در  افراد  تجمع 
بيمار  فرد  از  کرونا  ویروس  انتقال  باعث 
به گزارش وبدا؛ دکتر  افراد سالم شود.  به 
امکان  به  توجه  با  افزود:  خسروی  ناصر 
انتقال ویروس کرونا در فرایند تهيه و توزیع 
غذاهای رستوراني و فست فودها، به افراد 
هاي  وعده  امکان  حد  تا  شود  مي  توصيه 
نمایند. وی، در  تهيه  را در منزل  غذایشان 
مقابله  راه های  و  کروناویروس  خصوص 
بيماری های  برابر  در  مراقبت  گفت:  آن  با 
واگيردار صرفاً مختص بيماري کرونا نيست، 
باشد  داشته  اپيدمي  که حالت  بيماري  هر 
متخصص  این  است.  پيشگيري  نيازمند 
عفونی با اشاره به اینکه همه راه های مراقبت 

و پيشگيري در بيماري هاي مسري مشابه 
دست ها  مرتب  و شستشوي  هستند  هم 
در طول روز راحت ترین راه در قطع زنجيره 
بحث  در  افزود:  است،  ویروس ها  انتقال 
کروناویروس نيز شستن دست ها مهم ترین 
و اصلي ترین راهي است که مي تواند چرخه 
انتقال بيماري از محيط و سطوح به بدن را 
ویروس  ذرات  داد:  ادامه  وی  نماید.  قطع 
کرونا در محل های عمومی مثل آسانسورها، 
اماکن  صندلي هاي  درها،  دستگيره های 
عمومي و سيستم حمل ونقل و... مي نشيند 
عدم  صورت  در  سطوح  این  لمس  با  و 

شستشوي دست ها ویروس به فرد منتقل 
کرونا  اینکه  بيان  با  دکترخسروی  مي شود. 
برروی  روز   ۹ تا  ساعت   ۳ بين  ویروس 
سطوح و محل هاي مرطوب زنده مي ماند، 
هم  و  سالم  افراد  به  هم  کرد:  خاطرنشان 
به آن هایي که مبتال به بيماري هاي سيستم 
در  کمتر  مي شود  توصيه  هستند  فوقاني 
این  شوند.  حاضر  عمومي  مکان هاي 
متخصص عفونی تاکيد کرد: اگر فردی عالئم 
بيماری دارد نباید وارد اجتماعات شود تا از 
سرایت بيماري خود به دیگران جلوگيري کنند

corona virus
اخبار کووید ۱۹



معاونت درمان

و  عفونی  بيماری های  متخصص  وبدا؛ 
کروناویروس  علمی  پوینت  فوکال  پزشک 
در  مردم  بين  در  که  چيزي  گفت: 
تزریق  است  شایع  آنفلوالنزا  بيماري هاي 
آمپول دگزامتازون است در حالي که تزریق 
حتي یک دوز از این دارو خط قرمز بيماري 
دکتر  وبدا؛  گزارش  به  است.  کروناویروس 
ناصر خسروی در نشست خبری با اصحاب 
برگزار  کرونا  بيماری  درخصوص  که  رسانه 
جدیدي  بحث  کروناویروس  گفت:  شد 
نيست، یک بيماري ویروسي همچون سایر 
بيماري ها است که دستگاه تنفسي را درگير 
بيماري  این  درخصوص  آنچه  اما  مي کند، 
مهم است تغييراتي است که در ساختار آن 
ایجاد شده است. این فوق تخصص بيماری 
ابتداي  از  اینکه  به  اشاره  با  عفونی  های 
سال ۲۰۲۰ بيماري با عالئم تنفسي شدید 
همچون تب، سرفه، درد عضالني و نهایت 
افزود:  شد،  مطرح  چين  کشور  در  مرگ 
یک ميکرواورگانيسم در قابليت حيات خود 
از  بسياري  مثال  براي  دارد  ویژه اي  شرایط 
مگر  هستند  حيوانات  مختص  ویروس ها 
ميزبان  بدن  در  ماندن  زنده  قابليت  اینکه 
دیگر براي آن فراهم شود. وی خاطرنشان 
کرد: با تغييراتی که در ساختار ویروس کرونا 
آن،  ژنوم  به  توجه  با  و  است  شده  ایجاد 
بدن  به  حيواني  مخزن  از  ویروس  انتقال 
انسان فراهم شده است، کروناویروس یک 
بيماري است که سيستم تنفسي و کليوي 
را درگير مي کند. دکتر خسروی با اشاره به 
هم  نهفتگی  زمان  در  کروناویروس  اینکه 
قابليت انتقال دارد، ادامه داد: طيف عالئم 
بيماري متفاوت است، عالئم از خفيف آغاز 
و به سمت عالئم شدید پيش مي رود، در 
مرحله خطرناک بيمار با تنگي نفس شدید 

مواجه مي شود که باید سریعا بستري شود
متخصص بيماری های عفونی بيان داشت: 
سال،   ۵۹ باالي  افراد  در  بيماري  تشدید 
بيماران همودیاليزي، بيماران مبتال به آسم، 
به واسطه شيمي   تنگي نفس، آن هایي که 
درماني ضعف سيستم ایمني دارند، بيماران 
مي کنند  مصرف  کورتون  که  روماتيسمي 
فاز خطرناک  وارد  افراد  این  است،  بيشتر 
داشت:  اظهار  وی  مي شوند.  بيماري  این 
بيمارانی در دسته مبتالیان به کروناویروس 
به  سفر  سابقه  که  مي شوند  تقسيم بندي 
باشند،  داشته  را  بيماري  به  درگير  مناطق 
تنفسي  بيماري  عالئم  که  فردي  همچنين 
باشد  داشته  برخورد  مبتال  افراد  با  و  دارد 
و مورد دیگر فردي است که عالئم بيماري 

علت  بدون  که  بيماري  با  و  دارد  تنفسي 
خاصي فوت کرده باشد برخورد داشته است
دکتر خسروی با تاکيد براینکه درمان قطعی 
برای کروناویروس وجود ندارد، گفت: این 
دوچندان  را  پيشگيري  اهميت  موضوع 
کروناویروس  در  پيشگيري  بحث  مي کند 
بيماری های  متخصص  است.  مهم  بسيار 
عفونی خاطرنشان کرد: شستشوی دست ها 
اجتماعات  در  حضور  از  پرهيز  صورت،  و 
ازجمله  و...  ترحيم  مجالس  همچون 
بيماري  بحث  در  پيشگيرانه  اقدامات 
پيرامون  اینکه  بيان  با  وی  هستند.  کرونا 
است،  دخيل  زیادي  موارد  اپيدمی  طول 
موارد  ماه   ۲ از  بعد  هنوز  چين  کشور  در 
افزود:  مي شود،  دیده  بيماري  این  مثبت 
این زمان بستگي به رفتار مردم دارد، یکي 
این است که مدارس  رفتارهاي پرخطر  از 
دانش آموزان  از حضور  را جهت جلوگيري 
در اجتماعات تعطيل مي کنند بعد مردم با 
خانواده به مسافرت مي روند. دکتر خسروی 
با تاکيد بر اینکه ویروس کرونا اگر به مدت 
۳۰ دقيقه در دمای ۵۶ درجه بماند از بين 
تعریف هاي  از  یکي  کرد:  عنوان  مي رود، 
یک  غيرمعمول  رفتار  تغيير  بيوتروریسم 
دستکاري  احتمال  است،  معمولي  جرم 
حمله  مي توان  و  دارد  وجود  کروناویروس 
اوليه این ویروس را بيوتروریسم ناميد اما 
اثرات بعدي آن در این قالب قرار نمي گيرد

متخصص بيماری های عفونی گفت: امکان 
تغييرات در ژنوم کروناویروس وجود دارد، 
وجود  کرونا  واکسن  توليد  در  که  مشکلي 
آن  بودن  پيش بيني  غيرقابل  همين  دارد 
مردم  بين  در  که  افزود: چيزی  وی  است. 
در بيماری هاي آنفلوالنزا شایع است تزریق 

آمپول دگزامتازون است اما تزریق حتي یک 
دوز از این دارو در بيماري کرونا خط قرمز 
است. دکتر خسروی خاطرنشان کرد: اینکه 
گفته شد کودکان زیر ۱۰ سال به کرونا مبتال 
نمی شوند یک اطالعات آماری از چين بود، 
در حال حاضر مشخص شده احتمال ابتال 
در کودکان هم زیاد است و حتي کودکان 

زیر ۵ سال مستعدتر براي ابتال هستند

تزریق دگزامتازون، خط قرمز بیماری کرونا ویروس
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شصت و هفتمین کمیته فنی و قانونی صدور و تمدید پروانه های بهداشتي 

کمبود دارو نداریم/ توزیع ماهیانه داروهای خاص

معاونت 

غذا و دارو

وبدا؛ سرپرست معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، 
بررسي صدور  قانونی  و  فنی  و هفتمين کميته  برگزاری شصت  از 
و  غذایي  مواد  توليد  کارخانجات  بهداشتي  هاي  پروانه  تمدید  و 

آرایشي- بهداشتي در معاونت غذا و دارو خبر داد
به گزارش وبدا به نقل از روابط عمومی معاونت؛ دکتر رضا محمدی 
معاونت  های  رسالت  مهمترین  از جمله  افزود:  خبر  این  اعالم  با 
توليد فراورده هاي سالمت محور در  فرایند  بر  غذا و دارو نظارت 
واحدهاي توليدي اعم از کارخانجات و کارگاهها است لذا در جهت 
به صدور  مربوط  قوانين  و  مقررات  نهایت  هدف،  این  به  رسيدن 
پروانه ها و شناسه هاي نظارت اعمال خواهد شد. وی تصریح کرد: 
در کميته هایی که به همين منظور تشکيل مي گردد ضمن بررسي 
مدارک و مستندات مربوط به بازدیدهاي انجام گرفته از واحد هاي 
توليدي و همچنين نتایج آزمایشات انجام شده بر روي محصوالت 
کارشناسان  و  علمي  اعضاي محترم هيات  با حضور  واحدها،  این 
مربوطه در خصوص اعطاي پروانه و یا شناسه نظارت و یا صدور و 
تمدید پروانه مسئولين فني واحدهاي توليدي تصميم گيري مي 
تقاضا   ۸۵ تعداد  هفتم،  و  شصت  کميته  در  وی،  گفته  به  شود. 
قرار  ارزیابي  و  بررسی  توليدی مختلف مورد  واحد های  به  مربوط 
گرفت و با در خواستهایي که با قوانين و مقررات مربوطه انطباق 

داشتند موافقت گردید

وبدا؛ مدیر اداره نظارت بر مواد غذایی معاونت غذا و دارو دانشگاه 
علوم پزشکی شهرکرد، از برگزاری کارگاه آموزشی ثبت منبع و صدور 

بهره برداري در سامانه خبر داد
به گزارش وبدا به نقل از روابط عمومی معاونت؛ ابراهيم داوودی با 
اعالم این خبر افزود: سایتهای توليدي فرآورده هاي سالمت محور 
با نام منبع شناخته مي شوند و هر سایت توليدي داراي خطوط 
کرد:  تصریح  وی  است.  ها  فرآورده  توليد  براي  اختصاصي  توليد 
ثبت منابع پيش نيازی جهت ثبت درخواست پروانه فرآورده های 
سالمت محور است که براي ثبت درخواست و صدور پروانه مربوط 
به منبع، سامانه اي ایجاد شده است که مسئولين فني با مراجعه 
از  هدف  وی،  نمایند.  ثبت  را  خود  درخواست  توانند  مي  آن  به 
برگزاری این کارگاه آموزشی یکروزه را آشنایي مسئولين فني واحد 
سامانه  در  برداري  بهره  صدور  و  منبع  ثبت  روند  با  توليدي  هاي 
عنوان کرد و افزود: مباحث آموزشي توسط کارشناسان اداره نظارت 
بر مواد غذایي، در سالن اجتماعات معاونت غذا و دارو ارائه شد. 
فرآیندهای  و نحوه  روند  کارگاه در خصوص  این  در  به گفته وی، 
ثبت منبع، شناسه دار کردن محصوالت سالمت، ثبت شرکت های 
نگهداري  انبارهاي  و  ها  پخش  بهداشتي،  و  آرایشي  غذایي،  مواد 
داوودی  ارائه شد.  به حاضرین  آرایشي توضيحاتي  و  مواد غذایي 
افزود: در پایان نيز به صورت عملی روند استفاده از این سامانه به 

مسئولين فني آموزش داده شد

پزشکی  علوم  دانشگاه  دارو  و  غذا  معاونت 

در  دارو  کمبود  گفت:  شهرکرد  پزشکی  علوم  دانشگاه  دارو  و  غذا  معاونت  سرپرست  وبدا؛ 
چهارمحال و بختياری وجود ندارد و تنها چند قلم دارو بنا بر تصميم وزارت بهداشت به صورت 
ماهانه در بين بيماران توزیع مي شود. به گزارش وبدا به نقل از روابط عمومی معاونت؛ دکتر 
رضا محمدی با بيان اینکه کمبود دارو در چهارمحال و بختياری وجود ندارد گفت: تنها چند قلم 
دارو بنا بر تصميم وزارت بهداشت به صورت سهميه اي و به صورت ماهانه در بين بيماران توزیع 
مي شود. سرپرست معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ادامه داد: انسولين قلمی 

و برخی از داروهای بيماران سرطاني شامل این سهميه بندي ماهانه دارویي است

برگزاری کارگاه آموزشی ثبت منبع و صدور بهره برداری



معاونت 

غذا و دارو

وبدا؛ رئيس گروه تغذیه مرکز بهداشت استان چهارمحال و بختياری 
با تاکيد بر لزوم خود مراقبتی تغذیه اي براي حفظ سالمت افراد 
افزود: آشنایي با مفهوم تعادل، تنوع و تناسب در برنامه غذایي 
اي  تغذیه  مراقبتي  در بحث خود  از مباحث مطرح شده  روزانه 
است. به گزارش وبدا؛ عنایت ا... کليج افزود: روش های جایگزینی 
مواد غذایي، استفاده از منابع غذایي موجود در دسترس، توانایي 
برطرف نمودن نياز هاي تغذیه اي ، کاهش مواد غذایي که عامل 
تغذیه مي  اشکال مختلف سوء  و  واگير  غير  هاي  بيماري  خطر 
باشند و تعادل بين غذاي سالمت محور و اقتصاد خانوار نيز از 
دیگر نکات مورد بحث در خود مراقبتي تغذیه اي است. وی، برای 
پيشگيری از بيماري هاي قلبي و عروقي، مصرف گوشت سفيد 
بجاي گوشت قرمز را توصيه کرد و افزود: براي تامين پروتئين 
مورد نياز بدنتان هر روز از حبوبات استفاده کنيد. وي، حبوبات را 
منبع پروتئين و جایگزین مناسب گوشت دانست و افزود: ترکيب 
غالت )نان و برنج( همراه با حبوبات پروتئين مورد نياز بدن را 
تامين مي کند. کليج خاطر نشان کرد: تخم مرغ منبع غنی از 
پروتئين و جایگزین مناسب گوشت است. وی کاهش مصرف 
نمک را اقدامی تضمينی برای حفظ سالمت قلب عنوان کرد و 
افزود: مصرف غذاهای چرب و پرنمک هر روز شما را به سکته 
نزدیکتر مي کند. این کارشناس مسئول تغذیه اظهار داشت: چاقی 
دوران کودکی برابر با ابتال به فشار خون باال و دیابت در بزرگسالی 
است. به گفته وی، مصرف روغن جامد طعم سالمتی را از افراد 
می گيرد. وی با تاکيد بر لزوم تبدیل نمودن مصرف ميوه و سبزی 
از کودکی به عادت افزود: بهتر است با افزایش مصرف حبوبات، 

---------سبزي و ميوه از سرطان و دیابت پيشگيري نمائيم

وی، کاهش مصرف گوشت قرمز را در دور نمودن احتمال ابتال 
به سرطان موثر دانست و اظهار داشت: خوردن یک نياز است اما 

خوردن مواد غذایی سالم یک هنر است
و  گازدار  های  نوشابه  مصرف  خواست،  مردم  از  ادامه  در  وی 
نوشيدنی های شيرین را محدود نمایند. اختصاص نصف بشقاب 
غذا به سبزی و ساالد ، پرهيز از مصرف بيشتر از ۵ گرم نمک در 
روز ، استفاده از نان هایی با سبوس بيشتر، آشنا نمودن فرزندان 
از کودکي با سبزیجات، تبدیل نمودن مصرف روزانه ميوه به عادت، 
عادت دادن ذائقه کودکان از اوایل زندگي به غذاي کم نمک، کم 
چرب و کم شيریني، پرهيز از افراط در مصرف فست فودها حاوي 
چربي و نمک زیادي از دیگر توصيه هاي این کارشناس مسئول 
تغذیه مرکز بهداشت استان به مردم است. وی در ادامه با تذکر 
این نکته که سکته قلبی در کمين هستند، کاهش مصرف قند، 
نمک و چربی را توصيه و افزود: با حبوبات آشتي کنيد تا چاقي و 

سرطان سراغتان نياید
به  ابتال  اصلی  عامل  را  و شيرین  قندی  مواد  زیاد  کليج مصرف 
شکر،  و  قند  مصرف  کاهش  با  داد:  ادامه  و  کرد  عنوان  دیابت 

شيریني سالمتي را بچشيد 

چه غذایی بخوریم تا سالم بمانیم
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معاونت 

آموزشی

وبدا؛ سرپرست معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی چهارمحال و بختياری گفت: هم اکنون ۲۴۹۷ دانشجو 
در این دانشگاه مشغول به تحصيل هستند.

به گزارش وبدا؛ دکتر برزو خالدی فر افزود: از این تعداد ۱۰۲ دانشجو در دانشکده دندانپزشکی، ۹۳۹ دانشجو در دانشکده پزشکی و دندان 
پزشکی و فناوری هاي نوین ، ۲۷۷ دانشجو در دانشکده بهداشت ، ۵۲۳ دانشجو در دانشکده پرستاري و مامایي شهرکرد، ۳۹۴ دانشجو 

در دانشکده پيراپزشکي و ۲۶۲ دانشجو نيز در دانشکده پرستاري بروجن مشغول به تحصيل مي باشند.
وی تصریح کرد: از ۲۴۹۷ دانشجوی مشغول به تحصيل در این دانشگاه، ۱۱۴۶ دانشجو غير بومي و ۱۳۵۱ دانشجو بومي هستند.

دکتر خالدی فر، تعداد دانشجویان دختر و پسر شاغل به تحصيل را به ترتيب ۱۵۲۹ و ۹۶۸ نفر اعالم کرد.
به گفته وی، دانشجویان این دانشگاه هم اکنون در مقاطع دکترای عمومی پزشکی و دندانپزشکي- کارشناسي پيوسته رادیولوژي، علوم 
آزمایشگاهي، هوشبري، اتاق عمل شهرکرد،  اتاق عمل بروجن، مامایي، بهداشت عمومي،  بهداشت محيط و پرستاري شهرکرد و بروجن - 
کارشناسي ناپيوسته اتاق عمل، مامایي، علوم آزمایشگاهي، بهداشت محيط، بهداشت عمومي، فوریت هاي پزشکي ، هوشبري – کارداني 
فوریت هاي پزشکي- دکتري تخصصي بافت، پزشکي مولکولي و بهداشت محيط – کارشناسي ارشد پرستاري کودکان، کارشناسي ارشد 
انساني  ارشد ژنتيک  انگل شناسي، کارشناسي  ارشد  ارشد داخلي جراحي در گروه پرستاري، کارشناسي  مراقبت هاي ویژه و کارشناسي 
و کارشناسي ارشد ایمني شناسي در گروه پزشکي، کارشناسي ارشد بهداشت محيط و کارشناسي ارشد اپيدميولوژي در گروه بهداشت و 
کارشناسي ارشد زیست فن آوري پزشکي در گروه فن آوري هاي نوین و دستياري تخصصي در ۵ رشته زنان، جراحي عمومي، بيهوشي ، 

اطفال و داخلي مشغول به تحصيل هستند.
سرپرست معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی استان در ادامه با اشاره به افزوده شدن رشته پرستاری کودکان در مقطع کارشناسی ارشد،  
دستياری تخصصي اطفال، Ph.D و بهداشت محيط و در سال جاري از پيگيري ها براي راه اندازي رشته فيزیوتراپي در مقطع کارشناسي و 
رشته هاي حوادث و بالیاي طبيعي، مامایي در مقطع کارشناسي ارشد در این دانشگاه خبر داد. وی تصریح کرد: در سال تحصيلی -۱۳۹۷
۱۳۹۸ ، ۱۷ دانشجو در مقطع کاردانی، ۵۱۸ داشجو در مقطع کارشناسی، ۵۳ دانشجو در مقطع کارشناسي ارشد، ۱۳۶ دانشجو در مقطع 
دکتراي عمومي، ۹ دانشجو در مقطع دکتري تخصصي )Ph.D.( و ۲۲ نفر در مقطع دستياري در رشته هاي زنان، جراحي عمومي، بيهوشي 

، اطفال و داخلي دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد پذیرش شدند.
دکتر خالدی فر، تعداد فارغ التحصيالن سال تحصيلی مذکور را در مجموع ۴۴۱ دانشجو از این دانشگاه فارغ التحصيل شده اند.

به گفته وی، از تعداد دانشجویان مشغول به تحصيل در سال تحصيلی ۱۳۹۷-۱۳۹۸، ۳۳ دانشجو در مقطع کاردانی، یکهزار و ۳۵۲ 
دانشجو در مقطع کارشناسي، ۲۱۳ دانشجو در مقطع کارشناسي ارشد، ۸۳۰ دانشجو در مقطع دکتراي عمومي، ۳۳ دانشجو در مقطع 

دکتراي تخصصي )Phd( و ۸۴ دانشجو در مقطع دستياري مشغول به تحصيل هستند
سرپرست معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد با اشاره به تجربه برگزاری آزمون الکترونيک ميان دوره علوم پایه و پرانترني 
در آذرماه سال ۹۸ ، از پيگيري هاي دانشگاه براي ایجاد مرکز آزمون الکترونيکي در محل سالن شهيد ضيائي مجتمع رحمتيه دانشگاه با 

ظرفيت حدودي ۳۵۰ الي ۴۰۰ نفر خبر داد.
دکتر خالدی فر تصریح کرد: این دانشگاه در صدد است با فراهم نمودن زیرساخت های الزم برگزاری هاي آزمون ها را از امتحانات کاغذي 

به سمت آزمون هاي الکترونيکي سوق دهد .
وی در پایان از برگزاری آزمون الکترونيک زبان انگليسی MHLE براي نخستين بار در دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد در آذرماه جاري خبر 

اشتغال به تحصیل قریب به دوهزار و ۵۰۰ دانشجو در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد



معاونت 

آموزشی

دانشگاه آموزشى  معاونت  سرپرست   وبدا؛ 
اکنون هم  گفت:  شهرکرد  پزشکى   علوم 
 436 دانشجو در رشته پرستارى دانشکده
پرستاري و  شهرکرد  مامایى  و   پرستارى 

بروجن مشغول به تحصیل هستند
فر خالدى  برزو  دکتر  وبدا؛  گزارش   به 
 افزود: از این تعداد، 319 نفر در دانشکده
نفر  117 و  شهرکرد  مامایى  و   پرستارى 
به مشغول  بروجن  پرستارى  دانشکده   در 
دانشجویان تعداد  وى  هستند.   تحصیل 
کارشناسى مقطع  در  تحصیل  به   مشغول 
 ارشد پرستارى کودکان، داخلى جراحی و
کرد اعالم  نفر   75 را  ویژه  هاي   مراقبت 
دوهزار کنون  تا  افزود:  فر  خالدى   دکتر 
و پرستارى  هاى  دانشکده  از  نفر   610  و 
فارغ بروجن  پرستارى  و  شهرکرد   مامایى 
این از  داد:  ادامه  وى  اند.  شده   التحصیل 
دانشکده از  نفر   947 و  یکهزار   تعداد 
 پرستارى و مامایى شهرکرد فارغ التحصیل
التحصیالن فارغ  تعداد  وى  اند.   شده 
اعالم نفر   41 را  پرستارى  ارشد   مقطع 
دانشگاه آموزشى  معاونت  سرپرست   کرد. 
اظهار ادامه  در  شهرکرد  پزشکى   علوم 
 داشت: هم اکنون دوهزار و 497 دانشجو
 در این دانشگاه مشغول به تحصیل هستند
 که از این تعداد 102 دانشجو در دانشکده
دانشکده در  دانشجو   939  دندانپزشکى، 
دانشکده در  دانشجو   277  پزشکی، 
دانشکده در  دانشجو   523  ،  بهداشت 
 پرستاري و مامایی شهرکرد، 394 دانشجو
دانشجو  262 و  پیراپزشکی  دانشکده   در 
 نیز در دانشکده پرستاري و مامایی بروجن

مشغول به تحصیل می باشند

دانشجو  ۴۳۶ تحصیل  به   اشتغال 
در رشته پرستاری دانشگاه

علوم پزشکی استان 

درمانى  و  بهداشتى  خدمات  پزشکى،  علوم  دانشگاه  آموزشى  معاونت  سرپرست  وبدا؛ 
چهارمحال و بختیارى ، از کسب مجوز برگزاري آزمون دکتري تخصصی (Ph.D) سال 99 

در این دانشگاه خبر داد.
به گزارش وبدا؛ دکتر برزو خالدى فر افزود: این مجوز از سوى سازمان سنجش آموزش 
بر  مبنی  سازمان  با  دانشگاه  آموزشى  معاونت  مکاتبه  و  درخواست  طى  کشور،  پزشکى 
دریافت مجوز برگزاري آزمون الکترونیکی دکتري تخصصی (PhD) و با هدف دسترسی 

راحت هم استانی هاي عزیز اخذ شد.
وى تصریح کرد: با اخذ این مجوز، از آزمون سال 1399 این آزمون بصورت الکترونیکى در 

مرکز آزمون الکترونیک معاونت آموزشی دانشگاه برگزار خواهد شد.
دکتر خالدى فر تصریح کرد: ثبت نام آزمون دکترى تخصصى سال 99 از تاریخ شانزدهم 
آدرس  به  کشور  سنجش  مرکز  سایت  طریق  از  جاري  ماه  بهمن  ششم  و  بیست  الى 

sanjeshp.ir فعال می باشد.
به گفته وى، بر اساس برنامه زمان بندى اجراى آزمون دکترى تخصص (ph.D) مهلت ثبت 
نام و ارسال مدارك به صورت اینترنتى و از تاریخ شانزدهم لغایت بیست و ششم بهمن 
ماه و زمان توزیع کارت ورود به جلسه آموزن به صورت اینترنتی و از تاریخ هجدهم لغایت 

بیست و یکم خردادماه 99 می باشد.
وى، تاریخ برگزارى آزمون کتبى (الکترونیک) را 21 ، 22، 23 خردادماه 99 اعالم کرد و 

افزود: 24 همین ماه نیز کلید اولیه از ساعت 18 به بعد اعالم می گردد.
به گفته وى، مهلت ارسال اعتراض به سواالت آزمون فقط به صورت اینترنتى و از تاریخ 24 

لغایت 26 خردادماه 99 اعالم شده است.
دکتر خالدى فر افزود: متقاضیان مى توانند از ساعت 18 به بعد دهمین روز از تیرماه 99 

نیز کلید نهایی را دریافت نمایند.

کسب مجوز برگزاری آزمون دکرتی تخصصی )PhD( سال ۹۹ در دانشگاه 

علوم پزشکی شهرکرد
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معاونت 

دانشجویی

معرفی دانشجوی علوم پزشکی شهرکرد، بعنوان دانشجوی نمونه کشوری

وبدا؛ سرپرست معاونت فرهنگى دانشجویى دانشگاه علوم پزشکى شهرکرد، از معرفى مجید اسدي سامانی دانشجوي دکتري تخصصی 
ایمنی شناسی پزشکی این دانشگاه بعنوان دانشجوي نمونه کشوري خبر داد.

به گزارش وبدا؛ دکتر عبدالمجید فدایى ضمن تبریک این افتخار بزرگ به این دانشجو و خانواده وي و تمامی اعضاي جامعه دانشگاهی 
استان افزود: مجید اسدي سامانی، دانشجوي علوم پزشکی شهرکرد در جمع 10 برگزیده وزارت بهداشت در جشنواره دانشجویان نمونه 

کشوري قرار گرفت.
وى تصریح کرد: در مراسمى که در سومین روز از اسفندماه 98 با حضور معاون اول رئیس جمهور، وزراى بهداشت وعلوم و معاونین 
دانشجویی و فرهنگی در نهاد ریاست جمهوري برگزار شد، 10 دانشجو از 8 دانشگاه علوم پزشکی و 13 دانشجو از سوي وزارت علوم بعنوان 

دانشجوي نمونه کشوري معرفی شدند.
به گفته وى، در این آئین با اهداى لوح سپاس و تندیس از دانشجویان نمونه کشوري تجلیل بعمل آمد.

دکتر فدایى اظهار داشت: اسدى در بیست و هشتمین دوره از جشنواره دانشجویان نمونه کشور پس از پشت سر گذاشتن 275 منتخب 
دانشگاهی از سراسر کشور در جمع 10 برگزیده نهایی وزارت بهداشت در این دوره از جشنواره دانشجویان نمونه کشوري قرار گیرد

وبدا؛ معاون علمى و فناورى رئیس  جمهور 
پزشکى  علوم  دانشگاه  مسئولین  دیدار  در 
دانش  هاي  شرکت  مدیران  و  شهرکرد 
برتوسعه  دانشگاه،  این  فناوران  و  بنیان 
محیطی  نمودن  فراهم  بمنظور  بوم  زیست 
کرد. تاکید  پژوهشگران  کار  و  کسب  براي 
به گزارش وبدا؛ دکتر سورنا ستارى با بیان اینکه، 
استان نسبت به سال هاى گذشته در بحث 
زیست بوم فعال شده است افزود: کمک هاى 
الزم در حوزه هاي مالی جهت توسعه پژوهش 
به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد خواهد شد.
در  سرمایه گذارى  براى  کرد:  تصریح  وى 
پزشکی  علوم  دانشگاه  زیرساخت هاي 
است. شده  گرفته  نظر  در  منابعی  نیز 

دکتر ستارى با بیان اینکه دانشگاه علوم پزشکى 
شهرکرد 15 سال رتبه برتر پژوهشى را در بین 
دانشگاه هاي تیپ 3 کشور دارا بود و االن هم 
در بین دانشگاه هاي تیپ 2 قرار دارد، ادامه داد: 
این خود یک اتفاق بزرگ براي دانشگاهی نوپا 
است که تعداد دانشجویان محدودي نیز دارد.
وى ادامه داد: این نشان مى دهد که انگیزه 
دارد. وجود  دانشگاه  در  توجهى  قابل 
از  حمایت  اینکه  بر  تاکید  با  ستارى  دکتر 
پژوهشگران نباید صرفاً به حمایت هاي مالی 
بوم  زیست  باید  کرد:  عنوان  شود،  محدود 
پژوهشگران  که  محیطی  دهیم  توسعه  را 
دهند. توسعه  را  خود  کار  و  کسب  بتوانند 
رئیس جمهور  فناورى  و  علمى  معاون 
از  زیادى  شرکت هاى  کرد:  خاطرنشان 

این  می آیند،  بیرون  دانشگاه  رشد  مرکز 
می گیرد. صورت  که  است  بزرگی  اتفاق 
وى با اشاره به تامین منابع مالى براى حمایت 
از پژوهشگران، اضافه کرد: باید کاري کنیم 
انتخاب  درست  را  راه  جوان  پژوهشگران 
بیاید. بیرون  درستی  محصول  تا  کنند 
توسعه  در  کرد:  تصریح  ستارى  دکتر 
مهم  مالى  منابع  بنیان،  دانش  اقتصاد 
نیست مشکل اصلى در این بخش فرهنگ 
شود. حاکم  جامعه  در  باید  که  است 

تاکید دکرت ستاری بر توسعه زیست بوم جهت 
کسب و کار پژوهشگران



معاونت 

تحقیقات و 

فناوری

وبدا؛ معاون تحقیقات و فناورى اطالعات دانشگاه علوم پزشکى، خدمات بهداشتى و درمانى 
اساس  بر  را   2018 سال  در  منطقه  در  نخست  رتبه  کشور  گفت:  بختیاري  و  چهارمحال 

تعداد مقاالت و تعداد استناد به مقاالت منتشر شده در کل علوم را کسب نموده است.
 h-index به گزارش وبدا؛ دکتر سید کمال صولتى افزود: همچنین ایران بر اساس شاخص

در سال 2018 در کل علوم در منطقه حائز رتبه چهارم شده است. 
 scimago وى در ادامه در تشریح وضعیت تولیدات علمى کشور بر اساس نظام رتبه بندى
گفت: رتبه کشور بر اساس تعداد مقاالت، تعداد استنادات و تعداد مقاالت در کل علوم در 

سال 2018 ، در سطح جهان 16 می باشد.
به گفته وى، رتبه کشور از نظر تعداد مقاالت در پزشکى بالینى 16 و از نظر استنادات در 

پزشکى بالینی 21 بوده است .
دکتر صولتى رتبه ایران در جهان بر اساس تعداد استنادات در داروسازى و داروشناسى در 

سال 2018 را 7 اعالم کرد.
وى در ادامه با اشاره به ارتقاء دانشگاه علوم پزشکى شهرکرد از تیپ 3 به تیپ 2 بر اساس 
پایگاه  در  مقاالت  تعداد  گفت:  دانشگاه  این  وضعیت  تشریح  در  پژوهشی،  هاى  فعالیت 
استنادي ISI در سال 97، 263 و تعداد طرح هاي تحقیقاتی 226 و خالصه مقاالت داخلی 

و بین المللی (کنگره داخلی و بین المللی ) در این سال، 62 مورد بوده است.
دکتر صولتى شاخص H Index در سال 2019 را 62 و تعداد مقاالت Q1 در این سال را 

76 مورد اعالم کرد.
به گفته وى، همکارى هاى بین المللى دانشگاه در سال 2019 رشد 21 درصد داشته است.
معاون تحقیقات و فناورى دانشگاه علوم پزشکى استان گفت: به لحاظ آزمایشگاه جامع 
تحقیقات این دانشگاه در تیپ 3 رتبه دوم در بین 24 دانشگاه را داشته و هم اکنون در 

تیپ 2 رتبه 12 را دارد.
به گفته وى، در کوهورت و بیوبانک نیز این دانشگاه در تیپ 3 رتبه 2 و در تیپ 2 رتبه 

6 را کسب کرده است.
دکتر صولتى افزود: در ثبت بیمارى ها نیز در تیپ 3 رتبه 8 و در تیپ 2 رتبه 6 را کسب 

کرده است.
وى اضافه کرد: در اخالق در پژوهش هم در تیپ 3 و هم در تیپ 2 رتبه دانشگاه در بین 

دانشگاه ها سوم بوده است.
مراسم  برگزارى  به  اشاره  با  استان  پزشکى  علوم  دانشگاه  فناورى  و  تحقیقات  معاون 
گرامیداشت هفته پژوهش و تجلیل از پژوهشگران برتر این دانشگاه افزود: در جشنواره 
تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر استانی از 2 پژوهشگر برتر هیئت علمی ، 1 فناور و 
1 دانشجوي محقق برتر تجلیل و در تجلیل از پژوهشگران دانشگاهی، از 3 پژوهشگر برتر 
هیئت علمی علوم پایه، 2 پژوهشگر برتر هیئت علمی بالینی، 1 پژوهشگر برتر جوان، 1 

صاحب مقاله برتر و 2 دانشجوي محقق برتر و 1 کارشناس برتر تجلیل بعمل آمد.

کسب رتبه نخست منطقه در تعداد انتشار مقاالت و استناد به مقاالت 
منتشر شده در سال ۲۰۱۸ توسط ایران

وبدا؛ سرپرست مرکز عوامل اجتماعى موثر 
بر سالمت دانشگاه علوم پزشکى شهرکرد، 
در  پژوهش  کارگروه  اولین  تشکیل  از 

زمینه اعتیاد توسط این مرکز خبر داد.
زاده  لطفى  مسعود  دکتر  وبدا؛  گزارش  به 
نیز  و  استاندارى  دستورات  پیرو  افزود: 
بر  مبنی  دانشگاه،  ریاست  صریح  تاکید 
پژوهشی  هاي  پتانسیل  از  بخشی  تمرکز 
و  اعتیاد  موضوع  بر  دانشگاه  در  موجود 
معاونت  تحقیقاتی  اولویتهاي  به  توجه 
همچنین  و  دانشگاه  فناوري  و  تحقیقات 
معاونت  استراتژیک  برنامه  به  توجه  با 
راستاي  در  و  پزشکی  دانشکده  پژوهشی 
پژوهش  تقویت  و  تسهیل  استراتژیهاي 
و  دانشگاهی  برون  و  درون  مشترك  هاي 
ترویج پایان نامه هاي دانشجویی تحقیقات 
کاربردي، حل مشکل اجتماعی و ترجمان 
عوامل  تحقیقات  مرکز  تالش  با  و  دانش 
اجتماعی موثر بر سالمت در راستاي انجام 
پژوهشی  کارگروه  جلسه  اولین  مهم،  این 
 98 دیماه  از  روز  یازدهمین  در  اعتیاد 
و  تحقیقات  معاونت  سرپرست  دفتر  در 
فناوري دانشگاه علوم پزشکی تشکیل شد.
تشکیل  از  پس  جلسه  این  وى،  گفته  به 
و  مرکز  تعامل  با  مقدماتى  جلسه  یک 
در  پزشکی،  دانشکده  پژوهشى  معاونت 
برسالمت  موثر  اجتماعی  عوامل  مرکز 

تشکیل شد.
را  جلسه  این  تشکیل  اصلى  هدف  وى، 
با  مرتبط  موضوعات  و  مسائل  بررسى 
اعتیاد عنوان کرد و در ادامه به زمینه هاي 
بخشی  بین  همکاري  مناسب  و  مشترك 
بویژه با سازمان هاي داوطلب و عالقه مند 

به مقوله سالمت اشاره داشت.
ضرورت  بر  تاکید  با  زاده  لطفى  دکتر 
فعالیت مشترك در راستاى پیشگیري از 
هماهنگی  شوراي  مسئول  گفت:  اعتیاد 
مبارزه با مواد مخدر استان در این جلسه 
و  شیوع  زمینه  در  ارقامی  و  آمار  ارائه  به 
و  سنی  مختلف  هاي  رده  در  اعتیاد  رتبه 
مقایسه با نرخ کشوري پرداخت و اهمیت 
موضوع را براي حاضرین در جلسه آشکار 

نمود.
خصوص  در  نیز  ادامه  در  وى،  گفته  به 
عملکرد و فعالیتهاى انجام شده در زمینه 
گردید،  تاکید  و  ارائه  مطالبی  اعتیاد 
مبتنی  باید  راستا  این  در  صحیح  مسیر 
اعتیاد  جدید  موارد  بروز  از  پیشگیري  بر 
داشته  همراه  به  موفقیت  تا  یابد  تمرکز 

باشد.
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معاونت 

تحقیقات و 
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تشریح فعالیت هاى مرکز رشد فناورى سالمت 
دانشگاه علوم پزشکى شهرکرد در حضور دکتر ستارى

درمان  گیاهى  پماد  جمله  از  اختراع   13 ثبت 
عصاره  پایه  بر  جراحی  هاي  زخم  و  سوختگی 
نگهدارنده  پنس  سبز،  چاي  گیاه  الکلی 
حرارت  درجه  دهنده  اطالع  دستگاه  سرویکس، 
آلتراسونیک  کننده  عفونی  ضد  دستگاه  بدن، 
خشک  و  تغلیظ  دستگاه   ، پزشکی  تجهیزات 
به  موسوم  بیولوژیک  هاي  نمونه  خال  تحت  کن 
”وکیوفیوژخشکجام“ از جمله این اختراعات است.

علمى  معاون  حضور  در  شهرکرد  پزشکى  علوم  دانشگاه  سالمت  فناورى  رشد  مرکز  سرپرست  و  فناورى  توسعه  گروه  رئیس  وبدا؛ 
پرداخت. مرکز  هاي  فعالیت  تشریح  به  استانی  مسئولین  و  دانشگاه  این  معاونین  از  جمعی  و  ریاست  جمهوري،  ریاست  فناورى  و 
به گزارش وبدا؛ دکتر کوروش اشرفى در بازدیدى که دکتر ستارى و همراهان وى از مرکز رشد فناورى سالمت دانشگاه داشتند خاطر 
نشان کرد: این مرکز همانند دیگر مراکز رشد دانشگاهی، بر اساس سیاست هاي برنامه توسعه پنجم دولت و به منظور ایجاد اشتغال 
بنیان،  دانش  متوسط  و  کوچک  کارهاي  و  کسب  توسعه  کاربردي،  تحقیقاتی،  دستاوردهاي  سازي  تجاري  دانشگاهی،  التحصیالن  فارغ 
تسهیل در انتقال دانش و فناوري از مراکز دانشگاهی به دیگر مراکز جامعه و صنعت و بر طرف نمودن نیازهاي جامعه، ایجاد شده است.
وى تصریح کرد: این دانشگاه بر اساس دانش علمى و تجربیات مدیریتی و اجرایی، ایجاد مرکز رشدي توانمند را از سال 1391 در دستور کار خود قرار داد 
و در دویست و چهل و یکمین جلسه شوراي گسترش دانشگاه هاي علوم پزشکی کشور موفق به اخذ موافقت تاسیس مرکز رشد فن آوري سالمت گردید.
نموده  ریزي  برنامه  آنها  به  دستیابی  براى  دانشگاه  آورى  فن  واحدهاى  رشد  مرکز  که  اهدافى  رئوس  از  اشرفى  دکتر 
نیاز  مورد  هاي  سرویس  ارائه  با  فناوري  خصوصی  هاي  شرکت  گیري  شکل  براي  جاذبه  ایجاد  به  نماید  می  تالش  و 
داشت. اشاره  الزم  هاي  مشاوره  ارائه  و  آنها  اولیه  هاي  سرمایه  جذب  به  کمک  با  نوبنیاد  موسسات  ریسک  کاهش  و 
خالقیت  و  نوآوري  حمایت  کارآفرینی،  زمینه  ایجاد  تحقیقاتى،  دستاوردهاى  کردن  تجارى  جهت  بسترسازى  کرد:  اضافه  وى 
رود. می  بشمار  رشد  مرکز  اهداف  دیگر  از  فناوري  بر  مبتنی  اي  منطقه  و  محلی  اقتصاد  رونق  به  کمک  و  جوان  محقق  نیروهاي 
متوسط  و  کوچک  واحدهاي  رشد  و  گسترش  جهت  الزم  فضاي  ایجاد  ضمن  نماید  مى  تالش  مرکز  این  همچنین  داشت:  اظهار  وى 
بسترسازي  و  بازار  به  عرضه  قابل  فرآیندهاي  و  محصوالت  توسعه  و  تولید  به  نسبت  فناوري  هاي  زمینه  در  فعال  فناور  و  مدار  دانش 
نماید. عمل  موفق  دانشگاهی  آموختگان  دانش  و  کارآفرینان  جذب  منظور  به  مناسب  شغلی  هاي  فرصت  ایجاد  منظور  به 
اولیه،  محصول  تولید  جهت  فناور  هاى  شرکت  و  ها  هسته  به  تسهیالت  ارائه  شامل:  را  رشد  مرکز  در  ارائه  قابل  خدمات  وى 
کرد. عنوان  بازاریابی  و  اي  مشاوره  خدمات  و  آموزش  رسانی،  اطالع  و  کارگاهی  آزمایشگاهی،  خدمات  ادارى،  خدمات 
اطالعات  فناوري  واحد  پزشکی،  تجهیزات  فناوري  واحد  دارویی،  گیاهان  فناورى  واحد  هاى  بخش  از  متشکل  مرکز  این  وى  گفته  به 
باشد. می  بیوانفورماتیک  واحد  و  بنیادي  هاي  سلول  و  بافت  مهندسی  واحد  بیولوژیک،  هاي  فراورده  فناوري  واحد  سالمت، 
شرکت  و  هسته   17 اکنون  هم  افزود:  دانشگاه  سالمت  فناورى  رشد  مرکز  سرپرست  و  فناورى  توسعه  گروه  رئیس 
چند  یا  و  دو  داروئی  هاي  ویال  جمله،  از  مختلف  محصوالت  تولید  هاي  زمینه  در  که  باشد  مى  مستقر  مرکز  این  در 
نمایند. می  فعالیت  پوشکی  راش  درمان  در  کالندوال  و  منیزیم  کرم   ، برونشیت  و  سرفه  ضد  گیاهی  قطره  جداره، 
و  دما  توان،  تنظیم  قابلیت  با  آزمایشگاهی  مایکروویوهاي  ساخت  عامل،  غیر  پدافند  آموزشى  خدمات  و  حجیم  هاى  داده  تحلیل  وى، 
تولید  و  طراحی   ، انسان  اسپیرماتوگونی  بنیادین  سلولهاي  تمایز  جهت  ویژه  کشت  محیط  تولید  و  آزمایشگاه  هر  نیاز  مورد  موارد  سایر 
نرم  و  الکترونیک  محتواي  تولید   ، خشکجام“  ”وکیوفیوژ  به  موسوم  بیولوژیک  هاي  نمونه  خال  تحت  کن  خشک  و  تغلیظ  سامانه  انبوه 
خون  گازهاي  (انالیز   ABG هاي نمونه  حمل  باکس  ساخت  و  طراحی  پزشکی،  تجهیزات  عفونی  ضد  جهت  التراسونیک  دستگاه  افزار، 
مدت  بلند  پشتی  تخته  دارویی،  گیاهان  ترکیبات  انواع  استخراج  و  شناسایی  آوري،  جمع  فناوري،  روانشناسی  خدمات  ارائه  شریانی)، 
حمل بیمار 2 الیه ریلی با قابلیت عبور اشعه ایکس، دستگاه لوپ سوز جهت کشت و خوانش نتایج میکروب شناسی، تولید سرم گوساله 
مناسب جهت کشت سلول و آلبومین گاوي ، تهیه گالویل گلوکز ها از پوست پسته به عنوان ضد التهاب کمکی در ترکیب با مسکنهاي 
معمول، طراحی زیست حسگرهاي الکتروشیمیایی و کیت هاي تشخیصی را از دیگر محصوالت این شرکت و واحد هاي فناور برشمرد.
دکتر اشرفى در ادامه از ثبت 13 اختراع از مجموع فعالیت هاى صورت گرفته در این مرکز خبر داد و افزود: پماد گیاهى درمان سوختگی و زخم هاي 
جراحی بر پایه عصاره الکلی گیاه چاي سبز، پنس نگهدارنده سرویکس، دستگاه اطالع دهنده درجه حرارت بدن، دستگاه ضد عفونی کننده آلتراسونیک 
تجهیزات پزشکی ، دستگاه تغلیظ و خشک کن تحت خال نمونه هاي بیولوژیک موسوم به ”وکیوفیوژخشکجام“ از جمله این اختراعات است.
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آئین گرامی داشت هفته پژوهش در دانشگاه 
علوم پزشکی شهرکرد برگزار شد

اطالعات  فناورى  و  تحقیقات  معاون  وبدا؛ 
دانشگاه علوم پزشکى، خدمات بهداشتى و 
برگزاري  ،از  بختیاري  و  چهارمحال  درمانى 
تجلیل  و  پژوهش  هفته  گرامیداشت  آئین 
داد. خبر  دانشگاه  این  برتر  پژوهشگران  از 
صولتى  کمال  سید  دکتر  وبدا؛  گزارش  به 
افزود: این مراسم در دومین روز دیماه 98 با 
حضور معاون توسعه مدیریت منابع و برنامه 
ریزي، معاونین آموزشی و  فرهنگی و امور 
دانشگاه،  عمومی  روابط  مدیر  دانشجویی، 
هیئت  اعضاي  تحقیقاتی،  مراکز  مدیران 
علمی، دانشجویان و کارکنان و کارشناسان 
در  دانشگاه  فناوري  و  تحقیقات  معاونت 
سالن اجتماعات مجتمع رحمتیه برگزار شد.

تشریح  ضمن  مراسم  این  در  وى،  گفته  به 
علمی،  تولیدات  لحاظ  به  ایران  وضعیت 
جهان،  سطح  در  پژوهش  و  تحقیقات 
دانشگاه  سایر  بین  در  دانشگاه  وضعیت 
شد. تشریح  کشور  پزشکی  علوم  هاي 
در  همچنین  گفت:  صولتى  دکتر 
دانشگاه  برتر  پژوهشگران  از  ادامه 
آمد. بعمل  تجلیل   2018 سال  در 
بعنوان  جعفرى  تینا  دکتر  وى،  گفته  به 
علوم  استادیار   ، پایه  علوم  گروه  اول  نفر 
تغذیه از گروه بیوشیمی دانشکده پزشکی، 
دوم  نفر  بعنوان  سامانی  قطره  کیهان  دکتر 
گروه  از  بیوشیمی  دانشیار  پایه  علوم  گروه 
مهدي  دکتر  پزشکی،  دانشکده  بیوشیمی 
قطره بعنوان نفر سوم این گروه و استادیار 
ایمنی شناسی پزشکی از گروه ایمونولوژي 
دانشکده پزشکی مورد تجلیل قرار گرفتند.
دکتر صولتى گفت: در علوم بالینى نیز دکتر ارسالن 
خالدى فر بعنوان نفر اول علوم بالینی،  دانشیار  
قلب و عروق وفوق (بالون آنژیو پالستی )از گروه 
قلب و عروق دانشکده پزشکی، دکتر مهرداد کریمی 

پزشکی، دکتر مهرداد کریمی نفر دوم علوم 
پایه دانشیار حراجی عمومی از گروه جراحی 
شدند. تجلیل  پزشکی  دانشکده  عمومی 
امینى  حسین  دکتر  داشت:  اظهار  وى 
خوئى استادیار داروشناسی مرکز تحقیقات 
گیاهان دارویی بعنوان پژوهشگر برتر جوان 
از  فناوري  زیست  دانشیار  الهیان  فاطمه  و 
دانشکده  پزشکی،  فناوري  زیست  گروه 
از  برتر  مقاله  صاحب  نوین  هاي  فناوري 
بودند. مراسم  این  شدگان  تجلیل  دیگر 
دکتر صولتى گفت: میالد سبزوارى قهفرخى 
بعنوان پژوهشگر برتر حوزه دانشجویى مقطع 
تحصیالت تکمیلی از دانشجویان کارشناسی 
ارشد امیونولوژي، نجمه باقري پژوهشگر برتر 
دانشجویان  از  پزشکی  و  کارشناسی  مقطع 
پزشکی و زهرا ربیعی بعنوان پژوهشگر برتر 
حوزه کارشناسی از مرکز تحقیقات گیاهان 
دارویی از دیگر تجلیل شدگان این مراسم بودند.
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مدیریت 

روابط عمومی 

و

 اطالع رسانی

دومین جلسه کمیته اجتماعی شورای اطاع رسانی استان تشکیل شد

گفت:  شهرکرد  پزشکى  علوم  دانشگاه  عمومى  روابط  مدیر  وبدا؛ 
هوایی  خط  هواپیماى  سقوط  دلخراش  حادثه  به  عنایت  با 
و  دانشگاهی  نخبگان  از  جمعی  باختن  جان  و  اوکراین   - ایران 
گردد. می  برگزار  دانشگاه  در  یادبود  مراسم   ، عزیز  دانشجویان 
به گزارش وبدا؛ سید على درخشان افزود: مراسم یادبود روز شنبه 
28 دیماه 98 ، همزمان با نماز ظهر و عصر در مسجد پیامبر اعظم 
(ص) دانشگاه واقع در مجتمع آموزشى رحمتیه برگزار می گردد.
وى در ادامه از معاونین ،روسا ، مدیران مراکز بهداشتى و درمانى، 
اساتید ، اعضاي هیات علمی ، دانشجویان و عموم کارکنان شاغل در 
واحدهاي تابعه دانشگاه براي حضور در این مراسم دعوت بعمل آورد.

دانشگاه  الملل  اموربین  و  عمومى  روابط  مدیر  وبدا؛ 
جلسه  دومین  تشکیل  از  شهرکرد،  پزشکى  علوم 
داد. خبر  استان  رسانی  اطالع  شوراي  اجتماعی  کمیته 
به گزارش وبدا؛ سید على درخشان افزود: این جلسه در هفدهمین 
روز از دیماه 98 با حضور مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی 
شد. تشکیل  استانداري  مردانی  شهید  سالن  در  استانداري 
امر  هاى  چالش  بیان  ضمن  جلسه  این  در  کرد:  تصریح  وى 
پیرامون  خود  پیشنهادات  و  نظرات  کمیته  اعضاي  رسانى،  اطالع 
نحوه اطالع رسانی از طریق یک مرجع رسمی را مطرح نمودند.
کارشناسى  غیر  نظر  اظهار  و  پراکنى  شایع  وى،  گفته  به 
تخصصی  مسائل  بعضاً  و  درمانی  و  بهداشتی  مسائل  پیرامون 
معضالت  مهمترین  از  مجازي،  فضاهاي  در  پزشکی  حوزه 
بود. جلسه  این  در  شده  مطرح  سالمت  حوزه  در  رسانی  اطالع 
درخشان گفت: مدیر کل دفتر امور اجتماعى و فرهنگى استاندارى 
در این جلسه اظهار داشت: اعتماد سازى در فضاي اطالع رسانی 
با شفاف سازي و اطالع رسانی به موقع و فراگیر ایجاد می شود.
آفت  از  را  ناقص  و  نادرست  رسانى  اطالع  وى،  افزود:  درخشان 
به  رقبا  که  شرایطى  در  افزود:  و  برشمرد  سازى  اعتماد  هاى 
چالش  هستند،  عمومی  افکار  بر  تاثیر  و  سازي  جریان  دنبال 
گردد. مرتفع  و  شناسایی  باید  رسانی  اطالع  حوزه  هاي 
یک  تعیین  لزوم  بر  تاکید  با  مقدس  دکتر  وى؛  گفته  به 
و  مختلف  هاي  حوزه  در  رسانی  اطالع  براي  رسمى  مرجع 
توجه  با  مرجع  این  افزود:  مردم  عموم  به  مرجع  این  معرفی 
از  پرهیز  و  سازي  شفاف  اخبار،  در  تعارض  از  پرهیز  به  ویژه 
براي  مردم  حق  تحقق  لزوم  به  توجه  و  اي  سلیقه  برخورد 
نمود. خواهد  فعالیت  صحیح  اطالعات  به  موقع  به  دسترسی 
نیاز  با  متناسب  رسانى  اطالع  سیستم  تعریف  افزود:  درخشان 
رسانى  اطالع  مراجع  مستمر  آموزش  دستگاه،  هر  مخاطبان 
بود. جلسه  این  در  مقدس  دکتر  تاکید  مورد  نکات  دیگر  از 

برگزاری مراسم یادبود جان باختگان حادثه سقوط 
هواپیما در دیماه جاری

شفافیت و اعتماد سازی مهمترین راهکار مقابله با چالش های اجتماعی
 در حوزه اطالع رسانی
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ترویج الگوی غذای سالم با جایگزین های غذایي سالم

وبدا؛ مدیر روابط عمومى دانشگاه علوم پزشکى شهرکرد از انتخاب شعار "ترویج تغذیه سالم باجایگزین هاي غذایی سالم" براي بسیج ملی 
تغذیه سالم ( 14تا 30 دي ماه) خبر داد.

به گزارش وبدا؛ سید على درخشان افزود: یکى از ارکان اصلى خود مراقبتى توجه به تغذیه و الگوي مصرف غذایی توسط خود فرد می باشد.
به گفته وى، خود مراقبتى تغذیه اى به این معنى است که هر فرد با مفهوم تعادل و تنوع و تناسب در برنامه غذایی روزانه آشنا باشد و با 
روش هاي جایگزینی مواد غذایی، استفاده از منابع غذایی موجود و در دسترس بتواند نیازهاي تغذیه اي خود را برطرف سازد و به جاي 
مصرف بی رویه آن دسته از مواد غذایی که مصرف زیادشان یک عامل خطر مهم ابتال به بیماریهاي غیر واگیر و چاقی و کمبود ریز مغذیها 

می شود از غذاهاي سالمت محور با توجه به وضعیت اقتصادي خانواده بیشتر استفاده کند . 
وى تصریح کرد: در همین راستا دهمین بسیج ملى تغذیه در سالجاري با شعار « ترویج الگوي غذاي سالم با جایگزین هاي غذایی سالم 

» از 14 دي تا 30 دي ماه با همکاري سایر بخش هاي مرتبط با سالمت در سراسر کشور برگزار می شود.
درخشان گفت: دانشگاه علوم پزشکى استان نیز همچون سال هاى گذشته ضمن تاکید بر اجراى برنامه هاى آموزشی و اطالع رسانی، با 
برگزاري جشنواره هاي غذاي سالم در سطح مدارس و مراکز بهداشتی و درمانی، تهیه و پخش برنامه هاي تلویزیونی و رادیویی با محوریت 

ترویج تغذیه سالم اقدام به برجسته سازي اهداف و برنامه هاي بسیج ملی تغذیه می نماید.



42

مدیریت

 روابط عمومی 

و

 اطالع رسانی

جمع آوری کمک های مردمی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 

برای کمک به سیل زدگان جنوب شرقي كشور

وبدا؛ مدیر روابط عمومى دانشگاه علوم پزشکى شهرکرد گفت: هیات محبان اهل بیت (ع) این دانشگاه در نظر دارد با توجه بارش هاي شدید 
نزوالت آسمانی و جاري شدن سیل در جنوب شرقی کشور و بی خانمان شدن تعداد زیادي از هموطنانمان و نیاز این عزیزان به تجهیزات 
گرمایشی با توجه برودت هوا، اقدام به جمع آوري کمک هاي مردمی و بویژه از سوي همکاران، اساتید و دانشجویان نیک اندیش این مجموعه 
می نماید. به گزارش وبدا؛ سید على درخشان افزود: این کمک ها بصورت نقدى و غیرنقدى از طریق روابط عمومی هاي مجموعه در ستاد 
دانشگاه، معاونت ها و بیمارستانها ، دانشکده ها، شبکه هاي بهداشت و درمان جمع آوري و در اسرع وقت به دست آسیب دیدگان در استان 
سیستان و بلوچستان و هرمزگان خواهد رسید. وى کمکهاى غیر نقدى مورد نیاز را شامل: پتو، اجاق گاز جهت پخت و پز، بخارى گاز سوز 
و نفت سوز، بالش و ملحفه، آب معدنی، برنج، حبوبات، کنسرو، روغن، ماکارونی و ...، پوشک بچه و وسایل بهداشتی و انواع البسه اعالم کرد.
به گفته وى، عزیزانى که تمایل به کمک به هموطنان سیل زده دارند، مى توانند کمک هاي نقدي و غیرنقدي خود را تا پایان دي ماه جاري 

به واحدهاي مربوطه تحویل نمایند.
درخشان در پایان شماره کارت: 5894631566028312 به نام هیات محبان اهل بیت (ع) دانشگاه علوم پزشکى شهرکرد را جهت واریز 

کمک هاى نقدي مردم و دانشگاهیان عزیز اعالم نمود.

وبدا؛دبیر کارگروه سالمت و درمان ستاد دهه فجر و مدیر روابط عمومى دانشگاه علوم پزشکى شهرکرد گفت: همزمان با سومین شب از 
ویژه برنامه هاي دهه فجر انقالب اسالمی در مساجد شهرکرد، ثمرات و نتایج گام اول انقالب در حوزه بهداشت و درمان تشریح می شود.
به گزارش وبدا؛ سید على درخشان افزود: برنامه تبیین ثمرات و نتایج گام اول انقالب، رسالت ما در گام دوم و درس آموزى از مکتب 
حاج قاسم سلیمانی برگزار می گردد. وى تصریح کرد: این برنامه همراه با سخنرانى نماینده ولى فقیه در استان و امام جمعه شهرکرد، 
روز دوشنبه 14 بهمن ماه 98، همزمان با نماز مغرب و عشاء در مسجد امام رضا علیه السالم میرآباد غربی در شهرکرد برگزار می گردد.
معاونت  سرپرست  و  استان  بهداشت  مرکز  رئیس  توسط  نیز  درمان  و  بهداشت  حوزه  در  اسالمى  انقالب  دستاوردهاى  وى،  گفته  به 
بهداشتى دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد تشریح می گردد. درخشان در ادامه از عموم مردم بویژه جامعه دانشگاهیان و کارکنان دانشگاه 

براى حضور در این برنامه دعوت بعمل آورد.

تبیین ثمرات و نتایج گام اول انقالب در حوزه بهداشت و درمان
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corona virus
اخبار کووید ۱۹

وبدا؛ مدیر روابط عمومى دانشگاه علوم پزشکى شهرکرد، با اشاره به برگزارى ویدئو کنفرانس با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی، روسا و معاونین درمان و بهداشتی دانشگاه ها و دانشکده هاي علوم پزشکی کشور، از تاکید وزیر بهداشت بر امر آموزش براي 

پیشگیري و مقابله با ویروس کرونا خبر داد.
به گزارش وبدا؛ سید على درخشان افزود: دکتر سعید نمکى با اشاره به بروز اولین موارد بروز کرونا در سال هاى 2002 و 2012 در دنیا 
 H1N1 اظهار داشت: نیو کرونا ویروس با ویژگی هاي جدید از جمله قدرت سرایت باال، علی رغم وجود تشابهات این ویروس با آنفوالنزاي
سیستم بهداشتی جهان را با چالش جدي رو به رو نموده است. به گفته وى، این مقام مسئول تصریح کرد: ناشناخته بودن ویروس و 
تهاجمى بودن آن و احتمال بروز رفتار تهاجمى تر این ویروس در آینده و نداشتن دارو براي درمان آن از مواردي است که بر اهمیت 
پیشگیري از بروز و شیوع این ویروس می افزاید. درخشان افزود: وى همچنین با اشاره به بروز مواردى در کشور هاى همسایه بر ضرورت 

آماده باش و انجام اقدامات پیشگیرانه و بیمار یابی در مرزهاي کشور بویژه مرزهاي جنوب شرق و شرق و شمال غرب تاکید نمود.
مدیر روابط عمومى دانشگاه علوم پزشکى شهرکرد گفت: دکتر نمکى همچنین تاکید کرد: تا کنون هیچ مورد مثبتی از ابتال افراد به ویروس 
کرونا در کشور گزارش نشده است و امید آن می رود با اطالع رسانی و مدیریت خوب انجام شده در این خصوص مشکل جدي نداشته 
باشیم. به گفته وى، دکتر نمکى با اشاره به اهمیت موضوع بر ضرورت اطالع رسانى و انجام هماهنگى با مقامات ارشد استانى و ارگان هاي 
بین بخشی و استفاده حداکثري از توان رسانه ها و شبکه هاي اجتماعی و فضاهاي مجازي براي اطالع رسانی و آموزش همگانی تاکید نمود.
وى تصریح کرد: وزیر بهداشت از راه اندازى پویش ”هر خانه یک پایگاه سالمت“ بعنوان بزرگترین ابراز براي انتقال آموزش ها به درون 
خانواده ها و سطوح مختلف جامعه یاد کرد. وى، تشکیل شوراى اطالع رسانى استان ها با حضور استانداران را از دیگر موارد مورد تاکید 
وزیر بهداشت برشمرد. درخشان افزود: همچنین در این جلسه به روند کنترل موج دوم آنفوالنزا در کشور اشاره شد و از کنترل خوب این 
بیمارى در کشور صحبت شد. به گفته وى، معاون بهداشتى وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى با اشاره به غالب شدن نوع B آنفوالنزا، 
به ضعیف تر بودن این نوع آنفوالنزا نسبت به نوع H1N1 آن اشاره داشت. وى افزود: دکتر رئیسى با اشاره به مشترك بودن روش هاى 

پیشگَیَري از ویروس کرونا و آنفوالنزا ابراز امیدواري کرد: با ادامه روند آموزش هاي در این زمینه این مسئله نیز به خوبی مدیریت شود.
مدیر روابط عمومى دانشگاه علوم پزشکى شهرکرد گفت: در ادامه این جلسه ضمن بیان نقطه نظرات و تشریح اقدامات و آمادگی هاي 
دانشگاه ها براي مدیریت مسئله، تنها درگاه اطالع رسانی در خصوص ویروس کرونا، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعالم شد.

درخشان گفت: ویدئو کنفرانس با موضوع ویروس کرونا و اقدامات پیشگیرانه و کنترلى آن با حضور وزیر بهداشت، معاونین این وزارت، 
روسا و معاونین درمان و بهداشتی، مدیران مبارزه با بیماري دانشگاه و دانشکده هاي علوم پزشکی در دوازدهمین روز از بهمن ماه جاري 

برگزار شد.

آموزش اولین رکن مقابله با ویروس کرونا است
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Igilicatam muroximo hi unc maio nos fac ta, cae tandeffre tam 

sens forenit ilinati, qui pri in non Etrum strata Sp. Occi sicepos-

tam mura nonsistrum aventis is. Egit, acrum sediis alicitil huit, 

spectuit; nore, pati serei ignatus. Tiiscipisquis ius sus, comnist 

iorat. Ihit parum voloriaeptat est reprore hendaec tatatibus, 

sapiduci offictemuererit eum rem.

Etrum strata Sp. Occi sicepostam mura nonsistrum aventis 

is. Egit, acrum sediis alicitil huit, spectuit; nore, acrum sediis 

alicitil pati serei ignatus. Etru derum rcrum sediis alicitil huit, 

spectuit; nore, pati serei ignatus.

Occi sicepostam mura nonsistrum aventis is. Egit, acrum sediis 

alicitil huit, spectuit; nore, pati serei ignatus. Tiiscipisquis ius 

sus, comnist iorat. Ihit parum voloriaeptat est reprore hendaec 

tatatibus, sapiduci offictemuererit eum rem. Tiiscipisquis ius 

sus, comnist iorat. Ihit parum voloriaeptat est reprore hendaec 

tatatibus, sapiduci offictemuererit eum rem.

Igilicatam muroximo hi unc maio nos fac ta, cae tandeffre tam 

sens forenit ilinati, qui pri is is. Egit, acrum sediis alicitil huit, 

spectuit; nore, pati serei ignatus. porpore sum doluptae con 

ratur. Quidicia derum reptat est reprore hendaec tatatibus, 

sapiduci offictemuererit eum rem.

Etrum strata Sp. Occi sicepostam mura nonsistrum aventis 

is. Egit, acrum sediis alicitil huit, spectuit; nore, acrum sediis 

alicitil pati serei ignatus. Etrum strata ntis is. Acrum sediis ali-

citil huit, spectuit; nore, pati serei ignatus.Etrum strata ntis is. 

Acrum sediis alicitil huit, spectuit; nore, pati serei ignatus.

Occi sicepostam mura nonsistrum aventis is. Egit, acrum sediis 

alicitil huit, spectuit; nore, pati serei ignatus. Tiiscipisquis ius 

sus, comnist iorat. Ihit parum voloriaeptat est reprore hendaec 

tatatibus, sapiduci offictemuererit eum rem. Tiiscipisquis ius 

sus, comnist iorat. Ihit parum voloriaeptat est reprore hendaec 

tatatibus, sapiduci offictemuererit eum rem.

آموزش اولین رکن مقابله با ویروس کرونا است
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تاکید کمیته بحران کروناویروس بر رعایت نکات بهداشتی از سوی شهروندان

 تمامی اقشار قرار می گیرد. وى 
 در ادامه از اعالم آمادگى مدیریت
 روابط عمومى براى انجام هرگونه
وقت اسرع  در  رسانی   اطالع 
 بمنظور حفظ سالمت هم استانی
ادامه در  درخشان  داد.  خبر   ها 
در جلسه  این  کرد:  نشان   خاطر 
،98 ماه  بهمن  از  روز  امین   سی 
سالن کمیته،در  اعضاي  حضور    با 
استان بهداشت  مرکز   جلسات 
کرد: تصریح  وى  شد.   تشکیل 
گزارش تایید  متعاقب  جلسه   این 
وطنانمان هم  از  نفر  دو   ابتالى 
وزارت سوي  از  ویروس  کرونا   به 
 بهداشت و بمنظور بررسی میزان

طالع  و  آموزش  و  استان  وبیمارستانهاي  سالمت  جامع  خدمات  مراکز  آمادگی 
دستگاه  آمادگی  حفظ  ضرورت  بر  و  تشکیل  بیماري  این  پیرامون  عمومی  رسانی 
شد. تشکیل  ویروس  کرونا  کنترل  و  پیشگیري  براي  بخشی  بین  همکاري  و  ها 

علوم دانشگاه  عمومى  روبط   وبدا  ؛  مدیر 
تشکیل به  اشاره  با  شهرکرد   پزشکى 
 جلسه اضطرارى کمیته بهداشت کارگروه
محوریت با  حوادث  و  بالیا  در   سالمت 
 کروناویروس از تاکید این کمیته بر رعایت
براي شهروندان  سوي  از  بهداشتی   نکات 
بیماري این  شیوع  کنترل  و   پیشگیري 
على سید  وبدا ؛  گزارش  به  داد.   خبر 
اقدامات راستا  همین  در  افزود :   درخشان 
 صورت گرفته در خصوص  آموزش و اطالع
تشریح جلسه  این  در  عمومى   رسانى 
اخبار و  بهداشتى  نکات  افزود:  وى   شد. 
 حوزه سالمت بویژه توصیه هاى آموزشى
و کروناویروس  از  پیشگیري  رویکرد   با 
 کنترل آن بطور منظم از طریق زیر نویس
 در برنامه هاي پر مخاطب صدا و سیماي
 مرکز استان، جراید و رسانه ها منعکس و
 با بکارگیري ظرفیت شبکه هاي اجتماعی
اختیار در  الزم  نکات  مجازي  فضاي  در 
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تاکید مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد بر اعتماد سازی رسانه ها در فضای مجازي

اعالم حمایت مدیران کانال های فضای مجازی چهارمحال و بختیاري
 براي مقابله با کروناويروس

 وبدا؛ مدیر روابط عمومى و رییس کمیته اطالع رسانى دانشگاه علوم
 پزشکی شهرکرد از اعالم حمایت مدیران کانال هاي فضاي مجازي
سید وبدا؛  گزارش  به  داد.  خبر  کروناویروس  با  مقابله  براي   استان 
 على درخشان افزود: در نشست رئیس و معاونین بهداشت و درمان
 دانشگاه علوم پزشکى شهرکرد با فعاالن مدیران کانال هاي فضاي
 مجازي استان در دهمین روز از اسفندماه سال 98 ، ضمن تشریح
کنترلی و  پیشگیرانه  اقدامات  و  کشور  در  ویروس  کرونا   وضعیت 
 براي مقابله با کروناویروس در استان، نظرات و پیشنهادات برخی
 از مدیران مطرح شد. وى تصریح کرد: همچنین این مدیران براى
و انعکاس  براي  درمان  مجموعه  و  پزشکی  علوم  دانشگاه  به   کمک 
مراجع تایید  مورد  مراقبتی  خود  نکات  و  آموزشی  مباحث   بازنشر 
در فتا  پلیس  رییس  وى؛  گفته  به  نمودند.  آمادگی  اعالم   رسمی 
درمان پرسنل  زحمات  از  تقدیر  ضمن  نشست،  این  در  نیز   استان 
این به  قوت  خدا  عرض  و  پزشکی  علوم  دانشگاه  کادر  و   استان 
 عزیزان،بر ایجاد همدلی و همراهی فعاالن فضاي مجازي با مجموعه
 بهداشت و درمان تاکید نمود. وى افزود: سرهنگ مرتضى عسگرى
تا دارد،  اشراف  مجازى  فضاى  بر  کامال  فتا  پلیس  داشت:   اظهار 
 هیچ گونه کلیپ جعلی در فضاي مجازي این استان منتشر نشود.

با  قانونى  مراجع  جدى  برخورد  از  همچنین  وى  گفت:  درخشان 
آن هایى که قصد بر هم زدن امنیت فضاي مجازي استان را دارند و 
اذهان عمومی را مشوش می کنند اشاره داشت. وى افزود: سرهنگ 
بختیارى  و  چهارمحال  مجازى  فضاى  فعاالن  از  ادامه  در  عسگرى 
که پیوسته در کنار مجموعه بهداشت و درمان استان براي شکست 

کرونا ویروس تالش می نمایند تقدیر کرد.

 وبدا؛ مدیر روابط عمومى دانشگاه علوم پزشکى شهرکرد، در جلسه اى با حضور رئیس پلیس فتا و اعضاي انجمن خبرنگاران
 استان، از رسانه هاي خواست با ایجاد اعتماد در فضاي مجازي از تشویش و نگرانی افکار عمومی بکاهند. به گزارش وبدا؛ سید
 على درخشان با اشاره به رسالت خطیر رسانه براى اطالع رسانى و فرهنگ سازى و ایجاد روحیه نشاط و بالندگی در جامعه و
 خلق فرصت براي آموزش و اطالع رسانی صحیح افزود. وى تصریح کرد: در همین راستا از اصحاب رسانه استان، مدیران کانال
 هاى فضاى مجازي انتظار می رود به دور از هرگونه بزرگ نمایی با انتشار اخبار صحیح و به موقع اعتماد سازي نموده و آرامش
 را به جامعه باز گردانند. درخشان با تاکید بر لزوم اطالع رسانى و آموزش راه هاى پیشگیرى از انتقال بیماري کرونا افزود: براي
 مقابله با این ویروس آموزش رکن اصلی و قدم اول بشمار می آید. وى در ادامه از اصحاب رسانه و فعالین حوزه سالمت خواست
 ضمن تاکید بر نکات پیشگیرانه و آموزش خود مراقبتى، بعنوان بازویی توانمند براي انتقال سخن مسئولین و مدیران ارشد استان
 براي پیشگیري و کنترل کرونا ویروس عمل نمایند. گفتنى است، جلسه مدیر روابط عمومى دانشگاه علوم پزشکى شهرکرد با

.اعضاى انجمن خبرنگاران استان و سرهنگ عسگرى رئیس پلیس فتا استان در چهارمین روز از اسفندماه 98 برگزار شد
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راه اندازی لینک مستقیم دسترسی به اخبار کرونا در سایت دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
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وبدا؛ در صورت نگرانى در خصوص کرونا مى توانید با شماره 
علوم  دانشگاه  سوي  از  شده  اعالم  هاى  تماس  شماره  گیرى 
 ، تابعه  هاي  شهرستان  و  استان  مرکز  در  شهرکرد  پزشکی 
سواالت خود را مطرح نمائید. به گزارش وبدا؛ مدیرروابط عمومى 
پزشکی  علوم  دانشگاه  رسانى  اطالع  کمیته  رییس  و  دانشگاه 
استان چهارمحال و بختیاري با اعالم شماره تماس و برقراري 
پل ارتباطی، بصورت شبانه روزي پاسخ گوي سواالت مردم در 
جدید2019)  (کروناویروس  تنفسی  حاد  بیماریهاي  با  ارتباط 
می باشد. سید على درخشان با اشاره به ابراز نگرانى مردم در 
خصوص احتمال شیوع ویروس کرونا در استان افزود: افزایش 
سواالت  به  پاسخ  و  صحیح  رسانی  اطالع  آموزش،  آگاهی، 
احتمالی مردم در شرایط کنونی بهترین راه مقابله با جو نگران 
خواست،  مردم  از  ادامه  در  وى  است.  جامعه  بر  حاکم  کننده 
حوزه  اخبار  مراقبتى،  خود  و  بهداشتى  نکات  رعایت  ضمن 
سالمت را از طریق کانال هاى رسمی دانشگاه دنبال نمائید.
گفتنى است، شماره تماس هاى اعالم شده جهت پاسخگویى 
کارشناسان مربوطه به سواالت پیرامون ویروس کرونا از مرکز 
بهداشت استان و شهرستان هاي 9 گانه به شرح ذیل اعالم می گردد.

کنترل  و  پیشگیری  برنامه  همراه  تلفن  شماره  لیست 
کشوری کرونا ویروس 

* مرکز بهداشت استان 09130589434

* شبکه بهداشت و درمان شهرستان بروجن 09130589406

* شبکه بهداشت و درمان شهرستان لردگان 09130589408

* شبکه بهداشت و درمان شهرستان فارسان 09130589409

* شبکه بهداشت و درمان شهرستان اردل 09130589413

* شبکه بهداشت و درمان شهرستان کوهرنگ 09130589416

* شبکه بهداشت و درمان شهرستان کیار 09130589420

* شبکه بهداشت و درمان شهرستان بن 09130589425

* شبکه بهداشت و درمان شهرستان سامان 09130589431

* شبکه بهداشت و درمان شهرستان شهرکرد 09130589435  

سواالت مرتبط با کرونا را از ما پرسید
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تاکید مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد بر 
اعتماد سازی رسانه ها در فضای مجازي

وبدا؛ مدیر روابط عمومى دانشگاه علوم پزشکى شهرکرد، در جلسه اى با حضور رئیس پلیس فتا و اعضاي 
انجمن خبرنگاران استان، از رسانه هاي خواست با ایجاد اعتماد در فضاي مجازي از تشویش و نگرانی افکار 
عمومی بکاهند. به گزارش وبدا؛ سید على درخشان با اشاره به رسالت خطیر رسانه براى اطالع رسانى و 
فرهنگ سازى و ایجاد روحیه نشاط و بالندگی در جامعه و خلق فرصت براي آموزش و اطالع رسانی صحیح 
افزود. وى تصریح کرد: در همین راستا از اصحاب رسانه استان، مدیران کانال هاى فضاى مجازي انتظار 
می رود به دور از هرگونه بزرگ نمایی با انتشار اخبار صحیح و به موقع اعتماد سازي نموده و آرامش را به 
جامعه باز گردانند. درخشان با تاکید بر لزوم اطالع رسانى و آموزش راه هاى پیشگیرى از انتقال بیماري 
کرونا افزود: براي مقابله با این ویروس آموزش رکن اصلی و قدم اول بشمار می آید. وى در ادامه از اصحاب 
رسانه و فعالین حوزه سالمت خواست ضمن تاکید بر نکات پیشگیرانه و آموزش خود مراقبتى، بعنوان 
بازویی توانمند براي انتقال سخن مسئولین و مدیران ارشد استان براي پیشگیري و کنترل کرونا ویروس 
عمل نمایند. گفتنى است، جلسه مدیر روابط عمومى دانشگاه علوم پزشکى شهرکرد با اعضاى انجمن 
خبرنگاران استان و سرهنگ عسگرى رئیس پلیس فتا استان در چهارمین روز از اسفندماه 98 برگزار شد.
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#به مدد الهی کرونا را شکست میدهیم 

و شهرکرد  پزشکى  علوم  دانشگاه  عمومى  روابط  مدیر   وبدا؛ 
 رییس کمیته اطالع رسانی مقابله به کروناویروس، با اعالم خبر
 سفید بودن وضعیت استان تا کنون افزود: به افراد توصیه می
 شود، براي مصون ماندن از خطر ابتال به کروناویروس از تردد
گزارش به  نمایند.  خودداري  منزل  از  خارج  به  ضروري   غیر 
4 شماره  اطالعیه  اساس  بر  افزود:  درخشان  على  سید   وبدا؛ 
19 کووید  بیمارى  با  مقابله  ستاد   ،98 اسفندماه  نهم   مورخ 
 در استان، بمنظور اطالع رسانی به مردم فهیم و آگاه استان و
 به منظور پیشگیري از بروز موارد بیماري کووید19، از مردم
 خواسته می شود، تا برطرف شدن خطر انتشار این بیماري و
 بازگشت وضعیت سالمت جامعه به شرایط عادي ضمن رعایت
 بهداشت و نکات خود مراقبتی از تردد غیر ضروري در محل

.هاي تجمعی خودداري نمایید
از  ناشى  بیمارى  مثبت  موارد  کنون  تا  اینکه،  بیان  با  وى 
استان  جمله  از  استان ها  از  تعدادي  در   2019 کروناویروس 
چهارمحال و بختیاري مشاهده نشده، و این استان ها با عنوان 
خوشنودي  وجود  با  افزود:  اند  شده  نامیده  سفید»  «مناطق 
بین  در  بیماري  از  موردي  تاکنون  اینکه  از  همگان  قلبی 
کووید19  به  مشکوك  بیماران  تشخیصی  آزمایش هاي  نتایج 
در استان مشاهده نگردیده، باید به عزیران هم استانی یادآور 
بختیاري  و  چهارمحال  اهالی  متعدد  سفرهاي  علت  به  شویم 
به استانهاي مجاور و نیز تردد ساکنان استان هاي دیگر به این 
استان، در صورتی که اقدامات پیشگیرانه و احتیاطات بهداشتی 

شدن  آلوده  احتمال  نپذیرد،  صورت  مسافرین  توسط  الزم 
نیست.  انتظار  از  دور  آنان  به  بیماري  انتقال  و  سالم  افراد 
بین  تردد  از  ناگزیر  که  ازشهروندانى  ادامه،  در  درخشان 
شهرهاى مختلف هستند، خواست براى حفظ سالمت خود 
آن  رعایت  براي  بیشتري  دقت  و  توجه  بهداشتى  نکات  به 
کرونا  با  مقابله  رسانى  اطالع  کمیته  رییس  نمایند.  مبذول 
کووید  بیماري  همه گیري  مشکل  رفع  تا  داد:  ادامه  ویروس 
19 در کشور، بهتر است، هم استانیان،حداقِل تردد و رفت 
و آمد را در محیط خارج از منزل داشته باشند. وى، تجمیع 
روزه  چند  فواصل  با  آن  انجام  و  منزل  مایحتاج  خریدهاى 
و  ممکن  افراد  حداقل  به  منزل  از  خارج  وظایف  سپردن  و 
باقی ماندن سایرین در فضاي خانه، را یکی از بهترین تدابیر 
بیماري زاي  ویروس  انتقال  برابر  در  حفاظتی  و  پیشگیرانه 
با  کرد:  امیدوارى  ابراز  پایان  در  درخشان  برشمرد.  کرونا 
تندرست  استانیان  هم  یکایک  سالمت،   توصیه هاى  رعایت 
فرا  با  پرنشاط  روزهاي  داشتن  ضمن  و  بمانید  شاداب  و 
رسیدن بهار طبیعت و سال نو ، خدمتگزاران خود در نظام 
بهداشت و درمان را براي مقابله با کروناویروس یاري نمایند.
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دارای  بیماران  به  روزی  شبانه  خدمات  ارائه 
عالئم شبه آنفوالنزا و مشکوک به کروناویروس

ستاد  رسانى  اطالع  کارگروه  رئیس  و  عمومى  روابط  مدیر  وبدا؛ 
مقابله با کرونا از تشکیل دومین جلسه این کمیته با حضور اعضا 
در نوزدهمین روز از اسفندماه 98 در دفتر مدیریت روابط عمومی 
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد خبر داد. به گزارش وبدا؛ سید على 
درخشان افزود: در این جلسه ضمن تشریح آخرین وضعیت شیوع 
آموزش  راستاي  در  گرفته  صورت  اقدامات  گزارش  ویروس،  کرونا 
و اطالع رسانی از سوي اعضا ارائه شد. وى تصریح کرد: همکارى 
و  شد  ارزیابی  خوب  مجموع  در  مجازي  فضاى  هاى  کانال  مدیران 
هاي  رسانی  اطالع  به  توجه  با  جامعه  بر  حاکم  روانی  و  روحی  جو 
از  ادامه  در  همچنین  گفت:  درخشان  است.  آرام  گرفته  صورت 
خواسته  کمیته  عضو  هاى  عمومى  روابط  کارشناسان  و  مسئولین 
شد، از امکانات و پتانسیل هاي موجود براي اطالع رسانی و ترویج 
علوم  دانشگاه  عمومى  روابط  مدیر  شود.  استفاده  مراقبتی  خود 
پزشکى شهرکرد گفت: انعکاس تالش هاى بى وفقه و شبانه روزى 
درمانی  مراکز  خدوم  پرسنل  و  پرستاران  و  پزشکان  درمانی،  کادر 
بویژه مراکز ارائه خدمات به بیماران کرونا ویروس از جمله انتظارات 
پزشکان  ظرفیت  از  استفاده  وى،  بود.  جلسه  این  در  شده  مطرح 
نام آشنا و متخصص و مورد اعتماد در بین مردم و روسا و مدیران 
و  مردم  به  الزم  هاي  توصیه  و  آموزش  ارائه  براى  ها،  بیمارستان 
مباحث  دیگر  از  را  دانشگاه  تابعه  مراکز  پرسنل  و  کارکنان  حتی 
مطرح شده در جلسه برشمرد. درخشان گفت: در ادامه حاضرین 
مطالبى  مدیران،  با  تعامل  نحوه  و  کارى  هاى  دغدغه  خصوص  در 
نمودند. پیشنهاد  مشکالت  این  رفع  براي  کارهایی  راه  و  بیان  را 

 دومین جلسه کارگروه اطاع رسانی ستاد مقابله
با کروناویروس تشکیل شد

با  مقابله  رسانى  اطالع  کمیته  رییس  و  عمومى  روابط  مدیر  وبدا؛ 
کروناویروس در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: بر اساس اطالعیه 
در  بختیاري  و  چهارمحال  استان   19 کووید  بیماري  با  مقابله  ستاد 
هشتمین روز از اسفندماه 98، تعدادي از مراکز جامع خدمات سالمت 
استان براي ارائه خدمات تشخیصی، مراقبتی و کنترلی و مشاوره به 
بیماران داراي عالئم شبه آنفوالنزا و مشکوك به کرونا ویروس بصورت 
درخشان  على  سید  وبدا؛  گزارش  به  باشند.  می  فعال  روزي  شبانه 
افزود: به منظور افزایش دسترسى به خدمات بهداشتى و درمانى براي 
شناسایی سریع موارد مشکوك به بیماري کووید 19 و ارائه آموزش و 
خدمات سرپایی، مراکز خدمات جامع سالمت شهري و روستایی در 
سطح شهرستانهاي ده گانه استان، شامل 22 مرکز «24 ساعته در 7 
روز هفته» و 10 مرکز «از ساعت 8 صبح تا ساعت تا 12 نیمه شب 
کرد:  تصریح  وى  می باشند.  خدمت  ارائه  حال  در  هفته»  روز   7 در 
این مراکز تحت عنوان «کلینیک غربالگرى بیماري هاي واگیر» و با 
قبیل  از  خدماتی  ارائه  آماده  الزم  تجهیزات  و  امکانات  از  بهره مندي 
بیمارستانهاي  به  مشکوك  موارد  ارجاع  و  شناسایی  پزشک،  ویزیت 
مربوطه و آموزش کلیه مراجعین محترم فعال خواهد بود. درخشان 
گفت: کلینیک هاى غربالگرى بیمارى واگیر در استان، در شهرستان 
شهرکرد شامل: مرکز خدمات جامع سالمت سودجان، مرکز خدمات 
سالمت  جامع  خدمات  مرکز  سورشجان،   1 شماره  سالمت  جامع 
شماره 1 فرخشهر، مرکز خدمات جامع سالمت شماره 1 هفشجان، 
بروجن  شهرستان  در  و  شهرکیان  سالمت  جامع  خدمات  مرکز 
سالمت  جامع  خدمات  مرکز  فرادنبه،  سالمت  جامع  خدمات  مرکز 
مرکز  و  1بلداجی  شماره  سالمت  جامع  خدمات  مرکز  دشت،  سفید 
شهرستان  در  افزود:  وى  باشد.  می  گندمان  سالمت  جامع  خدمات 
و  باباحیدر  سالمت  جامع  خدمات  مراکز  نیز  لردگان  و  فارسان  هاى 
و  سرخون  سالمت  جامع  خدمات  مراکز  اردل  شهرستان  در  و  آلونى 
میهه  سالمت  جامع  خدمات  مراکز  کوهرنگ  شهرستان  در  و  دشت 
باشند. می  دایر  مراجعین  به  گویی  پاسخ  براي  صمصامی  و  بازفت   ،
وى در ادامه مراکز خدمات جامع سالمت دزك، گهرو و شلمزار در 
شهرستان کیار و مراکز خدمات جامع سالمت هوره و شماره 1 سامان 
را در شهرستان سامان و مراکز خدمات جامع سالمت شماره 1 شبانه 
روزى بن و شماره 2 در شهرستان بن را از دیگر مراکز دایر براى مراجعه 
چندین  همچنین  وى،  گفته  به  کرد.  اعالم  ها  شهرستان  این  مردم 
نمایند.  مى  خدمت  ارائه  مراجعین  به  شب  نیمه   12 ساعت  تا  مرکز 
شماره  و   3  ،1 هاى  شماره  سالمت  جامع  خدمات  مراکز  درخشان، 
شهرکرد  شهرستان  در  فعال  مراکز  از  را  منظریه  در  واقع  4شهرکرد 
برشمرد. مراکز خدمات جامع سالمت دستگرد امامزاده و مرغملک و 
مرکز خدمات جامع شماره 1 بروجن و مرکز حضرت قائم عجل اهللا و 
مرکز خدمات جامع سالمت نقنه ، مرکز خدمات جامع سالمت شماره 
مرکز  و  لردگان   2 شماره  سالمت  جامع  خدمات  مرکز  فارسان،   1
شماره 2 بن را از دیگر مراکز فعال تا ساعت 12 نیمه شب برشمرد.




