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حضرت آیت اهللا خامنه ای رهبر انقالب اسالمی در پیامی به مناسبت آغاز سال ۱۳۹۶، سال جدید را سال «اقتصاد مقاومتی: تولید -اشتغال» 

نام گذاری کردند.

گزیده ای از متن پیام رهبر انقالب اسالمی به شرح زیر است:

 اقتصــاد مقاومتــی یــک مجموعــه اســت؛ ایــن مجموعــه اگــر فقــط در زیــر نــام اقتصــاد مقاومتــی مــورد توّجــه قــرار بگیــرد، ممکــن اســت 

چنــدان منشــأ اثــر نباشــد؛ مــن عــالج را در ایــن میبینــم کــه ایــن مجموعــه را بــه نقــاط مهــم تقســیم کنیــم و بــرای هــر نقطــه ی کلیــدی و 

مهّمــی یــک فصلــی از زمــان را قــرار بدهیــم، و از مســئولین و افــراد شــاخص و از آحــاد مــردم بخواهیــم کــه همــه ی هّمــت خــود را بــر روی 

آن نقــاط کلیــدی متمرکــز کننــد؛ بــه نظــر مــن عــالج در ایــن اســت کــه ایــن نقطــه ی کلیــدی را امســال درســت شناســایی کنیــم. بــه اعتقــاد 

مــن ایــن نقطــه ی کلیــدی عبــارت اســت از تولیــد، تولیــد داخلــی؛ و اشــتغال و عمدتــًا اشــتغال جوانــان؛ اینهــا آن نقــاط کلیــدی اصلــی اســت. 

اگــر مــا توانســتیم روی ایــن دو نقطــه متمرکــز بشــویم و کارهــا را بــر ایــن اســاس برنامه ریــزی و دســته بندی بکنیــم، تصــّور ایــن اســت کــه 

کار به میــزان زیــادی جلــو خواهــد رفــت و موّفقّیتهــای چشــمگیر و محسوســی پیــش خواهــد آمــد. مــن در ســخنرانی ان شــاءاهللا خصوصّیاتــی 

ــذا مــن شــعار امســال را «اقتصــاد مقاومتــی: تولیــد -  ــب اســت توضیــح خواهــم داد؛ ل ــر ایــن دو نقطــه ی کلیــدی و اساســی مترّت را کــه ب

اشــتغال» قــرار میدهــم؛ یعنــی اقتصــاد مقاومتــی عنــوان کّلــی اســت، بعــد تولیــد و اشــتغال؛ ایــن مجمــوع نقاطــی اســت کــه بایســتی همــه 

بــر روی آن متمرکــز بشــوند. مطالبــه ی مــن و مطالبــه ی مــردم از مســئولین عزیــز و محتــرم ایــن اســت کــه بــر روی ایــن دو نقطــه متمرکــز 

بشــوند و کارهــا را بــا برنامه ریــزی انجــام بدهنــد و ان شــاءاهللا در پایــان ســال نتایــج آن را بتواننــد بــه مــردم گــزارش کننــد.
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بــا ســپاس وثنــای بــی حــد بــر آســتان صفــات بــی همتــای احدیــت وبــا اســتعانت از درگاه بــی كرانــش، اکنــون کــه بــا یــاری و 

تــالش  جمعــی از همــکاران در مجموعــه بــزرگ دانشــگاه علــوم پزشــکی، خدمــات بهداشــتی و درمانــی در ســال نوزدهــم موفــق 

بــه انتشــار ۱۱۴ شــماره از فصلنامــه خبــری و اطــالع رســانی ایــن دانشــگاه در بهــار ســال ۹۶ گردیــده ایــم بــر خــود الزم مــی دانــم 

اشــاره ای مختصــر بــه ضــرورت اطــالع رســانی از طریــق نشــریات مختلــف ومتنــوع در عصــر ارتباطــات و دسترســی بــه اطالعــات 

در دنیــای مجــازی داشــته باشــم.

ــی و ... از آن  ــی و تحقیقات ــه عمــوم دســتگاههای اجرای ــدازی وب ســایت هــا ک ــا راه ان ــروزه در فضــای مجــازی اینترنــت ب ام

بهــره مندنــد و بــا عنــوان پایــگاه هــا و پورتــال هــای اطــالع رســانی فعالیــت دارنــد، مــی تــوان اذعــان کــرد روابــط عمومــی 

ــد.  ــر مــی کن ــر آورده اســت و وظایــف روابــط عمومــی را بیــش از پیــش ســنگین ت الکترونیــک از درون ایــن فضــا ســر در ب

 بــه هــر حــال ایــن موقعیــت بســیار مناســب و ممتــازی اســت کــه روابــط عمومــی هــا بــا یــک رویکــرد جدیــد و واقــع بینانــه 

و تنــوع بخشــیدن در اخبــار تولیــدی و پوششــی ، خبرهــای ســازمانی را در اختیــار مخاطبــان خــاص و عــام قــرارداده و ســنگ 

محکــی باشــد بــرای روابــط عمومــی هــا کــه ضمــن تــالش مضاعــف درجهــت اطــالع رســانی مناســب و بهنــگام و بــه روز، رســانه 

هــا را در ایــن امــر خطیــر یــاری رســانده و خــود نیــز بــا در نظــر گرفتــن ضــرورت اجتنــاب ناپذیــر اطــالع رســانی ، ارتبــاط بــا 

رســانه را در انتقــال اطالعــات و اخبــار بــه عنــوان حلقــه واســط بــا جامعــه در نظــر گیرنــد . 

 در ایــن بیــن آنچــه مهــم جلــوه مــی نمایــد ایــن اســت کــه روابــط عمومــی هــا اوالً بایــد بیامورنــد خبرهــای تولیــدی شــان را 

منطبــق بــا ارزش هــای خبــری و عناصــر ششــگانه آن تهیــه کــرده و بــا انتخــاب لیــد مناســب در تســریع خبــر از طــرق مختلــف 

موجــب اعتمــاد بیــش از پیــش رســانه هــا را فراهــم آوردنــد . ایــن امــر زمانــی میســر وممکــن خواهــد شــد کــه روابــط عمومــی 

هــا بــا ارزش هــای خبــری آشــنا بــوده و بتواننــد در تنظیــم خبــر ظرافــت هــا را در تهیــه آن بــه کار بندنــد . در حــال حاضــر رقابــت 

رســانه ای چنــان در بیــن رســانه هــا و بــه ویــژه رســانه هــای الکترونیکــی فزونــی یافتــه اســت کــه دیگــر فرصــت و مجال بیشــتر 

بــرای تنظیــم اخبــار دریافتــی بــرای ایــن گونــه رســانه هــا نیســت . روابــط عمومــی هــا چنانچــه مــی خواهنــد ازایــن قافلــه 

پــر شــتاب عقــب نماننــد بایــد بــه اندوختــه هــا و تجــارب خــود درایــن زمینــه بیفزاینــد و بــه عنــوان یــک همــکار رســانه ای 

اخبــار تولیــدی را در اســرع وقــت در اختیــار واحــد خبــر مرکــز روابــط عمومــی دانشــگاه قــرار داده و بــا آشــنایی کامــل نســبت بــه 

ویژگــی هــای روابــط عمومــی وکارکردهــای هــر رســانه بــا در نظــر گرفتــن ایــن خصیصــه اخبــار مــورد نظــر را بــدون فــوت وقــت 

در اختیــار واحــد مربوطــه قــرار دهنــد . 

مــی تــوان گفــت، آنچــه موجــب مــی گــردد علیرغــم همــه ی چالــش هــای پیــش رو انتشــار ایــن فصلنامــه در اولویــت قــرار 

گیــرد و فرصتــی نــاب تعبیــر شــود،  ایــن اســت کــه اصحــاب فکــر و قلــم و دانشــجویان، محلــی بــرای بیــان نظــرات و اندیشــه 

هــای خــود داشــته باشــند و ضمــن انعــکاس بخشــی از تــالش هــا و فعالیــت هــای صــورت گرفتــه در عرصــه خدمــت رســانی 

ــانه و  ــن عرصــه ســالمت ، اصحــاب رس ــان،  فعالی ــگ دانشــجویان، اســاتید، کارکن ــر رن ــوان از حضــور پ در حــوزه ســالمت، بت

صاحبــان اندیشــه در امــر خبــر و اطــالع رســانی و همــه عالقــه منــدان در حــوزه هــای علمــی وپژوهشــی جهــت تحقــق اهــداف 

متعالــی نظــام مقــدس جمهــوری اســالمی در تمامــی عرصــه هــا بویــژه بهداشــت و درمــان و ارتقــاء ســالمت بهــره جســت. 

امیــد اســت فصلنامــه خبــری و اطــالع رســانی دانشــگاه ضمــن پاســخ گویــی بــه نیازهــا و ســواالت مخاطبیــن بتوانــد رضایــت 

خاطــر خواننــدگان عزیــز را فراهــم نمایــد.

در پایــان از همــه عزیــزان و عالقــه منــدان جهــت افــزودن هرچــه بیشــتر بــه غنــای مطالــب منتشــر شــده در ایــن فصلنامــه و 

جــذب مخاطبیــن بیشــتر از طریــق ارائــه نقطــه نظــرات و پیشــنهادات و در اختیــار قــرار دادن مباحــث،  علمــی و آموزشــی و اخبــار 

و اطالعــات تولیــدی و تهیــه شــده از منابــع معتبــر صمیمانــه دعــوت بــه همــکاری مــی نمایــم.

سید علی درخشان 

سرپرست مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل 

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
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ــوان سرپرســت  ــه عن ــر ب ــدی ف ــر ارســالن خال ــر بهداشــت، دكت ــر سیدحســن هاشــمی وزی طــی حكمــی از ســوی دكت

ــد. ــوب ش ــهركرد منص ــی ش ــات بهداشــتی، درمان ــكی و خدم ــوم پزش ــگاه عل دانش

به گزارش وب دا، متن این حكم به شرح زیر است:

بسمه تعالی

جناب آقای دكتر ارسالن خالدی فر

دانشیار محترم دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی، درمانی شهركرد

با سالم

ــوم  ــوان سرپرســت دانشــگاه عل ــه عن ــالغ ب ــن اب ــه موجــب ای ــی، ب ــده جنابعال ــد، تخصــص و تجــارب ارزن ــه تعه نظــر ب

ــوید. ــی ش ــوب م ــهركرد منص ــی ش ــتی، درمان ــات بهداش ــكی و خدم پزش

ــرم  ــان محت ــی و كاركن ــأت علم ــای هی ــی اعض ــی و كارشناس ــوان تخصص ــتفاده از ت ــا اس ــار دارم ب ــی انتظ ــاب عال از جن

دانشــگاه و اســتفاده از ظرفیــت منابــع بالقــوه ســایر بخــش هــای حــوزه مأموریــت خــود اقدامــات زیــر را انجــام دهیــد:

۱. تأمین، حفظ و ارتقاء سطح سالمت مردم به ویژه محرومین و نیازمندان

۲. ارتقاء برنامه های جاری حوزه های بهداشتی، درمانی، آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و دانشجویی

۳. صیانت از منابع انسانی، فیزیكی و مالی

۴. عملیاتی نمودن برنامه پنجم توسعه و برنامه سالمت دولت یازدهم

۵. توسعه عدالت در سالمت در حوزه مأموریت خود

ــی و  ــأت علم ــای هی ــم اعض ــات و تكری ــاالری در انتصاب ــته س ــدی و شایس ــوان من ــدال، ت ــر اعت ــه ام ۶. توجــه ب

ــالمت ــان حــوزه س كاركن

ــا رعایــت قانــون مــداری، اعتــدال  ــا اتــكال بــه خداونــد متعــال در انجــام شایســته وظایــف ب امیــد اســت ب

ــد موفــق و ســرافراز باشــید. ــر و امی گرایــی و منشــور اخالقــی دولــت تدبی

دكتر سید حسن هاشمی

وزیر بهداشت
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ــاه جــاری ســالن همایــش هــای  ــن روز از اردیبهشــت م وب دا؛ در هجدهمی

ابــن ســینای مجتمــع رحمتیــه مملــو از مهمانانــی شــد کــه بــرای تکریــم دکتــر 

هاشــم زاده و معارفــه دکتــر ارســالن خالــدی فــر در ایــن مــکان گردهــم آمــده 

بودند.

بــه گــزارش وب دا؛ ایــن آئیــن بــا حضــور دکتــر طاهــر موهبتــی معــاون برنامــه ریــزی، هماهنگــی، حقوقــی و امــور مجلــس وزارت بهداشــت و دکتــر 

عاشــورایی مشــاور اجــرای ایشــان، اســتاندارچهارمحال و بختیــاری،  نماینــدگان شهرســتان هــای لــردگان،  بــن، ســامان و شــهرکرد در مجلــس شــورای 

اســالمی، معاونیــن دانشــگاه، روســا و مدیــران مراکــز بهداشــتی درمانــی، اعضــای هیئــت علمــی و جمعــی از کارکنــان برگــزار شــد.

در ایــن مراســم ضمــن تقدیــر از زحمــات دکتــر مرتضــی هاشــم زاده و قرائــت متــن تقدیــر وزیــر بهداشــت از ایشــان و اهــدای لــوح ســپاس از ســوی 

اســتاندار اســتان چهارمحــال و بختیــاری بــه رئیــس ســابق دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد، متــن حکــم انتصــاب دکتــر ارســالن خالــدی فــر بعنــوان 

سرپرســت جدیــد ایــن دانشــگاه قرائــت گردیــد.

اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری در ایــن مراســم، ضمــن تقدیــر از زحمــات و تــالش هــای شــبانه روزی دکتــر هاشــم زاده بــه تعــدادی از دســتاوردهای 

هــای دولــت یازدهــم اشــاره داشــت و افــزود: اجــرای برنامــه تحــول نظــام ســالمت یکــی از دســتاوردهایی اســت کــه ضمــن متحــول نمــودن چهــره 

حــوزه ســالمت رضایتمنــدی بــاالی مــردم را در پــی داشــته اســت.

قاســم ســلیمانی دشــتکی تصریــح کــرد: نتایــج برجــام، تحــول نظــام ســالمت، مهــار و کنتــرل تــورم لجــام گســیخته،  ایجــاد امنیــت و آرامــش و امیــد 

بــرای مــردم و جوانــان و اجــرای پــروژه هــای عمرانــی ارزنــده در سراســر کشــور و ارتقــاء روابــط بیــن المللــی و خــروج ایــران از انــزوای بیــن المللــی 

را از جملــه دســتاوردهای دولــت یازدهــم در طــول خدمتــش برشــمرد. وی، بــا اشــاره بــه خدمــات ارزنــده دولــت در قالــب ارائــه بســته هــای خدمتــی 

برنامــه تحــول نظــام ســالمت، از عــدم توجــه بــه وضعیــت خزانــه و تخصیــص اعتبــارات الزم بــرای توســعه زیرســاخت هــا بعنــوان مهمتریــن نقطــه 

ضعــف ایــن برنامــه یــاد کــرد.

ســلیمانی،  کاهــش قابــل توجــه پرداختــی از جیــب مــردم و فراهــم شــدن امــکان بیمــه جمعیــت ۱۴ میلیــون نفــری فاقــد بیمــه را از خدمــات شایســته 

ی نســبت بــه ســایر اســتان بــه  ی صــورت گرفتــه بودجــه قابــل مالحظــه ایــن دولــت عنــوان کــرد.وی تصریــح کــرد: خوشــبختانه بــا پیگیری

حــوزه ســالمت اســتان تخصیــص یافــت کــه توانســت وضعیــت موجــود را بهبــود ببخشــد.

اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری بــا بیــان اینکــه برخــی مشــکالت بــه ظاهــر کوچــک امــا معضــل بــزرگ بایــد بــا اولویــت بنــدی مســائل پیگیــری و 

رفــع شــود افــزود: بــرای مدیریــت صحیــح بایــد در کنــار تصمیمــات قاطعانــه،  انعطــاف الزم را در برابــر خواســت مــردم نشــان داد.

ی خــوب خیریــن را از راه کارهای  ی اجرایــی، اســتفاده از تمامــی ظرفیــت هــای موجــود در اســتان از جملــه حمایت ســلیمانی، تعامــل بــا دســتگاه

مقابلــه بــا مشــکالت و پشــت ســر گذاشــتن موانــع عنــوان کــرد. وی، خطــاب بــه دکتــر خالدی اظهــار داشــت: تکمیــل و تجهیــز مراکــز بهــره بــرداری 

شــده از انتظــارات مــردم اســت کــه تاخیــر در آن موجــب افــت شــدید مدیریتــی خواهــد شــد لــذا الزم اســت ضمــن توجــه بــه نیازهــای درمانــی 

از جملــه احــداث بیمارســتان ۵۰۰ تختخوابــی و توســعه دانشــکده هــا و افــزودن رشــته هــای پزشــکی جدیــد ایــن موضــوع را مــد نظــر قــرار داد.

معارفــــــهتـــکریـــــم

مراسم تکریم و معارفه روسای 

دانشگاه علوم پزشكی شهركرد

 برگزار شد
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نماینــده مــردم شهرســتان هــای بــن، ســامان و شــهرکرد در مجلــس شــورای اســالمی نیــز در ادامــه از خدمــات شــایان دکتــر هاشــم زاده تقدیــر و 

خاطــر نشــان کــرد: وی در زمانــی مســئولیت ریاســت دانشــگاه را پذیرفتنــد کــه وضعیــت کشــور همچــون کالف ســر در گــم بــوده و شــرایط اقتصــادی 

ــدون حمایــت مســئولین و  ــوان تــک بعــدی و ب ســختی حکــم فرمــا بود.اردشــیر نوریــان دهکــردی افــزود: سیســتم بهداشــت و درمــان را نمــی ت

تعامــل ســایر ادارات بــه پیــش بــرد.

معــاون برنامــه ریــزی،  هماهنگــی،  حقوقــی و امــور مجلــس وزارت بهداشــت درمــان و آمــوزش پزشــکی بــا اشــاره بــه خدمــات ارزشــمند دکتــر هاشــم 

ــک دوره کاری و  ــان ی ــزود: در پای ــی اف ــر موهبت ــوس اســت.دکتر طاه ــتان ملم ــردم اس ــرای م ــای شــبانه روزی وی ب ــالش ه ــت: ت ــار داش زاده اظه

پذیــرش مســئولیت بایــد دیــد تــا چــه میــزان در رفــع گرفتــاری مــردم موفــق عمــل کــرده ایــم.وی، از دکتــر خالــدی فــر خواســت تجــارب ارزنــده دکتــر 

هاشــم زاده را مــورد اســتفاده قــرار داده و از ظرفیــت تعامــل بــا ســایر ادارات بهــره منــد گــردد.

وی، تامیــن ســالمت را از اولویــت هــای جوامــع بشــری عنــوان کــرد و افــزود: امنیــت و ســالمت دو نعمــت خــدادادی اســت کــه  بــا از دســت دادن 

هــر یــک از آنهــا ارزش آن بــرای فــرد روشــن مــی گــردد و تامیــن آن از وظایــف تمامــی حکومــت هــا اســت.

ــد و خدمــت در ایــن بســتر  ــه دور بمان ــوان یکــی از اولویــت هــای اساســی کشــور بایــد از فضــای سیاســی ب ــزود: ســالمت بعن ــی اف ــر موهبت دکت

ــم دارد. ــاداش عظی ــد پ ــزد خداون ــوده و ن ارزشــمند ب

نماینــده مــردم شهرســتان لــردگان در مجلــس شــورای اســالمی از دیگــر ســخنرانان ایــن مراســم بــود کــه بــه نوبــه خــود از زحمــات دکتــر هاشــم زاده 

تقدیــر نمــود.

ــاری از وضعیــت کنونــی خــارج شــده و وضعیــت بهداشــت و  ــدی سردشــتی افــزود: انتظــار مــی رود اســتان چهارمحــال و بختی ــر محمــد خال دکت

درمــان در آن ارتقــاء یابــد. و توســعه دانشــکده هــا و افــزودن رشــته هــای پزشــکی جدیــد ایــن موضــوع را مــد نظــر قــرار داد.
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ــمی  ــه رس ــن جلس ــاری در اولی ــال و بختی ــی چهارمح ــتی و درمان ــات بهداش ــكی، خدم ــوم پزش ــگاه عل ــت دانش وب دا؛ سرپرس

حضــورش در جمــع پرســنل و فعــاالن ، ســفیران و دوســتداران ســالمت ایــن اســتان، جامعــه ســالم را در گــرو داشــتن افــرادی 

ــد دانســت. ســالم و بانشــاط و مول

بــه گــزارش وب دا؛ دكتــر ارســالن خالــدی فــر در همایــش تجلیــل از فعــاالن ســالمت در چهارمیــن روز از هفتــه ســالمت در ســالن 

غدیــر اداره كل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی اســتان افــزود: افزایــش بــار بیمــاری هــا در جامعــه،  افســردگی، ســرخوردگی و در نهایــت 

عقــب ماندگــی را در پــی دارد.

وی، پیشــگیری را اقدامــی موثرتــر، منطقــی و بــه مراتــب كــم هزینــه تــر بــرای اقتصــاد خانواده و جامعــه دانســت و تصریــح 

كــرد: حتــی در صــورت بهبــود كامــل بیمــاری ممكــن اســت فــرد همچنــان تــا ســالیان طوالنــی دچارعــوارض بیمــاری شــود و ایــن 

امــر بــر لــزوم توجــه هرچــه بیشــتر و جــدی تــر بــه مقولــه پیشــگیری مــی افزایــد.

دكتــر خالــدی فــر، از افســردگی بعنــوان مشــكل جــدی حــوزه ســالمت یــاد كــرد و اظهــار داشــت: ایــن در حالــی اســت كــه بــروز 

افســردگی وابســته بــه عوامــل متعــدد از جملــه بــی تحركــی اســت.

وی، چاقــی را از دیگــر عواملــی بــر شــمرد كــه مــی توانــد بیمــاری هــای غیــر واگیــر خطرنــاك همچــون بیمــاری هــای قلبــی و 

عــروق ، دیابــت و فشــار خــون و بیمــاری هــای كلیــوی را داشــته باشــد.

وی ادامه داد: این در حالی است كه پیشگیری از عوامل خطر به سادگی امكان پذیر است.

سرپرســت دانشــگاه علــوم پزشــكی شــهركرد در ادامــه بــه بیمــاری خطرنــاك فشــار خــون بــاال اشــاره داشــت و گفــت: متاســفانه 

۵۰ درصــد مبتالیــان بــه فشــار خــون بــاال پــس از ابتــال بــه عــوارض جــدی ماننــد نارســایی كلیــه،  خونریــزی مغــزی و ســكته هــای 

قلبــی از بیمــاری خــود مطلــع مــی شــوند.

ی غیــر واگیــر شــایع برشــمرد و افــزود: ایــن بیمــاری بعنــوان یكــی از تهدیدهــای  دكتــر خالــدی فــر،  دیابــت را از دیگــر بیماری

جــدی ســالمت مطــرح مــی باشــد امــا بــا كنتــرل قنــد خــون مــی تــوان از عــوارض ناگــوار آن پیشــگیری كــرد.

وی، مصــرف دخانیــات را از دیگــر عوامــل تهدیــد كننــده ســالمت عنــوان كــرد و بــا بیــان اینكــه اكثــر مصــرف كننــدگان ســیگار 

در جامعــه بــا مــالك قــرار دادن ســالمت برخــی از افــراد ســیگاری مســن، تهدیدهــای اســتعمال دخانیــات را جــدی نمــی گیرنــد 

افــزود: عــدم ابتــال ایــن افــراد بــه مشــكالت حــاد تنفســی و قلبــی و عروقــی مــی توانــد مربــوط مســائل ژنتیكــی باشــد كــه درصــد 

ناچیــزی از جامعــه را شــامل مــی شــود.

ــز  ــه مراك ــاری، ســبك زندگــی و خــود مراقبتــی از مراجعــات بعــدی بیمــاران ب ــر تصریــح كــرد: تغ�ــر الگــوی رفت ــدی ف دكترخال

ــه اســت. ــن ســالمت جامع ــی پیشــگیری و ضامــن تامی درمان

وی، مردم را به توجه جدی به نكات بهداشتی پیشگیرانه برای كاهش بار بیماری توصیه نمود.

سرپرســت جدیــد دانشــگاه علــوم پزشــكی شــهركرد درادامــه، ارائــه دهنــدگان خدمــات بهداشــتی و درمانــی بویــژه كادر درمانــی و 

پزشــكان را بــه ارتقــاء ســطح خدمــات تشــویق و اظهــار داشــت: مراجعــه بیمــار بــه مراكــز درمانــی ضمــن ثمــرات معنــوی فــراوان 

بــه جهــت كاهــش درد و رنــج بیمــاران، بــرای كادر درمانــی،  تامیــن كننــده اقتصــاد ارائــه دهنــدگان خدمــات اســت لــذا داشــتن 

برخــوردی شایســته و حســنه بــا مراجعیــن بعنــوان حداقــل انتظــار آنــان بایــد مــد نظــر قــرار بگیــرد.

وی، بــا اشــاره بــه قــرار گرفتــن در آســتانه عیــد ســعید مبعــث حضــرت رســول اكــرم(ص) ضمــن تبریــك ایــن مناســبت فرخنــده، 

الگــو قــرار دادن اخــالق حســنه ایشــان را بــه خــود و تمامــی ارائــه دهنــدگان خدمــات حــوزه ســالمت توصیــه نمــود.

دكتــر خالــدی فــر در پایــان، از تــالش تمامــی تالشــگران عرصــه ســالمت تقدیــر و ســفیران ســالمت را از جملــه متولیانــی دانســت 

كــه بــا انتقــال دانــش و اطالعــات بــه تمامــی ســطوح جامعــه نقــش بســزایی در پیشــگیری از بیماری و ارتقــاء ســطح ســواد 

ســالمت جامعــه بــر عهــده دارنــد.

جامعه سالم در گرو افرادی سالم و بانشاط است
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وب دا؛ سرپرســت دانشــگاه علــوم پزشــكی، خدمــات بهداشــتی و درمانــی 

ــه  ــر چ ــاری اگ ــال و بختی ــتان چهارمح ــت: اس ــاری گف ــال و بختی چهارمح

بلحــاظ جغرافیایــی ملقــب بــه بــام ایــران اســت امــا از حداقــل هــا در حــوزه 

ــی محــروم اســت. زیرســاخت هــای بهداشــتی و درمان

گــزارش وب دا؛  دكتــر ارســالن خالــدی فــر در مراســم تکریــم  دكتــر هاشــم زاده در جمــع 

معاونیــن و نماینــدگان وزارت بهداشــت، نماینــدگان اســتان در مجلــس شــورای اســالمی، 

ی قبــل بــر  معاونیــن و كاركنــان ایــن دانشــگاه گفــت: محرومیــت هــای ناشــی از دوره

ی بهداشــت و درمــان در چهارمحــال و بختیــاری افــزوده اســت. ضعــف زیرســاخت

وی تصریــح كــرد: طــی ســی ســال گذشــته تــالش هــای زیــادی بــرای تامیــن زیرســاخت هــا و 

ارتقــاء خدمــات حــوزه ســالمت صــورت گرفتــه اســت.

دكتــر خالــدی فــر، وضعیــت كنونــی دانشــگاه را حاصــل تــالش و زحمــات روســای ســابق و تــك 

تــك كاركنــان و پرســنلی دانســت كــه در ایــن دانشــگاه خدمــت نمــوده انــد و از اعضــای هیــات علمــی و كاركنــان دانشــگاه 

بعنــوان ســرمایه هــای ارزشــمند دانشــگاه یــاد كــرد.

وی تصریــح كــرد: در راســتای ارتقــاء  ســطح ســالمت اســتان و تحقــق اهــداف ایــن حــوزه و توســعه زیرســاختها دســت 

یــاری خــود را بــه ســوی كســانی كــه خواهــان گــره گشــایی از مشــكالت مــردم هســتند دراز و دســت كســانی كــه بــرای 

یــاری دانشــگاه بــه ســوی مــا دراز مــی شــود بــه گرمــی فشــرده و مــی بوســم.وی، مــردم چهارمحــال و بختیــاری را 

شایســته و مســتحق بهتریــن خدمــات دانســت و افــزود: اولویــت دانشــگاه در حــال حاضــر اتمــام و تجهیــز و تكمیــل 

پــروژه هــای نیمــه تمــام اســتان اســت. 

وی، اظهــار امیــدواری كــرد: بــا فراهــم نمــودن امكانــات و تجهیــزات و فضاهــای مــورد نیــاز درمانــی نیــاز 

مــردم اســتان بــه مراجعــه بــه مراكــز درمانــی اســتان هــای هــم جــوار بــه طــور كامــل برطــرف شــود.

ــه برنامــه هــای اولویــت دار دانشــگاه  ــوم پزشــكی شــهركرد گفــت: ب سرپرســت دانشــگاه عل

ــای  ــه ه ــب برنام ــگاه در قال ــه دانش ــه جانب ــعه هم ــی و توس ــه عملیات ــب برنام در قال

اســتراتژیك پرداختــه مــی شــود.

بام ایران به لحاظ زیرساخت های بهداشتی و
ی تعریف شده است         درمانی فاقد حداقل

وب دا؛ سرپرســت دانشــگاه علــوم پزشــكی، خدمــات بهداشــتی و درمانــی چهارمحــال و بختیــاری اظهــار داشــت: تحــول نظــام ســالمت بــا رویكــرد 

حفاظــت مالــی از مــردم و ایجــاد عدالــت در خدمــات ســالمت و افزایــش پاســخگویی نظــام ســالمت و كاهــش پرداخــت مســتقیم از جیــب مــردم 

و كاهــش هزینــه هــای كمرشــكن بیمــاران اجرایــی شــد.

بــه گــزارش وب دا؛  دكتــر ارســالن خالــدی فــر بــا بیــان اینكــه ، ســه ســال از زمــان اجــرای ایــن برنامــه گذشــته اســت افــزود: در ایــن برنامــه، 

افــراد فاقــد بیمــه ســالمت، بیمــه شــدند.وی، بــه حداقــل رســیدن پرداختــی بیمــاران بســتری در بیمارســتان هــای دولتــی،  ارتقــاء كیفیــت هتلینــگ 

بیمارســتان هــا، ترویــج زایمــان طبیعــی، حضــور پزشــكان متخصــص مقیــم، ارتقــاء كیفیــت خدمــات ویزیــت پزشــكان و اجــرای طــرح پرداخــت 

مبتنــی بــر عملكــرد را از دیگــر بســته هــای خدمتــی دولــت در قالــب برنامــه تحــول نظــام ســالمت عنــوان كــرد.

ی تابعــه دانشــگاه جهــت ارائــه بــه موقــع خدمات پزشــكی  دكتــر خالدی در ادامــه بــه ایجــاد ۱۳ رشــته تخصصــی بصــورت مقیــم در بیمارســتان

ی و كاهــش چشــمگیر قیمــت تجهیــزات  و كاهــش زمــان تع�ــن تكلیــف بیمــاران اشــاره داشــت.وی، رفــع كمبــود تجهیــزات پزشــكی ســرمایه

مصرفــی، افزایــش ۳۴درصــدی خدمــات بســتری و اعمــال جراحــی در بیمارســتان را از دیگــر دســتاوردهای تحــول نظــام ســالمت برشــمرد.

سرپرســت دانشــگاه علــوم پزشــكی چهارمحــال و بختیــاری گفــت: افزایــش ۱۸ تخــت ICU در بیمارســتان و راه انــدازی ۳ اتــاق عمــل جدیــد در 

ایــن مراكــز از اقدامــات شــاخص در زمینــه اجــرای برنامــه تحــول نظــام ســالمت در اســتان مــی باشــد.دكتر خالــدی فــر بــا بیــان اینكــه در خصــوص 

تحــول نظــام ســالمت كارهــای بســیار خوبــی در كشــور و اســتان انجــام شــده اســت تاكیــد كــرد: پــروژه هــای نیمــه تمــام دانشــگاه از جملــه پــروژه 

بیمارســتان هاجــر و بیمارســتان بروجــن بایــد در اســرع وقــت پیگیــری شــوند.وی، در خصــوص ارتقــاء هتلینــگ بیمارســتان هــا تاكیــد كــرد و 

گفــت: بهســازی هــای بســیار خوبــی در بیمارســتان هــای اســتان صــورت گرفتــه اســت.وی تصریــح كــرد: تعامــل بســیار خوبــی بــا ســازمان هــای 

بیمــه ای برقــرار شــده كــه بایــد بــه گونــه ای ایــن همــكاری هــا ادامــه پیــدا كنــد كــه مــردم اســتان بهتریــن خدمــات را دریافــت نماینــد.

مدیر كل بیمه سالمت چهارمحال و بختیاری نیز از بیمه شدن ۴۵هزار در طول سه سال اجرای برنامه تحول نظام سالمت خبر داد.

صفــر فرامــرزی افــزود: در چهارمحــال و بختیــاری کمتــر فــردی وجــود دارد كــه فاقــد بیمــه باشــد .وی تصریــح كــرد: اگــر فــردی در ایــن اســتان 

فاقــد بیمــه اســت مــی توانــد بــا مراجعــه بــه بیمــه ســالمت در اســرع وقــت از خدمــات بیمــه بهره شــود.

تحول نظام سالمت با رویكرد حفاظت مالی از مردم و ایجاد عدالت در خدمات سالمت اجرایی شد
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وب دا؛ سرپرســت دانشــگاه علــوم پزشــكی شــهركرد بــا نماینــده ولــی فقیــه در اســتان و امــام جمعــه شــهركرد دیــدار و فــرا رســیدن اعیــاد شــعبانیه 

را تبریــك گفــت.

  بــه گــزارش وب  دا؛ دكتــر ارســالن خالــدی فــر در ایــن دیــدار گفــت: دانشــگاه علــوم پزشــكی بــرای ارائــه خدمــات شایســته در سراســر اســتان 

نیازمنــد همــكاری و مســاعدت امــام جمعــه محتــرم شــهركرد ، ائمــه جماعــات و مســئولین و كاركنــان ســازمان هــا و نهادهــای مختلــف مــی باشــد.

وی بــا تاكیــد بــر ایــن اصــل كــه پیشــگیری بهتــر از درمــان اســت افــزود: ائمــه جمعــه بــا بیــان مطالــب مختلــف مــی تواننــد توجــه مــردم را بــه 

نقــش پیشــگیری جلــب كننــد.

دكتــر خالــدی فــر تصریــح كــرد: از ائمــه جمعــه انتظــار مــی رود كــه نقــاط ضعــف را بــه مــا گوشــزد نماینــد تــا از ایجــاد مشــكالت اجتماعــی و 

درمانــی بــرای مــردم جلوگیــری شــود.

وی گفــت: هــدف مــا خدمتگــزاری بــه جامعــه و مــردم اســت و خدمــات كاركنــان دانشــگاه بــه نحــوی اســت كــه رضایــت خداونــد را بــه همــراه 

دارد.

نماینــده ولــی فقیــه در اســتان نیــز در ایــن دیــدار،  ضمــن عــرض خــوش آمــد گویــی و تبریــك مســئولیت جدیــد دكتــر خالــدی فــر بــه فرصــت 

طالیــی ایــام مبــارك پیــش رو اشــاره كــرد و گفــت: امیــدوار هســتیم كــه توشــه ای از ایــن ایــام برگیریــم.

حجــت االســالم و المســلمین نكونــام افــزود: رضــای پــروردگار متعــال در نیــت و جهــت عمــل اســت و اظهــار داشــت: نیــت و جهــت عمــل هــم 

در عبــادات و بهــره گیــری از فرصت خــود را نشــان مــی دهــد.

وی تصریــح كــرد: انســان بنــا بــه فرمایــش قــرآن در خســران اســت مگــر بــا عمــل صالــح و نــگاه ایمانــی و اینكــه كارش را بــرای رضــای خــدا 

انجــام دهــد و رضــای خــدا بــا عمــل صالــح كســب گــردد.

حجــت االســالم و المســلمین نكونــام گفــت: در اســتان محرومیــت هــای زیــادی از نظــر بهداشــت و درمــان داریــم كــه نیازمنــد ارائــه خدمــات 

بهتــر بهداشــتی و ســالمتی هســتیم.

وی افزود: بیماران در مراكز درمانی باید تكریم شوند و دچار سرگردانی نشوند.

وی اظهــار داشــت: انصافــًا خدمــات خوبــی در بخــش بهداشــت و درمــان آغــاز شــده و بایــد مســتمر و جــدی ادامــه یابــد تــا مــردم مــا در رفــاه 

و آســایش بــوده و از هزینــه هــای آنــان كاســته شــود.

گفتنــی اســت، در ایــن دیــدار معــاون تحقیقــات و فنــاوری،  معــاون بهداشــت، مدیــر حراســت،  مدیــر مركــز روابــط عمومــی ،  رئیــس اداره بازرســی 

و جمعــی از مســئولین دانشــگاه حضــور داشــتند.

دیدار سرپرست دانشگاه علوم پزشكی شهركرد با نماینده ولی در استان

وب دا؛ سرپرســت دانشــگاه علــوم پزشــكی، خدمــات بهداشــتی و درمانــی چهارمحــال و بختیــاری گفــت: اگــر امــروز امنیــت در كشــور حاكــم اســت 

و دانشــجویان در امنیــت مشــغول تحصیــل و پژوهشــگران و محققیــن موفقیتــی حاصــل مــی نماینــد همــه و همــه مرهــون ایثــار و جانفشــانی 

شــهدا اســت.

ــدی فــر در مراســم پنجمیــن ســالگرد  ــه گــزارش وب دا؛ دكتــر ارســالن خال ب

تدفیــن شــهدای گمنــام و اولیــن یادبــود شــهید مدافــع حــرم، محمــد حســن 

ــا و  ــادت ه ــت رش ــه برك ــم ب ــروز داری ــه ام ــر آنچ ــرد: ه ــح ك ــمی تصری قاس

فــداكاری هــای شــهدا و ایثارگــران اســت لــذا بایــد در تمــام مراحــل زندگــی 

قــدردان ایــن عزیــزان باشــیم. وی در ابتــدای ایــن مراســم ضمــن عرض ســالم 

و درود بــر روح پــر فتــوح امــام راحــل عظیم الشــان و شــهدای گرانقــدر انقالب 

ــدوی  ــلمین مه ــالم و المس ــت االس ــرم، حج ــب محت ــور خطی ــالمی، حض اس

ارفــع، دانشــجویان، اســاتید، كاركنــان و همــه كســانی كــه بــه احتــرام شــهدا 

در ایــن مراســم حضــور یافتنــد خیــر مقــدم گفــت.

ــته  ــام برجس ــهدای گمن ــت ش ــه مظلومی ــان اینك ــا بی ــر، ب ــدی ف ــر خال دكت

ــا  ــال ه ــت س ــس از گذش ــون پ ــوده و اكن ــان ب ــانی و ایثارش ــر از جانفش ت

ــت  ــتاق بازگش ــم انتظــار و مش ــزان چش ــن عزی ــواده هــای ای ــان خان همچن

ــانی  ــار و جانفش ــاهد ایث ــز ش ــروز نی ــزود: ام ــتند اف ــان هس ــر عزیزانش پیك

ــور و  ــم كش ــالم و حری ــاب اس ــای ن ــع ارزش ه ــه مداف ــتیم ك ــی هس جوانان

ــن  ــد حس ــرم، محم ــع ح ــهید مداف ــره ش ــاد و خاط ــتند.وی، ی ــالب هس انق

ــده  ــان ادامــه دهن ــرد جوان ــدواری ك ــار امی قاســمی را گرامــی داشــت و اظه

ــری  ــا الگــو پذی راه شــهدا و فرهنــگ شــهادت در كشــور باشــند و همــگان ب

از شــهدای واال مقــام در انجــام هرچــه بهتــر وظایــف محولــه كوشــا باشــیم.

وی در پایــان بــا اشــاره بــه اســتقبال كــم نظیــر مــردم شــهید پــرور و انقالبــی 

اســتان از ایــن مراســم تصریــح كــرد: همــه مــا دعــوت شــده شــهدا بودیــم 

و امیــدوار هســتیم، ادامــه دهنــده راه شــهدا باشــیم و مشــمول دعــای خیــر 

ــزان شــویم. ایــن عزی

امنیت و پیشرفت کشور مرهون ایثار و جان فشانی شهدا است
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حیات و بهبود زندگی اجتماعی افراد وابسته به فریضه الهی امر به معروف و نهی از منكر است

وب دا؛ مســئول دفتــر نمایندگــی ولــی فقیــه در دانشــگاه علــوم پزشــكی شــهركرد در دومیــن همایــش 

اســتانی امــر بــه معــروف و نهــی از منكــر گفــت: حیــات و بهبــود زندگــی اجتماعــی افــراد وابســته بــه 

فریضــه الهــی امــر بــه معــروف و نهــی از منكــر اســت.

بــه گــزارش وب دا؛ حجــت االســالم و المســلمین حســین مولــوی در جمــع مدیــران، كارمنــدان و آمــران 

ــر  ــی از منك ــروف و نه ــه مع ــر ب ــج ام ــزود: تروی ــهركرد اف ــكی ش ــوم پزش ــگاه عل ــروف در دانش ــه مع ب

احیــای یكــی از اركان اساســی دیــن اســت. وی، امــر بــه معــروف را یكــی از ضروریــات بــرای حفــظ و 

بقــای جامعــه دانســت و تصریــح كــرد: اگــر چــه بــه ظاهــر امــر بــه معــروف و نهــی از منكــر از فــروع 

دیــن اســت امــا بــه واســطه احیــای ایــن امــر اســت كــه دیــن كامــل مــی گــردد. وی، امــر بــه معــروف 

و نهــی از منكــر را از رســالت و مســئولیت هــای همگانــی دانســت كــه خداونــد بــرای حفــظ معنویــت 

و كرامــت جامعــه بــه انســان واگــذار نمــوده اســت.

حجــت االســالم و المســلمین مولــوی اظهــار داشــت: توجــه بــه ایــن امــر مهــم و مقــدس دارای آثــار 

ــان اینكــه متاســفانه  ــا بی ــود.وی ب بــی شــمار و خیرفــراوان در تمــام ابعــاد زندگــی آمــاران خواهــد ب

جامعــه كــم رنــگ شــده اســت اســت افــزود: بایــد در جهــت گســترش ایــن امــر در زندگــی فــردی و ایــن فریضــه الهــی امــروز در 

اجتماعــی خــود كوشــا باشــیم.

مســئول دفتــر نمایندگــی ولــی فقیــه در دانشــگاه علــوم پزشــكی، احتمــال اینكــه دادن تذكــر اثــری نداشــته باشــد را مانــع از انجــام 

امــر بــه معــروف و نهــی از منكــر ندانســت و افــزود: نبایــد بــا یــك تذكــر انتظــار تاثیــر آنــی داشــت بلكــه در دراز مــدت نهــی از منكــر 

موجــب دور شــدن جامعــه از منكــرات خواهــد شــد.

معــاون نظــارت و بازرســی ســتاد كل امــر بــه معــروف و نهــی از منكــر نیــز بــا تقدیــر از دســت انــدكاران و تــالش معاونــت دانشــجویی 

ــه  ــا شــهادت حضــرت موســی كاظــم(ع)،  هفت ــزاری ایــن همایــش مصــادف شــدن ایــن جلســه ب ــرای برگ و فرهنگــی دانشــگاه ب

ســالمت و روز زمیــن پــاك را بــه فــال نیــك گرفــت.

ی مذكــور در راســتای تامین ســالمت  حجــت االســالم و المســلمین دكترمحمــد حســین توانایــی افــزود: نامگــذاری تمامــی مناســبت

ــان  ــا بی ــراد اســت. وی، ب ــوی اف ــز الزمــه حفــظ ســالمت جســمی و معن ــه معــروف و نهــی از منكــر نی مــی باشــد و انجــام امــر ب

ی آموزشــی نســبت بــه بــی تفاوتــی و آثــار ســوء بــی توجهــی نســبت بــه انجــام  خاطــرات متعــدد از ســایر جلســات و همایش

ی فــردی و اجتماعــی  فریضــه الهــی امــر بــه معــروف و نهــی از منكــر متذكــر شــد. وی تصریــح كــرد: همــه افــراد دارای مســئولیت

هســتند كــه بایــد بــه درســتی آنهــا را بــه انجــام برســانند و نبایــد نســبت بــه رفتــار ناپســند دیگــران در محیــط اطرافشــان بــی 

ــی و ناآشــنایی  ــارت ارتباط ــدم مه ــان را ع ــا فرزندانش ــدر و مادرهــا ب ــن پ ــه بی ــكاف نســل و فاصل ــت ش ــاوت باشــند.وی، عل تف

والدیــن نســبت بــه زبــان فرزندانشــان درجامعــه امــروزی عنــوان كــرد و افــزود: دادن تذكــر لســانی نیــز نیازمنــد علــم بــه نحــوه بیــان 

ی  ی اجتماعــی افزایــش یافتــه امــا مراقبت آن اســت.حجت االســالم و المســلمین دكتــر توانایــی ادامــه داد: اگــر چــه آســیب

ــا مشــكل  ــا فرزندانشــان مســائل تربیتــی را ب ــر ب ــاط موث ــراری ارتب ــار ناآگاهــی از نحــوه برق بیــش از حــد برخــی از والدیــن در كن

ــدان بســیار اســت و والدیــن مــی  ــه هــای مثبــت در تربیــت فرزن مضاعــف مواجــه ســاخته اســت.وی تصریــح كــرد: امــروزه جنب

تواننــد بــا برجســته ســازی نقــاط مثبــت بــه مــرور و بــا صبــر و حوصلــه بــه كنــار گذاشــتن عــادات غلــط در فرزندانشــان كمــك كننــد.

معــاون نظــارت و بازرســی ســتاد كل امــر بــه معــروف و نهــی از منكــر گفــت: بــرای امــر بــه معــروف و نهــی از منكــر هــم بایــد توجــه 

داشــت كــه اثرگــذاری واژگان بــدون توهیــن و در شــرایط مناســب ۷ درصــد و ســهم لحــن كالم ۳۸ درصــد و مابقــی وابســته بــه 

ارتبــاط غیركالمــی اســت لــذا بایــد بــه نحــوه بیــان، مــكان و كســی كــه بــه آن تذكــر داده مــی شــود توجــه داشــت.

وی، تكریــم، تفكیــك فعــل از فاعــل،  تشــخیص اینكــه چــه كســی، چــه مطلبــی را، كــی و كجــا ،  چگونــه بــه چــه كســی متذكــر مــی 

شــود و تشــكر پــس از توجــه فــرد بــه تذكــر داده شــده را از اركان امــر بــه معــروف و نهــی از منكــر عنــوان كــرد.

افــزود: بــرای امــر بــه معــروف و نهــی از منكــر، پرهیــز از توهیــن، حجــت االســالم و المســلمین دكتــر توانایــی 

ــرار  ــورد توجــه ق ــد م ــد بای داده شــود در غیــر ایــن صــورت تذكــر تاثیــر گــذار نخواهــد  تجســس و تهدی

ــردد. بــود و زمینــه بــرای اختــالف و مشــكالت  ــر فراهــم مــی گ ــده دیگ عدی

همایــش امــر بــه معــروف و نهــی از منكــر در ســومین بــر اســاس ایــن گــزارش، دومیــن 

ــالن  ــاه ۹۶ در س ــت م ــه روز از اردیبهش ــع رحمتی ــینای مجتم ــن س ــای اب ــش ه همای

ــهركرد  ــكی ش ــوم پزش ــگاه عل ــد.دانش ــزار ش برگ



۱۰۱۰

جشنواره غذاى سالم جشنواره غذاى سالم 

همایش قرآن و سالمتهمایش قرآن و سالمت

یادواره شهداى گمنامیادواره شهداى گمنام

همایش تجلیل از فعاالن، سفیران و دوستداران سالمتهمایش تجلیل از فعاالن، سفیران و دوستداران سالمت



۱۱

بازدید ریاست دانشگاه از کلینیک بارورى و نابارورى 

حضرت زهرا(س)

بازدید ریاست دانشگاه از کلینیک بارورى و نابارورى 

حضرت زهرا(س)

جشن فارق التحصیلى دانشجویان دکتراى دانشگاه علوم 

پزشکى شهرکرد

عیادت نماینده مردم شهرستان شهرکرد، سامان و بن در 

مجلس شوراى اسالمى از بیماران

برگزارى مراسم بزرگداشت روز جانباز

همایش بزرگ پیادههمایش بزرگ پیاده



۱۲ ۱۲

وب دا؛ معــاون توســعه مدیریــت و منابــع وزارت بهداشــت در پــی كســب رتبــه بــرای دومیــن ســال متوالــی 

توســط معاونــت توســعه مدیریــت و منابــع دانشــگاه علــوم پزشــكی شــهركرد در ارزیابــی بــه عمــل آمــده 

در ســال ۱۳۹۵ از سرپرســت دانشــگاه علــوم پزشــكی شــهركرد تقدیــر كــرد.

ــا  ــكی ب ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم ــع وزرات بهداش ــت و مناب ــعه مدیری ــاون توس ــزارش وب دا؛ مع ــه گ ب

اهــدای لــوح ســپاس خطــاب بــه سرپرســت دانشــگاه علــوم پزشــكی بیــان داشــته: تــداوم نظــام مدیریــت 

عملكــرد یكــی از نشــانه هــای اساســی حركــت در مســیر تعالــی هــر ســازمان محســوب مــی گــردد كــه 

چنیــن نظامــی مرهــون تــالش هــای بــی دریــغ مدیــران و كاركنــان اندیشــمند و عملگرایــی اســت كــه در 

پــی شناســایی ، تامیــن و تخصیــص هدفمنــد منابــع بــرای دســتیابی بــه اهــداف ســازمان مــی باشــند.

در ادامــه متــن ایــن لــوح ســپاس آمــده اســت: اكنــون كــه بــا عنایــت الهــی، وارد ســومین ســال اســتقرار 

نظــام مدیریــت عملكــرد در حــوزه توســعه مدیریــت و منابــع وزارت بهداشــت،  درمــان و آمــوزش پزشــكی 

شــده ایــم، بدینوســیله اعــالم مــی دارد معاونــت توســعه مدیریــت و منابــع آن دانشــگاه در ارزیابــی بــه 

عمــل آمــده در ســال ۱۳۹۵ بــه رتبــه پویــا دوســتاره نایــل آمــده اســت.

ســیدعلی صــدر الســادات در پایــان ضمــن تقدیــر از اهتمــام دكتــر ارســالن خالــدی فــر و معــاون توســعه 

مدیریــت و منابــع ایــن دانشــگاه و همــكاران ایشــان، توفیقــات بیشــتر همــگان را در نیــل بــه اهــداف بلنــد 

نظــام ســالمت از درگاه خداونــد متعــال خواســتار شــده انــد.

    

وب دا؛ معــاون توســعه مدیریــت و منابــع دانشــگاه علــوم پزشــكی و خدمــات بهداشــتی درمانــی شــهركرد از 

ســوی وزیــر بهداشــت،  درمــان و آمــوزش پزشــكی لــوح تقدیــر دریافــت كــرد.

ــر رئیســی بیــان داشــته:  ــه دكت ــوح ســپاس، خطــاب ب ــه گــزارش وب دا؛ دكتــر هاشــمی در متــن ایــن ل ب

 توفیــق خدمــت خالصانــه بــه مــردم، بــه ویــژه خدمــت بــرای ارتقــاء ســطح ســالمت هموطنــان از نعمــت 

هــای الهــی اســت كــه همــه بایــد قدردانــش باشــیم خــوش بــر احــوال آنــان كــه لطــف پــروردگار شــامل 

حالشــان شــده و در ایــن مســیر گام برداشــتند.

ــالش  ــون ت ــز مدی ــت یازدهــم نی ــق تحــول نظــام ســالمت در دول ــده اســت: تحق ــه آم ــن در ادام همچنی

مدیــران و متخصصانــی همچــون جنابعالــی اســت كــه دانــش و تخصــص خویــش را در راه خدمتگــزاری و 

اعتــالی بهداشــت،  درمــان و آمــوزش پزشــكی كشــور بــه كار گرفتند.وزیــر بهداشــت در ادامــه ایــن متــن بیان 

داشــته: بــر خــود الزم مــی دانــم بــه پــاس زحمــات و كوشــش بــی دریــغ تــان در دوران تصــدی مســئولیت 

معاونــت توســعه مدیریــت و منابــع كــه همزمــان بــا اجــرای طــرح تحــول نظــام ســالمت و نیازمنــد تالشــی 

خســتگی ناپذیــر بــوده اســت،  از جنابعالــی قدردانــی كنــم.

وی، در پایــان از خداونــد منــان بــرای دكتــر رئیســی، توفیــق روز افــزون و ســعادت خدمــت بیشــتر بــه مــردم 

شــریف ایــران را خواســتار شــده اســت.گفتنی اســت، در پــی كســب رتبــه پویــا دوســتاره دانشــگاه علــوم 

پزشــكی شــهركرد در اســتقرار نظــام مدیریــت عملكــرد در حــوزه توســعه مدیریــت و منابــع وزارت بهداشــت، 

درمــان و آمــوزش پزشــكی بــرای دومیــن ســال متوالــی، معــاون توســعه مدیریــت و منابــع وزارت بهداشــت، 

ــر حمیــد  ــدی فــر سرپرســت ایــن دانشــگاه و دكت ــوح ســپاس از زحمــات، دكتــر ارســالن خال ــا اهــدای ل ب

رئیســی در ایــن راســتا تقدیــر بعمــل آورده اســت.

تقدير معاون توسعه مديريت و منابع وزارت بهداشت از سرپرست دانشگاه علوم پزشكی شهركرد

اهدای لوح سپاس از سوی وزیر بهداشت به معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشكی شهركرد



۱۳۱۳

ــتی  ــات بهداش ــده خدم ــه دهن ــای ارائ ــار واحده ــه آم ــا مقایس ــی، ب ــد رئیس ــر حمی ــزارش وب دا؛ دكت ــه گ ب

احــداث شــده قبــل و بعــد از اجــرای طــرح تحــول نظــام ســالمت گفــت: در مجمــوع تعــداد ایــن واحدهــا از 

۲۹ بــاب بــه ۱۱۱ بــاب رســیده اســت.

ــه  ــای ارائ ــداد از واحده ــن تع ــداث ای ــت اح ــال ۹۵ جه ــان س ــا پای ــال ۹۳ ت ــده از س ــه ش ــار هزین وی، اعتب

ــرد. ــالم ك ــال اع ــون ری ــزار و ۶۱۰ میلی ــتی را ۳۲۵ ه ــات بهداش خدم

وی تصریــح كــرد: تعــداد خانــه هــای بهداشــت ایــن اســتان از ۲۲ بــاب درســال ۹۲ در پایــان ســال ۹۵ بــه ۶۹ 

بــاب بــا زیربنایــی بــه متــراژ پنــج هــزار و ۶۵۰ متــر مربــع رســیده اســت.وی، بــه احــداث ۴ پایــگاه ســالمت 

غیــر ضمیمــه ، ۱۰ مركــز خدمــات جامــع ســالمت شــهری و ۱۶ خانــه پزشــك و یــك بــاب مركــز آمــوزش بهــورزی 

در قالــب برنامــه هــای تحــول نظــام ســالمت در اســتان اشــاره داشــت و افــزود: طــی ســال هــای ۹۰ تــا ۹۲ 

ــن دانشــگاه در  ــع ای ــت و مناب ــوده اســت.معاون توســعه مدیری ــر ب ــور صف ــداد احــداث واحدهــای مذك تع

ادامــه از صــرف اعتبــاری بالــغ بــر ۴۳هــزارو ۶۸۹ میلیــون ریــال جهــت انجــام تعمیــرات اساســی واحدهــای 

ــد  ــوع ۲۷۳ واح ــزود: در مجم ــر داد و اف ــا ۹۵ خب ــای ۹۳ ت ــال ه ــی س ــتی ط ــات بهداش ــده خدم ــه دهن ارائ

بهداشــتی و درمانــی طــی ایــن ســالها تعمیــر اساســی شــده اســت.دكتر رئیســی، مبلــغ ریالــی هزینــه شــده 

بــرای خریــد تجهیــزات پزشــكی،  آزمایشــگاهی و دندانپزشــكی،  تجهیــزات رفاهــی و اداری و تجهیــزات IT را در 

مجمــوع ۱۲۴هــزار و ۹۴۶ میلیــون ریــال اعــالم كــرد و افــزود: ایــن مبلــغ در ســال هــای ۹۰ تــا ۹۲ بالــغ بــر ۲۶هــزار و ۱۶۰ میلیــون ریــال بــوده اســت.

ایــن مقــام مســئول بــا اشــاره بــه انعقــاد تفاهــم نامــه فــی مابیــن دانشــگاه علــوم پزشــكی چهارمحــال و بختیــاری و وزارت بهداشــت، درمــان و 

آمــوزش پزشــكی طــی ســفر وزیــر محتــرم بــه ایــن اســتان در مردادمــاه ســال گذشــته گفــت: بــر اســاس ایــن تفاهــم نامــه احــداث ۱۸۶ پــروژه 

مصــوب گردیــد كــه تامیــن ۶۰ درصــد از هزینــه هــا توســط وزارت بهداشــت،  ۲۰ درصــد توســط اســتانداری و  ۱۰ درصــد توســط مجمــع خیریــن 

ســالمت اســتان تقبــل گردیــد و تامیــن ۱۰ درصــد مابقــی بــر عهــده دانشــگاه علــوم پزشــكی گذاشــته شــد.

دكتــر رئیســی تصریــح كــرد: هــم اكنــون ۴۰ پــروژه از پــروژه هــای مــورد توافــق، بهــره بــرداری شــده،  ۳۰ پــروژه آمــاده بهــره بــرداری اســت و ۱۱۶ 

پــروژه نیــز در دســت اقــدام اســت.

وی، در مجمــوع متــراژ پــروژه هــای مــورد توافــق طــی ســفر وزیــر بهداشــت بــه اســتان را ۶۴ هــزارو ۴۴۰ متــر مربــع اعــالم كــرد و افــزود: ۸۲۵ 

هــزار و ۸۸ میلیــون ریــال اعتبــار جهــت احــداث ایــن پــروژه هــا از ســوی منابــع مذكــور تخصیــص یافتــه اســت.

وی در ادامــه در مقایســه ســیمای وضعیــت مراكــز بهداشــتی و درمانــی اســتان در انتهــای دولــت یازدهــم و دولــت پیــش از آن اظهــار داشــت: در 

پایــان دولــت یازدهــم ۳۱۵ پــروژه بهداشــتی بــا زیربنــای ۸۸ هــزار و ۴۲۰ متــر مربــع بــا صــرف اعتبــاری بالــغ بــر یــك میلیــون و ۱۵۰ هــزار و ۷۰۰ 

میلیــون ریــال بــه بهــره بــرداری رســیده اســت.

دكتــر رئیســی اضافــه كــرد: تعــداد پــروژه هــای بهــره بــرداری شــده در انتهــای دولــت دهــم ۲۹ واحــد شــامل ۲۲ خانــه بهداشــت، ۴ مركــز خدمــات 

جامــع ســالمت روســتایی، ۲ مركــز خدمــات جامــع ســالمت شــبانه روزی،  یــك بــاب آزمایشــگاه مركــزی بــا صــرف اعتبــاری بالــغ بــر ۷۲هــزار و ۶۰۰ 

میلیــون ریــال بــوده اســت.

معــاون توســعه مدیریــت و منابــع دانشــگاه علــوم پزشــكی چهارمحــال و بختیــاری در ادامــه بــه ارائــه گــزارش تحــول و توســعه در حــوزه درمــان 

ایــن دانشــگاه در فاصلــه ســال هــای ۹۰ تــا ۹۵ پرداخــت و افــزود: بكارگیــری اطالعــات دقیــق و بــه روز تضمیــن كننــده صحــت تصمیــم گیــری هــا 

و یكــی از اركان اساســی در برنامــه ریــزی اســت.دكتر رئیســی تصریــح كــرد: عــدم آگاهــی از اطالعــات مــی توانــد دســتیابی بــه حداكثــر اهــداف 

مــورد نظــر در برنامــه هــای پیشــرو ســازمان را بــا مشــكل روبــرو كنــد.وی اظهــار امیــدواری كــرد: بــا ارائــه گــزارش دقیــق عملكــرد مجموعــه در 

زمینــه پیشــبرد اهــداف بهداشــتی و درمانــی و ارتقــاء خدمــات حــوزه ســالمت اســتان گام هــای هرچــه بلنــد و موثرتــر برداشــته شــود.

معــاون توســعه مدیریــت و منابــع دانشــگاه علــوم پزشــكی چهارمحــال و بختیــاری،  تعــداد تخــت هــای فعــال مراكــز درمانــی اســتان در پایــان 

ســال ۹۵ را یكهــزار و ۲۲۹ مــورد اعــالم كــرد و افــزود: ایــن تعــداد طــی ســال هــای ۹۳ تــا ۹۵ نســبت بــه ســه ســال قبــل آن ۱/۷ درصــد رشــد 

داشــته اســت.وی، درصــد رشــد ضریــب اشــغال تخــت در ســه ســال اخیــر را ۹ درصــد اعــالم كــرد و اظهــار داشــت: در مجمــوع تعــداد مراجعــات 

بســتری و مراجعــات اورژانــس بــه ترتیــب در ســه ســال گذشــته نســبت بــه ســه ســال قبــل آن ۲۸ و ۱۲ درصــد رشــد داشــته اســت.

دكتــر رئیســی بــا اشــاره بــه توجــه ویــژه دولــت بــه ترویــج زایمــان طبیعــی و ایمــن و ارائــه بســته خدمتــی در قالــب برنامــه تحــول نظــام ســالمت 

بــا همیــن عنــوان افــزود: طــی ســال هــای ۹۳ تــا ۹۵ ،  نــه هــزار و ۳۸۳ مــورد زایمــان طبیعــی در اســتان انجــام شــده اســت كــه در مقایســه بــه 

ســه ســال قبــل آن ۱۷ درصــد رشــد داشــته اســت.

وی، تعــداد پزشــكان متخصــص شــاغل در اســتان را ۲۹۷ نفــر اعــالم كــرد و افــزود: نســبت پزشــك متخصــص بــه صدهــزار نفــر جمعیــت در ســه 

ســال گذشــته ۳۱ بــوده اســت كــه در مقایســه بــا نــرم كشــوری در وضعیــت بســیار مطلوبــی قــرار دارد.

وی، تعــداد تخــت هــای مصــوب ۸ بیمارســتان فعــال دانشــگاه را در مجمــوع یكهــزار و ۲۹۶ مــورد اعــالم كــرد و افــزود: متوســط تخــت فعــال در 

ســال هــای ۹۳ تــا ۹۵ در اســتان یــك هــزار و ۲۲۹ مــورد بــوده اســت.

ــل و بعــد از اجــرای طــرح تحــول ســالمت گفــت: خریــد  ــی تجهیــزات پزشــكی خریــداری شــده در حــوزه درمــان قب ــغ ریال وی در مقایســه مبال

تجهیــزات پزشــكی و آزمایشــگاهی طــی ســال هــای ۹۰ تــا ۹۲ و ۹۳ تــا ۹۵ بــه ترتیــب ۶۲ هــزار و ۴۵ میلیــون ریــال و ۳۱۰ هــزار و ۵۷۲ میلیــون 

ریــال بــوده اســت.دكتر رئیســی، اعتبــار هزینــه شــده جهــت خریــد تجهیــزات رفاهــی و اداری در ســه ســال گذشــته را ۳۱ هــزار و ۴۳۶ میلیــون 

ریــال اعــالم كــرد و افــزود: ایــن مبلــغ در ســال ۹۰ تــا ۹۲ بالــغ بــر ۱۴هــزار و ۴۰۹ میلیــون ریــال بــوده اســت.وی در ادامــه كل مبلــغ هزینــه شــده 

جهــت خریــداری تجهیــزات در ســه ســال گذشــته را ۳۴۲هــزار و ۸ میلیــون ریــال اعــالم كرد.معــاون توســعه مدیریــت و منابــع دانشــگاه علــوم 

پزشــكی چهارمحــال وبختیــاری،  ارتقاء هتلینــگ را از دیگــر بســته هــای خدمتــی دولــت در برنامــه تحــول نظــام ســالمت عنــوان كــرد و افــزود: در 

ایــن راســتا طــی ســه ســال گذشــته بالــغ بــر ۱۴۴ هــزار و ۷۴۶ میلیــون ریــال اعتبــار جهــت انجــام تعمیــرات اساســی بخــش هــای بســتری،  بخــش 

هــای پاراكلینیــك و بخــش هــای پشــتیبانی هزینــه شــده اســت.

ــر  ــان را از دیگ ــواد (ع) ناغ ــام ج ــا(ع) اردل ،  ام ــام رض ــردگان،  ام ــهداء ل ــای ش ــتان ه ــن در بیمارس ــكن متخصصی ــداث مس ــی، اح ــر رئیس دكت

گزارشی از تحوالت و توسعه در حوزه بهداشت و درمان استان



۱۴ ۱۴

ی خدمتــی دولــت تدبیــر و امیــد در برنامــه تحــول نظــام ســالمت در ایــن اســتان عنــوان كــرد و اظهــار داشــت: مســكن متخصصیــن  بســته

ــال احــداث شــده اســت. ــر هفــت هــزارو ۷۳ میلیــون ری ــغ ب ــاری بال ــا صــرف اعتب ــر مربــع ب ــای ۸۲۵ مت ــه نیــز در زیربن رحمتی

بــه گفتــه وی، توســعه بخــش اورژانــس بیمارســتان هــای شــهداء لــردگان،  سیدالشــهداء فارســان و ولیعصــر (عــج) بروجــن بــا متــراژ دوهــزار و 

۴۱۰ متــر مربــع و اعتبــاری بالــغ بــر ۲۳هــزار و ۷۹۵ میلیــون ریــال طــی ســال هــای ۹۳ تــا ۹۵ انجــام شــده اســت.

دكتــر رئیســی، احــداث كلینیــك هــای ویــژه شــهركرد،  بروجــن،  لــردگان، اردل ،  كلینیــك دندانپزشــكی ناغــان و كلینیــك تخصصــی ســینا جونقــان را 

از جملــه تحــوالت چشــمگیر دانشــگاه در حــوزه درمــان عنــوان كــرد و افــزود: ایــن كلینیــك هــا در مجمــوع بــا متــراژ پنــج هــزارو ۵۴۵ متــر مربــع 

و اعتبــاری بالــغ بــر ۶۷ هــزار و ۶۴۱ میلیــون ریــال طــی ســه ســال گذشــته احــداث شــده انــد.

وی، در ادامــه بــه احــداث مركــز جامــع ســرطان هاجــر بــا متــراژ ۱۵هــزار متــر مربــع از ســال ۹۳ اشــاره كــرد و افــزود: تــا كنــون بالــغ بــر ۵۰ هــزار 

میلیــون ریــال اعتبــار جهــت احــداث ایــن مركــز هزینــه شــده اســت.

فاز دوم ساختمان بیمارستان آیت اهللا کاشانی

بخش لیبر بیمارستان هاجر

بخش جراحی کلینیک ناباروری حضرت زهرا(س)



۱۵۱۵

وب دا؛ معــاون توســعه و مدیریــت منابــع دانشــگاه علــوم پزشــكی، خدمــات بهداشــتی و درمانــی چهارمحــال و بختیــاری، از بازنگــری 

و تصویــب نمــودار ســازمانی و تشــكیالت تفصیلــی ایــن دانشــگاه خبــر داد.

بــه گــزارش وب دا؛ دكتــر حمیــد رئیســی بــا اعــالم ایــن خبــر افــزود: بعــد از گذشــت بیــش از ۲۰ ســال نمــودار ســازمانی و تشــكیالت 

تفصیلــی ســتاد دانشــگاه بــا حضــور رئیــس گــروه و كارشناســان مهندســی ســازمان مركــز نوســازی و تحــول اداری وزارت بهداشــت، 

درمــان و آمــوزش پزشــكی مــورد بازبینــی، اصــالح و تصویــب قــرار گرفــت.

بــه گفتــه وی،  بــا تصویــب ایــن نمــودار و تشــكیالت تفصیلــی، تعــداد معاونــت هــای دانشــگاه از ۵ معاونــت بــه ۷ معاونــت و تعــداد 

مدیریــت هــا از ۱۰ جایــگاه بــه ۳۱ جایــگاه افزایــش یافتــه اســت.

ــاهد  ــه و ش ــه كار گرفت ــازمانی ب ــای س ــف ه ــطوح و ردی ــاء س ــت ارتق ــالش در جه ــی ت ــی تمام ــن بازبین ــزود: در ای ــی اف ــر رئیس دكت

تغ�ــرات اساســی و بنیــادی بســیار مطلوبــی در كلیــه معاونــت هــا خصوصــًا حــوزه هــای بهداشــت و درمــان خواهیــم بــود كــه زمینــه 

ارتقــاء و ایجــاد انگیــزه كاركنــان را در پــی خواهــد داشــت.

نمودار سازمانی و تشكیالت تفصیلی دانشگاه بازنگری شد

وب دا؛ معــاون توســعه مدیریــت و منابــع دانشــگاه علــوم پزشــكی شــهركرد، از تشــكیل جلســه پایــش برنامــه عملیاتــی حــوزه توســعه و 

ریاســت در ســال ۹۶ خبــر داد.

به گزارش وب دا؛ دكتر حمید رئیسی افزود: این جلسه با محوریت تشریح بازخورد برنامه عملیاتی سال ۹۵ از برنامه

OP و بیــان انتظــارات از عملكــرد واحدهــا از برنامــه OP و HOP در ســال ۹۶ در بیســت و ســومین روز از خردادمــاه جــاری بــا حضــور 

مدیــران و كارشناســان واحدهــای مربوطــه تشــكیل شــد.

ــر داد و  ــران واحدهــای مربوطــه خب ــرای مدی ــه ب ــن برنام ــی دانشــگاه در ســال ۹۶ و تشــریح ای ــه عملیات ــالغ برنام ــن از اب وی، همچنی

افــزود: در مقدمــه ایــن برنامــه آمــده اســت، برنامــه عملیاتــی گــر چــه ذیــل چشــم انــداز،  سیاســت هــا و راهبــردی هــای كلــی تدویــن 

مــی شــود و بــه ظاهــر پیچیدگــی كمتــری دارد امــا از اهمیتــی بــی بدیــل و انــكار ناشــدنی در تحقــق چشــم انــداز، راهبردهــا و اهــداف 

كالن برخــوردار اســت.

ــای  ــوزه ه ــا و ح ــت ه ــك معاون ــل نزدی ــتلزم تعام ــی مس ــه عملیات ــژه برنام ــه وی ــه و ب ــوع برنام ــر ن ــی ه ــرد: اثربخش ــح ك وی تصری

تخصصــی ســتاد وزارتخانــه بــا دانشــگاه هــا و دانشــكده هــای علــوم پزشــكی بــه عنــوان مجریــان برنامــه عملیاتــی بعنــوان نخســتین 

ــز اهمیــت در ایــن مقدمــه ذكــر شــده اســت. نكتــه حائ

دكتــر رئیســی افــزود: نكتــه بعــدی متذكــر شــده در ایــن مقدمــه ایــن گونــه بیــان شــده اســت كــه، اگرچــه برنامــه عملیاتــی مشــترك 

مــی توانــد متضمــن همســویی ، یكپارچگــی و همســویی میــان دانشــگاه هــای علــوم پزشــكی باشــد و بــه پیشــبرد همزمــان اقدامــات 

اساســی در سراســر كشــور كمــك كنــد امــا نمــی توانــد و نبایــد جــای برنامــه عملیاتــی اختصاصــی دانشــگاه هــای علــوم پزشــكی را بگیــرد.

معــاون توســعه مدیریــت و منابــع دانشــگاه گفــت: در ادامــه متــن ایــن مقدمــه بیــان شــده اســت؛ برنامــه عملیاتــی مشــترك بویــژه اگــر 

بــا تعامــل و مشــاركت مدیــران و كارشناســان دانشــگاه هــای علــوم پزشــكی همــراه باشــد مــی توانــد بســتری بــرای یادگیــری جمعــی 

در نظــام ســالمت بــدل شــود.

دكتــر رئیســی افــزود: تحقــق برنامــه عملیاتــی در ایــن مقدمــه در گــرو پایــش پیشــرفت آن بــه قصــد شناســایی و رفــع گلــوگاه هــا و 

موانــع پیشــبرد آن مطــرح شــده اســت و در پایــان بــه ایــن نكتــه اشــاره شــده اســت كــه تدویــن و تصویــب برنامــه عملیاتــی حتــی 

در باالتریــن ســطوح ســتاد و دانشــگاه هــای علــوم پزشــكی بنــا بــه دالیــل مختلــف بــه تنهایــی نمــی توانــد ضامــن تحقــق آن باشــد.

جلسه پایش برنامه عملیاتی حوزه توسعه و ریاست در سال ۹۶ تشكیل شد
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ــال و  ــی چهارمح ــتی و درمان ــات بهداش ــكی، خدم ــوم پزش ــتی دانشــگاه عل ــاون بهداش وب دا؛ مع

ــور و  ــطح كش ــی در س ــتی و درمان ــم بهداش ــای مه ــاخص ه ــادران را از ش ــالمت م ــاری، س بختی

ــه روش  ــتان ب ــن اس ــا در ای ــان ه ــد زایم ــر ۹۹/۷ درص ــال حاض ــزود: در ح ــمرد و اف ــتان برش اس

ــود ــی ش ــام م ــن انج ــتی و ایم بهداش

بــه گــزارش وب دا؛ دكتــر عبدالمجیــد فدایــی افــزود: هــم اكنــون ۲۰هــزار مــادر بــاردار در اســتان 

توســط ۱۲۰ مامــای خانــواده آمــوزش دیــده تحــت مراقبــت بهداشــتی قــرار دارنــد.

ــزود:  ــب برنامــه تحــول نظــام ســالمت اف ــت در قال ــه بســته هــای خدمتــی دول ــا اشــاره ب وی ب

ارتقــاء چشــم گیــر شــاخص هــای بهداشــتی موجــب گردیــده تــا طــی دو ســال اخیــر میــزان مــرگ 

و میــر ناشــی از بــارداری و عــوارض زایمــان در چهارمحــال و بختیــاری بــه صفــر برســد.

ــرای مراقبــت از ســالمتی ــی و آمــوزش مــادران ب ــرای ترویــج فرهنــگ خــود مراقبت وی، تــالش ب

و ارتقــاء خدمــات و افزایــش كمــی و كیفــی خدمــات مراقبــت از ســالمت مــادر و كــودك را از 

اولویــت هــای بهداشــتی دانشــگاه جهــت ترویــج زایمــان طبیعــی و ایمــن مــادران بــاردار عنــوان 

كــرد و افــزود: هــم اكنــون شــاخص ســزارین در ایــن اســتان ۴۰ درصــد اســت كــه ضمــن كاهــش 

چشــمگیر نســبت بــه ســال هــای پیــش از اجــرای برنامــه تحــول نظــام ســالمت همچنــان برنامــه 

هــای آموزشــی و فرهنگــی بــرای ترویــج زایمــان طبیعــی بــا جدیــت در ســطح مراكــز بهداشــتی و 

درمانــی دنبــال مــی شــود.

معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــكی و رئیــس مركــز بهداشــت چهارمحــال و بختیــاری افــزود: 

انجــام زایمــان هــای بهداشــتی و ایمــن در تمامــی نقــاط اســتان ، تامیــن زیرســاخت هــا و ارتقــاء 

ــر در حــوزه  ــد امــروز شــاهد پیشــرفت هــای چشــم گی ــاء خدمــات مامایــی موجــب گردی ــی و ارتق ــوك هــای زایمان هتلینــگ و بهســازی بل

شــاخص هــای بهداشــتی در اســتان باشــیم.وی، ســالمت مــادران را از تعهــدات كشــورها عنــوان كــرد و افــزود: یكــی از نشــانه هــای توســعه 

ــا مســائل اقتصــادی،  ــاط تنگاتنگــی ب یافتگــی كشــورها ســالمت مــادارن و شــاخص مــرگ و میــر مــادران اســت چراكــه ایــن شــاخص ارتب

اجتماعــی و فرهنگــی جامعــه داشــته و میــزان دسترســی افــراد بــه جــاده در مناطــق دور دســت و روســتایی و مســائلی ایــن چنیــن در ســالمت 

مــادران موثــر اســت.وی اضافــه كــرد: افزایــش ســواد مــادران و میــزان دسترســی آنــان بــه خدمــات در ســالمت آنــان و فرزندانشــان موثــر 

بــوده و ســالمت مــادران امــروزه از اهــداف توســعه هــزاره و توســعه پایــدار بــه شــمار مــی رود.

دكتــر فدایــی تصریــح كــرد: ایــران بعنــوان یكــی از موفــق تریــن كشــورهای دنیــا در بحــث ســالمت مــادران اســت و بــا داشــتن شــاخص ۱۵ 

مــرگ بــه ازای هــر یكصــد هــزار تولــد زنــده از كشــورهای پیشــرو در ســالمت مــادران اســت.وی اســتان چهارمحــال و بختیــاری را از بهتریــن 

اســتان هــای ایــران نــام بــرد كــه توانســته اســت بــا توجــه بــه جمعیــت اســتان و تعــداد مــادران بــاردار و مــادران پــر خطــر طــی دوســال 

اخیــر میــزان مــرگ مــادران را بــه صفــر برســاند.معاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــكی شــهركرد، ایــن موفقیــت را مرهــون تــالش هــای 

شــبانه روزی پرســنل مراكــز بهداشــتی و درمانــی دانســته و حفــظ آن را امــری مهــم و ضــروری دانســت.

ــر فدایــی، درمــان هــای ناكافــی، تشــخیص اشــتباه،  خطاهــای پزشــكی، قصــور در مراقبــت هــای پزشــكی حیــن و بعــد از زایمــان را از  دكت

نواقــص موجــود در سیســتم بهداشــتی و درمانــی دانســت و افــزود: تولــد نــوزاد در آمبوالنــس و حیــن انتقــال بــه بیمارســتان شــاخص مطلوبــی 

نبــوده و تهدیــدی جــدی بــرای ســالمت مــادر و نــوزاد محســوب مــی گــردد.وی، جلوگیــری در تاخیــر در تصمیــم گیــری در خانــواده هــا بــرای 

انتخــاب نحــوه زایمــان ایمــن و تاخیــر در ارجــاع از ســوی مامــا و پزشــكان عمومــی و جلوگیــری از تاخیــر در ارائــه خدمــات در بیمارســتان هــا و 

برگــزاری كالس و دوره هــای آموزشــی بــرای آمادگــی زایمــان بــرای مــادران بــاردار را از از اقدامــات موثــر بــرای ارتقــاء ســالمت مــادران برشــمرد.

رئیــس مركــز بهداشــت چهارمحــال و بختیــاری از آمــوزش ۳۸ مامــا بــرای انتقــال آمــوزش هــای الزم بــه مــادران بــاردار در مناطــق محــروم 

خبــر داد و افــزود: هــم اكنــون ۱۴ مركــز بهداشــتی و درمانــی مباحــث آموزشــی الزم را جهــت مــادران بــاردار ارائــه و تاكنــون یكهــزار و ۵۵۲ مــادر 

ی الزم را دریافــت كــرده انــد. بــاردار آموزش

بــه گفتــه وی، ۱۰ توصیــه ملــی بــرای مــادران بــاردار در ســطح ۱در مراكــز بهداشــتی و در ســطح ۲ و ۳ در مراكــز تخصصــی انجــام و زمینــه انجــام 

زایمــان هــای ایمــن و طبیعــی بــا بهبــود واحدهــای تســهیالت زایمانــی و تربیــت مامــای خانــواده در حــال انجام اســت.

دكتــر فدایــی، مــرگ مــادران بــاردار را غیــر قابــل قبــول دانســت و اظهــار داشــت: هیــچ دلیلــی از ســوی هیــچ كســی بــرای مــرگ مــادر بــاردار 

پذیرفتــه شــده نیســت.وی، بــا اشــاره بــه آمــار بــاالی مــرگ مــادران در بیمارســتان هــا در ایــران حســاس ســازی پرســنل بیمارســتان نســبت 

بــه ایــن موضــوع را ضــروری دانســت و افــزود: شناســایی مــادران پــر خطــر و انجــام مراقبــت هــای پیــش از بــارداری و حیــن آن در ســطح ۱ 

در مراكــز بهداشــتی و ســطوح باالتــر در مراكــز تخصصــی ضــروری اســت.

بــه گفتــه وی، بررســی هــا نشــان مــی دهــد، ۷۸درصــد مــرگ مــادر و نــوزادان بعلــت عــدم مراقبــت هــای پیــش و حیــن بــارداری و بــارداری 

هــای ناخواســته بــوده اســت.

دكتــر فدایــی خاطــر نشــان كــرد: عــالوه بــر عــوارض ناشــی از بــارداری و زایمــان، حــوادث و عواملــی همچــون اعتیــاد و ســوانح ترافیكــی ، 

نیــروی انســانی، فضــای فیزیكــی و تجهیــزات در ســطوح ۱ تــا ۳ بــر ســالمت مــادران تاثیــر گــذار اســت لــذا بایــد بــا در نظــر گرفتــن تمامــی 

مولفــه هــای الزم بــرای حفــظ ســالمت مــادران بــرای حفــظ جایــگاه فعلــی در بیــن اســتان هــای كشــور و ارتقــاء شــاخص هــای بهداشــتی 

در اســتان تــالش كــرد.

٩٩/٧ درصد زایمان ها در چهارمحال و بختیاری بهداشتی و ایمن انجام می شود.
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زی بیش از٤٠ تن موادغذایی غیربهداشتی در قالب طرح بسیج سالمت  كشف و معدوم
بختیاری  نوروزی در چهارمحال

ــال و  ــتان چهارمح ــت اس ــز بهداش ــس مرك ــكی و رئی ــوم پزش ــگاه عل ــتی دانش ــاون بهداش وب دا؛ مع

بختیــاری، از كشــف و معــدوم ســازی ۴۰ هــزار و ۷۵۸ كیلوگــرم موادغذایــی، فاســد و غیربهداشــتی طــی 

ســال جــاری در ایــن اســتان خبــر داد.

ــی، گوشــتی و  ــی پروتئین ــرم موادغذای ــزود: ۹۶۱ كیلوگ ــی اف ــد فدای ــر عبدالمجی ــزارش وب دا؛ دكت ــه گ  ب

سوســیس و كالبــاس، یكهــزار و ۴۱۱ كیلوگــرم مــواد لبنــی، هشــت هــزار و ۵۱۵ كیلوگــرم شــیرینی و كیــك و 

بیســكوئیت، ۱۳هــزار و ۶۵۶ كیلوگــرم مــواد آرایشــی، بهداشــتی و مــواد نوشــیدنی، ۱۶هــزار و ۲۱۵ كیلوگرم 

انــواع موادغذایــی، خشــكبارو آجیــل، ترشــیجات، مــواد بســته بنــدی شــده و كمپــوت هــا، چیپــس و 

پفــك كشــف ومعــدوم ســازی شــد. 

ــرداری از موادغذایــی ســنتی و صنعتــی  ــه ب وی ادامــه داد: در ایــن مــدت در مجمــوع ۷۶۶ مــورد نمون

انجــام و از ایــن تعــداد ۱۳۹مــورد نامطلــوب گــزارش شــد.

دكترفدایــی بیــان كــرد: یكهــزار و ۲۴۵ مــورد نیــز نمونــه بــرداری میكروبــی از آب آشــامیدنی و اســتخر 

شــناهای موجــود انجــام كــه ۵۶ مــورد نامطلــوب گــزارش شــد. 

وی، تعــداد مــوارد نامطلــو ب شناســایی شــده در زمینــه نمونــه بــرداری كلــر ســنجی آزاد باقــی مانــده 

در آب آشــامیدنی و اســتخرهای شــنای اســتان در ایــن ایــام را ۱۴۶مــورد از مجمــوع پنــج هــزار و ۹۵۲ 

مــورد بازرســی عنــوان كــرد.

دكترفدایــی ادامــه داد: در طــرح نــوروزی نظــارت بــر اماكــن و مراكــز اســتان، هفــت مركــز تهیــه و توزیــع 

ــف از  ــورد تخل ــواد غیربهداشــتی و ۱۶ م ــع م ــورد عرضــه و توزی ــل و ۳۳۲م ــی تعطی ــكان عموم ــی و ۲ م ــواد غذای م

اماكــن عمومــی بــه مراجــع قضایــی معرفــی شــد.

ــه مراجــع  ــان ب ــی ۶ مركزعرضــه قلی ــز و معرف ــت ۱۰ مرك ــی موق ــه از تعطیل ــز بهداشــت اســتان، در ادام ر�ــس مرك

ــر داد.  ــام خب ــن ای قضایــی در ای

دكترفدایی همچنین افزود: در این مدت ۱۹۷ مورد نیز برخورد با دستفروشان دوره گرد گزارش شده است. 

بــر اســاس ایــن گــزارش، در طــرح بســیج ســالمت نــوروزی امســال كــه بــا مشــاركت ۵۳۴ نفــر از كاركنــان مراكــز 

بهداشــتی و چهــار هــزار و ۳۰۶ نفــر از كاركنــان دســتگاه هــای نظارتــی و حكومتــی مرتبــط بــا ایــن طــرح در چهارمحال 

وبختیــاری اجــرا شــد، ۹هــزار و ۹۳۰ مركــز تهیــه و توزیــع موادغذایــی، ســه هــزار و ۴۵۹ اماكــن عمومــی، ۱۵۲مــكان 

بیــن راهــی و ۶۷۹ ســامانه آبرســانی بازرســی و برعملكــرد آنــان نظــارت شــد. 

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

از ثبــت اطالعــات ۹۲ درصــد از جمعیــت اســتان در پرونــده الكترونیــك ســالمت خبــر داد. 

دكتــر عبدالمجیــد فدایــی در همایــش تجلیــل از فعــاالن و ســفیران ســالمت اســتان اظهــار كــرد: پوشــش 

ــای  ــه ه ــش هزین ــی و كاه ــت مال ــا حفاظ ــراه ب ــی هم ــتی و درمان ــات بهداش ــه خدم ــی و ارائ همگان

درمانــی از اهــداف حــوزه ســالمت اســت و بــا اجــرای درســت طــرح پزشــك خانــواده و تشــكیل پرونــده 

الكترونیكــی ســالمت و ثبــت مولفــه هــای مرتبــط بــا ســالمت افــراد ایــن هــدف محقــق مــی شــود. 

ــواده، داشــتن نظــام ارجــاع  ــات اجــرای طــرح پزشــك خان ــه یكــی دیگــر از ضروری ــرد: البت ــان ك وی بی

موثــر اســت.

دكتــر فدایــی تصریــح كــرد: هــر چنــد خدمــات درمانــی و پزشــكی بــه نیازمنــدان ارائــه مــی شــود، امــا 

ایــن خدمــات در مــواردی بــه دلیــل موثــر نبــودن سیســتم ارجــاع مطلــوب نیســت.

دكترفدایــی بــا بیــان ایــن كــه شــرایط آنگونــه كــه بایــد بــرای اجــرای طــرح پزشــك خانــواده در كشــور 

ــدام  ــه در صــورت عــدم اق ــع بیمــه هاســت ك ــن شــرایط، تجمی ــه داد: یكــی از ای فراهــم نیســت، ادام

مطلــوب و بهنــگام، امــكان شــكل گیــری نظــام ارجــاع مناســب نیــز وجــود نخواهــد داشــت. 

ــر و مناطــق عشــایری در  ــر ۲۰ هــزار نف ــه ازای هــر ۴ هــزار نفــر در روســتاها، شــهرهای زی ــزود: ب وی اف

ایــن اســتان یــك پزشــك و در شــهرها بــه ازای هــر ۲ هــزار و ۵۰۰ نفــر جمعیــت یــك كارشــناس مراقــب 

ســالمت در نظــر گرفتــه شــده اســت. 

دكترفدایــی بیــان كــرد: افزایــش ســطح ســواد ســالمت جامعــه و خــود مراقبتــی از دیگــر مــواردی اســت كه دانشــگاه 

علــوم پزشــكی و خدمــات بهداشــتی و درمانی اســتان بــر آن تمركــز دارد. 

وی افــزود: اگــر شــیوه توســعه آمــوزه هــای خــود مراقبتــی در جامعــه بصــورت مطلــوب پیــاده ســازی شــود تعــداد 

مراجعــات بــه پزشــك عمومــی ۴۰ درصــد، متخصــص ۱۷ درصــد، مــوارد بســتری و غیبــت از كار ۵۰ درصــد و هزینــه 

هــای بهداشــتی و درمانــی حــدود هفــت درصــد كاهــش مــی یابــد. 

دكتــر فدایــی اظهــار كــرد: هــم اكنــون ۲۱ هــزار نفــر از خانوارهــای ایــن اســتان، ۱۵ هــزار و ۹۰۰ نفــر از جمعیــت دانــش 

آمــوزی، ۳۰۰دانشــجوی دانشــگاه علــوم پزشــكی و تعــدادی از شــاغالن ســازمان هایــی بــا بیــش از ۲۰ نفــر كارمنــد 

ــوان ســفیر ســالمت آمــوزش هــای الزم خــود مراقبتــی را فــرا گرفتــه و در حــال انتشــار در جامعــه  ــه عن و كارگــر ب

هســتند.

ثبت اطالعات ۹۲ درصد از جمعیت چهارمحال وبختیاری در پرونده الكترونیك سالمت
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ــوم  ــگاه عل ــتی دانش ــاون بهداش وب دا؛ مع

پزشــكی و رئیــس مركــز بهداشــت اســتان چهارمحــال و 

ــدان (DMF) در  ــان و دن ــالمت ده ــاخص س ــت: ش ــاری گف بختی

چهارمحــال و بختیــاری نســبت بــه نــرم جهانــی و كشــوری بــاال اســت.

ــه گــزارش وب دا؛ دكتــر عبدالمجیــد فدایــی در برنامــه رادیویــی "مــردم و  ب

مســئولین" از شــبكه اســتانی صــدای جهانبیــن در خصــوص وضعیــت بهداشــت 

دهــان و دنــدان افــزود: وضعیــت شــاخص ســالمت دهــان و دنــدان (DMF) كــه شــامل 

تعــداد دندان هــای پوســیده، كشــیده شــده و پرشــده اســت در اســتان نامطلــوب اســت.

ــرای كــودكان ۱۲ ســاله ۵/۶۳ و در  ــه گفتــه وی، ایــن شــاخص در كــودكان ۶ ســاله  ۲۸ /۳ و ب ب

ی پوســیده،  كشــیده شــده و پــر  افــراد ۴۴-۳۵ نیــز ۱۳ مــی باشــد كــه نشــان دهنــده تعــداد دندان

شــده در ایــن گــروه هــای ســنی اســت.

دكتــر فدایــی تصریــح كــرد: در راســتای بهبــود وضعیــت فعلــی، برنامــه هایــی بــرای تمامــی گــروه هــای هــدف بــه ویــژه گــروه 

دانــش آمــوزان، مــادران بــاردار و زنــان شــیرده پیــش بینــی و بــه اجــرا گذاشــته شــده اســت.

بــه گفتــه وی، در حــال حاضــر۶۵ مركــز بهداشــتی و درمانــی روســتایی، شــهری و شــهری و روســتایی در ســطح اســتان مجهــز بــه یونیــت 

دندانپزشــكی شــده انــد و قریــب بــه ۲۵ دندانپزشــك در ایــن مراكــز مشــغول بــه خدمــت هســتند.

ی  ــان سیاســت ــزود: همچن ــرد و اف ــالم ك ــر اع ــكی اســتان را ۴۹ نف ــوم پزش ــگاه عل ــه دانش ــز تابع ــاغل در مراك ــداد دندانپزشــكان ش وی، تع

ــز در حــال اجراســت. ــك در مراك ــذب دندانپزش ــرای ج تشــویقی ب

رئیــس مركــز بهداشــت اســتان چهارمحــال و بختیــاری گفــت: بــه منظــور جلوگیــری از پوســیدگی دنــدان دانــش آمــوزان در ســطح مــدارس اســتان 

ی الزم ترمیــم دندان در اولویــت قــرار گرفتــه اســت. ۹۴ هــزار مــورد خدمــات وارنیــش فلورایــد انجــام و بــا ارائــه آموزش

دكتــر فدایــی بــا اشــاره بــه افزایــش رضایــت مــردم اســتان نســبت بــه ارتقــاء و گســترش خدمــات دندانپزشــكی افــزود: هــم اكنــون خدمــات 

دندانپزشــكی در مناطقــی ارائــه مــی شــود كــه حــدود ۳۰ ســال از ارائــه ایــن خدمــات محــروم بــوده انــد.

وی، بــا اشــاره بــه وضعیــت معیشــتی مــردم و ناتوانــی بخــش عمــده ای از آنهــا بــرای تامیــن هزینــه هــای ســنگین دندانپزشــكی افــزود: در 

قالــب برنامــه دندانپزشــك خانــواده خدمــات دندانپزشــكی شــامل: ترمیــم، پــر كــردن و جــرم گیــری و فیشــور ســیالنت بصــورت رایــگان 

بــرای كــودكان زیــر ۶ ســال، ۶ تــا ۱۴ ســال ، مــادران بــاردار و زنــان شــیرده دارای دفترچــه بیمــه روســتایی انجــام مــی شــود.

ــد اصــل  ــف پزشــكی، بای ــردن شــاخص ســالمت در حوزه هــای مختل ــاال ب ــرای ب ــرد: ب ــان خاطــر نشــان ك ــی در پای ــر فدای دكت

ــرد. ــرار گی ــدی ق ــه ج ــورد توج ــت های كالن، م ــگیری در سیاس پیش

 

شاخص سالمت دهان و دندان در چهارمحال و بختیاری نسبت به نرم جهانی و 
كشوری باال است
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وب دا؛ معــاون درمــان دانشــگاه علــوم پزشــكی، خدمــات بهداشــتی 

و درمانــی چهارمحــال و بختیــاری گفــت: نیــروی انســانی مهمتریــن 

پشــتوانه یــك ســازمان اســت و در یــك ســازمان بــا بهتریــن و 

مجهزتریــن سیســتم هــا بــدون نیــرو كارآمــد و تالشــگر موفقیتــی حاصــل 

نخواهــد شــد.

بــه گــزارش وب دا؛ دكتــر محســن درخشــان در مراســم تودیــع و معارفــه مدیــر 

ــهركرد  ــر(س) ش ــی هاج ــی درمان ــز آموزش ــت مرك ــگاه و سرپرس ــان دانش درم

ــدی  ــزان رضایتمن ــه می ــته ب ــازمان وابس ــك س ــت ی ــن موفقی ــزود: همچنی اف

پرســنل و دریافــت كننــدگان خدمــات آن مجموعــه مــی باشــد، لــذا مدیــران بــا 

توجــه بــه ایــن اصــول مهــم نســبت بــه برنامــه ریــزی جهــت انجــام وظایــف 

ــه و مدیریــت مجموعــه خــود اقــدام نماینــد.  محول

دكتــر درخشــان در ادامــه ایــن مراســم بــا تقدیــر از تمامــی كســانی كــه بــا قبــول 

مســئولیت در دانشــگاه در پیــش بــرد اهــداف ایــن مجموعــه بــزرگ و كمــك بــه 

ارتقــاء ســطح ســالمت جامعــه و ارائــه خدمــات درمانــی بــه بیمــاران متحمــل 

زحمــات فــراوان شــده و عملكــرد موثــری داشــته انــد افــزود: فعالیــت در بخــش 

درمــان و حــوزه ای كــه متفــاوت از ســایر بخــش هــای مجموعــه اســت نیازمنــد 

تــالش مضاعــف و خســتگی ناپذیــر و دقــت و حساســیت باالیــی اســت. 

ــل و  ــطه تعام ــه واس ــان ب ــرد: حــوزه درم ــح ك ــگاه تصری ــان دانش ــاون درم مع

خدمــت رســانی بــه بیمــاران همــواره مســتعد ایجــاد شــرایط خــاص و بحرانــی 

اســت لــذا مدیریــت ایــن حــوزه از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت.

ــوژی هــای ارتباطــی نویــن و  ــه اســتفاده از تكنول ــا اشــاره ب ــر درخشــان ب دكت

امــكان اســتفاده از فضــای مجــازی بــرای ارســال ســریع تصاویــر و اطالعــات از 

دور دســت تریــن نقــاط و در حســاس تریــن شــرایط، بــر حساســیت فعالیــت 

ــه  ــز ارائ ــنل در مراك ــئولین و پرس ــرای مس ــزوده و كار را ب ــان اف ــوزه درم در ح

دهنــده خدمــات درمانــی ســخت تــر كــرده اســت.

ــه  ــان و ارائ ــوق آن ــه حق ــرام ب ــهروندان، احت ــوق ش ــت از حق وی، صیان

ــار  ــمرد و اظه ــه برش ــنل مجموع ــف پرس ــات را از وظای ــن خدم بهتری

ــنایی  ــرای آش ــوزه ب ــن ح ــاغلین در ای ــك ش ــك ت ــرد: ت ــدواری ك امی

ــند. ــا باش ــود كوش ــوزه خ ــائل كاری ح ــیت و مس ــا حساس ــی ب كاف

معــاون درمــان دانشــگاه، ایجــاد تغ�ــر و تحــول و بكارگیــری افــراد 

ــابق را از راه  ــران س ــات مدی ــتفاده از تجربی ــا و اس ــتعد و كوش مس

كارهــای ارائــه خدمــات بهتــر در هــر ســازمانی عنــوان كــرد و افــزود: 

ایجــاد تغ�ــر موجــب پیشــگیری از رخــوت و روز مرگــی در سیســتم مــی 

گــردد.

دكتــر درخشــان در ادامــه ســخنان خــود اشــاره بــه بســته هــای خدمتــی دولــت در قالــب برنامــه 

تحــول نظــام ســالمت داشــت و خاطــر نشــان كــرد: ایــن برنامــه بــا هــدف بهبــود و ارتقــاء خدمــات 

در حــوزه هــای مختلــف بــه ویــژه درمــان بــه اجــرا گذاشــته شــد و ضمــن ارتقــاء كیفیــت خدمــات 

و كاهــش پرداختــی از جیــب بیمــاران مهمتریــن هــدف نظــام ســالمت یعنــی رضایتمنــدی مــردم را 

بــه دنبــال داشــت.وی تصریــح كــرد: بــا در نظــر گرفتــن تمامــی نقــط ضعــف ایــن برنامــه و تــالش 

بــرای اصــالح نواقــص آن، مــی تــوان از برنامــه تحــول نظــام ســالمت بعنــوان یكــی از موفــق تریــن 

كلیدهــای دولــت تدبیــر و امیــد یــاد كــرد.

وی افــزود: امــروز قــدردان كســانی هســتیم كــه مســئولیت خــود را در زمــان اجــرای ایــن برنامــه و 

بــه بهتریــن نحــو بــه انجــام رســاندن و امیــدوار هســتیم مســئولین فعلــی در اجــرای بســته هــای 

خدمتــی و تســریع اجــرای ایــن برنامــه موفــق عمــل نماینــد.

معــاون درمــان دانشــگاه در ادامــه بــا اشــاره بــه ویژگــی هــای شــخصیتی بــارز مدیــران ســابق و 

فعلــی معاونــت درمــان و سرپرســت ســابق و فعلــی بیمارســتان هاجــر(س) شــهركرد از زحمــات 

دكتــر ســیده فاطمــه حســینی و دكتــر بهــرام خــرم تقدیــر و بــرای دكتــر علیرضــا اصغــرزاده و دكتــر 

پانتــه آ رمضــان نــژاد آرزوی توفیــق، ســالمتی و موفقیــت در امــور محولــه بــه ایشــان را نمــود.

نیروی انسانی مهمترین پشتوانه یك

 سازمان است
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وب دا؛ سرپرســت دانشــگاه علــوم پزشــكی، خدمــات بهداشــتی و درمانــی چهارمحــال و بختیــاری گفــت: ســومین همایــش ترویــج و فرهنــگ ســازی 

زایمــان طبیعــی همــراه بــا نمایشــگاه دســتاوردهای برنامــه ترویــج زایمــان طبیعــی در بیمارســتان هــای اســتان و گرامیداشــت روز مامــا درشــهركرد 

برگــزار شــد.

بــه گــزارش وب دا؛ دكتــر ارســالن خالــدی فــر افــزود: ایــن همایــش در نوزدهمیــن روز از اردیبهشــت مــاه جــاری بــا حضــور، معاونیــن دانشــگاه، 

روســا و مدیــران بیمارســتان هــا و جمــع كثیــری از پرســنل بیمارســتان و ماماهــای شــاغل در مراكــز بهداشــتی و درمانــی ســطح اســتان در ســالن 

همایــش هــای بیمارســتان هاجــر(س) شــهركرد برگــزار شــد.

وی، ترویــج زایمــان طبیعــی را از بســته هــای خدمتــی دولــت در قالــب برنامــه تحــول نظــام ســالمت عنــوان كــرد كــه بــا توجــه بــه افزایــش روز 

افــزون آمــار ســزارین هــای غیــر ضــروری نقــش بــه ســزایی در ترویــج زایمــان طبیعــی و فراهــم نمــودن زایمــان ایمــن بــرای مــادران بــاردار داشــته 

. ست ا

بــه گفتــه وی، در ایــن برنامــه ضمــن تشــریح دســتاوردهای دانشــگاه در قالــب بســته خدماتــی ترویــج زایمــان طبیعــی در برنامــه تحــول نظــام 

ســالمت، از تعــدادی از ماماهــای نمونــه تجلیــل و روز مامــا گرامــی داشــته شــد.

رئیــس ســازمان نظــام پزشــكی اســتان نیــز در ایــن مراســم بــا بیــان اینكــه بســیاری از افــراد ســختی هــای شــغل خــود را بــه خاطــر عشــق و عالقــه 

بــه آن حرفــه تحمــل مــی كننــد افــزود: مامایــی از جملــه مشــاغلی اســت كــه تالشــگران ایــن عرصــه بیــش از هــر چیــزی بــه لحظــات شــیرینی كــه 

بــرای مــادران رقــم مــی زننــد مــی اندیشــند.

دكتر محمود جاوید در ادامه روز ماما را به جامعه پزشكی استان به ویژه ماماهای شاغل در مراكز بهداشتی و درمانی تبریك گفت.

ــن تشــریح  ــه ضم ــد ك ــش بودن ــن همای ــخنرانان ای ــر س ــن دانشــگاه از دیگ ــان ای ــر درم ــر حســینی مدی ــاون بهداشــتی و دكت ــی مع ــر فدای دكت

دســتاوردهای برنامــه تحــول نظــام ســالمت در ترویــج زایمــان طبیعــی و كاهــش ســزارین هــای غیــر ضــروری در اســتان بــه وضعیــت مــرگ و میــر 

مــادران و نــوزادان بــه عنــوان یكــی از شــاخص هــای مهــم بهداشــت و درمــان اشــاره داشــتند.

گفتنــی اســت، اجــرای موســیقی هــای شــاد و محلــی و تجلیــل از ماماهــای نمونــه معرفــی شــده از ســوی مراكــز بهداشــتی و درمانــی و بیمارســتان 

ی ایــن همایــش  هــا ، نمایــش دســتاوردهای برنامــه ترویــج زایمــان طبیعــی در بیمارســتان هــای اســتان و تجلیــل از غرفــه داران از دیگــر بخش

یكــروزه اســتانی بــود.
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سومین همایش ترویج و فرهنگ سازی زایمان طبیعی در شهركرد برگزار شد
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ــا توجــه بــه عــوارض ســزارین بــه مــادران بــاردار توصیــه مــی شــود  وب دا؛ مدیــر ســابق درمــان دانشــگاه علــوم پزشــكی شــهركرد گفــت: ب

ــه پزشــك متخصــص بســپارند. تشــخیص نحــوه زایمانشــان را ب

بــه گــزارش وب دا؛ دكتــر ســیده فاطمــه حســینی در حاشــیه ســومین همایــش ترویــج و فرهنــگ ســازی زایمــان طبیعــی افــزود: زایمــان ســزارین 

مضراتــی نســبت بــه زایمــان طبیعــی دارد كــه مــادران بــاردار بــا اطــالع از مزایــای زایمــان طبیعــی بهتــر مــی تواننــد بــرای داشــتن یــك زایمــان 

ایمــن تصمیــم بگیرنــد.

وی در جمــع شــركت كننــدگان در ایــن همایــش نیــز بــه نیابــت از معــاون درمــان دانشــگاه ضمــن تبریــك روز مامــا بــه تالشــگران ایــن عرصــه، 

بــه نقــش موثــر ماماهــا در تامیــن ســالمت مــادر و نــوزادان اشــاره داشــت.

دكتــر حســینی افــزود: ترویــج زایمــان طبیعــی و فراهــم نمــودن شــرایط زایمــان ایمــان بــرای مــادران بــاردار از شــاخص هــای مهــم بهداشــتی 

و درمانــی اســت كــه بــه خوبــی مــورد توجــه مســئولین امــر قــرار گرفــت.

وی بــا اشــاره بــه عــوارض ســزارین بــر لــزوم افزایــش اطــالع رســانی و ارائــه آمــوزش هــای الزم بــه مــاداران جهــت انتخــاب یــك زایمــان ایمــن 

تاكیــد كــرد و افــزود: ماماهــا در ایــن زمینــه نقــش حســاس و كلیــدی ایفــا مــی نماینــد.

دكتــر حســینی، خدمــات ارائــه شــده توســط ماماهــا در لحظــات و ســاعات اولیــه تولــد نــوزاد بــرای حفــظ جــان و ســالمت مــادر و نــوزاد را 

بســیار مهــم دانســت و افــزود: نحــوه ارائــه خدمــات در لحظــات اولیــه توســط مامــا در كیفیــت ارائــه خدمــات بســیار حائــز اهمیــت اســت.

وی تصریــح كــرد: پژوهــش هــا نشــان مــی دهــد نــوع مراقبــت هــا در لحظــات اولیــه تولــد ضمــن تاثیــر در ســالمت نــوزاد بــر شــخصیت 

عاطفــی، معنــوی و ارتباطــی نــوزاد در آینــده موثــر اســت.

ــا بیــان ایــن مقدمــه مــی تــوان نتیجــه گرفــت كــه مامــا از جملــه افــرادی هســتند كــه نســبت بــه افــراد جامعــه مســئول  وی ادامــه داد: ب

ــا كیفیــت و انجــام مراقبــت هــای اولیــه الزم بــه ســالمت جامعــه كمــك نماینــد. ــا ارائــه خدمــات ب هســتند و بایــد ب

دكتــر حســینی افــزود: ارائــه آمــوزش هــای الزم بــرای آمادگــی مــادران بــاردار بــرای یــك زایمــان ایمــن ضمــن آگاهــی مــادران نســبت بــه 

مزایــای زایمــان طبیعــی موجــب تشــویق آنــان بــرای ایــن نــوع زایمــان مــی گــردد.

وی تصریــح كــرد: كاهــش زایمــان ســزارین از برنامــه هــای تحــول نظــام ســالمت بــود كــه در قالــب ایــن بســته خدمتــی ضمــن بهســازی بلــوك 

هــای زایمانــی،  انجــام زایمــان طبیعــی رایــگان انجــام مــی شــود.

دكتر حسینی در ادامه به كاهش ۷درصدی زایمان سزارین در استان چهارمحال و بختیاری اشاره داشت.

مدیــر ســابق درمــان دانشــگاه علــوم پزشــكی شــهركردگفت: شــاخص ســالمت مــادر و نــوزاد طــی دو ســال گذشــته علــی رغــم تعــداد بــاالی 

مــادران پــر خطــر ارتقــاء یافتــه بــه گونــه ای كــه در دوســال گذشــته هیــچ مــرگ مــادر و نــوزادی در اســتان گــزارش نشــده اســت.

وی، كاهــش مداخــالت زایمانــی، تكریــم و مراقبــت از مــاداران و بهســازی بخــش هــای زایمانــی و حفــظ حریــم خصوصــی مــادران و در نتیجــه 

افزایــش رغبــت مــاداران بــرای انجــام زایمــان طبیعــی از دســتاوردهای بســته خدمتــی ترویــج زایمــان طبیعــی بشــمار مــی رود.

دكتــر حســینی گفــت: بــا فعــال نمــودن بخــش مــادران پــر خطــر و ارائــه خدمــات بــه ایــن مــادران انجــام زایمــان ایمــن و افزایــش اطمینــان 

خاطــر بــه مــادران بــاردار نقــش بــه ســزایی در ارتقاء شــاخص ســالمت مــادر و نــوزادان داشــته اســت.

وی بــا بیــان اینكــه در مــدت اجــرای برنامــه تحــول نظــام ســالمت دانشــگاه علــوم پزشــكی اســتان اقدامــات موثــر و اثــر بخشــی در راســتای 

ترویــج زایمــان طبیعــی داشــته اســت افــزود: دریافــت لــوح دانشــگاه برتــر در كاهــش ســزارین در ســال اول اجــرای برنامــه،  دریافــت نشــان 

برتــر ترویــج زایمــان طبیعــی توســط بیمارســتان بروجــن در ســال ۹۴ و اهــدای ایــن لــوح بــه بیمارســتان هــای سیدالشــهداء فارســان و امــام 

علــی (ع) تامیــن اجتماعــی در ســال ۹۵ و كســب نشــان برتــر دانشــگاه در كاهــش مــرگ و میــر مــادران بــاردار و دریافــت لــوح دانشــگاه برتــر 

در زمینــه خدمــات مامایــی در ســال ۹۵ بخشــی از عناویــن كســب شــده توســط دانشــگاه مــی باشــد.

مادران باردار تشخیص نحوه زایمانشان را به پزشك متخصص بسپارند
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چهارمحال و بختیاری دارای بیشترین تعداد 
ی كشور است آزمایشگاه در بین استان

ــكی  ــوم پزش ــگاه عل ــان دانش ــت درم ــگاه معاون ــور آزمایش ــت ام سرپرس

چهارمحــال وبختیــاری گفــت: بنابــر گــزارش مكتــوب وزارت بهداشــت و درمان 

بیشــترین تعــداد آزمایشــگاه در ایــن اســتان وجــود دارد.

ــتان  ــگاه در اس ــداد آزمایش ــن تع ــزود: كمتری ــو اف ــا بهارل ــر رض ــزارش وب دا؛ دكت ــه گ ب

ــتان  ــترین آن در اس ــگاه و بیش ــك آزمایش ــر ی ــزار نف ــر ۳۵ ه ــرای ه ــتان ب ــتان و بلوچس سیس

ــود دارد. ــی وج ــخیص طب ــگاه تش ــك آزمیش ــر ی ــر ۸۰۰۰ نف ــرای ه ــاری ب ــال و بختی چهارمح

وی، ضمــن تبریــك روز علــوم آزمایشــگاهی بــه تمامــی تالشــگران ایــن عرصــه اظهــار داشــت: از دیــر بــاز دانــش پزشــكی 

بــه همــراه ســایر علــوم بــا اكتشــافات و اختراعــات گوناگــون نقــش مهمــی در بهبــود كیفیــت زندگــی مــردم از جملــه ســالمت 

و افزایــش امیــد بــه زندگــی ایفــا نمــوده اســت.

وی تصریــح كــرد: در ایــن راســتا دانشــمندان بســیاری ماننــد لوئــی پاســتور و رابــرت كــخ و صدهــا دانشــمند دیگــر در بخــش 

آزمایشــگاه بــا تالشــهای بــی وفقــه خــود و تــا مــرز از جــان گذشــتگی قدمهــای موثــری را برداشــته انــد و امــروزه هــم صدهــا هــزار 

نفــر از پرســنل آزمایشــگاهی در آزمایشــگاههای مختلــف جهــان بــه صــورت گمنــام در حــال خدمــت رســانی هســتند.

دكتــر بهارلــو گفــت: بــه منظــور قدردانــی از تالشــهای خالصانــه آنــان و تــالش بــرای ارائــه خدمــات آزمایشــگاهی بهتــر و بــا 

كیفیــت تــر بــه مــردم ، هفتــه پایانــی مــاه آوریــل ســال میــالدی در جهــان و ۳۰ فروردیــن مــاه كــه ســال روز تولــد دانشــمند 

حكیــم و فرزانــه محمــد اســماعیل جرجانــی اســت در كشــور عزیزمــان بــه عنــوان روز آزمایشــگاه منظــور شــده اســت .

ــه خدمــات آزمایشــگاهی و تعــداد آزمایشــگاهها و پرســنل آنهــا در كشــورها متفــاوت  ــان اینكــه، نحــوه ارائ ــا بی وی ب

ــه  ــه شــده اســت ك ــی در نظــر گرفت ــك آزمایشــگاه معمول ــر ی ــرای هــر ۱۵ هــزار نف ــا ب ــزود: در كشــور م اســت اف

كمتریــن تعــداد آزمایشــگاه در اســتان سیســتان و بلوچســتان و بیشــترین آن در اســتان چهارمحــال و بختیاری 

وجــود دارد.
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وب دا؛ سرپرســت دانشــگاه و هیئــت ممیــزه دانشــگاه علوم پزشــكی، خدمــات بهداشــتی و درمانــی چهارمحال 

و بختیــاری از ارتقــاء مرتبــه علمــی ســه نفــر از اســاتید این دانشــگاه خبــر داد.

ــزه  ــت ممی ــه هیئ ــن جلس ــات یازدهمی ــق مصوب ــزود: طب ــر اف ــدی ف ــالن خال ــر ارس ــزارش وب دا؛ دكت ــه گ ب

مــورخ ۱۰خردادمــاه جــاری دكتــر ابوالفضــل خوشــدل و  دكتــر ســلیمان خیــری بــا كســب امتیــاز الزم از مرتبــه 

دانشــیاری بــه اســتادی و دكتــر قربانعلــی رحیمیــان از مرتبــه اســتادیاری بــه دانشــیاری ارتقــاء یافتنــد.

وی تصریح كرد: دكتر شهریار صالحی نیز از مرتبه مربی به استادیاری ارتقاء یافت. 

دكتــر خالــدی فــر، در خصــوص نحــوه ارتقــاء اســاتید اظهــار داشــت: بــرای ارتقــاء اســاتید حداقــل ۴ ســال 

ســنوات الزم اســت و پــس از كســب امتیــاز الزم بــا توجــه بــه فعالیــت هــای فرهنگــی و پژوهشــی، تعــداد 

مقــاالت چــاپ شــده در نمایــه هــای بیــن المللــی و فعالیــت هــای آموزشــی و اجرایــی ، طبــق مــاده ۱، ۲، ۳ و 

۴ آئیــن نامــه ارتقــاء اعضــای هیئــت علمــی بــا ارتقــاء متقاضــی موافقــت بــه عمــل مــی آیــد.

وی، تشــكیل پرونــده و بررســی درخواســت ارتقــاء در دانشــكده هــا و ارســال آن بــه هیئــت ممیــزه دانشــگاه 

ــی پــس از تشــكیل جلســه  ــه تخصصــی و اعــالم نتیجــه نهای ــازات توســط كمیت ــی امتی ــرای بررســی نهای ب

هیئــت ممیــزه، را از دیگــر مراحــل فراینــد ارتقــاء اســاتید عنــوان كــرد.

رئیــس هیئــت ممیــزه دانشــگاه بــا اشــاره بــه شــروع فعالیــت ایــن هیئــت از دو ســال گذشــته افــزود: بــا راه 

انــدازی ایــن هیئــت در دانشــگاه بــا توجــه بــه اینكــه ارتقــاء اســاتید دانشــگاه هایــی كــه دارای هیئــت ممیزه 

نیســتند توســط هیئــت ممیــزه مركــزی در وزارت متبــوع و در یــك پرســه زمانــی طوالنــی انجــام مــی شــد، 

ضمــن تســهیل و تســریع ایــن رونــد موجــب افزایــش تعــداد اســاتید ارتقــاء یافتــه دانشــگاه شــده اســت.

ــه گفتــه وی، طــی ایــن دوســال از مجمــوع ۲۵ پرونــده بررســی شــده در هیئــت ممیــزه دانشــگاه، بــا ۲۲  ب

مــورد از پرونــده هــای درخواســتی موافقــت بعمــل آمــده اســت.

دكتــر خالــدی فــر افــزود: از ایــن تعــداد ۵ نفــر بــه مرتبــه اســتادی، ۱۳ نفــر بــه مرتبــه دانشــیاری و ۴ نفــر بــه 

مرتبــه اســتادیاری ارتقــاء یافتــه انــد.

وی گفــت: از ابتــدای ســال جــاری تــا كنــون نیــز ۵ پرونــده جهــت ارتقــاء مرتبــه در هیئــت ممیــزه دانشــگاه 

مــورد بررســی قــرار گرفــت كــه بــا ســه مــورد از آنهــا موافقــت بعمــل آمــده اســت.

ارتقاء مرتبه علمی سه نفر از اساتید دانشگاه علوم پزشكی شهركرد

وب دا؛ سرپرســت دانشــكده پزشــكی، رویكــرد نویــن دكتــر خالــدی فــر، سرپرســت دانشــگاه علــوم پزشــكی 

شــهركرد در انتصــاب مدیــران ایــن دانشــگاه را قابــل تقدیــر دانســت.

ــت  ــه سرپرس ــجویی و معارف ــت دانش ــم معاون ــه و تكری ــن معارف ــی در آئی ــر داراب ــزارش وب دا؛ دكت ــه گ ب

ــن،  ــالمی، معاونی ــورای اس ــس ش ــن در مجل ــتان بروج ــردم شهرس ــده م ــع نماین ــكی در جم ــكده پزش دانش

ــرد در بســتر  ــدواری ك ــار امی ــن دانشــگاه اظه ــی از دانشــجویان ای ــان و جمع ــی، كاركن ــت علم اعضــای هیئ

ــای  ــت ه ــی و فعالی ــع آموزش ــای جام ــرح ه ــرای ط ــا اج ــن ب ــرد نوی ــن رویك ــایه ای ــده و در س ــم ش فراه

ــردارد. ــگاه گام ب ــداف دانش ــق اه ــتای تحق ــد در راس هدفمن

وی اضافــه كــرد: امیــدوار هســتم بــا همــكاری مســئولین و كاركنــان ایــن مجموعــه ضمــن تكریــم اعضــای 

هیئــت علمــی بــا تدویــن برنامــه هــای مــدون در ارتقــاء بیشــتر كیفیــت آموزشــی و دســتیابی بــه اهــداف 

عالــی دانشــگاه بیــش از پیــش و موفــق تــر عمــل نمائیــم.

ــتار  ــه خواس ــت و در ادام ــه دانس ــن زمین ــت در ای ــه موفقی ــكاری را الزم ــانی و هم ــاری رس ــی، ی ــر داراب دكت

ــد. ــگاه ش ــئولین دانش ــت مس ــه و حمای ــن مجموع ــنل ای ــكاری پرس هم

رویكرد نوین سرپرست دانشگاه در انتصاب مدیران دانشگاه قابل تقدیر است
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وب دا؛ سرپرســت دانشــگاه علــوم پزشــكی، خدمات بهداشــتی 

و درمانــی چهارمحــال و بختیــاری، از برگــزاری دهمین جشــنواره 

آموزشــی شــهید مطهــری در این دانشــگاه خبــر داد.

ــزاری ایــن جشــنواره  ــر، هــدف از برگ ــدی ف ــر ارســالن خال ــزارش وب دا؛ دكت ــه گ ب

را تجلیــل از مقــام اســاتید، معرفــی نــوآوری هــا و محصــوالت آموزشــی ارائــه شــده 

توســط اســاتید دانشــگاه،  معرفــی اســاتید نمونــه و موفــق و معرفــی دســتاوردهای تحــول 

در آمــوزش عنــوان كــرد.

ی  بــه گفتــه وی، ایــن جشــنواره در بیســتمین روز از اردیبهشــت مــاه جــاری بــا حضــور گروه

ــان دانشــكده هــا و مراكــز آموزشــی  آموزشــی، اعضــای هیئــت علمی، كارشناســان آموزشــی و كاركن

درمانــی در ســالن همایــش هــای ابــن ســینای مجتمــع رحمتیــه برگــزار شــد.

وی در ایــن مراســم از تــالش تمامــی اســاتید و اعضــای هیئــت علمــی و كاركنــان حــوزه آمــوزش در راســتای ارتقــاء دانــش پزشــكی 

و ارائــه خدمــات نویــن آموزشــی تقدیــر كــرد.

دكتــر خالــدی فــر، بــا بیــان ایــن جملــه از شــهید رجایــی كــه معلمــی شــغل نیســت؛ معلمــی عشــق اســت. اگــر بــه عنــوان شــغل 

انتخابــش كــرده ای، رهایــش كــن و اگــر عشــق توســت مباركــت بــاد، بــر اهمیــت و جایــگاه اســاتید فرهیختــه دانشــگاه تاكیــد 

كــرد. بــه گفتــه وی، هــم اكنــون دانشــگاه علــوم پزشــكی شــهركرد بــا ۲۲۰ عضــو هیئــت علمــی در امــر آمــوزش حــدود دوهــزار و 

۵۰۰ دانشــجو در هشــت مقطــع و ۳۰ رشــته بعنــوان یكــی از دانشــگاه هــای برتــر در بیــن دانشــگاه هــای علــوم پزشــكی مشــغول 

بــه خدمــت مــی باشــد.

معــاون ســابق  آموزشــی دانشــگاه علــوم پزشــكی شــهركرد نیــز گفــت: در ایــن جشــنواره ضمــن گرامیداشــت مقــام اســاتید ، از ۱۰ 

عضــو هیئــت علمــی نمونــه ، دو عضــو هیئــت علمــی بــه لحــاظ حرفــه گرایــی ، هفــت نفــر از اعضــای هیئــت علمــی كــه در ســال 

۹۵ ارتقــاء مرتبــه علمــی داشــته انــد و دو نفــر از مدرســین نمونــه غیــر عضــو هیئــت علمــی تجلیــل بــه عمــل آمــد.

ــرار  ــل ق ــوم پزشــكی مــورد تجلی ــه تحــول در آمــوزش عل ــز در زمین دكتــر مجیــد شــیرانی افــزود: دانشــكده پرســتاری بروجــن نی

گرفــت.

وی تصریــح كــرد: ســه نفــر از نماینــدگان دانشــگاه در ماموریــت هــای آموزشــی در منطقــه ۷ در زمینــه تحــول در آمــوزش پزشــكی 

و دو نفــر از اعضــای هیئــت علمــی جدیــد بالینــی كــه در دوره دســتیاری جــزء ۱۰ درصــد برتــر آزمــون بــورد تخصصــی معرفــی 

شــدند نیــز از دیگــر تجلیــل شــدگان ایــن جشــنواره بودنــد.

معــاون ســابق آموزشــی دانشــگاه علــوم پزشــكی گفــت: ۸ نــوآوری آموزشــی منتخــب شــامل ۴ نــوآوری در مرحلــه كشــوری 

و ۴ نــوآوری در مرحلــه دانشــگاهی و كارشناســان آموزشــی نمونــه نیــز در ایــن مراســم تجلیــل شــدند.

دكتــر شــیرانی بــه اشــاره بــه معرفــی گــروه آموزشــی مامایــی دانشــگاه بعنــوان گــروه نمونــه كشــوری و معرفــی اكــرم 

كرمــی بعنــوان مامــای نمونــه كشــوری در ایــن مراســم از ایــن عزیــزان ویــژه تجلیــل بعمــل آمــد.

دهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری در دانشگاه علوم پزشكی شهركرد 
برگزار شد
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ــروزه  ــس یك ــت: كنفران ــاری گف ــال و بختی ــی چهارمح ــتی و درمان ــات بهداش ــكی، خدم ــوم پزش ــگاه عل ــی دانش ــابق آموزش ــاون س وب دا؛ مع

ی هپاتیــت B و C همــراه بــا وبینــار و امتیــاز بازآمــوزی بــا حضــور پزشــكان متخصــص و عمومــی ، پرســتاران و جمعــی از كارشناســان  تازه

ــوم آزمایشــگاهی در شــهركرد برگــزار شــد. عل

بــه گــزارش وب دا؛  دكتــر مجیــد شــیرانی افــزود: ایــن كنفرانــس بــا همــكاری ایــن دانشــگاه و مركــز تحقیقــات گــوارش و كبــد دانشــگاه علــوم 

پزشــكی بقیــه اهللا(ع) در شــانزدهمین روز از اردیبهشــت مــاه ســال جــاری در ســالن ابــن ســینای مجتمــع دانشــگاهی رحمتیــه شــهركرد برگــزار 

شــد.وی،  ضمــن خیــر مقــدم بــه اعضــای شــبكه هپاتیــت ایــران مركــز تحقیقــات گــوارش و كبــد، از اســتقبال خــوب شــركت كننــدگان از ایــن 

كنفرانــس ابــراز خرســندی كــرد.

دكتــر شــیرانی در ادامــه، پیشــرفت كشــورها را در گــرو پیشــرفت علمــی آنهــا دانســت و ابــراز امیــدواری كــرد: حركــت كشــور بــه ســوی تولیــد 

دانــش بــه محصــول باشــد بــه گونــه ای كــه ایــران، بعنــوان مرجــع علمــی در ســطح دنیــا مطــرح باشــد.

ر بیمــاران مبتــال بــه هپاتیــت تصریــح كــرد: واگیــر بــودن و  معــاون ســابق آموزشــی دانشــگاه علــوم پزشــكی بــا اشــاره بــه درد و رنــج بی

انــگ اجتماعــی بیمــاری هپاتیــت موجــب افــزون تــر شــدن رنــج بیمــاران شــده اســت كــه ایــن امــر نیازمنــد توجــه بیشــتر مــردم و مســئولین 

اســت.

رئیــس شــبكه هپاتیــت ایــران و رئیــس مركــز تحقیقــات گــوارش دانشــگاه بقیــه اهللا نیــز در ایــن كنفرانــس گفــت: هپاتیــت B قابــل پیشــگیری 

و هپاتیــت C قابــل درمــان اســت.

دكتــر مویــد علویــان افــزود: در جهــان دو میلیــون نفــر ســابقه تمــاس بــا ویــروس هپاتیــت را دارنــد و درصــد قابــل توجهــی از ایــن مبتالیــان 

جــان خــود را از دســت داده انــد كــه آمــار دقیقــی از آن در دســت نیســت.وی تصریــح كرد:ســاالنه ۵ تــا ۱۰ هــزار نفــر در ســال از ابتــال بــه بیمــاری 

مزمــن كبــدی در كشــور مــی میرنــد كــه اكثــر آنهــا مبتــال بــه هپاتیــت هســتند.

ــرل و  ــگیری، كنت ــای پیش ــت ه ــان را از اولوی ــرای مبتالی ــی ب ــات درمان ــودن امكان ــم نم ــانی و فراه ــالع رس ــی ، اط ــار یاب ــان، بیم ــر علوی دكت

درمــان بیمــاری هپاتیــت در كشــور عنــوان كــرد.وی تصریــح كــرد: در ایــن راســتا رســانه ملــی ، روزنامــه هــا و جرایــد و كمپیــن هــا و برگــزاری 

گردهمایی بســیار موثــر اســت.

ــان  ــاری و درم ــن بیم ــال ای ــای انتق ــت C ، راه ه ــذف هپاتی ــتراتژی ح ــت B وC و اس ــوژی هپاتی ــس اپیدمیول ــن كنفران ــت، در ای ــی اس گفتن

هپاتیــت C ، تشــخیص ســیروزكبدی،  درمــان آن و در نهایــت راه هــای پیشــگیری از هپاتیــت B و C توســط متخصصیــن مربوطــه ارائــه و در 

پایــان پانــل بــا حضــور اســاتید و شــركت كننــدگان برگــزار گردیــد.

ی هپاتیت B و C در شهركرد برگزار شد وزه تازه كنفرانس یك 

ــن  ــون تع� ــزاری آزم ــاری، از برگ ــال و بختی ــی چهارمح ــتی و درمان ــات بهداش ــكی، خدم ــوم پزش ــگاه عل ــی دانش ــابق آموزش ــاون س وب دا؛ مع

ــل هســتند و  ــه تحصی ــه آخــر مشــغول ب ــه در مرحل ــر از دانشــجویان رشــته پزشــكی ك ــا حضــور ۲۸ نف ــی پزشــكان عمومــی ب ــت بالین صالحی

ــر داد. ــگاه خب ــن دانش ــن ۹۴ در ای ــد از بهم ــل بع ــارغ التحصی ــكان ف پزش

بــه گــزارش وب دا؛ دكتــر مجیــد شــیرانی افــزود: ششــمین دوره آزمــون صالحیــت بالینــی بــرای پایــان دوره كارورزی دانــش آموختــگان پزشــكی 

در چهارمیــن روز از خردادمــاه جــاری برگــزار شــد.

بــه گفتــه وی، ایــن دوره از آزمــون در دانشــكده پزشــكی بــا حضــور دكتــر رشــیدی نماینــده قطــب مجــری از دانشــگاه علــوم پزشــكی اصفهــان، 

ی اصفهــان، كاشــان و یــزد برگــزار شــد. همزمــان بــا دانشــگاه

دكتر شیرانی تصریح كرد: این آزمون به منظور ارزیابی تع�ن توانمندی بالینی دانش آموختگان پزشكی عمومی برگزار گردید.

وی افــزود: در ایــن آزمــون نمــره اعــالم نمــی شــود و نتایــج بــه صــورت رد و قبــول اعــالم شــده و در نهایــت قبــول شــدگان گواهــی صالحیــت 

بالینــی اعطــا خواهــد شــد.

برگزاری ششمین آزمون صالحیت بالینی برای دانش آموختگان پزشكی در دانشگاه علوم پزشكی شهركرد
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وب دا؛ معــاون تحقیقــات و فنــاوری دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی درمانــی اســتان 

ــال ۱۳۹۵  ــت:  در س ــگاه گف ــن دانش ــی ای ــت پژوهش ــریح وضعی ــاری، در تش ــال و بختی چهارمح

دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد مفتخــر بــه کســب رتبــه اول پژوهشــی در بیــن دانشــگاه هــای 

علــوم پزشــکی همتــراز در ســطح کشــور بــرای ســیزدهمین ســال پیاپــی شــد و کمیتــه تحقیقــات 

دانشــجوئی ایــن دانشــگاه در بیســت و دومیــن دوره جشــنواره علــوم تحقیقاتــی رازی رتبــه دوم در 

بیــن دانشــگاه هــای همتــراز را کســب نمــود.

بــه گــزارش وب دا؛ دکتــر ســید کمــال صولتــی افــزود: هــم اینــک پژوهشــکده علــوم پایــه ســالمت 

بــا مشــمولیت ســه مرکــز تحقیقــات ســلولی و مولکولــی، مرکــز تحقیقــات گیاهــان داروئــی و مرکــز 

ــن  ــد. در بی ــی باش ــی م ــن گرام ــه محققی ــات ب ــه خدم ــال ارائ ــی در ح ــیمی بالین ــات بیوش تحقیق

ــه اول و مرکــز  مراکــز تحقیقاتــی دانشــگاه هــای همتــراز، مرکــز تحقیقــات گیاهــان داروئــی در رتب

تحقیقــات ســلولی مولکولــی دانشــگاه جایــگاه دوم را کســب نمــوده انــد. مراکــز تحقیقاتــی عوامــل 

اجتماعــی موثــر بــر ســالمت و اخیــرًا مراکــز تحقیقاتــی مــدل ســازی ســالمت، پرســتاری و مامائــی 

جامعــه نگــر و نیــز مرکــز تحقیقــات ســرطان از دیگــر مراکــز تحقیقاتــی فعــال در عرصــه پژوهــش 

ــی  ــگاه اطالعات ــال ۱۳۹۶ در پای ــاه س ــرداد م ــان خ ــگاه در پای ــن دانش ــده محققی ــر ش ــاالت منتش ــداد مق ــند. وی، تع ش ــگاه می دانش

ــه و تعــداد اســتناد  Scopus، را  ۱۴۶۳ عنــوان، در پایــگاه اطالعاتــی PubMed ، ۷۲۴ و در پایــگاه Web of Science، ۷۱۷ عنــوان مقال

بــه مقــاالت دانشــگاه در پایــگاه اســتنادی Scopus را ۴۹۲۰ مــورد اعــالم نمــود.

دکتــر صولتــی اظهــار داشــت: اســتقرار تعــداد ۳ شــرکت دانــش بنیــان و ۱۸ واحــد فنــاور در مرکــز رشــد فنــاوری ســالمت، اخــذ مجــوز 

تاســیس و راه انــدازی آزمایشــگاه جامــع از وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی و نیــز راه انــدازی مرکــز کوهــورت شــهرکرد از دیگــر 

اقدامــات انجــام شــده مــی باشــد. وی بــا بیــان اینکــه، مطالعــه کوهــورت شــهرکرد یــک مطالعــه اپیدمیولوژیــک آینــده نگــر اســت افــزود: 

ایــن مطالعــه کلیــه بیماریهــای مزمــن غیــر واگیــر را بــا پوشــش جمعیــت ده هــزار نفــر بررســی خواهــد کــرد.

وی گفــت: هــم اینــک وضعیــت H-Index دانشــگاه ۵۵ و محقــق برجســته دانشــگاه جنــاب آقــای دکتــر محمــود رفیعیــان در جمــع چهــار 

محقــق برتــر کشــور بــا شــاخص H ۵۲ قــرار دارنــد.

معــاون تحقیقــات و فنــاوری دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد در ادامــه از اجــرای دو برنامــه ثبــت ســندرم هــای حــاد کرونــر و مداخــالت 

کرونــر نیــز در دانشــگاه خبــر داد و افــزود: تحقــق بیــش از ۹۵ درصــدی فعالیــت هــا در برنامــه عملیاتــی ســال ۱۳۹۵ طبــق ارزیابــی انطبــاق 

ــت  ــه هــدف و موفقیــت در معاون ــزی جهــت رســیدن ب ــه ری ــه برنام وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی حاکــی از اهتمــام ب

تحقیقــات و فنــاوری ایــن دانشــگاه بــوده اســت.

وی در ادامــه بــه جدیدتریــن مصوبــات هیــات امنــاء دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرد در راســتای افزایــش کیفیــت برونــداد پژوهشــی 

اشــاره داشــت و افــزود: از جملــه ایــن مصوبــات پرداخــت مبلــغ ۳۰۰/۰۰۰ ریــال حــق التشــویق بــه ازای هــر ارجــاع بــه مقــاالت چــاپ 

شــده در هــر ســال ارزشــیابی در همــان ســال در پایــگاه اســتنادی Scopus مــی باشــد.وی تصریــح کــرد: همچنیــن مصــوب گردیــده بــه 

مقاالتــی كــه در مجــالت ۱Q چــاپ مــی شــوند ۵۰ درصــد بــه حــق التشــویق پایــه بــر اســاس باالتریــن نمایــه افــزوده خواهــد شــد و  بــه 

مقاالتــی كــه بــا همــكاری محققیــن خــارج از كشــور (بیــن المللــی) منتشــر مــی شــوند ۵۰ درصــد بــه حــق التشــویق پایــه بــر اســاس 

باالتریــن نمایــه افــزوده خواهــد شــد.

بــه گفتــه وی، پیــرو مصوبــه قبلــی شــورای پژوهشــی و هیئــت امنــاء محتــرم در خصــوص امــكان شــركت دانشــجویان و كارشناســان 

ــار از  در كنگــره هــای خــارج از كشــور مقــرر گردیــد صرفــًا دانشــجویان مقطــع PhD در طــول دوران تحصیــل خــود بتواننــد فقــط یكب

ــد جهــت  ــن بن ــد و ای ــات علمــی اســتفاده كنن ــد اعضــای هی تســهیالت كامــل جهــت شــركت در كنگــره هــای خــارج از كشــور همانن

تصویــب نهایــی بــه هیئــت رئیســه و هیئــت امنــاء محتــرم ارجــاع گــردد. 

معاونت پژوهشی

پژوهش در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
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چهارمین گردهمایی معاونین و مدیران پژوهشی و فناوری

 منطقه ۷ در دانشگاه علوم پزشكی شهركرد برگزار شد

وب دا؛ معــاون تحقیقــات وفــن آوری دانشــگاه گفــت: گردهمائــی معاونیــن و مدیــران پژوهشــی 

ــر پژوهشــی،  ــا حضــور معــاون پژوهشــی،  مدی ــوم پزشــكی منطقــه هفــت ب دانشــگاه هــای عل

ــگاه  ــن دانش ــی در ای ــف پژوهش ــای مختل ــئوالن واحده ــران و مس ــایر مدی ــاوری و س ــر فن مدی

برگــزار شــد.

بــه گــزارش وب دا؛ دكتــر صولتــی افــزود: از ســه ماهــه دوم ســال ۱۳۹۵ بــه منظــور بحــث و تبــادل 

نظــر در خصــوص مباحــث مختلــف پژوهشــی، نقــاط ضعــف و قــوت ، چالــش هــا و مشــكالت 

پژوهشــی دانشــگاه هــای منطقــه بــه پیشــنهاد دانشــگاه علــوم پزشــكی شــهركرد ایــن نشســت 

آغــاز گردیــد.

وی، بــا اشــاره بــه اینكــه اولیــن گردهمایــی بــه میزبانــی دانشــگاه علــوم پزشــكی اصفهــان برگــزار 

شــد افــزود: تقریبــًا بــه فواصــل ســه مــاه بعــد دانشــگاه علــوم پزشــكی یــزد و ســپس دانشــگاه 

علــوم پزشــكی كاشــان میزبــان ایــن سلســله جلســات بودنــد.

وی تصریــح كــرد: در چهارمیــن روز از خــرداد مــاه نیــز دانشــگاه علــوم پزشــكی شــهركرد افتخــار 

میزبانــی دانشــگاه هــای دیگــر را پیــدا كــرده اســت.

ــه در  ــا ك ــت: از آنج ــار داش ــی اظه ــن گردهمای ــزاری ای ــای برگ ــوص مزای ــی، در خص ــر صولت دكت

ــا كارشــناس متناظــر در ســایر دانشــگاه هــا  ــران و كارشناســان هــر واحــد ب ــن جلســات مدی ای

رایزنــی خواهنــد داشــت و از فرایندهــای كاری یكدیگــر باخبــر مــی شــوند و بعضــًا در نقــاط قــوت 

از دانشــگاه دیگــر الگــو مــی گیرنــد یــا مباحثــی مطــرح مــی گــردد كــه پیشــنهادات ســازنده ای 

مطــرح مــی گــردد برگــزاری ایــن گردهمایــی بــرای دانشــگاه مفیــد خواهــد بــود.

ــر  ــود از دیگ ــت موج ــود وضعی ــت بهب ــه جه ــی در منطق ــت های ــاذ سیاس ــرد: اتخ ــه ك وی اضاف

ــت. ــا اس ــی ه ــن گردهمای ــزاری چنی ــای برگ مزای

معــاون فنــاوری و تحقیقــات دانشــگاه علــوم پزشــكی شــهركرد ضمــن ابــراز خرســندی از میزبانــی 

ــز  ــاماندهی مراك ــت و س ــا صنع ــاط ب ــاوری و ارتب ــد و فن ــز رش ــزود: مراك ــی اف ــن گردهمای چنی

ــون برگــزار شــده اســت. تحقیقاتــی از مباحــث مطــرح شــده در جلســاتی اســت كــه تاكن

ــی  ــی، مباحث مال ــای پژوهش ــت ه ــات كوهورت، گران ــزود: مطالع ــی اف ــال صولت ــید كم ــر س دكت

معاونــت هــای پژوهشــی ، اخــالق در پژوهــش ، مجــالت دانشــگاه هــا و مشــكالت حــوزه نشــر 

و امــور بیــن الملــل از دیگــر مباحثــی بــود كــه توســط معاونیــن و مدیــران پژوهشــی دانشــگاه 

هــای مذكــور مــورد بحــث و بررســی و تبــادل نظــر قــرار گرفتــه اســت.

وی افــزود: در چهارمیــن گردهمایــی نیــز ضمــن جمــع بنــدی مصوبــات نشســت هــای قبلــی و 

ارائــه گــزارش اقدامــات انجــام شــده توســط نماینــده هــر دانشــگاه، مشــكالت مراكــز رشــد و طرح 

ــه هــا مطــرح  ــان نام ــور پای ــه محصــول و ام ــراع ب ــل اخت ــش هــای تبدی ــه و چال هــای فناوران

گردیــد.

ــات  ــش،  مطالع ــش هــای حــوزه نشــر ، ترجمــان دان ــت هــای تحقیقاتی، چال ــی، گرن ــر صولت دكت

ــن  ــده در چهارمی ــرح ش ــث مط ــر مباح ــی را از دیگ ــار پژوهش ــار آث ــالق در انتش ــورت و اخ كوه

ــرد. ــوان ك ــور عن ــی كش ــه ۷ آمایش ــاوری منطق ــی و فن ــران پژوهش ــن و مدی ــی معاونی گردهمای
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ــرآن و  ــش ق ــن همای ــاری گفــت: هفتمی ــی چهارمحــال و بختی ــات بهداشــتی و درمان ــوم پزشــكی، خدم وب دا؛ سرپرســت دانشــگاه عل

ســالمت بــا محوریــت قــرآن، عتــرت و ســالمت معنــوی بــه همــت معاونــت تحقیقــات و فنــاوری دانشــگاه و  بــا حضــور رئیــس مركــز 

ســرطان شناســی دانشــگاه علــوم پزشــكی شــهید بهشــتی در شــهركرد برگــزار شــد.

بــه گــزارش وب دا؛ دكتــر ارســالن خالــدی فــر افــزود: ایــن همایــش در نوزدهمیــن روز از اردیبهشــت مــاه جــاری بــا هــدف معرفــی و 

آشــنایی بیشــتر شــركت كننــدگان بــا دســتاوردها و بــركات توجــه بــه آمــوزه هــای قــرآن كریــم و تاثیــر آن در ســالمت معنــوی بــا حضــور 

اســاتید،  دانشــجویان و جمعــی از كاركنــان دانشــگاه در مجتمــع رحمتیــه برگــزار شــد.

بــه گفتــه وی، در ایــن همایــش ضمــن تب�ــن لــزوم توجــه بــه معنویــت در ســالمت توســط دكتــر محمــد اســماعیل اكبــری، مهــارت هــای 

معنــوی و محتــوا و ســاختار جلســات مداخلــه معنــوی در بیمــارن مبتــال بــه ســرطان و نتایــج مقایســه عملكــرد ســه مولفــه ســبك مقابلــه 

ای، ســرمایه روانشــناختی و صبــر در بیــن زنــان مبتــال بــه ســرطان پســتان و ســالم توســط اســاتید مربوطــه ارائــه گردیــد.

دكتــر خالــدی فــر بــا اشــاره بــه اینكــه ایــن همایــش بــرای هفتمیــن ســال متوالــی در ایــن دانشــگاه برگــزار مــی شــود افــزود: تاكنــون 

بیــش از ۵۰۰ مقالــه بــه دبیرخانــه همایــش واصــل و بخــش قابــل توجهــی از آنهــا در قالــب ســخنرانی و پوســتر ارائــه شــده اســت.

دبیر علمی همایش نیز از برگزاری این همایش به شیوه ای متفاوت از سالهای گذشته خبر داد.

حجــت االســالم دكتــر امیرقلــی جعفــری افــزود: بــا توجــه بــه ســابقه پژوهشــی دكتــر اكبــری ســعی شــد ضمــن پذیــرش تعــداد ۱۰ مقالــه 

از مقــاالت واصــل گردیــده و ارائــه آن بــه صــورت پوســتر، در قالــب كارگاه هــای آموزشــی از بیانــات ارزشــمند ایــن اســتاد فرهیختــه بهــره 

منــد شــویم.

ی بــه عمــل آمــده هــر ســاله  وی تصریــح كــرد: همچنیــن بــه منظــور بهــره منــدی هرچــه بیشــتر از مباحــث علمــی و نتایــج پژوهش

مقــاالت برگزیــده در قالــب ســی دی و كتابچــه گــردآوری و در اختیــار شــركت كننــدگان و متقاضیــان قــرار مــی گیــرد. 

رئیــس مركــز ســرطان شناســی دانشــگاه علــوم پزشــكی شــهید بهشــتی نیــز در حاشــیه ایــن همایــش اظهــار داشــت: بررســی هــا نشــان 

مــی دهــد صبر، تــوكل بــه خــدا ،  ایثــار و شــكرگزاری ، توبــه،  انفــاق،  مهربانــی و كنتــرل خشــم از عوامــل معنــوی موثــر در ســالمت انســان 

بــه شــمار مــی رونــد.

دكتــر محمــد اســماعیل اكبــری تصریــح كــرد: تعریــف مــرگ ، دعــا،  تمركــز و مراقبــه و بشــر دوســتی از دیگــر عواملــی اســت كــه موجــب 

تغ�ــرات مثبــت در افــراد مــی گــردد.

وی افــزود: بررســی هــا نشــان مــی دهــد معنویــت درمانــی بــرای متعالــی شــدن انســان و نزدیكــی بشــر بــه خداونــد اســت و تغیــرات رخ 

ی انســانی نــه تنهــا موجــب ایجــاد تفــاوت در فــرد نســبت بــه ســایرین مــی گــردد بلكــه  داده ناشــی از توجــه بــه معنویــت در ســلول

ایــن تغ�ــرات بــه نســل هــای بعــد نیــز منتقــل مــی گــردد.

دكتــر اكبــری ادامــه داد: انســان بــا ایجــاد یــك عــادت و تغ�ــر خــوب در خــودش مــی توانــد نســل هــای بعــد و جامعــه اش را ایمــن 

كنــد.

همایش قرآن و سالمت برای هفتمین سال متوالی در دانشگاه علوم پزشكی 
شهركرد برگزار شد
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ــاه ۱۳۹۵  ــان م ــجوئی از آب ــات دانش ــه تحقیق ــد کمیت ــای جدی اعض

فعالیــت خــود را شــروع کــرده و در طــول ۷ مــاه پــس از شــروع بــه کار، 

مهمتریــن فعالیــت هــای انجــام شــده شــامل: تشــکیل مســتمر جلســات اعضــا 

ــات  ــرکت در جلس ــر، ش ــک هاج ــع در کلینی ــه واق ــر کمیت ــزی در دفت ــورای مرک ش

شــورای راهبــردی سرپرســتان و دبیــران کمیتــه تحقیقــات دانشــجویی منطقــه جنــوب غــرب (آبــان مــاه 

ــادان و اردیبهشــت مــاه ۹۶  ۹۵ دانشــگاه علــوم پزشــکی بهبهــان، بهمــن مــاه ۹۵ دانشــگاه علــوم پزشــکی آب

دانشــگاه علــوم پزشــکی اهــواز) ، برگــزاری جشــن هفتــه پژوهــش در ســالن ابــن ســینا و تجلیــل از پژوهشــگران 

برتــر، برگــزاری کارگاه هــای پژوهشــی - دانشــجویی (پروپــوزال نویســی، advance search، teamwork، اخــالق 

در پژوهــش و مقالــه نویســی)، دیــدار اعضــا شــورای مرکــزی کمیتــه بــا ریاســت وقــت دانشــگاه جنــاب آقــای دکتــر 

هاشــم زاده، حضــور فعــال دانشــجویان کمیتــه در هفدهمیــن کنگــره ســاالنه پژوهشــی علــوم پزشــکی کشــور در 

کاشــان (کســب مقــام هــای داور، ســخنران و مــدرس برتــر)، شــرکت در اولیــن کنگــره ملــی دانشــجویی طــب 

ســنتی و مکمــل مازنــدران در اســفندماه ۹۵، شــرکت در ســومین کنگــره منطقــه جنــوب غــرب در دزفــول در 

اســفندماه ۹۵ (ارائــه ۱۸ مقالــه از دانشــجویان کمیتــه و کســب ۳ مقــام برتــری) تهیــه و تنظیــم ویــژه 

نامــه انعــکاس و فصلنامــه علمــی تکاپــو طــی مــدت فعالیــت کمیتــه مــی باشــد.

گزارش عملکرد کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه
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ــرداری از  ــره ب ــا به ــوم پزشــكی شــهركرد گفــت: ب وب دا؛ معــاون ســابق دانشــجویی فرهنگــی دانشــگاه عل

خوابــگاه ۴۰۰ نفــری، كمبــود خوابــگاه تــا ۲۰ ســال آینــده در دانشــگاه علــوم پزشــكی شــهركرد بــه طــور كامــل 

مرتفــع مــی گــردد.

ــاكن  ــجویان س ــرر دانش ــت مك ــه درخواس ــه ب ــا توج ــزود: ب ــهرانی اف ــرداد ش ــر مه ــزارش وب دا؛ دكت ــه گ ب

ــای  ــود فض ــی و كمب ــات خوابگاه ــتفاده از خدم ــرای اس ــتان ب ــور اس ــب العب ــت و صع ــق دور دس در مناط

خوابگاهــی بــا پیگیــری هــای بعمــل آمــده از طریــق وزارتخانــه موافقــت بــرای احــداث یــك بــاب خوابــگاه 

ــران بعمــل آمــده اســت. ــرای دخت ــا ظرفیــت اســمی اســكان ۴۰۰ نفــر ب جدیــد ب

ــده مشــكل اســكان  ــا ۲۰ ســال آین ــروژه احــداث و ت ــن پ ــاز، ای ــورد نی ــار م ــن اعتب ــا تامی ــه وی، ب ــه گفت ب

ــد. ــد ش ــل خواه ــگاه ح ــی خواب ــجویان متقاض دانش

وی در خصــوص جزئیــات ایــن پــروژه افــزود: ایــن امــر بــا پیگیــری بســیار در اولویــت پــروژه هــای وزارت 

متبــوع قــرار گرفتــه و اولیــن بخــش اعتبارهــای مــورد نیــاز تخصیــص داده شــده اســت.

ــی چهارمحــال  ــات بهداشــتی و درمان ــوم پزشــكی، خدم ــاون ســابق دانشــجویی فرهنگــی دانشــگاه عل مع

ــداد  ــن تع ــرد ای ــالم ك ــر اع ــزار و ۱۷۱ نف ــن دانشــگاه را یكه ــداد دانشــجویان خوابگاهــی ای ــاری، تع و بختی

ــد. ــكان داده شــده ان ــگاه اس دانشــجو در ۷ خواب

ــر و  ــجوی دخت ــا ۷۱۰ دانش ــن ب ــراء بروج ــتان، الزه ــتان، بهارس ــای بوس ــگاه ه ــزود: خواب ــهرانی اف ــر ش دكت

ــه  ــا ۴۶۱ دانشــجوی پســر جهــت اســكان دانشــجویان خوابگاهــی مشــغول ب ــگاه هــای كاشــانی، گلســتان، ابــن ســینا بروجــن نیــز ب خواب

ــر مــی باشــند. ــل در ایــن دانشــگاه دای تحصی

به گفته وی، خوابگاه مولوی با ظرفیت اسكان ۷۲ دانشجو هم اكنون در دست بهسازی می باشد.

دكتــر شــهرانی بــا بیــان اینكــه بــرای تســهیل ازدواج و حمایــت از جوانــان بــرای تشــكیل خانــواده بایــد بــه دور از هرگونــه شــعار، زمینــه را 

فراهــم نمــود از بــه ثمــر نشســتن تــالش مســئولین ایــن مجموعــه بــرای احــداث خوابــگاه هــای متاهلیــن و افزایــش میــل و رغبــت جوانــان 

دانشــجو بــرای تشــكیل نهــاد مقــدس خانــواده و دور مانــدن از آســیب هــای اجتماعــی خبــر داد و افــزود: بــا همــكاری یكــی از خیریــن و 

انعقــاد تفاهــم نامــه بــرای تامیــن ۵۰ درصــد هزینــه ســاخت ایــن خوابــگاه هــا توســط دانشــگاه و ۵۰ درصــد مابقــی توســط ایــن خیــر نیــك 

اندیــش مقدمــات ایــن امــر نیــز فراهــم شــده اســت كــه امیدواریــم بتوانیــم هرچــه ســریعتر بــا خیــر محتــرم تفاهــم نامــه منعقــد نما�ــم.

دكتــر شــهرانی گفــت: همچنیــن بمنظــور افزایــش رفــاه دانشــجویان محوطــه مجتمــع رحمتیــه بهســازی و ضمنــًا احــداث تســطیع و آســفالت 

پاركینــگ دانشــجویی درب ورودی مجتمــع پــس از گذشــت چندیــن ســال از تاســیس مجتمــع كارگــذاری شــد كــه نقــش مهمــی در امنیــت 

مجتمــع خواهــد داشــت.

وی در خصــوص ســایر اقدامــات رفاهــی در مجتمــع رحمتیــه افــزود: بــا توجــه بــه فضــای ســبز بیــش از حــد در ایــن مجتمــع بصــورت چمــن 

كاری و صــرف آب و هزینــه زیــاد بــرای نگهــداری آن بــا كاشــت نهــال از نــوع گیاهــان مقــاوم نســبت بــه شــرایط آب و هوایــی در فضاهــای 

ــا كاشــت نهالهــای مناســب  چمــن احــداث شــده اقــدام موثــری در جهــت كاهــش مصــرف آب صــورت گرفــت و رینــگ درونــی مجتمــع ب

فضــای مناســبی در آینــده بــرای تــردد دانشــجویان و پرســنل فراهــم خواهــد كــرد.

وی افــزود: تامیــن امنیــت فضــای ســالن ورزشــی و فضاهــای ورزشــی در مجتمــع رحمتیــه از دیگــر موضوعــات مدنظــر مســئولین بــود كــه 

در ایــن خصــوص نیــز اقدامــات الزم انجــام و امنیــت خوبــی در ســالن شــهید علــم الهــدی ایجــاد گردیــده اســت بــه نحــوی كــه دیوارهــای 

ســالن مذكــور تــا ارتفــاع دو متــری از پوشــش مناســب و امنــی برخــوردار شــده اســت و پیــش از برگــزاری مســابقات ورزشــی قهرمانــی كشــور 

ایــن فضــا نیــز بهســازی، رنــگ آمیــزی و كــف پــوش هــای اســتاندارد بــرای آن نصــب گردیــد. 

معــاون ســابق دانشــجویی فرهنگــی ایــن دانشــگاه گفــت: از دیگــر اقدامــات صــورت گرفتــه تعویــض تمامــی میــز و صندلــی هــای ســلف 

ســرویس دانشــجویی و احــداث و تجهیــز، ســلف اســاتید بــوده اســت و همچنیــن سیســتم اینترنــت خوابگاههــای دانشــجویی تمامــا تعویــض 

و بــه روز شــدند.

دكتــر شــهرانی، اختصــاص فضــای الزم بــه پاركینــگ و آســفالت آن جهــت اســاتید و پرســنل محترم،تامیــن روشــنایی محوطــه رحمتیــه و تهیــه 

نقشــه هــای جامــع از سیســتم لولــه كشــی آب، گاز و كانــال هــای انتقــال بــرق و خطــوط مخابراتــی، احــداث و بهــره بــرداری از ســالن شــهید 

ضیائــی بــا همــكاری معاونــت محتــرم توســعه و مدیریــت اداری و مالــی مجتمــع را از دیگــر اقداماتــی برشــمرد كــه اخیــرا در ایــن مجموعــه 

صــورت گرفتــه اســت.وی گفــت: یكــی از اولویــت هــای در دســت اقــدام تامیــن برنامــه ریــزی جهــت تفكیــك آب شــرب و غیــر شــرب بــرای 

آبیــاری فضــای ســبز مجتمــع رحمتیــه و برنامــه ریــزی بــرای مدیریــت منابــع آب اســت.

معــاون ســابق دانشــجویی و فرهنگــی دانشــگاه علــوم پزشــكی شــهركرد گفــت: اگرچــه حجــم و تعــداد پــروژه هــا زیــاد اســت و اجــرای اكثــر 

آنهــا نیازمنــد پیگیــری و صــرف زمــان و تامیــن اعتبــارات الزم اســت امــا تــالش بــرای بهــره بــرداری از آنهــا و منتفــع شــدن دانشــجویان، 

پرســنل مجموعــه و دریافــت كننــدگان خدمــت در اولویــت اســت.وی خاطــر نشــان كــرد: تشــكیل گــروه فنــی مجتمــع رحمتیــه نیــز بســیاری 

از كارهــای عمرانــی و تاسیســاتی و تعمیــر و نگهــداری را در مجتمــع رحمتیــه تســهیل نمــود.

دكتــر شــهرانی در پایــان اظهــار امیــدواری كــرد: بــا حمایــت مســئولین و همــكاری دانشــجویان و كاركنــان ایــن مجموعــه بتــوان گام هــای 

موثرتــر و بلندتــری بــرای ارتقــاء كمــی و كیفــی خدمــات برداشــته و بیــش از پیــش رفــاه كاركنــان و دانشــجویان را فراهــم نمائیــم.

بهره برداری از خوابگاه ۴۰۰ نفری، كمبود فضای 

خوابگاهی دانشگاه علوم پزشكی شهركرد را تا ۲۰ 

سال آینده مرتفع می نماید
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وب دا؛ نماینــده مــردم شهرســتان بروجــن در مجلــس شــورای اســالمی ضمــن تقدیــر 

ــری از پتانســیل  ــره گی ــرای به ــوم پزشــكی شــهركرد ب ــگاه سرپرســت دانشــگاه عل از ن

بانــوان توانمنــد در حــوزه هــای مدیریتــی افــزود: توســعه پایــدار، رمــز توســعه كشــور 

و نــگاه بــه كل جمعیــت الزمــه توســعه پایــدار اســت.

بــه گــزارش وب دا؛ دكتــر خدیجــه ربیعــی در آئیــن معارفــه و تكریــم معاونــت 

دانشــجویی و معارفــه سرپرســت دانشــكده پزشــكی، ضمــن تقدیــر از زحمــات دكتــر 

هاشــم زاده رئیــس ســابق دانشــگاه علــوم پزشــكی اظهــار امیــدواری كــرد بــا تعامــل، 

ــه  ــی و ســابق دانشــگاه شــاهد توســعه همــه جانب همــكاری و اتحــاد مســئولین فعل

ــان اســتان باشــیم. حــوزه بهداشــت و درم

وی، نســبت بــه حمایــت مجمــع نماینــدگان اســتان در مجلــس شــورای اســالمی بــرای 

بهبــود زیرســاخت هــا و رفــع محرومیــت هــا در حــوزه ســالمت اســتان اعــالم آمادگــی 

. د كر

دكتــر ربیعــی، بــا اشــاره بــه خدمــات شایســته دولــت تدبیــر و امیــد در عرصــه هــای 

مختلــف افــزود: اقدامــات وزیــر بهداشــت قابــل تقدیــر اســت و امیــدوار هســتیم بــا 

عنایــت و توجــه ویــژه مســئولین بــه مناطــق محــروم كشــور شــاهد توســعه یافتگــی 

اســتان باشــیم.

وب دا؛ در بیســت و هشــتمین روز از خردادمــاه جــاری آئیــن معارفــه و تكریــم معاونــت دانشــجویی 

و معارفــه سرپرســت دانشــكده پزشــكی بــا حضــور نماینــده مــردم شهرســتان بروجــن در مجلــس 

شــورای اســالمی، اعضــای هیئــت علمــی، كاركنــان و جمعــی از دانشــجویان در ســالن ابــن ســینای 

مجتمــع رحمتیــه برگــزار شــد.

بــه گــزارش وب دا؛ در ایــن مراســم ضمــن تشــریح اقدامــات صــورت گرفتــه در زمــان مســئولیت 

دكتــر مهــرداد شــهرانی توســط وی،مهنــدس ســید علــی هاشــمی نیــا بعنــوان سرپرســت معاونــت 

دانشــجویی و فرهنگــی معرفــی شــد.

در ادامه این مراسم دكتر دارابی بعنوان سرپرست دانشكده معرفی گردید.

ــوم  ــگاه عل ــت دانش ــوی سرپرس ــا از س ــمی نی ــدس هاش ــی و مهن ــر داراب ــه دكت ــكام ب ــدای اح اه

ــده  ــی نماین ــه ربیع ــر خدیج ــزان و دكت ــن عزی ــك از ای ــر ی ــط ه ــخنرانی توس ــه س ــكی و ارائ پزش

مــردم شهرســتان بروجــن در مجلــس شــورای اســالمی و تقدیــر دكتــر خالــدی فــر از زحمــات دكتــر 

ــود. شــهرانی از دیگــر بخــش هــای ایــن مراســم ب

توسعه پایدار، رمز توسعه كشور و نگاه به 

كل جمعیت الزمه توسعه پایدار است

آئین معارفه و تكریم معاونت دانشجویی و 

معارفه سرپرست دانشكده پزشكی برگزار شد
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ــوم پزشــكی شــهركرد گفــت: بهــره گیــری  وب دا؛ سرپرســت معاونــت دانشــجویی و فرهنگــی دانشــگاه عل

از تجربیــات و اولویــت بخشــی بــه فعالیــت هــا را بــه عنــوان دو اصــل مهــم بــرای مدیریــت ایــن حــوزه 

عنــوان كــرد.

بــه گــزارش وب دا؛ مهنــدس ســید علــی محمدهاشــمی نیــا، ضمــن تقدیــر از تــالش تمامــی پایــه گــذاران 

ــه  ــه ب ــگاه پدران ــت: ن ــار داش ــد اظه ــوده ان ــت نم ــئولیت خدم ــن مس ــه در ای ــانی ك ــت و كس ــن معاون ای

ــوق  ــت از حق ــتاد صیان ــی و س ــورای فرهنگ ــوزه ش ــت در ح ــای معاون ــت ه ــداوم فعالی ــجویان و ت دانش

ــی رود. ــمار م ــی بش ــجویی و فرهنگ ــت دانش ــای معاون ــت ه ــهروندی از اولوی ش

وی تصریــح كــرد: در معاونــت دانشــجویی بایــد فــارغ از زبــان، رشــته تحصیلــی، شــهری و روســتایی بــودن، 

شــیعه یــا ســنی و یــا ارمنــی بــودن دانشــجویان بــا دیــد احتــرام بــه ایــن عزیــزان نگریســت.

مهنــدس هاشــمی نیــا بــا اشــاره بــه معضــل خوابــگاه هــا اظهــار امیــدواری كــرد: بــا حمایــت مســئولین 

ارشــد اســتانی، مجمــع نماینــدگان مجلــس شــورای اســالمی و پیگیــری مســئولین مربوطــه، اعتبــارات الزم 

ــد  ــظ ارزش هــا و داشــتن دی ــه حف ــه ب ــد.وی در ادام ــدا كن ــص پی ــام تخصی ــه تم ــروژه هــای نیم ــرای پ ب

ــاب  ــت و انتخ ــن معاون ــام ای ــی در ن ــرات جزئ ــاد تغ� ــزود: ایج ــت و اف ــاره داش ــت اش ــی در خدم فرهنگ

معاونــت فرهنگــی و امــور دانشــجویی تاكیــدی بــر لــزوم توجــه بــه فرهنــگ اســت و تــالش بــرای توســعه فرهنگــی میهــن اســالمی را یــادآور مــی 

شــود.وی اظهــار امیــدواری كــرد: بــا حمایــت مســئولین و توســعه كانــون هــای فرهنگــی بتوانیــم خدمتــی شایســته در حــق مــردم بــا فرهنــگ 

ایــران و در شــان مــردم فرهنگــی بنمائیــم.

مهنــدس هاشــمی نیــا بــا اشــاره بــه ســابقه قریــب بــه ۳۰ ســاله خدمتــش در دانشــگاه اظهــار داشــت: امیــدوار هســتم در چنیــن روزی كــه مســئول 

جدیــد معرفــی مــی شــود توانســته باشــم خاطــره خوبــی از خــود بــا جــای گذاشــته باشــم و كســی از مــن رنجیــده خاطــر نشــده باشــد.

سرپرســت معــاون دانشــجویی و فرهنگــی در پایــان از دكتــر شــهرانی معــاون ســابق ایــن معاونــت و كاركنــان ایــن مجموعــه بــرای انجــام وظایــف 

محولــه بــه ایشــان درخواســت همــكاری و همراهــی نمــود.

وب دا؛ سرپرســت دانشــگاه علــوم پزشــكی، خدمــات بهداشــتی و درمانــی چهارمحــال و بختیــاری گفــت: 

پتانســیل خانــم هــا بایــد جــدی گرفتــه شــود چــرا كــه بســیاری از آنهــا در زمینــه هــای مختلــف از قابلیــت 

اعتمــاد بــاال برخــوردار بــوده و بــا توجــه بــه عالقــه و پیگیــر بودنشــان در انجــام امــور محولــه موفــق عمــل 

مــی نماینــد.

بــه گــزارش وب دا؛ دكتــر ارســالن خالــدی فــر در آئیــن معارفــه و تكریــم معاونــت دانشــجویی و معارفــه 

سرپرســت دانشــكده پزشــكی افــزود: قابلیــت خانــم هــا در انجــام امــور مدیریتــی بــه اثبــات رســیده اســت 

و بــدون شــك بانــوان توانمنــد در مجموعــه بكارگیــری خواهنــد شــد.

وی بــا اشــاره بــه انتصــاب خانــم دكتــر دارابــی بــه ســمت سرپرســتی دانشــكده پزشــكی، انتصــاب خانــم 

هــا در چنیــن ســمت هایــی را كــم ســابقه دانســت.

دكتــر خالــدی فــر اظهــار امیــدواری كــرد: وی بــا عملكــرد و دقتشــان در حســن انجــام وظایــف محولــه، راه 

را بــرای ورود ســایر بانــوان بــه عرصــه هــای خدمــت همــوار نماینــد.

وی در ادامــه بــه خدمــات شایســته دولــت تدبیــر و امیــد در حــوزه بهداشــت و درمــان اشــاره داشــت 

و افــزود: ایــن خدمــات در نــوع خــود بــی نظیــر بــوده اســت.

سرپرســت دانشــگاه علــوم پزشــكی اســتان خدمــات صــورت گرفتــه در ســطح كشــور توســط وزارت 

ــا  ــر دانســت و ب ــل تقدی ــكاران ایشــان قاب ــر هاشــم زاده و هم ــط دكت ــت و در اســتان توس بهداش

اشــاره بــه ضعــف زیرســاخت هــای حــوزه بهداشــت و درمــان در اســتان بهبــود شــرایط كنونــی را مســتلزم تــالش مضاعــف و همدلــی 

و همــكاری مــردم و تــك تــك مســئولین و دســت انــدركاران دانســت.

دكتــر خالــدی فــر، در حــال حاضــر تاخیــر در پرداخــت تمــام وقتــی اعضــای هیئــت علمــی و كارانــه هــا را از مشــكالت دانشــگاه عنــوان 

كــرد و بــاز اندیشــی و همــكاری مجدانــه مجمــع نماینــدگان مجلــس شــورای اســالمی، مســئولین و همراهــی مــردم را بــرای حــل 

مشــكالت و رفــع موانــع ضــروری دانســت.وی، بــا اشــاره بــه ابــالغ شــرح وظایــف مدیــران و مســئولین بــه ایــن عزیــزان اظهــار 

داشــت: آنچــه بیــش از ســایر وظایــف محولــه حائــز اهمیــت اســت، تكریــم اربــاب رجــوع همــراه بــا حفــظ روحیــه نشــاط و امیــد 

اســت.وی در ادامــه، از حضــور نماینــده مــردم در مجلــس شــورای اســالمی دكتــر خدیجــه ربیعــی و تــك تــك شــركت كننــدگان 

در ایــن آئیــن تقدیــر و افــزود: ایــن حضــور نشــان از اهمیــت ایــن عزیــزان بــه حــوزه ســالمت دارد.

دكتــر خالــدی فــر بــا اشــاره بــه ویژگــی هــای برجســته دكتــر شــهرانی معــاون ســابق دانشــجویی و فرهنگــی و روحیــه 

و عالقــه وی بــه خدمــت، بهــره منــدی از تجربیــات مســئولین و مدیــران ســابق را در پیشــبرد برنامــه هــا و اهــداف 

جــاری مجموعــه بســیار موثــر دانســت.وی مهنــدس هاشــمی نیــا و دكتــر دارابــی را از پرســنل توانمنــد مجموعــه 

معرفــی و بــرای ایــن عزیــزان آرزوی ســالمتی و موفقیــت نمــود.

دكتــر خالــدی فــر در پایــان اظهــار امیــدواری كــرد: بــا همــكاری مســئولین ســابق و فعلــی، تــك تــك كاركنــان و حمایــت 

مجمــع نماینــدگان مجلــس بتــوان گوشــه ای از مشــكالت دانشــگاه را مرتفــع نمــود.

، رویكرد سرپرست جدید معاونت دانشجویی فرهنگی ی از تجربیات و اولویت بخشی به فعالیت بهره

پتانسیل خانم ها برای محول نمودن مسئولیت های خطیر به آنان باید جدی گرفته شود
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ــال و  ــی چهارمح ــتی و درمان ــات بهداش ــكی، خدم ــوم پزش ــگاه عل ــی دانش ــجویی فرهنگ ــابق دانش ــاون س وب دا؛ مع

بختیــاری در مراســم معارفــه سرپرســت جدیــد ایــن معاونــت گفــت: خدمــت خــود را بــا انــرژی آغــاز و همــواره ســعی 

كــردم ایــن انــرژی را تــا دقایــق آخــر خدمتــم حفــظ نمایــم.

ــرای  ــگاه ب ــابق دانش ــت س ــم زاده، ریاس ــر هاش ــاد دكت ــر از اعتم ــا تقدی ــهرانی ب ــرداد ش ــر مه ــزارش وب دا؛ دكت ــه گ ب

انتصــاب ایشــان بــه ســمت معاونــت دانشــجویی و فرهنگــی اظهــار داشــت: طــی ایــن مــدت ضمــن انجــام فعالیــت 

هــای روزمــره تع�ــن شــده در شــرح وظایفــم، در راســتای فراهــم نمــودن بســتر الزم بــرای شــتاب بــه حركــت مدیــران 

بعــدی اقداماتــی صــورت گرفتــه اســت كــه در ادامــه بــه شــرح آن خواهــم پرداخــت.

وی بــا اشــاره بــه تفكیــك دو معاونــت دانشــجویی و فرهنگــی از یكدیگــر، در ســایر دانشــگاه هــا افــزود: ایــن در حالــی 

ــه ســنگینی و  ــر ب ــن ام ــپرده شــده و ای ــر س ــك نف ــه ی ــكی ب ــوم پرش ــگاه عل ــئولیت در دانش ــن دو مس ــه ای ــت ك اس

حساســیت وظایــف محولــه بــه فــرد مــی افزایــد.

ــز بهداشــتی  ــان، دانشــجویان و شــاغلین مراك ــی كاركن ــی تمام ــت فرهنگ ــرد: حــوزه معاون ــح ك ــهرانی تصری ــر ش دكت

درمانــی و واحدهــای آموزشــی را شــامل مــی شــود و ایــن امــر مــا را بــر آن داشــت تــا بــا تشــكیل شــورای فرهنگــی 

در تمامــی شهرســتان هــا مســائل مربــوط بــه هــر منطقــه را بــا توجــه بــه شــرایط همــان منطقــه پیگیــری نمائیــم.

وی، در ادامــه تشــكیل شــورای امــر بــه معــروف و نهــی از منكــر در ســتاد بــه ریاســت رئیــس دانشــگاه و در ســایر مراكــز 

تابعــه و تشــكیل ســتاد صیانــت از حقــوق شــهروندان را از جملــه اقدامــات صــورت گرفتــه عنــوان كــرد كــه افزایــش 

چشــمگیر تعامــالت معاونــت بــا ســایر واحدهــا و پیشــبرد اهــداف در اســرع وقــت و بــه بهتریــن شــكل ممكــن را بــه 

دنبــال داشــته اســت.

دكتــر شــهرانی، حمایــت از تشــكل و كانــون هــای دانشــجویی و نشــریات دانشــجویی و تســهیل امــور دانشــجویی، 

انجــام اقدامــات اساســی در بخــش شــورای انضباطــی و اولویــت دهــی بــه امــر آمــوزش نســبت بــه تنبیــه و موظــف 

نمــودن دانشــجویان بــه آشــنایی بــا قوانیــن انضباطــی بــا برگــزاری جلســات آموزشــی كوتــاه مــدت بــرای پیشــگیری 

از تخلــف و تجمیــع بخــش اداری و مالــی بــا همــكاری روســای دانشــكده هــا و تســهیل روابــط دانشــكده هــا و رفــع 

ابهامــات موجــود در ایــن حــوزه را از جملــه اقدامــات انجــام شــده در مــدت خدمتــش عنــوان كــرد.

معــاون ســابق دانشــگاه علــوم پزشــكی شــهركرد بــا اشــاره بــه وضعیــت نامطلــوب درب ورودی مجتمــع، انجــام پیگیــری 

بــرای بهبــود وضعیــت نابســامان تخلیــه نخالــه هــای ســاختمانی مقابــل درب ورودی و رایزنــی بــا مســئولین از طریــق 

كمیســیون دانشــجویی در اســتانداری بــرای ایجــاد زیرســاخت هــای جــاده ای را از دیگــر اقدامــات صــورت گرفتــه در 

معاونــت دانشــجویی و فرهنگــی برشــمرد.

وی، از اســتمرار مكاتبــات و پیگیــری الزم بــرای تحــت پوشــش خدمــات اتوبــوس رانــی قــرار گرفتــن منطقــه رحمتیــه 

و رفــاه حــال كاركنــان، پیگیــری بــرای بازگردانــدن خوابــگاه درعلــی و رفــع مشــكل احــداث مجتمــع فرهنگــی آموزشــی 

در چلگــرد خبــر داد.

دكتــر شــهرانی تصریــح كــرد: بهــره بــرداری از دو پانســیون در مركــز آموزشــی درمانــی هاجــر(س) شــهركرد، كلنــگ زنــی 

خوابــگاه دانشــجویی بــا ظرفیــت اســمی ۴۰۰ نفــر و ظرفیــت تكمیلــی ۸۰۰ نفــری، كلنــگ زنــی اســتخر، بهــره بــرداری 

از ســالن شــهید ضیائــی ، احــداث پاركینــگ از دیگــر اقداماتــی اســت كــه بــه منظــور ســامان دهــی حــوزه دانشــجویی 

وفرهنگــی صــورت گرفتــه و یــا در دســت پیگیــری اســت.

وی در ادامــه بــرای مهنــدس هاشــمی نیــا، آرزوی ســالمتی و توفیــق نمــود و از همــكاری پرســنل مجموعــه در مــدت 

خدمتــش تقدیــر كــرد.

خدمتم را با انرژی آغاز و همواره سعی كردم این انرژی را حفظ نمایم
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وب دا؛ معــاون غــذا و دارو دانشــگاه علــوم پزشــكی، خدمــات بهداشــتی و درمانــی چهارمحــال و بختیــاری گفــت: 

ــی و  ــای نظارت ــق ارگان ه ــارت دقی ــرو نظ ــاق را در گ ــی و قاچ ــای تقلب ــرآورده ه ــه ف ــری از ورود و عرض جلوگی

ــر دانســت ــم و مســئولیت پذی مشــاركت مــردم فهی

بــه گــزارش وب دا بــه نقــل از روابــط عمومــی معاونــت؛ دكتــر رضــا محمــدی در كارگاه آموزشــی مبــارزه بــا قاچــاق 

كاالهــای ســالمت محــور ویــژه بازرســان ســالمت محیــط و كار، بــر نظــارت دقیــق و موشــكافانه بازرســان در جهــت 

ریشــه كنــی پدیــده شــوم قاچــاق تاكیــد كــرد.وی، از بازرســان محتــرم ســالمت محیــط و كار خواســت در هنــگام 

 TTAC بازرســی اصنــاف تحــت پوشــش نســبت بــه كنتــرل فــراورده هــای خارجــی وارداتــی و وجــود بــر چســب

ــی از  ــت حاك ــر شــد؛ صــرف وجــود برچســب اصال ــه متذك ــر محمــدی در ادام ــد. دكت ــدام نماین ــا اق ــر روی آنه ب

اصالــت فــراورده نیســت و بایــد مطابــق مطالــب منــدرج روی برچســب اســتعالم الزم صــورت پذیــرد. 

بــه گفتــه وی، در ایــن كارگاه، دكتــر شــاهقلی و مهنــدس ســلیمانی ضمــن ارائــه گزارشــی از عملكــرد معاونــت غــذا 

ــا پدیــده قاچــاق، راه ههــای تشــخیص اصالــت كاالهــای ســالمت محــور و تقلبــات صــورت  و دارو در برخــورد ب

گرفتــه در ایــن زمینــه را بــرای كارشناســان تشــریح نمودند.معــاون غــذا و داروی ایــن دانشــگاه گفــت: در ایــن كارگاه یــك روزه كــه بــه همــت 

معاونــت غــذا و دارو برگــزار شــد ضمــن ارائــه آمــوزش هــای الزم در خصــوص خطــرات قاچــاق كاال خصوصــًا كاالهــای ســالمت محــور بــه بیــش 

از ۵۰ نفــر از كارشناســان ســالمت محیــط و كار، نمایشــگاهی از محصــوالت قاچــاق كشــف شــده جهــت آشــنایی بیشــتر شــركت كننــدگان بــا 

نحــوه تشــخیص فــراورده هــای قاچــاق برگــزار شــد.  

وب دا؛ دكتــر رضــا محمــدی معــاون غــذا و دارو دانشــگاه، ریاســت اداره نظــارت بــر مــواد غذایــی و مســئول آزمایشــگاه كنتــرل مــواد غذایــی از 

آزمایشــگاه آكرودیتــه تحــت نظــارت ایــن معاونــت بازدیــد نمــود.

بــه گــزارش وب دا بــه نقــل از روابــط عمومــی معاونــت غــذا و دارو؛ در راســتای پایــش عملكــرد و بهبــود خدمــات آزمایشــگاه هــای همــكار ، 

دكتــر رضــا محمــدی و كارشناســان مربوطــه از آزمایشــگاه كیمیــا پــژوه البــرز بازدیــد نمودنــد. 

در ایــن اقــدام، ضمــن بازدیــد از كلیــه بخــش هــای ایــن آزمایشــگاه و بررســی تجهیــزات و امكانــات آزمایشــگاه در بخــش هــای شــیمی و 

ــرل مســتندات آزمایشــات انجــام شــد. ــن آزمایشــگاه، كنت ــورد اســتفاده در ای ــكل هــای عملكــردی م ــوژی، بررســی پروت میكروبیول

همچنین، نظارت بر سیستم ایمنی این آزمایشگاه از جمله مواردی بود كه در این بازدید مورد توجه قرار گرفت.

ــگاهی و  ــزات آزمایش ــن تجهی ــن و مدرنتری ــد تری ــكار از جدی ــگاههای هم ــتفاده آزمایش ــزوم اس ــر ل ــد ب ــن بازدی ــان ای ــدی، در پای ــر محم دكت

كالیبراســیون منظــم ایــن تجهیــزات و همچنیــن پایــش مــداوم اطالعــات كارشناســان شــاغل در بخــش هــای مختلــف در جهــت ارائــه هــر چــه 

بهتــر خدمــات بــه مراجعیــن تاكیــد نمــود.

وب دا؛ مســئول آزمایشــگاه کنتــرل غــذا و دارو دانشــگاه علــوم پزشــکی، خدمــات بهداشــتی و درمانــی چهارمحــال و بختیــاری گفت: آزمایشــگاه 

کنتــرل غــذا و دارو ایــن اســتان جــزء مدرنتریــن و مجهــز تریــن آزمایشــگاه هــای کشــور اســت.

بــه گــزارش وب دا؛ مهــران محمدیــان ضمــن اعــالم ایــن خبــر افــزود: بــه لطــف پــروردگار و مســاعدت مســئولین دانشــگاه خصوصــًا پیگیریهای 

ــون ایــن آزمایشــگاه بــه تجهیــزات کنتــرل کیفــی و  مســتمر دکتــر محمــدی معــاون غــذا و دارو  دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان، هــم اکن

آنالیــز دســتگاهی بــه روز و مدرنــی ماننــد جــذب اتمیــک، GC، HPLC مجهــز شــده و بــا داشــتن کارشناســان توانمنــد و زبــده کــه تمامــًا دارای 

مــدارج تحصیلــی کارشناســی ارشــد بــه بــاال هســتند قابلیــت انجــام کلیــه آزمایشــات بــر روی مــواد غذائــی، آرایشــی- بهداشــتی و داروهــا را 

دارد.

وی بــا بیــان اینکــه، ایــن آزمایشــگاه هــم در زمینــه آزمایشــات شــیمیایی و هــم میکروبیولــوژی توانایــی پاســخگوئی بــه درخواســتها را دارد 

افــزود: در ســال ۹۵ بیــش از ۳۵ هــزار آزمایــش بــر روی نمونــه هــای ارســالی انجــام شــده اســت.

جلوگیری از ورود و عرضه فرآورده های تقلبی و قاچاق در گرو مشاركت مردم است

بازدید معاون غذا و دارو از آزمایشگاه آكرودیته استان 

آزمایشگاه کنترل غذا و دارو چهارمحال وبختیاری از جمله مدرنترین و مجهز ترین آزمایشگاه های کشور است
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ــاری گفــت: اولیــن  ــی چهارمحــال و بختی ــوم پزشــكی، خدمــات بهداشــتی و درمان ــاوری دانشــگاه عل وب دا؛ معــاون تحقیقــات و فن

دانــش آموختــه دوره دكتــری پژوهشــی (Ph.D by research) مركــز تحقیقــات گیاهــان دارویــی، بــا دفــاع از پایــان نامــه خــود در 

تاریــخ دهــم اردیبهشــت مــاه جــاری ، فــارغ التحصیــل گردیــد. 

بــه گــزارش وب دا؛ دكتــر ســید كمــال صولتــی افــزود: دكتــر محمــد رحیمــی مدیســه بــا دفــاع از پایــان نامــه خــود بــه راهنمایــی دكتــر 

محمــود رفیعیــان در تاریــخ دهــم اردیبهشــت مــاه فــارغ التحصیــل گردیــد.

بــه گفتــه وی، دكتــر رحیمــی مدیســه دانشــجوی رشــته گیاهــان دارویــی در مركــز تحقیقــات گیاهــان دارویــی از پایــان نامــه خــود بــا 

عنــوان "بررســی اثــر و خــواص فیتــو شــیمیایی چنــد گیــاه دارویــی موثــر بردیابــت بــه منظــور فرمولــه كــردن و تهیــه داروی گیاهــی 

موثــر بــر دیابــت" دفــاع كــرد كــه مــا حصــل نتایــج ایــن پایــان نامــه تــا كنــون بــه صــورت ۱۲ مقالــه در مجــالت معتبــر علمــی چــاپ 

شــده انــد. 

ــوم پزشــكی شــهركرد  ــا گرایــش گیاهــان دارویــی در دانشــگاه عل ــری پژوهشــی ب ــر وردی دكت ــان اینكــه در ســال ۹۱ دو نف ــا بی وی ب

ــد. ــری پژوهشــی دانشــگاه در ســال ۹۱ بودن ــر رحیمــی جــز اولیــن ورودی دكت ــد افــزود: دكت ــه شــده ان پذیرفت

ــا گرایــش گیاهــان دارویــی و از  دكتــر صولتــی افــزود: همچنیــن از ســال ۹۲ یــك نفــر ورودی دكتــری پژوهشــی ویــروس شناســی ب

ســال ۹۳ یــك نفــر دكتــری پژوهشــی ایمنولــوژی بــا گرایــش گیاهــان دارویــی و ۲ نفــر دكتــری پژوهشــی ژنتیــك پزشــكی در مراكــز 

تحقیقاتــی دانشــگاه علــوم پزشــكی شــهركرد پذیرفتــه شــده انــد.

ــرفت  ــق و پیش ــی توفی ــر رحیم ــرای دكت ــت،  ب ــن موفقی ــندی از ای ــراز خرس ــن اب ــی ضم ــان داروی ــات گیاه ــز تحقیق ــت: مرك وی گف

ــت. ــد اس ــزون آرزومن روزاف

ــوژی و شــیمیایی آزمایشــگاه  ــوم پزشــكی شــهركرد گفــت: كارشناســان بخشــهای میكروبیول ــذا و داروی دانشــگاه عل ــاون غ وب دا؛ مع

ــد.  ــزار شــد شــركت كردن ی آزمایشــگاهی كــه در آزمایشــگاه مرجــع تهــران برگ ــار بخشــی روش ــرل غــذا و دارو در دوره اعتب كنت

ــراری وحــدت رویــه در  ــزوم برق ــه ل ــا توجــه ب ــر رضــا محمــدی افــزود: ب ــه نقــل از روابــط عمومــی معاونــت؛ دكت ــه گــزارش وب دا ب ب

ی مرجــع و آلترناتیــو كــه بــه صــورت روتیــن در آزمایشــگاههای كنتــرل غــذا و دارو سراســر  ی آزمایشــگاهی و ارزیابــی روش روش

كشــور مــورد اســتفاده قــرار میگیرنــد كارشناســان بخشــهای میكروبیولــوژی و شــیمیایی آزمایشــگاه شــهركرد مجیــد اســماعیلی از بخــش 

میكروبیولــوژی و منصــوره معمــارزاده از بخــش شــیمی در ایــن دوره شــركت كردنــد. 

بــه گفتــه وی، ایــن دوره در حــوزه میكروبیولــوژی مربــوط بــه اعتبــار بخشــی روش جســتجوی باكتــری اشریشــیاكلی در نمونــه هــای 

ی دوغ پاســتوریزه بودنــد. بســتنی و همچنیــن در حــوزه شــیمی مربــوط بــه انــدازه گیــری بنــزوات و ســوربات نمونه

ی  ــار بخشــی ســایر روش ی اعتب ــان ایــن دوره برنامــه ریــزی الزم جهــت برگــزاری دوره ــر محمــدی افــزود: همچنیــن در پای دكت

آزمایشــگاهی صــورت گرفــت.

مراسم فارغ التحصیلی اولین دانش آموخته دوره دكتری پژوهشی 
دانشگاه علوم پزشكی شهركرد برگزار شد

ی  حضور كارشناسان آزمایشگاه كنترل غذا و دارو در دوره اعتبار بخشی روش
آزمایشگاهی 
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وب دا؛ معــاون غــذا و داروی دانشــگاه علــوم پزشــكی شــهركرد گفــت: دوره آموزشــی توجیهــی 

ضوابــط قانونــی صنــف عطــاری بــه همــت اداره نظــارت بــر فــرآورده هــای طبیعــی ســنتی و 

مكمــل معاونــت غــذا و دارو برگــزار شــد. 

ــا  ــزود: ب ــدی اف ــا محم ــر رض ــت؛ دكت ــی معاون ــط عموم ــل از رواب ــه نق ــزارش وب دا ب ــه گ ب

ــر عطــاری هــا  ــن نظــارت ب ــه و همچنی ــك صــدور پروان ــده ای نزدی ــه اینكــه در آین توجــه ب

توســط ســازمان غــذا و دارو انجــام خواهــد شــد بــرای ایجــاد هماهنگــی و همفكــری بیشــتر 

ــا  ــترك ب ــه مش ــوزه، جلس ــن ح ــط ای ــورد ضواب ــنگری در م ــه و روش ــن حرف ــاغلین ای ــا ش ب

ــف عطــاری در  ــرم صن ــاء محت ــی و اعض ــرات حكومت ــرم ســازمان تعزی ــده محت حضــور نماین

ســالن اجتماعــات معاونــت غــذا و دارو برگــزار شــد. بــه گفتــه وی، در ایــن جلســه در زمینــه 

ــری  ــی و الغ ــی چاق ــای تقلب ــاق، داروه ــالم قاچ ــا، اق ــاری ه ــت عط ــی فعالی ــوب قانون چارچ

ــان  ــداری گیاه ــح نگه ــرایط صحی ــت، ش ــب اصال ــا، برچس ــرف انه ــی از مص ــرات ناش و خط

ــرد:  ــح ك ــادل نظــر شــد. وی تصری ــو عطــاری هــا بحــث و تب ــی تابل ــط قانون ــی، ضواب داروی

همچنیــن مقــرر شــد صنــف عطــاری از دخالــت در امــور پزشــكی اكیــدًا خــودداری نمــوده و در 

ــف داده شــد.  ــه هیئــت رئیســه صن ــا تذكــر الزم ب ــو عطاریه ــزوم اصــالح تابل خصــوص ل

ــاز  ــر مج ــای غی ــه داروه ــا از عرض ــد عطاریه ــرر گردی ــن مق ــزود: همچنی ــدی اف ــر محم دكت

چاقــی و الغــری ماننــد: فرشــته، full fat، fat face ،۰۰۷، افالطــون و... و همچنیــن متــادون 

ــد. خــودداری نماین

ــتی و  ــات بهداش ــكی، خدم ــوم پزش ــگاه عل ــی دانش ــواد غذای ــر م ــارت ب ــت اداره نظ وب دا؛ ریاس

درمانــی چهارمحــال و بختیــاری ، طــرح كشــوری PMS را از جملــه طــرح هــای موثــر و مهــم در 

ــوان كــرد. ســالمت و امنیــت مــواد غذایــی عن

ــتی  ــای غذایی،آشامیدنی،آرایشــی وبهداش ــزود: فرآوردهه ــم داوودی اف ــزارش وب دا؛ ابراهی ــه گ ب

ــی  ــرایط محیط ــر ش ــت تاثی ــرف تح ــا مص ــه ت ــان عرض ــدی و درجری ــته بن ــد، بس ــس از تولی پ

ــد  ــی توان ــرات م ــن تغ� ــوند وای ــی ش ــی م ــیمیایی ومیكروب ــی، ش ــرات فیزیك ــتخوش تغ� دس

ســالمت وایمنــی مصــرف كننــده راتهدیــد و بــه مخاطــره انــدازد.وی تصریــح كــرد: بنابرایــن جهــت 

ــرآورده  ــرل ف ــالوه بركنت ــد ع ــرف بای ــان تولیدتامص ــا از زم ــرآورده ه ــی ف ــالمت وایمن ــن س تضمی

ــوردار  ــژه ای برخ ــت وی ــه از اهمی ــز ك ــه نی ــطح عرض ــارت درس ــرل و نظ ــطح تولید،كنت ــا درس ه

اســت،معمول گــردد كــه از ایــن فراینــد بــه عنــوان طــرح كشــوری PMS یــاد مــی شــود.به گفتــه 

وی، در اجــرای دوره جدیــد ایــن طــرح ۱۴۷ محصــول اعــم از محصــوالت تولیــد داخــل و خــارج 

اســتان تحــت پوشــش قــرار  گرفتــه انــد.

 

جلسه توجیهی ضوابط قانونی صنف عطاری برگزار شد

طرح PMS از اهرم های موثر بر سالمت و امنیت مواد غذایی است
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وب دا؛ سرپرســت دانشــگاه علــوم پزشــكی، خدمــات بهداشــتی و درمانــی چهارمحــال و بختیــاری در همایــش تجلیــل از روابــط عمومــی 

هــای تابعــه ایــن دانشــگاه بــا تبریــك روز ملــی ارتباطــات بــه تالشــگران ایــن عرصــه گفــت: روابــط عمومــی یــك ذوق، هنــر و عشــق بــه 

خدمــت اســت.

بــه گــزارش وب دا؛ دكتــر ارســالن خالــدی فــر در ابتــدای ایــن همایــش، ضمــن تبریــك حضــور حماســی مــردم در پــای صنــدوق هــای رای 

افــزود: مــردم همچــون گذشــته بــا حضــور در صحنــه در جایــی كــه حضورشــان تامیــن كننــده و تضمیــن كننــده بــود وفــاداری خودشــان 

بــه نظــام را بــه رخ دشــمنان كشــاندند.

وی بــا اشــاره بــه فــرا رســیدن ســوم خــرداد، ســالروز حماســه فتــح خرمشــهر تصریــح كــرد: امیــد اســت بــا الگــو پذیــری از رزمنــدگان، 

ــر كــف بــرای خدمــت بــه نظــام و مــردم گام برداریــم. ــازان و شــهدای جــان ب جانب

دكتــر خالــدی فــر،  نزدیــك شــدن بــه مــاه رمضــان، مــاه نــزول رحمــت و بركــت را تبریــك گفــت و افــزود: امیــد اســت از ایــن مــاه پــر 

ــه مــردم بهــره منــد شــویم. ــرای خودســازی و خدمــت بیشــتر ب فضیلــت ب

وی اظهــار داشــت: داشــتن روابــط عمومــی قــوی موجــب توفیــق بیشــتر ســازمان و مدیریــت كارآمــد مدیــران خواهــد شــد.وی گفــت: 

روابــط عمومــی هوشــیار در موفقیــت ســازمان و تســهیل تصمیــم گیــری و مدیریــت اســتراتژیك مجموعــه نقــش موثــری داشــته و موجــب 

تعامــل ســازنده در درون و خــارج از مجموعــه مــی گــردد.

سرپرســت دانشــگاه علــوم پزشــكی اســتان،  درج اخبــار و اطالعــات صحیــح و انعــكاس بــه موقــع انتظــارات و مطالبــات مردمــی را موجــب 

تصمیــم گیــری بهتــر مدیــران و پیشــرفت ســازمان دانســت.وی از روابــط عمومــی هــا بعنــوان حلقــه و زنجیــر اصلــی ارتباطــی بیــن مدیــران، 

كاركنــان و دریافــت كننــدگان خدمــات یــاد كــرد و بــر برجســته ســازی ایــن نقــش و توجــه ویــژه رابطیــن و مســئولین روابــط عمومــی هــا 

بــر ایــن نقــش حســاس تاكیــد كــرد.

دكتــر خالــدی فــر گفــت: امیــد اســت روابــط عمومــی هــای تابعــه دانشــگاه بــا انگیــزه و روحیــه ای بــا نشــاط در راســتای اهــداف مجموعــه 

و ایجــاد فضایــی بــا نشــاط و امیــد در دانشــگاه كوشــا باشــند.

وی در پایان برای هرگونه حمایت از روابط عمومی ها برای انجام هرچه بهتر وظایفشان اعالم آمادگی كرد.

وب دا؛ مســئول دفتــر نمایندگــی ولــی فقیــه در دانشــگاه علــوم پزشــكی شــهركرد گفــت: بایــد روابــط عمومــی هــا در دانشــگاه بســتری فراهــم 

نماینــد كــه خدمــات بــی شــمار ایــن مجموعــه در حــوزه بهداشــت و درمــان نمــود بیشــتری پیــدا كنــد.

بــه گــزارش وب دا؛ حجــت االســالم و المســلمین حســین مولــوی ضمــن تبریــك حماســه حضــور پرشــور مــردم در صحنــه انتخابــات، مناســبت 

هــای پیــش رو، ســالروز آزادســازی خرمشــهر و فــرا رســیدن مــاه مبــارك رمضــان را تبریــك گفــت.

وی آرامــش و امنیــت امــروز كشــور را مرهــون رشــادت و از جــان گذشــتگی رزمنــدگان اســالم و خانــواده ایثارگــران و شــهدا دانســت و افــزود: 

در شــرایط كنونــی كشــور مــی طلبــد بــا تالشــی مضاعــف ادامــه دهنــده راه ایــن عزیــزان باشــیم.

وی تصریــح كــرد: از روابــط عمومــی هــا انتظــار مــی رود بــا توجــه بــه در پیــش بــودن مــاه مبــارك رمضــان فضاســازی بــرای اســتفاده هــر 

چــه بیشــتر از ایــن فرصــت را فراهــم نماینــد.

وی اضافــه كــرد: پیامبــر اكــرم (ص): روزه داری و تــالوت قــرآن كریــم در ایــن مــاه را ســفارش كــرده و ثــواب قرائــت یــك آیــه از قــرآن در 

مــاه پــر فضیلــت رمضــان را برابــر بــا ختــم كامــل قــرآن در ســایر مــاه هــا دانســته انــد.

حجــت االســالم و المســلمین مولــوی در خصــوص رســالت و مســئولیت روابــط عمومــی هــا نیــز گفــت: معرفــی و بیــان عملكــرد و كاركــرد 

ســازمان و دفــاع از آن در برابــر حمــالت و انتقــادات شــدید را از وظایــف روابــط عمومــی هــا عنــوان كــرد.

بــه گفتــه وی، تبلیــغ و دفــاع دو وظیفــه عمــده روابــط عمومــی هاســت كــه بــا انجــام آن بــه شــكل صحیــح و كارآمــد ذهنیــت مــردم مثبــت 

شــده و ضمــن رفــع مشــكالت و ســوء ظن هــای بــه وجــود آمــده بــه تعالــی مجموعــه نیــز كمــك مــی شــود.

وی، اطــالع رســانی و معرفــی خــوب یــك مجموعــه را در موفقیــت آن موثــر دانســته و بخــش عمــده ای از وظایــف روابــط عمومــی هــا 

رامربــوط بــه ایــن حــوزه عنــوان كــرد.وی بــا بیــان اینكــه همــواره انتقــاد و ایراداتــی نســبت بــه یــك ســازمان وجــود دارد تصریــح كــرد: 

ــران و  ــع نمــودن مدی ــا مطل ــرادات ب ــودن ای ــوده و در صــورت وارد ب ــا رفــع شــبهات پاســخ گــو و مدافــع ب ــط عمومــی خــوب بایــد ب رواب

مســئولین، بــه رفــع مشــكل كمــك كــرده و رســالت خــود را بــه انجــام برســاند.

مســئول دفتــر نمایندگــی ولــی فقیــه در دانشــگاه علــوم پزشــكی شــهركرد گفــت: علــی رغــم اقدامــات موثــر انجــام شــده ضعــف در اطــالع 

رســانی از اقدامــات صــورت گرفتــه در تمامــی مجموعــه مشــهود اســت.وی تصریــح كــرد: عــدم اطــالع رســانی بــا تصــور اینكــه اخــالص 

اســت موجــب تضعیــف نظــام و بــی اطالعــی مــردم از دســتاوردها و اقدامــات صــورت گرفتــه،  نارضایتــی و ناامیــدی آنــان خواهــد شــد.

حجــت االســالم والمســلمین مولــوی افــزود: بایــد بــا پرهیــز از دروغ گویــی بــه تبلیــغ و دفــاع از عملكــرد مثبــت مجموعــه پرداخــت در غیــر 

ایــن صــورت عــدم موفقیــت ســازمان حتمــی خواهــد بــود.

روابط عمومی شغل نیست، یك ذوق، هنر و عشق به خدمت است

روابط عمومی ها با ایجاد بستر الزم خدمات ارائه شده در حوزه

 بهداشت و درمان را برجسته سازی كنند



۳۹

وب دا؛ معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــكی و رئیــس مركــز بهداشــت اســتان چهارمحــال و بختیــاری ضمــن تبریــك روز ملــی ارتباطــات و 

روابــط عمومــی گفــت: اطــالع رســانی بــه مــردم تنهــا وظیفــه روابــط عمومــی هــا نیســت بلكــه اطــالع یابــی، مخاطــب شناســی، نیــاز ســنجی در 

جامعــه و ارزیابــی نحــوه خدمــت رســانی بــه گــروه هــدف از وظایــف خطیــر روابــط عمومــی هــا اســت.

بــه گــزارش وب دا؛ دكتــر عبدالمجیــد فدایــی، اطــالع رســانی را كاركــرد دوم روابــط عمومــی هــا عنــوان كــرد و افــزود: كار روابــط عمومــی بــا ارزیابــی 

شــروع و بــا ارزیابــی بــه اتمــام مــی رســد.

وی، تشــخیص زمــان بــرای انجــام مداخــالت را از كاركردهــای روابــط عمومــی هــا برشــمرد و اظهــار داشــت: روابــط عمومــی هــا مدیریــت مــدار 

هســتند یعنــی ضمــن توجــه بــه دفــع هجمــه هــای بــه ســازمان، بــا رفــع مشــكالت و نارســایی هــا در ارتقــاء ســازمان نقــش آفریــن هســتند.

دكتــر فدایــی، مشــتری مــداری را از ویژگــی هــای روابــط عمومــی مــدرن عنــوان كــرد و افــزود: در حــال حاضــر روابــط عمومــی هــا كامــالً ســنتی 

هســتند.

وی، اطــالع رســانی دقیــق، بــه موقــع و صحیــح ،  تعامــل موثــر بــا درون و بیــرون مجموعــه را از مولفــه هــای موفقیــت روابــط عمومــی هــا عنــوان 

كــرد: در اختیــار گذاشــتن اطالعــات روشــن و شــفاف از ایجــاد شــایعه و ابهــام جلوگیــری مــی نمایــد.

وی گفتمــان وحركــت نــرم بــا مــردم و پرهیــز از ســلطه گــری و قــدرت نمایــی و تــالش در راســتای رفــع مشــكالت سیســتم را در موفقیــت روابــط 

عمومــی و ســازمان موثــر دانســت.

معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــكی اســتان بــا بیــان اینكــه، عــدم اطــالع رســانی كافــی از اهــداف،  رســالت و آئیــن نامــه هــای اجرایــی 

دانشــگاه موجــب طــرح درخواســت هــای غیــر منطقــی و نابجــا از سیســتم بهداشــت و درمــان مــی شــود افــزود: روابــط عمومــی هــا بــا مطالعــه 

و اطــالع ضمــن كســب آمادگــی الزم بــرای تولیــد محتــوا و اطــالع رســانی قــوی در انعــكاس اقدامــات صــورت گرفتــه و انتقــال مطالبــات و نیــاز 

ســنجی دقیــق و صحیــح از وضــع موجــود موثــر اســت.

دكتــر فدایــی بــا اشــاره بــه تشــكیل جلســات و دروه هــای آموزشــی متعــدد در راســتای ارتقــاء دانــش روابــط عمومــی هــا اســتمرار و افزایــش 

تعــداد ایــن جلســات را الزم دانســت.

وی اضافــه كــرد: روابــط عمومــی هــا بــا توجــه بــه جایگاهشــان بایــد مهــارت خبــر نویســی،  تولیــد محتــوا و روش هــای نوشــتاری، شــنیداری و 

دیــداری را فــرا گرفتــه و بــا مــردم و مســئولین در تعامــل باشــند.

وب دا؛ معــاون ســابق دانشــجویی فرهنگــی دانشــگاه علــوم پزشــكی شــهركرد در همایــش تجلیــل از روابــط عمومــی هــای تابعــه دانشــگاه خواســتار 

توجــه بیشــتر بــه فعــاالن ایــن عرصــه شــد.

ــوری و  ــت جمه ــن دوره ریاس ــات دوازدهمی ــردم در انتخاب ــاط م ــور پرشــور و نش ــك حض ــن تبری ــهرانی ضم ــرداد ش ــر مه ــزارش وب دا؛ دكت ــه گ ب

ــت. ــك گف ــن مناســبت را تبری ــگاه هــا اشــاره و ای ــه خواب ــن در هفت ــرار گرفت ــات شــورها و ق ــن دوره انتخاب پنجمی

وی تصریح كرد: روز ملی ارتباطات و روابط عمومی فرصتی برای قدردانی از زحمات فعالین این عرصه است.

وی ادامه داد: برای حمایت از روابط عمومی ها الزم است بیش از پیش به زحمات این عزیزان ارج نهاده شود.

وی خاطــر نشــان كــرد: چنــد پیشــگی مســئولین روابــط عمومــی هــای مراكــز تابعــه دانشــگاه موجــب خســتگی مضاعــف آنــان شــده لــذا توجــه 

بــه نقــش و جایــگاه روابــط عمومــی هــا و حمایــت از آنــان بــدون شــك در ارتقــاء عملكــرد آنــان موثــر خواهــد بــود.

دكتــر شــهرانی، از ارتبــاط و تعامــل خــوب روابــط عمومــی دانشــگاه بــا صــدا و ســیما و رســانه هــای اســتان ابــراز خرســندی كــرد و از تــالش دســت 

انــدركاران مراكــز تابعــه دانشــگاه تقدیــر كــرد.

 

اطالع یابی، مخاطب شناسی، نیاز سنجی از وظایف خطیر روابط عمومی ها است

تاكید معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه، بر توجه هرچه بیشتر به

 فعالین عرصه اطالع رسانی و روابط عمومی ها



۴۰

وب دا؛ بــا ابالغــی از ســوی سرپرســت دانشــگاه علــوم پزشــكی، خدمــات بهداشــتی و درمانــی چهارمحــال و بختیــاری، ســید علــی درخشــان بعنــوان 

سرپرســت مدیریــت روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل ایــن دانشــگاه منصــوب شــد.

بــه گــزارش وب دا؛ در متــن ایــن ابالغیــه آمــده اســت، بــا عنایــت بــه تعهــد، تخصــص و پشــتكار جنابعالــی بــه موجــب ایــن ابــالغ بــه ســمت 

سرپرســتی مدیریــت روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل دانشــگاه منصــوب مــی شــوید. امیــد اســت بــا اتــكال بــه خداونــد متعــال در انجــام 

شایســته وظایــف بــا رعایــت اصــول قانــون مــداری، اعتــدال گرایــی و منشــور اخالقــی دولــت تدبیــر و امیــد در جهــت خدمــت و ارتقــاء آمــوزش 

و ســالمت اســتان موفــق و مویــد باشــید.

دكتــر ارســالن خالــدی فــر در ادامــه ایــن متــن خطــاب بــه درخشــان از ایشــان خواســته اســت، برنامــه ریــزی و اطــالع رســانی بــه مــردم دربــاره 

ــا  ــا مطبوعــات،  متناســب ب ــه هــای مســئوالن دانشــگاه ب ــن برنامــه ســاالنه مصاحب ــكار عمومــی و تدوی ــر اف ــزه تنوی ــا انگی ــرد دانشــگاه ب عملك

اولویــت هــای ســازمانی و نیازهــای افــكار عمومــی را مبنــی برنامــه ریــزی خــود قــرار دهــد.

تهیــه و تنظیــم اطالعــات پایــه ای از دانشــگاه بــرای ارائــه بــه مراجعــان و مهمانــان بــه زبانهــای مختلــف، ایجــاد ارتبــاط احســن بــا مطبوعــات، 

رادیــو، تلویزیــون و خبرگــزاری هــا و بهــره بــرداری بهینــه آنهــا بــرای اطــالع رســانی بــه مــردم، پوشــش تبلیغــی ســاختمانها و فضاهــای عمومــی 

و مراكــز تابعــه دانشــگاه در گرامیداشــت ایــام و مناســبت هــای ویــژه از دیگــر نكاتــی اســت كــه بــرای مبنــا قــرار گرفتــن در برنامــه ریــزی هــا بــه 

سرپرســت مدیریــت روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل دانشــگاه توصیــه شــده اســت.

همچنیــن تدویــن و انتشــار خالصــه عملكــرد ســاالنه دانشــگاه بــرای ارائــه بــه افــكار عمومــی ، طراحــی و برنامــه ریــزی بــرای ارتقــاء كلیــه امــوری 

كــه بــه رشــد كمــی و كیفــی ارتبــاط و همدلــی بیــن ســازمان، مــردم، دســتگاه هــا ،  مدیــران و كاركنــان بــا یكدیگــر بیانجامــد.

گــردآوری و نشــر اطالعــات و اخبــار و گــزارش هــای مربــوط بــه سیاســت هــا، فعالیــت هــا، طــرح هــا و برنامــه هــا ؛ بــا شــیوه هــا و قالبهــای 

موثــر و مناســب و ســنجش افــكار عمومــی درون ســازمانی بــه منظــور بازیابــی مســائل و ارائــه راه كارهــای مناســب بــه مدیریــت از دیگــر نــكات 

مطــرح شــده در ایــن متــن ابالغیــه اســت.

سرپرست مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه منصوب شد
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انجام یك هزار و ٧١٩ مأموریت اورژانس چهارمحال و بختیاری در نوروز ٩٦

بختیاری  ارو ۷۱۹ مأموریــت اورژانــس چهارمحال وب دا؛ سرپرســت مركــز مدیریــت حــوادث و فوریتهــای پزشــكی چهارمحــال و بختیــاری، از انجام 

ــوروز ۹۶ خبر داد. در ن

بــه گــزارش وب دا؛ دكتــر فرامــرز شــاهین بــا اعــالم ایــن خبــر افــزود: ایــن تعــداد ماموریــت اورژانــس از ابتــدای اجــرای طــرح امــداد نــوروزی از 

تاریــخ بیســت و پنجــم اســفندماه ســال گذشــته تــا ســیزدهم فروردیــن مــاه جــاری بــوده كــه ۹۹۴ ماموریــت آن تــا پنجــم فروردیــن مــاه بــوده 

اســت.

وی افــزود: طــرح امــداد نــوروزی اورژانــس ۱۱۵ همزمــان بــا فعالیــت ســایر دســتگاه های خدمات رســان آغــاز و تــا پانزدهــم فروردیــن مــاه ادامــه 

پیــدا خواهــد كــرد.

ــرد:  ــح ك ــوده اســت، تصری ــر ب ــا روز گذشــته ۴۱۸ نف ــن طــرح ت ــدای ای ــی از ابت ــان تصادف ــداد مصدوم ــه تع ــه اینك ــا اشــاره ب ــاهین، ب ــر ش دكت

ــت. ــده اس ــزارش ش ــورد گ ــز ۵۳ م ــن نی ــید كرب ــا گاز منوكس ــمومیت ب ــن مس همچنی

ی ســالمت از  وی، تعــداد مصدومیــن در ســایر حــوادث را ۴۰۶ مــورد اعــالم كــرد و افــزود: در ایــن مــدت، ۵۶۴ نفــر نیــز بــا مراجعــه بــه ایســتگاه

ند. خدمــات ویــژه طــرح امــداد نــوروزی بهــره منــد شــده
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وب دا؛ سرپرســت مرکــز مدیریــت حــوادث و فوریــت هــای پزشــکی چهارمحــال و بختیــاری از انجــام، ۷هــزار و ۵۰۰ ماموریــت توســط تکنســین 

هــای ایــن مرکــز در ســه ماهــه نخســت ســال جــاری خبــر داد.

بــه گــزارش وب دا؛ دکتــر فرامــرز شــاهین افــزود: از ایــن تعــداد ماموریــت، یــک هــزار و ۸۴۱ مــورد تصادفــی و ۵هــزار و ۶۰۸ مــورد غیــر تصادفــی 

بــوده اســت.

بــه گفتــه وی، طــی ایــن مــدت تکنســین هــای مرکــز مدیریــت حــوادث بــه ۸۱۲ بیمــار بــا مشــکل قلبــی و ۳۰۴ بیمــار بــا مشــکل تنفســی امــداد 

رســانی نمــوده انــد.

دکتر شاهین، تعداد امداد رسانی در موارد مسمومیت با گاز منوکسید کربن در مدت مذکور را ۵۴ مورد اعالم کرد.

ــه خدمــات اورژانــس پیــش  ــگاه هــا و مراکــز ارائ سرپرســت مرکــز مدیریــت حــوادث و فوریــت هــای پزشــکی اســتان در تشــریح وضعیــت پای

ــه خدمــت هســتند. ــگاه اورژانــس ۱۱۵ مســتقر در ســطح اســتان مشــغول ب ــرو در ۴۵ پای ــون ۲۳۰ نی ــار داشــت: هــم اکن بیمارســتانی اظه

به گفته وی، از تعداد ۴۵ پایگاه اورژانس فعال در استان، ۱۶ مورد آن پایگاه شهری و مابقی بین جاده ای هستند.

بختیاری ی اورژانس ١١٥ چهارمحال انجام بیش از ٧٥٠٠ ماموریت در سه ماهه اول سال توسط تکنسین

ی اورژانــس ۱۱۵ ایــن اســتان روز  ی پزشــكی چهارمحــال و بختیــاری گفــت: تكنســین وب دا؛ سرپرســت مركــز مدیریــت حــوادث و فوریت

جمعــه مــورخ هشــتم اردیبهشــت مــاه جــاری موفــق بــه نجــات جــان یــك گردشــگر آلمانــی گرفتــار در منطقــه جنگلــی «پــل خــدا آفریــن» در 

ایــن اســتان شــدند. 

بــه گــزارش وب دا؛ دكتــر فرامــرز شــاهین افــزود: ایــن ماموریــت پــس از ســه ســاعت تــالش منجــر بــه نجــات جــان خانــم 'یوآنــا كاترینــا' 

گردشــگر ۲۶ ســاله آلمانــی كــه بدلیــل ســقوط از ارتفــاع و پیــچ خوردگــی از ناحیــه مــچ پــا دچــار آســیب شــده بــود در منطقــه جنگلــی پــل 

ی اردل و كوهرنــگ گردیــد.  خــدا آفریــن حــد فاصــل شهرســتان

ــه محــل حادثــه  ــه، دو تكنســین بــه همــراه یــك دســتگاه آمبوالنــس ب ــه پایــگاه اورژانــس بالفاصل ــه ب ــه گفتــه وی، پــس از اعــالم حادث ب

اعــزام و پــس از انجــام اقدامــات اولیــه درمانــی، مصــدوم بــه مركــز درمانــی «چمــن گلــی»، منتقــل و در مرحلــه بعــد مصــدوم بــه بیمارســتان 

شهرســتان فارســان منتقــل و تحــت درمــان قــرار گرفــت. 

سرپرســت مركــز مدیریــت حــوادث و فوریــت هــای پزشــكی ایــن اســتان، همچنیــن از فــوت جــوان ۲۵ ســاله لردگانــی در پــی صاعقــه در محــل 

كوه سردشــت شهرســتان لــردگان خبــر داد. 

ــردگان اعــالم شــد كــه  بــه گفتــه وی، ایــن حادثــه عصــر روز چهارشــنبه،  ششــم اردیبهشــت مــاه جــاری بــه مركــز فوریــت هــای پزشــكی ل

بدنبــال آن كارشناســان اورژانــس ۱۱۵ بــا یــك دســتگاه آمبوالنــس بــه محــل حادثــه اعــزام و عملیــات احیــای قلبــی و ریــوی توســط كارشناســان 

فوریــت هــای پزشــكی انجــام شــد كــه متاســفانه موثــر نبــود و ایــن جــوان جــان باخــت.

دكتــر شــاهین تصریــح كــرد: نجــات بانــوی۳۵ ســاله كوهنــورد در ارتفاعــات كــوه «اقــداش» بروجــن بــه كمــك جمعیــت هــالل احمر شهرســتان 

ی پزشــكی طــی هفتــه گذشــته بــوده  ی فوریت ی تكنســین بروجــن، بعدازظهــر پنجشــنبه هفتــم اردیبهشــت مــاه از دیگــر ماموریت

. ست ا

بــه گفتــه وی، پــس از ۷ ســاعت تــالش امدادگــران ایــن بانــو بــه پائیــن ارتفاعــات هدایــت و بدلیــل شــدت جراحــات بــرای انجــام اقدامــات 

درمانــی تكمیلــی بــه بیمارســتان منتقــل شــد.

دكتر شاهین افزود: مرد عشایری كه در كوه الیكوه از ارتفاعات سقوط كرده بود نیز توسط تكنسین های اورژانس نجات یافت.

وی تصریــح كــرد: در ایــن ماموریــت نیــز مركــز پیــام اورژانــس ۱۱۵ شهرســتان اردل در ســاعت ۱۲:۴۵ روز پنجشــنبه مــورخ هفتــم اردیبهشــت 

مــاه جــاری نســبت بــه اعــزام كارشناســان مركــز فوریــت هــای پزشــكی پایــگاه جــاده ای اورژانــس دشــتك اقــدام و تكنســین هــای اورژانــس 

پــس از حضــور در محــل بــه كمــك اهالــی و بــا چهارپــا اقــدام بــه انتقــال مصــدوم بــه بیمارســتان امــام رضــا(ع) اردل نمودنــد.

ی اورژانس نجات یافت گردشگر آلمانی در منطقه جنگلی «خدا آفرین» كوهرنگ به كمك تكنسین

ــر از  ــی ۶نف ــاری، از مســمومیت غذای ــز مدیریــت حــوادث و فوریــت هــای پزشــكی چهارمحــال و بختی ــط عمومــی مرك وب دا؛ مســئول رواب

ــر داد. ــع شهرســتان كوهرنــگ خب ــواده در یكــی از روســتاهای بازفــت از تواب اعضــای یــك خان

بــه گــزارش وب دا؛ محســن ابراهیمــی افــزود: طــی تمــاس تلفنــی ســاعت ۱۱:۳۰دقیقــه یكشــنبه ۲۸ خردادمــاه جــاری بــا مركــز پیــام اورژانــس 

۱۱۵ و اعــالم وخامــت حــال ۶ نفــر از اعضــای یــك خانــواده در روســتای چپــد بخــش بازفــت بالفاصلــه دو دســتگاه آمبوالنــس اورژانــس ۱۱۵ 

پایــگاه چمــن گلــی بــه محــل اعــزام شــد.

بــه گفتــه وی، یكــی از بیمــاران بــه دلیــل نامســاعد بــودن حالــش پیــش از رســیدن تكنســین هــای اورژانــس ۱۱۵ بــا وســیله شــخصی بــه 

مركــز درمانــی منتقــل شــده بــود. 

ابراهیمــی تصریــح كــرد: پــس از رســیدن كارشناســان فوریتهــای پزشــكی بــه محــل، مابقــی بیمــاران پــس از انجــام معاینــات و اقدامــات 

درمانــی اولیــه بــه مركــز درمانــی چمــن گلــی منتقــل شــدند.

مســئول روابــط عمومــی مركزمدیریــت حــوادث و فوریتهــای پزشــكی اســتان، علــت مســمومیت ایــن شــهروندان را مصــرف كیــك خامــه ای 

اعــالم كــرد. و افــزود: حــال عمومــی ایــن مســمومان رضایــت بخــش اســت و ایــن افــراد از مركــز درمانــی ترخیــص شــدند.

مسمومیت غذایی ۶ نفر از اعضای یك خانواده در بازفت



۴۴ ۴۴

وب دا؛ اهــداء عضــو از افــراد مــرگ مغــزی پدیــده مقدســی اســت کــه ابعــاد مختلــف پزشــکی، اجتماعــی، مذهبــی و حتــی اقتصــادی در آن 

بــه گونــه ای در گیرنــد کــه کمتــر پدیــده ای را مــی تــوان بــا آن مقایســه کــرد، از نظــر پزشــکی اهــداء عضــو از بلندتریــن قلــه هــای علــم 

پزشــکی مــی باشــد و نشــان از توانائــی علمــی و تکنولــوژی بــاالی یــک کشــور دارد.

بــه گــزارش وب دا؛ پــس از اخــذ فتــوای امــام خمینــی در ۳۱ اردیبهشــت ۱۳۷۹ قانــون پیونــد اعضــای بیمــاران مــرگ مغــزی در مجلــس 

شــورای اســالمی بــه تصویــب رســید و مطابــق بــا ایــن قانــون در بیمارســتان هــای مجهــز کــه از وزارت بهداشــت مجــوز دارنــد مــی تواننــد 

از اعضــای ســالم بیمــاران فــوت شــده یــا مــرگ مغــزی کــه توســط متخصصیــن تائیــد شــده باشــند بــه شــرط وصیــت بیمــار یــا موافقــت 

ولــی میــت جهــت پیونــد بــه بیمارانــی کــه ادامــه حیاتشــان بــه پیونــد عضــو بســتگی دارد اســتفاده شــود.

اســتان چهارمحــال و بختیــاری همزمــان بــا ابــالغ وزارت بهداشــت از تیرمــاه ۱۳۸۲ بــا دســتور ریاســت محتــرم وقــت دانشــگاه آقــای دکتــر 

حســینی اصــل ملــزم بــه فعــال نمــودن واحــد فراهــم آوری عضــو پیونــدی شــد و عمــالً تیــم پیونــد اســتان شــکل گرفــت و کار خــود را بــه 

صــورت رســمی و قانونــی شــروع کــرد و بــه ســرعت بــا فعالیــت مســتمر توانســت جــزء ده مرکــز فعــال فراهــم آوری عضــو در بیــن دانشــگاه 

هــای کشــور مطــرح شــود.گفتنی اســت، اولیــن مــورد رضایــت گیــری و اهــداء عضــو از نوجــوان ۱۷ ســاله لردگانــی در دی مــاه ۱۳۸۲ انجــام 

شــد و نــام مرحــوم ابوطالــب آفرینگان(طهماســبی ) در تاریــخ اهــداء عضــو اســتان ثبــت گردیــد.

مســئول واحــد فراهــم آوری و پیونــد اعضــای دانشــگاه علــوم پزشــکی، خدمــات بهداشــتی و درمانــی چهارمحــال و بختیــاری  ، در خصــوص 

نحــوه هماهنگــی بــرای اهــدای اعضــای بیمــاران مــرگ مغــزی اظهــار داشــت: ضمــن بازدیدهــای حضــوری و انجــام تمــاس تلفنــی روزانــه 

بــا ۷ بخــش ICU فعــال اســتان، بیمــاران بــا هوشــیاری پا�ــن شناســایی مــی شــوند و پــس از ارجــاع بیمــار بــا عنــوان مــرگ مغــزی بــه 

واحــد پیونــد طبــق شــرایط ویــژه و بــا امکانــات تخصصــی پزشــکی خــاص مــورد مــرگ مغــزی بــه ICU مخصــوص نگهــداری در بیمارســتان 

آیــت اهللا کاشــانی منتقــل مــی گــردد و در نهایــت پــس از تائیــد مراحــل نهایــی مــرگ مغــزی کــه بایســتی توســط تیــم مجــرب متشــکل 

از متخصصیــن داخلــی، داخلــی اعصــاب، جراحــی اعصــاب، بیهوشــی و پزشــکی قانونــی صــورت گیــرد و اخــذ رضایــت از خانــواده بیمــار و 

یــا طبــق وصیــت قانونــی، جداســازی عضــو صــورت مــی گیــرد.وی تصریــح کــرد: بــا تــالش و همــت مســئولین دلســوز و بومــی دانشــگاه 

بخــش پیونــد کلیــه از ســال ۱۳۹۳ در طبقــه ســوم بیمارســتان آیــت اهللا کاشــانی شــهرکرد تجهیــز و فعــال شــد وتاکنــون حــدود ۳۰ بیمــار 

مبتــال بــه نارســایی کلیــه در ســال جــاری از بیمــاران مــرگ مغــزی، کلیــه پیونــدی بصــورت رایــگان و اهدائــی دریافــت نمــوده انــد.وی بــا 

بیــان اینکــه،  کلیــه هزینــه هــای پیونــد، اعــم از بســتری و درمــان ایــن بیمــاران تحــت پوشــش صــد در درصــدی بیمــه قــرار دارد افــزود: 

پیونــد کلیــه بــه صــورت رایــگان انجــام و بیمــاران از بیمارســتان ترخیــص مــی گردنــد.

ســیاح خاطــر نشــان کــرد: پیــش از ایــن بیمــاران نیازمنــد پیونــد کلیــه بایســتی بــه اســتان هــای اصفهــان و تهــران و شــیراز مراجعــه 

ــواده و بیمــار تحمیــل مــی نمــود. ــه خان ــی ب ــه هنگفت ــد واقامــت یکماهــه در آن اســتان هــا هزین دن می
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هماهنــگ کننــده تیــم پیونــد اعضــای چهارمحــال و بختیــاری اظهــار داشــت: اعتقــاد تیــم پیونــد آن اســت کــه گیرنــده عضــو را دهنــده عضــو 

تع�ــن مــی کنــد و بــا توجــه بــه انجــام آزمایشــات خونــی و بافتــی بســیار دقیــق کــه انجــام مــی شــود مــی تــوان عضــو پیونــدی را بــه صورت 

هدیــه بــه بیمــار نیازمنــد عضــو پیونــد زد.وی ادامــه داد: متاســفانه اکثــر افــرادی کــه تحــت عنــوان مــرگ مغــزی در بیمارســتان هــای تحــت 

نظرنــد افــراد زیــر ۴۰ ســال هســتند کــه بــه دلیــل حــوادث ترافیکــی ، ســقوط و نــزاع و ... دچــار ضربــه شــدید مغــزی شــده انــد کــه ایــن 

ضربــات منجــر بــه مــرگ مغــزی گردیــده و بــا توجــه بــه فرهنــگ ســازی خوبــی کــه توســط رســانه هــا ، خبرگــزاری هــا، صــدا و ســیما ، جرایــد 

و روابــط عمومــی هــا بــه خصــوص روابــط عمومــی دانشــگاه و تیــم پیونــد صــورت گرفتــه اعتقــاد مــردم اســتان بــه مقــدس بــودن ایــن مهــم 

نهادینــه شــده و نســبت رضایــت بــه اهــداء بــا توجــه بــه جمعیــت زیــر یــک میلیونــی چهارمحــال و بختیــاری، مطلــوب و قابــل قبــول اســت 

و در پنجــم ســال اخیــر جــزء رتبــه هــای اول کشــوری از نظــر اهــداء نســبت بــه جمعیــت بــوده اســت.

وی خاطــر نشــان کــرد: بــه همــت مســئولین محتــرم دانشــگاه و معــاون درمــان و همــکاری مســئولین روابــط عمومــی درمــان و دانشــگاه 

ســاالنه بــه منظــور تجلیــل و تقدیــر از خانــواده هــای اهــداء کننــده عضــو جشــنی تحــت عنــوان جشــن نفــس برگــزار مــی گــردد کــه در ایــن 

گردهمائــی از خانــواده هایــی کــه در طــول ســال گذشــته عزیــز خــود را از دســت داده انــد و اعضــای بــدن آنــان را بــه بیمــاران نیازمنــد عضــو 

هدیــه داده انــد تقدیــر بــه عمــل مــی آیــد در ایــن همایــش کلیــه مســئولین سیاســی و اجتماعــی اســتان و ادارات و خیریــه هــا و .. دعــوت 

مــی شــوند و تعــدادی از بیمــاران گیرنــده عضــو کــه بــه ســالمت برگشــته انــد نیــز حضــور مــی یابنــد.

ســیاح افــزود: شــعار تیــم پیونــد، " کاهــش درد و نجــات بیمــاران نیازمنــد عضــو اســت کــه در صــورت نرســیدن عضــو پیونــدی قــادر بــه ادامــه 

حیــات نیســتند".وی معتقــد اســت، تــالش در جهــت فراهــم آوری عضــو پیونــدی از بیمــاران مــرگ مغــزی و ممانعــت از بــه خــاک ســپردن 

اعضــای بــا ارزش کــه مــی تواننــد جــان بیمــار نیازمنــد عضــو را نجــات دهنــد، کار خداپســندانه اســت و ثــواب و اجــرای و پــاداش آن نــزد 

خداونــد بــزرگ محفــوظ مــی باشــند.

بــه گفتــه وی، از ابتــدای ســال ۱۳۹۶ تاکنــون یعنــی در طــی کمتــر از ۳ مــاه از۹ خانــواده مــرگ مغــزی رضایــت اهــدا عضــو گرفتــه شــده اعضــای 

قابــل پیونــد و مناســب کــه شــامل قلــب، کلیــه، کبــد ، عــروق و نســوج بــوده جداســازی شــده و بیــش از ۲۰ بیمــار نیازمنــد عضــو را از مــرگ 

نجــات داده و بــا دریافــت عضــو پیونــدی بــه زندگــی و حیــات بازگشــته اند.کارشــناس مســئول واحــد فراهــم آوری عضــو پیونــدی دانشــگاه 

علــوم پزشــکی چهارمحــال و بختیــاری افــزود: هومــان جمــال جــو ۲۳ ســاله، زهــرا خالــدی ۲۲ ســاله، رضــا جلیــل مفیــد ۲۴ ســاله، ام کلثــوم 

بهالــو ۵۲ ســاله ، رضــا حســینی ۳۳ ســاله ، محمــد طاهــا بویــر حســنی ۵ ســاله، شــمس علــی پایــش ۶۰ ســاله، کتایــون ســادات حســینی 

بانــوی ۶۳ ســاله ، منیــژه صادقیــان ۶۷ ســاله اهــدا کننــدگان عضــو ۱۳۹۶ چهارمحــال و بختیــاری بــوده انــد.

ســیاح تصریــح کــرد: در طــی حــدود ۱۴ ســال فعالیــت واحــد فراهــم آوری عضــو پیونــدی بــا بیــش از ۳۰۰ خانــواده مــرگ مغــزی مصاحبــه 

گردیــده کــه حــدود  ۱۸۰ خانــواده رضایــت اهــداء عضــو دادنــد و حــدود ۵۰۰ عضــو مناســب جهــت پیونــد بــه بیمــاران نیازمنــد عضــو هدیــه 

گردیــده اســت.
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ارائه خدمات دندانپزشكی در ۱۰ رشته تخصصی در كلینیك دندانپزشكی رسالت 

وب دا؛ مدیــر كلینیــك تخصصــی دندانپزشــكی رســالت، از فراهــم شــدن امــكان ارائــه خدمــات دندانپزشــكی در ۱۰ رشــته تخصصــی در ایــن كلینیــك 

خبــر داد. 

بــه گــزارش وب دا؛ رضــا ســتاری در حاشــیه بازدیــد ریاســت دانشــگاه از ایــن كلینیــك بــه مناســبت روز دندانپزشــك گفــت: هــم اكنــون خدمــات ایــن 

كلینیــك از ســاعت ۸ الــی ۲۰ در دو نوبــت صبــح و عصــر بــه مراجعیــن ارائــه مــی گــردد.وی در ادامــه بــه تاریخچــه راه انــدازی دانشــكده دندانپزشــكی 

در اســتان اشــاره داشــت و افــزود: كلینیــك تخصصــی دندانپزشــكی رســالت از ســال ۱۳۸۹ راه انــدازی و دریافــت موافقــت اصولــی تاســیس دانشــكده 

ــگاه و  ــئولین دانش ــوی مس ــده از س ــام ش ــای انج ــی ه ــات و رایزن ــی اقدام ــزود: در پ ــتاری اف ــا س ــل آمد.رض ــال ۱۳۹۱ بعم ــز از س ــكی نی دندانپزش

بازدیدهایــی كــه توســط دكتــر فاضــل دبیــر وقــت شــورای آمــوزش دندانپزشــكی و تخصصــی در ســال ۱۳۹۱ و بازدیــد دكتــر بیرنــگ و همراهــان وی 

در ســال ۱۳۹۲ انجــام شــد در نهایــت دانشــكده دندانپزشــكی در ســال ۱۳۹۳ راه انــدازی گردیــد.

وی تصریــح كــرد: پذیــرش اولیــن دوره دانشــجویان بــه تعــداد ۱۷ نفــر در ســال ۱۳۹۴ انجــام و بــا تصویــب چــارت دانشــكده در ســال ۱۳۹۵ ســایر 

اقدامــات در راســتای توســعه و ارتقــاء خدمــات در ایــن مجموعــه صــورت گرفت.ســتاری در ادامــه بــه بازدیــد وزیــر بهداشــت در ســال ۱۳۹۵ از ایــن 

كلینیــك اشــاره كــرد و افــزود: همچنــان تــالش هــا بــرای ارتقــاء خدمــات در ایــن كلینیــك در حــال انجــام اســت.به گفتــه وی، در حــال حاضــر ۲۴ 

متخصــص و عضــو هیئــت علمــی در رشــته هــای رادیولــوژی فــك و صــورت، انــدو دانتیكــس، ترمیــم و زیبایــی، پروتزهــای دندانــی، پریــو دانتیكــس، 

جراحــی فــك و صــورت، ارتودانتیكــس، تشــخیص، كــودكان و پاتولــوژی در ایــن كلینیــك مشــغول بــه خدمــت هستند.ســتاری بــا بیــان اینكــه ســعی 

شــده اســت تمامــی امكانــات و تجهیــزات مــورد نیــاز جهــت ارائــه خدمــات تخصصــی در ایــن مركــز فراهــم گــردد افــزود: هــم اكنــون در ۱۱ بخــش 

فعــال كلینیــك حــدود ۲۹ یونیــت موجــود اســت.به گفتــه وی، تاكنــون اقدامــات و هزینــه هــای قابــل توجهــی در حــوزه هــای آموزشــی، درمانــی، 

توســعه و بازســازی فضــای فیزیكــی و تامیــن نیــروی انســانی انجــام شــده اســت كــه تجهیــز ،توســعه و شــروع بــه كار بخشــهای مختلــف از جملــه 

اندودانتیكــس ، جراحــی فــك و صــورت وپاتولــوژی بخشــی از ایــن اقدامــات اســت.وی تصریــح كــرد: طــی ایــن مــدت عــالوه بــر تجهیــز قســمتهای 

آموزشــی تئــوری و عملــی ، بخــش هــای البراتــوار پروتــز و بخــش CSR نیــز تجهیــز شــدند.

ی ارتودنســی، تشــخیص و اتــاق عمل،البراتــوار پروتــز و CSRبازســازی  وی گفــت: در راســتای توســعه و بازســازی فضــای فیزیكــی نیــز فضــای بخش

و تعــداد۴ كالس درس و اتــاق اســاتید نیــز بازســازی و تجهیــز شــد و بخــش آمــوزش عملــی باظرفیــت ۱۰ یونیــت راه انــدازی گردیــد.

وی، از احــداث ســاختمان ســایت كامپیوتــر و ســالن مطالعــه ( كتابخانــه) و بازســازی بخــش اداری و نوســازی نمــای ســاختمان و محوطــه ســازی طــی 

مــاه هــای اخیــر خبــر داد و میــزان اعتبــار هزینــه شــده در ایــن زمینــه را بیــش از ۱.۵ میلیــارد � اعــالم كــرد.وی گفــت: بمنظــور تامیــن نیــروی 

انســانی نیــز ۲۴ متخصــص در قالــب هیئــت علمــی و درمانــی و ۲۷ نیــروی پرســتار دندانپزشــكی و پشــتیبانی و ۱۹ نیــروی اداری و خدماتــی جــذب و 

بــه كارگیــری شــد.مدیر كلینیــك دندانپزشــكی رســالت اظهــار داشــت: ایــن كلینیــك در دو نوبــت صبــح و عصــر در تمامــی ایــام هفتــه بجــز روزهــای 

تعطیــل جهــت آمــاده ارائــه خدمــات بــه هــم اســتانیان عزیــز مــی باشــد.



۴۷۴۷

وب دا؛ مســئول دفتــر نمایندگــی ولــی فقیــه در دانشــگاه علــوم پزشــكی، خدمــات بهداشــتی و درمانــی چهارمحــال و بختیــاری 

گفــت: امــروز بســیج جامعــه پزشــكی در تــالش اســت تــا بــا فراهــم نمــودن دو نعمــت بــزرگ ســالمتی و امنیــت بــه جامعــه 

خدمــت نمایــد.

ــوی در جلســه شــورای مركــزی بســیج جامعــه پزشــكی اســتان  ــزارش وب دا؛ حجــت االســالم و المســلمین حســین مول ــه گ ب

افــزود: ســالمت و امنیــت دو نعمــت بزرگــی اســت كــه انســان در صــورت از دســت دادن هــر یــك از آنهــا مــی توانــد اهمیــت و 

ارزش واقعــی آن را درك كنــد و بســیج جامعــه پزشــكی بــرای تامیــن و حفــظ ایــن دو در تــالش اســت.

وی بــا اشــاره بــه عملكــرد قابــل توجــه بســیج جامعــه پزشــكی در ارائــه خدمــات بهداشــتی و درمانــی افــزود: ایجــاد فرهنــگ 

بســیجی و حفــظ و اســتمرار آن از دیگــر خدمــات بســیج جامعــه پزشــكی اســت كــه منشــاء بــركات بــی شــماری بــرای نظــام 

خواهــد بــود.

وی، تفكــر بســیجی و اقــدام بســیجی ملــت ایــران را عامــل موفقیــت ایــن كشــور در هشــت ســال دفــاع در جنــگ نابرابــر بــا 

كشــوری دانســت كــه توســط تمامــی ابرقدرهــای دنیــا حمایــت مــی شــد.

حجــت االســالم والمســلمین مولــوی تصریــح كــرد: اگــر فرهنــگ بســیجی و روحیــه بســیجی در مســئولین، كاركنــان وجامعــه 

جریــان پیــدا كنــد آن وقــت اســت كــه شــاهد رشــد و شــكوفایی همــه جانبــه كشــور خواهیــم بــود.

معــاون اجرایــی ســپاه قمــر بنــی هاشــم(ع) اســتان نیــز در ادامــه جلســه بــه عملكــرد بســیج در دوره هــای مختلف اشــاره داشــت 

و افــزود: تعــداد شــهیدان بســیجی در دروان هشــت ســال دفــاع مقــدس، حضــور بســیجیان در عرصــه هــای جهــاد و ســازندگی 

همــواره مشــهود بــوده اســت.

سرهنگ مرادی افزود: امروز كه جنگ نرم كشور را بشدت تهدید می كند بسیج در خط مقدم این جبهه قرار دارد.

ــه اینكــه مــردم  ــم ب ــا عل ــزود: دشــمن ب ــرد و اف ــوان ك وی، جــدا كــردن مــردم از پیكــره نظــام را از اهــداف شــوم دشــمنان عن

پیشــتوانه نظــام هســتند ایــن هــدف را بــه اشــكال مختلــف از جملــه بــكار گیــری شــبكه هــای مجــازی و اجتماعــی دنبــال مــی 

كنــد.

ســرهنگ مــرادی در پایــان اظهــار داشــت: بســیج بعنــوان نهــاد مردمــی و انقالبــی بایــد بــا امیــد بخشــی بــه مــردم در راســتای 

پیشــبرد اهــداف نظــام مقــدس جمهــوری اســالمی ایــران گام بــردارد.

عملكرد بسیج جامعه پزشكی در سال ۹۵ تشریح شد



۴۸ ۴۸

وب دا؛ سرپرســت دانشــگاه علــوم پزشــكی، خدمــات بهداشــتی و درمانــی چهارمحــال و بختیــاری در جلســه شــورای مركــزی بســیج جامعــه 

پزشــكی ضمــن آرزوی قبولــی طاعــات و عبــادات روزه داران در مــاه پــر فیــض رمضــان گفــت: همــراه بســیج بــوده و خــود را فرزنــد ایــن نهــاد 

مقــدس و مردمــی مــی دانیــم.

بــه گــزارش وب دا؛ دكتــر ارســالن خالــدی فــر افــزود: وظیفــه ارائــه دهنــدگان خدمــات درحــوزه ســالمت را خطیــر دانســت و اظهــار داشــت: اگــر 

مــردم نبودنــد فرصتــی بــرای حضــور مســئولین در عرصــه خدمــت رســانی فراهــم نمــی شــد لــذا بایــد بــا تمــام تــوان و جدیــت بــرای خدمــت 

بــه نظــام و مــردم تــالش كــرد.

وی خاطــر نشــان كــرد: تامیــن وحفــظ ســالمت جامعــه نیازمنــد مشــاركت و همــكاری بیــن بخشــی و همــه جانبــه تمامــی دســتگاه هــا و نهــاد 

هــا چــه در بخــش دولتــی و چــه بخــش خصوصــی اســت و مــردم حلقــه اصلــی و ركــن اساســی ایــن چرخــه ســالمتی هســتند.

وی گفــت: امیــد اســت بــا بهــره گیــری از تمامــی ظرفیــت هــا و پتانســیل هــای موجــود و ایجــاد انگیــزه و روحیــه جهــادی شــاهد رشــد و 

پیشــرفت هرچــه بیشــتر كشــور عزیزمــان باشــیم.دكتر خالــدی فــر در ادامــه، بســیج جامعــه پزشــكی را از جملــه ســازمان هایــی برشــمرد كــه 

بــا ترویــج روحیــه جهــادی گام هــای موثــری در راســتای تامیــن، حفــظ و ارتقــاء ســالمت جامعــه برداشــته است.سرپرســت دانشــگاه علــوم 

پزشــكی اســتان گفــت: ایــن ســازمان بــا حضــور فعــال در عرصــه هــای مختلــف اجتماعــی، فرهنگــی و اقتصــادی خدمــات شــایانی بــه نظــام 

ارائــه نمــوده اســت.

وی تصریــح كــرد: بســیج جامعــه پزشــكی بــا حركــت در دو محــور فراهــم نمــودن امــكان ارائــه خدمــات بهداشــتی، درمانــی، آموزشــی و ترویــج 

روحیــه و تفكــر بســیجی بــه چــاره اندیشــی بــرای مشــكالت حــوزه ســالمت پرداختــه اســت.

دكتــر خالــدی فــر افــزود: در شــرایط كنونــی كشــور تقویــت روحیــه جهــادی و تقویــت بــاور و اعتقــادات و تاكیــد بــر ارزش هــای نظــام و حفــظ 

روحیــه ایثــار و گذشــت در پیشــبرد اهــداف و انجــام وظیفــه خطیــر و ســنگین خدمتگــزاران در حــوزه ســالمت بســیار راه گشــا و مثمــر ثمــر 

خواهــد بــود كــه بســیج جامعــه پزشــكی بــه خوبــی در ایــن حــوزه نیــز ورود پیــدا كــرده اســت.

دكتــر خالــدی فــر در ادامــه از زحمــات ســرهنگ مهــراب شــفیعی تقدیــر و بــرای همــكاری و حمایــت همــه جانبــه از برنامــه هــای بســیج جامعــه 

پزشــكی در زمــان مســئولیت دكتــر مهیــن غفــاری اعــالم آمادگــی نمــود و بــرای وی آرزوی موفقیــت و توفیــق روز افــزون نمــود.

وب دا؛ سرپرســت جدیــد بســیج جامعــه پزشــكی چهارمحــال و بختیــاری در تشــریح عملكــرد ایــن ســازمان در ســال گذشــته گفــت: عمــده 

فعالیــت هــا در حــوزه امــداد و درمــان، فرهنگــی، پژوهشــی و ارائــه خدمــات بهداشــتی برنامــه ریــزی و اجــرا گردیــد.

بــه گــزارش وب دا؛ دكتــر مهیــن غفــاری، بــا اشــاره بــه فرمایــش مقــام معظــم رهبــری مبنــی بــر اهمیــت ســالمتی در تمامــی محورهــا حتــی 

عــروج انســان افــزود: فعالیــت هــای ســازمان در حــوزه امــداد و درمــان بــا محوریــت اعــزام تیــم هــای بهداشــتی، درمانــی و آموزشــی بــه 

مناطــق محــروم اســتان برنامــه ریــزی شــده اســت.

بــه گفتــه وی، برپایــی بیمارســتان ثابــت و ســیار صحرایــی، برپایــی خیمــه هــای ســالمت در مصلــی و مســاجد و ســنجش ســالمت نمازگــزاران 

و اعــزام تیــم هــای تــك تخصصــی و چنــد تخصصــی و كارشناســان بهداشــتی بــه مناطــق محــروم اســتان از دیگــر اولویــت هــای كاری بســیج 

ــون هــای بســیج جامعــه پزشــكی در  ــه تشــریح عملكــرد كان ــوده اســت.وی در ادامــه ب ــه مــردم ب ــرای خدمــت رســانی ب جامعــه پزشــكی ب

شهرســتان هــای تابعــه پرداخــت و افــزود: در ایــن میــان شــبكه هــای نوپــای بــن و ســامان همــكاری خوبــی بــا ســازمان داشــته و عملكــرد 

خوبــی ارائــه نمــوده انــد.

دكتــر غفــاری، اعــزام تیــم هــای بهداشــتی، درمانــی و آموزشــی بــه مناطــق دور دســت و كمتــر برخــوردار، برپایــی بیمارســتان هــای صحرایــی، 

ــات  ــه خدم ــع بســته هــای آموزشــی و ارائ ــی و تفریحــی، توزی ــد مســاجد و مــكان هــای زیارت ــات در محــل هــای تجمعــی مانن ــه خدم ارائ

مشــاوره ای رایــگان را از دیگــر خدمــات ارائــه شــده در قالــب بســته هــای خدمتــی بســیج جامعــه پزشــكی عنــوان كــرد.

وی افــزود: ضمــن تقدیــر از تــالش تمامــی شــبكه و مراكــز تابعــه، شــبكه بهداشــت و درمــان شهرســتان هــای كیــار، لــردگان،  اردل، شــهركرد ، 

بروجن،فارســان ،كوهرنــگ و بیمارســتان آیــت اهللا كاشــانی طــی یكســال گذشــته عملكــرد قابــل توجهــی ارائــه نمــوده انــد.

سرپرســت جدیــد بســیج جامعــه پزشــكی اســتان گفــت: در حــوزه فرهنگــی نیــز، اقداماتــی ماننــد دیــدار بــا خانــواده شــهدا ، تشــكیل جلســات 

حلقــه صالحیــن و برگــزاری برنامــه هــای متنــوع در مناســبت هــای مختلــف ماننــده پیــاده روی خانوادگــی صــورت گرفتــه اســت.

دكتــر غفــاری گفــت: پژوهــش انجــام شــده در حــوزه لــرزه خیــزی و ارزیابــی خطــر پذیــری لــرزه شــهر شــهركرد و تحــول در ســیمای ســالمت 

اســتان چهارمحــال وبختیــاری نیــز از اقدامــات انجــام شــده در حــوزه پژوهشــی بــوده اســت.

بــه گفتــه وی، تــا كنــون مقــاالت معتبــر و كاربــردی متعــددی از نتایــج اقدامــات صــورت گرفتــه در همایــش هــای بیــن المللــی ارائــه و پذیرفتــه 

شــده اســت كــه هــر كــدام مــی توانــد مبنــای خوبــی بــرای برنامــه ریــزی هــای كالن در حــوزه ســالمت اســتان قــرار گیــرد.

گفتنــی اســت، در جلســه شــورای مركــز بســیج جامعــه پزشــكی كــه مــورخ ۹۶/۳/۱۰ در دفتــر سرپرســت دانشــگاه علــوم پزشــكی شــهركرد برگــزار 

شــد از خدمــات ســرهنگ مهــراب شــفیعی تقدیــر و دكتــر مهیــن غفــاری بعنــوان سرپرســت بســیج جامعــه پزشــكی اســتان معرفــی شــد.

همراه با بسیج بوده و خود را فرزند این نهاد مقدس و مردمی می دانیم

عملكرد بسیج جامعه پزشكی در سال ۹۵ تشریح شد



۴۹

وب دا؛ سرپرســت ســازمان بســیج جامعــه پزشــكی 

ــالمت  ــای س ــتگاه ه ــی ایس ــاری ،  از برپای ــال و بختی چهارمح

بســیج جامعــه پزشــكی اســتان بــه مناســبت شــب هــای قــدر خبــر 

ــات  ــور خدم ــه منظ ــزود: ب ــاری اف ــن غف ــر مهی ــزارش وب دا؛ دكت ــه گ داد.ب

رســانی بــه روزه داران در شــب هــای قــدر،  ایســتگاه هــای ســالمت بــا حضــور 

ــر  ــب سراس ــاجد منتخ ــی و مس ــی در مصل ــتی، درمانی و آموزش ــای بهداش ــم ه تی

اســتان توســط كانــون هــای بســیج جامعــه پزشــكی برپــا مــی شــود.وی در خصــوص 

جزئیــات ایــن خبــر تصریــح كــرد: در بیســت و یكمیــن شــب از مــاه پــر فیــض رمضــان، 

ــن و مســجد امــام حســین (ع)  ــرآن شــهر ب ــون ق ــی بروجن، كان ــم هــا در مصل ــن تی ای

ــر (ع) باباحیــدر مســتقر مــی شــوند.دكتر غفــاری  ــن جعف فارســان و مســجد موســی ب

تصریــح كــرد: كانــون هــای بســیج جامعــه پزشــكی شهرســتان هــای كیــار و بروجــن 

نیــز در نوزدهمیــن شــب از مــاه مبــارك رمضــان،  در مســجد امــام حســین (ع) شــلمزار 

ــد. ــه نمودن ــات ارائ ــده داران خدم ــب زن ــه ش ــن، ب ــی بروج ــع مدن ــجد جام و  مس

سرپرســت ســازمان بســیج جامعــه پزشــكی اســتان گفــت: تیــم هــای مذكــور در 

ــزرگ  ــی ب ــا(ع) لردگان، مصل ــام رض ــجد ام ــان در مس ــارك رمض ــاه مب ۲۳ م

امــام خمینــی (ره) شــهركرد حضــور خواهنــد یافت.دكتــر غفــاری تصریــح 

كــرد: ایــن تیــم هــا در زمــان برگــزاری مراســم احیــای شــب هــای 

قــدر بــا اســتقرار در محــل هــای مذكــور نســبت بــه ســنجش 

ــاوره ای و  ــات مش ــه خدم ــان و ارائ ــالمت متقاضی س

آموزشــی رایــگان بــه شــب زنــده داران اقدام 

یند. می

وب دا؛ سرپرســت ســازمان بســیج جامعــه پزشــكی چهارمحــال 

ــی و  ــی، آموزش ــتی، درمان ــای بهداش ــم ه ــزام تی ــاری، از اع و بختی

ــرتنگ  ــرده و س ــره م ــایری ب ــق عش ــه مناط ــازمان ب ــن س ــی ای فرهنگ

محمــود.از توابــع بخــش ناغــان شهرســتان كیــار خبــر داد: بــه گــزارش وب 

دا؛ دكتــر مهیــن غفــاری افــزود: كانــون بســیج جامعــه پزشــكی مركــز بهداشــت 

كیــار بــه مناســبت ســالگرد ارتحــال ملكوتــی امــام خمینــی(ره) در هجدهمیــن روز 

ــی  ــی و آموزش ــتی، درمان ــای بهداش ــم ه ــزام تی ــه اع ــبت ب ــاری نس ــاه ج از خردادم

فرهنگــی بــه منظــور ارائــه خدمــات رایــگان بــه مــردم منطقــه مذكــور اقــدام نمــوده 

ــب  ــاری ت ــوار عشــایر در خصــوص بیم ــزام ۵۰ خان ــن اع ــه وی، طــی ای اســت.به گفت

ــد  ــت نمودن ــره دریاف ــه چه ــره ب ــای چه ــوزش ه ــو آم ــه كنگ ــده كریم ــزی دهن خونری

ــاری،  ــدند.دكتر غف ــت ش ــم ویزی ــك تی ــط پزش ــاران توس ــر از بیم ــداد ۶۵ نف و تع

ــون  ــت میلی ــر هش ــغ ب ــاران را بال ــرای بیم ــده ب ــز ش ــی تجوی ــالم داروی ــه اق هزین

ریــال اعــالم كــرد. سرپرســت ســازمان بســیج جامعــه پزشــكی در پایــان خاطــر 

ــوردار  ــر برخ ــروم و كمت ــق مح ــه مناط ــی ب ــای اعزام ــم ه ــرد: تی ــان ك نش

اســتان معمــوالً شــامل: پزشــك،  پرســتار، بهیــار وكارشناســان مبــارزه بــا 

شــند كــه ضمــن ارائــه خدمــات بهداشــتی و درمانــی  بیماریهــا می

ــز  ی رایــگان نی و آمــوزش گــروه هــدف، خدمــات مشــاوره

جهــت متقاضیــان ارائــه می

برپایی ایستگاه های سالمت 

بسیج جامعه پزشكی استان به 

مناسبت شب های قدر

ارائه خدمات رایگان بسیج جامعه 

پزشكی استان به مردم مناطق عشایری 

بره مرده و سرتنگ محمود 
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مجمــع خیریــن ســالمت اســتان چهارمحــال و بختیــاری، بــا انگیــزه تجلــی مبانــی واالی انســان دوســتی و بــا توجــه بــه ســنت مرضیــه الهــی 

و ائمــه اطهــار علیهــم الســالم و بهــره گیــری از توانمنــدی هــای مــادی و معنــوی خیریــن و تشــویق و ترغیــب توانگــران و نیــک اندیشــان در 

گســترش امــور بهداشــت و درمــان، بــا عنایــت بــه مشــروعیت قانونــی جمعیــت هــا و انجمــن هــا در راســتای سیاســت هــای کلــی نظــام 

و موسســه ای مــردم نهــاد و غیــر دولتــی و داوطلبانــه(NGO)  ایــن مجمــع بــا هــدف فراهــم آوری تعامــل اندیشــه و امــکان شناســایی و 

ســاماندهی و جلــب یــاری خیریــن در ۱۵ مهرمــاه ۱۳۸۶ مصــادف بــا بیســت و پنجــم رمضــان ۱۴۲۸ هجــری قمــری تاســیس و بــه شــماره ۲۸۳ 

ثبــت گردیــده اســت. 

اعضــای هیئــت مدیــره مجمــع خیریــن ســالمت ایــن اســتان بعنــوان عضــو کوچکــی از جامعــه بــزرگ ملــت ایــران اســالمی بــه تبعیت از ســیره 

اهــل بیــت علیهــم الســالم و آمــوزه ای دینــی و قرآنــی از دیربــاز همــواره در عمــل بــه کارهــای خیــر پیــش قــدم و بــا ســبقت از یکدیگــر بــه 

یــاری نیازمنــدان شــتافته انــد.

وجــود هــزاران موسســه خیریــه در زمینــه هــای مختلــف و بــه ویــژه کمــک بــه توســعه مراکــز بهداشــتی و درمانــی و ... بهتریــن نشــانه اســت 

کــه نیــک اندیشــان و خیریــن بــی ادعــا چــراغ کارهــای خیــر را هــر روز پــر فــروغ تــر مــی کننــد. بنابریــان ارتبــاط میــان دســتان نیازمنــد و 

دســتانی کــه بــرای یــاری گشــوده شــده اســت را وظیفــه ای الزم در ایــن راســتا تشــخیص داده و بــه انجامــش کمــر همــت بســته انــد تــا بــا 

بهــره گیــری از فرهنــگ غنــی اســالمی، حــس نــوع دوســتی و احســاس مســئولیت اجتماعــی، مشــارکت هــای مردمــی در حــوزه بهداشــت و 

درمــان را ســازماندهی و هــر روز شــاهد حجــم عظیــم تــری از ایــن مشــارکت هــا کــه از مبانــی پیشــرفت و توســعه اســت باشــند. 

بــه همیــن منظــور، بســتر ســازی  و کمــک در جهــت حفــظ و ارتقــاء  بهداشــت و ســالمت جامعــه، تقویــت اعتمــاد عمومــی و بهــره گیــری 

از توانمنــدی هــای مــادی و معنــوی خیریــن و نیــک اندیشــان در گســترش امــور بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی و هدایــت اصلــی و 

ســاماندهی کمــک هــا و مشــارکت هــای مردمــی در تامیــن نیازهــای بهداشــتی، درمانــی و آمــوزش پزشــکی بعنــوان اهــداف مجمــع تعریــف 

ــن در  ــورای خیری ــدازی ش ــهرکرد و راه ان ــتان در ش ــالمت اس ــن س ــع خیری ــزی مجم ــتاد مرک ــامل: س ــکیالت آن ش ــکیل ارکان و تش ــا تش و ب

شهرســتان هــای تابعــه بــر حســب نیــاز و تع�ــن اعضــای هیئــت امنــا بــه عنــوان عالــی تریــن مرجــع تصمیــم گیــری و هیئــت مدیــره و 

واگــذار نمــودن وظایــف و اختیــارات در چارچــوب اساســنامه مربوطــه بــه اعضــای آن و معرفــی مدیــر عامــل، باالتریــن مقــام اجرائــی مجمــع 

جهــت فعالیــت وی در حــدود اختیاراتــی از ســوی هیئــت مدیریــه و اساســنامه در اســرع وقــت صــورت گرفــت.

گــزارش هــای آمــاری مجمــع خیریــن ســالمت اســتان چهارمحــال و بختیــاری منتهــی بــه بهــار ســال ۱۳۹۶ بیانگــر حضــور فعــال و پــور شــور 

خیریــن محتــرم در ارائــه انــواع خدمــات گوناگــون در راســتای حفــظ و ارتقــاء  بهداشــت و ســالمت جامعــه بویــژه مشــارکت در عمــران بیــش 

از ۱۴۳ بــاf واحــد بهداشــتی ، درمانــی، اداری و آموزشــی بــا زیربنــای قریــب بــه ۵۸۰۰۰ متــر مربــع شــامل :     

۱۱ بــاب کلینیــک تخصصــی،  ۲۶ بــاب مرکــز بهداشــتی و درمانــی، ۵۲ بــای خانــه بهداشــت،  ۱۶ بــاب پایــگاه اورژانــس و فوریــت هــای پزشــکی 

ــز  ــاب مرک ــورزی ،  ۲ ب ــگاه به ــاب آموزش ــل از ازدواج، ۲ ب ــاوره قب ــز مش ــاب مرک ــی، ۳ ب ــخیص طب ــگاه تش ــاب آزمایش ــام،  ۴ ب ــز پی ۱۱۵ و مرک

تســهیالت زایمانــی، ۱۹ بــاب خانــه پزشــک، ۲ بــاب خانــه ســرایداری، ۳ پانســیون کارکنــان و خوابــگاه بهــورزی، ۲ بــاب پارکینــگ و ۱ بــاب ســالن 

اجتماعــات و تامیــن ۲۴۲ قلــم تجهیــزات پزشــکی و غیــر پزشــکی از جملــه ۱ دســتگاه خــودرو ســواری و ۱ دســتگاه آمبوالنــس ، ۲۴ دســتگاه 

دیالیــز RO ویــژه بخــش پیونــد کلیــه و ۶۵۰۰۰ متــر مربــع زمیــن مــی باشــد.

نــگاه اجمالــی بــه فعالیــت هــای مجمــع خیریــن در ســال ۱۳۹۵ روایتگــر تصویــری روشــن از آغــاز عملیــات احــداث تعــداد قابــل توجهــی از 

ــرداری،  تجلیــل و تکریــم از خیریــن حــوزه ســالمت و انعقــاد  پــروژه هــای عمرانــی جدیــد،  تحویــل و افتتــاح پــروژه هــای آمــده بهــره ب

تفاهــم نامــه هــای جدیــد مــی باشــد.

از جملــه پــروژه هایــی کــه طــی ســال گذشــته مــورد بهــره بــرداری قــرار گرفتــه شــامل: پایــگاه اورژانــس و فوریــت هــای پزشــکی 

شــادروان ســلمان براتــی، درمانــگاه و اورژانــس فوریــت هــای پزشــکی ۱۱۵ شــادروانان حــاج عبدالرحیــم نــادری دهکردی، مرکــز 

مدیریــت حــوادث و فوریــت هــای پزشــکی ۱۱۵ شــادروانان رئیســی و احمدیــان دهکــردی در دو طبقــه و پایــگاه اورژانــس 

و فوریــت هــای پزشــکی ۱۱۵ شــهدای فتاحــی اســت.
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آزمایشــگاه و مرکــز مشــاوره قبــل از ازدواج شــادروانان حــاج عباســعلی زمانــی و حجایــه خانــم بتــول ســعیدی در شهرســتان بروجــن، مرکــز 

بهداشــتی درمانــی شــادروانان مســعود لطفــی و ره جــوی وصــال مینــا ربیعــی شــهر فرادنبه، مجموعــه مرکــز بهداشــتی و درمانــی و آزمایشــگاه 

ــید  ــادروانان س ــت ش ــه بهداش ــتان اردل، خان ــا(ع) شهرس ــام رض ــرت ام ــتان حض ــاص بیمارس ــاران خ ــک بیم ــی لردگان، کلینی ــخیص طب تش

یعقــوب حســینی روســتای مصطفــی آباد، کلینیــک بیمــاران خــاص حاجیــه خانــم شــاهزاده خســروی بیمارســتان هــای شــهدای لــردگان، خانــه 

بهداشــت روســتای قلعــه تک، خانــه بهداشــت شــادروانان دکتــر ســید امیــر میرباقــری روســتای قلعــه درویــش اردل، خانــه بهداشــت شــادروان 

ــاد ســراب شهرســتان  ــد اب ــدی روســتای امی ــی عب ــه بهداشــت شــادروانان حــاج قربانعل ــی روســتای ازادگان، خان ــر شــمس الهدای ــی اکب عل

فارســان، خانــه بهداشــت شــادروان منــور روحــی وســتای دیمــه شهرســتان کوهرنــگ، خانــه بهداشــت احمــد طالچیــان روســتای گــردو علیــا 

شهرســتان کوهرنــگ، خانــه بهداشــت شــادروان حــاج حبیــب ا.. مفیــد روســتای کــرف شهرســتان لــردگان، خانــه بهداشــت شــادروان حــاج 

ــه بهداشــت شــادروان حــاج حســین ســعید طهرانــی روســتای حســن دهنــو  احمــد طالچیــان روســتای شــاه نجــف شهرســتان لردگان، خان

شهرســتان لــردگان، خانــه بهداشــت شــادروان دکتــر ســید امیــر میرباقــری روســتای ده صحــرا شهرســتان لــردگان، از دیگــر پــروژه هــای اســت 

کــه در ســال ۱۳۹۵ در اســتان مــورد بهــره بــرداری قــرار گرفتــه اســت.

در ایــن میــان کلنــگ زنــی مجموعــه مرکــز آزمایشــگاه مرکــزی، مرکــز دیالیــز، کلینیــک دندانپزشــکی و مرکــز مشــاوره قبــل از ازدواج شــادروان 

ــع  ــات جام ــلمزار، مرکز خدم ــی در ش ــم خدابخش ــادروان جاس ــکی ۱۱۵ ش ــای پزش ــت ه ــوادث و فوری ــت ح ــز مدیری ــی، مرک ــم خدابخش جاس

ســالمت بــروم پهنــه در شــهرکرد، مرکــز خدمــات جامــع ســالمت شــبانه روزی ســودجان و پایــگاه اورژانــس و فوریــت هــای پزشــکی بیــن 

جــاده ای ســودجان در ســال گذشــته و بهــره بــرداری از ایــن پــروژه هــا در ســال هــای آتــی ضمــن حرکــت در راســتای تحقــق اهــداف نظــام 

ســالمت مــی توانــد گامــی بــرای تحــول در ســیمای ســالمت اســتان باشــد.   

از اتفاقــات نــادر و بســیار میمــون در ســال ۱۳۹۵ کــه بــه دســت خیریــن نیــک اندیــش حــوزه ســالمت در اســتان رقــم خــورد، انعقــاد ســه 

تفاهــم نامــه در هــر مــاه یــا بــه عبارتــی هــر ۱۰ روز یــک تفاهــم نامــه بــا خیریــن محتــرم و بهــره گیــری از مشــارکت آنــان در احــداث ۳۶ بــاب 

مرکــز بهداشــتی درمانــی بــا زیربنــای ۱۵هــزار و ۳۵۰ متــر مربــع مــی باشــد.

ایــن تفاهــم نامــه هــا شــامل: کلینیــک فــوق تخصصــی بــا اولویــت چشــم پزشــکی شــهرکرد،  کلینیــک ویــژه بیمــاران خــاص و صعــب العــالج 

ــگاه  ــز مدیریــت حــوادث و پای ــاد، مرک ــاد ، اســد آب ــر آب ــا، کاهکــش، مارکــده، دســتگرد،  دزک، امی ــه بهداشــت روســتاهای پهن بروجــن، خان

اورژانــس و فوریــت هــای پزشــکی ۱۱۵ شــهری لــردگان،  پایــگاه هــای اورژانــس و فوریــت هــای پزشــکی ۱۱۵ ارمنــد، پایــگاه بیــن جــاده ای 

ســودجان، پایــگاه هــای اورژانــس و فوریــت هــای پزشــکی ۱۱۵ باباحیــدر، میرآبــاد شــهرکرد، هفشــجان و پایــگاه بیــن جــاده ای چغاخــور، 

مرکــز مدیریــت حــوادث و پایــگاه اورژانــس و فوریــت هــای پزشــکی ۱۱۵ شــلمزار، پایــگاه هــای بهداشــتی مســجد جامــع شــهرکرد و روســتای 

ســینی،  مراکــز خدمــات جامــع ســالمت شــهری شــبانه روزی ســودجان، بــروم پهنــه شــهرکرد،  میرآبــاد شــهرکرد،  فرخشهر، آزمایشــگاه تشــخیص 

طبــی و  مرکــز مشــاوره قبــل از ازدواج شــلمزار،  مرکــز دیالیــز و کلینیــک دندانپزشــکی ایــن شــهر ، اقامتــگاه همــراه بیمــار،  پانســیون پزشــک 

روســتای کاهکــش، پانســیون پزشــک مرکــز ســودجان، ۵ بــاب پانســیون پزشــک در فرخشــهر،  آموزشــکده بهــورزی فرخشــهر مــی باشــند.

در ســال گذشــته ضمــن ادامــه ســاخت پــروژه هــای  مرکــز خدمــات جامــع ســالمت شــبانه روزی درجــه یــک حضــرت خاتــم االنبیــاء (ص) 

بازفــت، مجموعــه مرکــز خدمــات جامــع ســالمت، پایــگاه اورژانــس ۱۱۵ و مرکــز مدیریــت حــوادث امــام ســجاد(ع) بروجــن، کلینیــک بیمــاران 

خــاص و صعــب العــالج شــهرکرد، مجموعــه مرکــز خدمــات جامــع ســالمت ، آزمایشــگاه ، مرکــز مشــاوره و ســالن اجتماعــات فارســان و پایــگاه 

اورژانــس بیــن جــاده ای ســیف آبــاد شــروع شــده در ســال هــای قبــل،  پــروژه پایــگاه بهداشــتی دکتــر کریــم هوشــمند شــهرکرد، مجموعــه 

مرکــز بهداشــتی درمانــی و کلینیــک دندانپزشــکی حضــرت فاطمــه زهــرا(س) بروجــن نیــز تکمیــل گردیــد.

مدیــر عامــل مجمــع خیریــن ســالمت چهارمحــال و بختیــاری بــا اشــاره بــه تمامــی اقدامــات ذکــر شــده در ســطوح فــوق ضمــن تقدیــر از 

خیریــن نیــک اندیــش و حامیــان ایــن مجمــع اظهــار داشــت: موسســه مــردم نهــاد، غیــر دولتــی، غیــر انتفاعــی و داوطلبانــه خیریــن ســالمت 

اســتان واقــع در بلــوار آیــت ا... کاشــانی ســتاد دانشــگاه علــوم پزشــکی جهــت دریافــت هرگونــه کمــک نقــدی از ســوی عالقــه منــدان اعــالم 

آمادگــی مــی نمایــد. 

عبــاس قــادری افــزود: شــماره حســاب جــاری همــراه : ۸۲۰۱۳۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۱۰۱۰۱۰۰۰۰IR نــزد بانــک رفــاه شــعبه علــوم پزشــکی جهــت واریــز کمــک 

هــای نقــدی شــما عزیــزان در نظــر گرفتــه شــده اســت.

وی تصریــح کــرد:  همچنیــن عالقــه منــدان جهــت آشــنایی بیشــتر بــا مجمــع خیریــن ســالمت اســتان مــی تواننــد بــه ســایت ایــن مجمــع 

بــه آدرس: WWW.KH-SALAMAT-CH.IR مراجعــه نماینــد.
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وب دا؛ مدیــر عامــل مجمــع خیریــن ســالمت اســتان چهارمحــال و بختیــاری، 

 از انعقــاد تفاهــم نامــه احــداث كلینیــك فــوق تخصصــی بــا اولویت چشــم پزشــكی 

در مركــز اســتان خبــر داد.

ــر رئیســی  ــا مشــاركت وراث شــادروانان رحمــت اهللا فتحــی و پریچه ــك ب ــن كلینی ــزود: ای ــادری اف ــاس ق ــزارش وب دا؛ عب ــه گ ب

ــردد. ــوار هواشناســی احــداث مــی گ ــب بل ــوم پزشــكی جن ــع شــرقی ســتاد دانشــگاه عل دهكــردی در ضل

وی، اعتبــار پیــش بینــی شــده بــرای احــداث ایــن پــروژه را پنجــاه میلیــارد ریــال اعــالم كــرد و افــزود: ۵۰ درصــد ایــن هزینــه از 

ســوی خیــر و مابقــی توســط دانشــگاه علــوم پزشــكی تامیــن مــی گــردد.

مدیــر عامــل مجمــع خیریــن ســالمت اســتان گفــت: كلنــگ ایــن پــروژه خیــری در هفتــه ســالمت بــه زمیــن زده خواهــد شــد و 

در صــورت تامیــن اعتبــارات ایــن پــروژه تــا دو ســال آینــده بــه بهــره بــرداری خواهــد رســید.

قــادری، بــا اشــاره بــه حجــم بــاالی مراجعــات بــه پلــی كلینیــك تخصصــی و فــوق تخصصــی امــام علــی(ع) و كلینیــك تخصصــی 

حضــرت رســول اكــرم(ص) ابــراز امیــدواری كــرد: بــا احــداث ســومین كلینیــك تخصصــی بــا زیربنــای بیــش از پنــج هــزار متــر 

مربــع در مركــز اســتان شــاهد تســریع امــور درمانــی مراجعیــن باشــیم.

بــه گفتــه وی، مجمــع خیریــن ســالمت اســتان بطــور میانگیــن ماهانــه یــك جلســه بــا حضــور اعضــای هیــات مدیــره تشــكیل 

كــه از جملــه دســتاوردهای ایــن جلســات انعقــاد ۳۶ تفاهــم نامــه بــا خیریــن در راســتای احــداث مراكــز بهداشــتی و درمانــی طــی 

یــك ســال گذشــته بــوده اســت.

تفاهم نامه كلینیك فوق تخصصی با اولویت چشم پزشكی منعقد گردید



۵۳

وب دا؛همزمــان بــا گرامیداشــت ســوم خــرداد مراســم عطرافشــانی و غبــار روبــی 

مــزار شــهدای گمنــام تپــه نورالشــهدا برگــزار شــد.

ــهر،  ــح خرمش ــالروز فت ــاه و س ــومین روز از خردادم ــا س ــان ب ــزارش وب دا؛ همزم ــه گ ب

ــور  ــا حض ــانی ب ــه كاش ــت ال ــتان آی ــهركرد و بیمارس ــتان ش ــت شهرس ــز بهداش ــان مرك كاركن

در جــوار قبــور شــهدای گمنــام هشــت ســال دفــاع مقــدس تپــه نورالشــهدا بــه مقــام شــامخ 

ــد. ــرام كردن ــهدا ادای احت ش

ایــن آ�ــن كــه بــا حضــور سرپرســت و معــاون بهداشــتی مركــز بهداشــت شهرســتان شــهركرد، 

كاركنــان ایــن مركــز، مدیــر مركــز روابــط عمومــی دانشــگاه، مســئولین و مدیــران بیمارســتان 

ــا آرمــان هــای  ــار دیگــر ب ــه كاشــانی برگــزار شــد، حاضــران ضمــن قرائــت فاتحــه ب آیــت ال

شــهدا و امــام راحــل (ره) تجدیــد میثــاق كــرده و بــر حفــظ ارزش هــا و دســتاوردهای انقــالب 

اســالمی تاكیــد كردنــد.

حاضریــن در ایــن مراســم، بــا غبــار روبــی گلــزار شــهدای گمنــام ، یــاد و خاطــره جانفشــانی 

هــای شــهدای هشــت ســال دفــاع مقــدس را گرامــی داشــتند.

همزمان با سالروز فتح خرمشهر،  قبور شهدای گمنام

 تپه نورالشهدا عطرافشانی شد



۵۴ ۵۴

وب دا؛ سرپرســت شــبكه بهداشــت و درمــان شهرســتان اردل گفــت: مراكــز خدمــات جامــع ســالمت شهرســتان 

اردل در ایــام نــوروز امســال بــه حــدود هفــت هــزار و ۵۰۰ مراجعــه كننــده خدمــت ارائــه نمودنــد. 

بــه گــزارش وب دا؛ اســماعیل امیــدی افــزود: ایــن مراجعیــن از تاریــخ ۲۵ اســفند ۹۵ لغایــت ۱۵ فروردیــن ۹۶ بــا 

مراجعــه بــه مراكــز خدمــات جامــع ســالمت از حــدود ۱۹ هــزار خدمــات بهداشــتی درمانــی بهــره منــد شــده انــد. 

وی بــا بیــان اینكــه، ایــن آمــار نســبت بــه ســال گذشــته حــدود ۱۰ درصــد افزایــش داشــته اســت افــزود: برنامــه 

ریــزی جهــت خدمــات بهداشــتی درمانــی شایســته بــه مــردم ، مســافرین و گردشــگران در ایــام نــوروز ۹۶ را از اول 

بهمــن مــاه ســال ۹۵ بــا برگــزاری جلســات بیــن بخشــی و درون بخشــی صــورت گرفــت.

ــه  ــاران تع�ــن شــدند ك ــز كشــیك در مناطــق پشــتكوه ،میانكــوه و دین ــل ۳مرك ــام تعطی ــه وی ، در ای ــه گفت ب

خدمــات رســانی در ایــن مناطــق بــا حضــور پزشــك ، پرســتار ، مســئول پذیــرش ، داروخانــه و راننــده بــه صــورت 

شــبانه روزی بــه مــردم ارایــه مــی شــد و در ایــام غیــر تعطیــل نیــز كلیــه مراكــز كشــیك و غیــر كشــیك هماننــد 

روال عــادی بــه كار خــود ادامــه دادنــد.

امیــدی تصریــح كــرد: ایــن خدمــات شــامل : ۷هــزارو ۳۱۴ مــورد ویزیــت بیمــاران ،۷هــزارو ۲۲۱ مــورد خدمــات دارویــی ، ۳۱۰۶ مــورد تزریــق 

آمپــول، ۱۷۴ مــورد تزریــق ســرم ، ۱۹۹مــورد پانســمان وبخیــه ، ۵۱۱ مــورد مراجعــه بــه آزمایشــگاه ، ۱۱۲ مــورد خدمــات دندانپزشــكی ، ۳۲مــورد 

ECG و ۲۱۲ مــورد ارجــاع بــه ســطوح باالتــر درمانــی بــوده اســت.

سرپرســت شــبكه بهداشــت و درمــان شهرســتان اردل، بــا اشــاره بــه افزایــش تعــداد پایگاههــای ۱۱۵ نســبت بــه ســال گذشــته افــزود : در 

حــوزه اورژانــس بــا راه انــدازی پایــگاه ۱۱۵ كارون ۴ در دهــه فجــر ۹۵ و فعالیــت ۵ پایــگاه فوریتهــای پزشــكی شــهری و جــاده ای ،در مجمــوع 

۱۱۸ ماموریــت در حــوزه اورژانــس ۱۱۵ شهرســتان اردل انجــام گرفــت. 

امیــدی افــزود : از تعــداد كل ۱۱۸ مــورد ماموریــت انجــام گرفتــه، ۸۲ مــورد اعــزام بــه بیمارســتان، ۳۴ مــورد درمــان در محــل ، یــک مــورد 

احیــا موفــق و مــورد فوتــی گــزارش نشــده اســت. 

مســئول كمیتــه خدمــات بهداشــی ،ســالمت محیــط زیســت ســتاد تســهیالت ســفر شهرســتان اردل نیــز اظهــار داشــت: در حــوزه بهداشــت 

محیــط طــرح بســیج ســالمت نــوروزی بــا فعالیــت، ۱۸ بــازرس از اول اســفند مــاه ســال ۹۵ آغــاز گردیــد كــه در پایــان ایــن طــرح در ۱۵ 

فروردیــن ۹۶ تعــداد ۵۲۳ مــورد بازدیــد از مراكــز تهیــه و توزیــع حســاس ،۱۰۰ مــورد بازدیــد از اماكــن عمومــی ۹ مــورو بازدیــد از اماكــن بیــن 

راهــی صــورت گرفــت. بــه گفتــه وی، حاصــل ایــن بازدیدهــا انجــام ۵۳ مــورد نمونــه بــرداری از مــواد غذایــی ســنتی و صنعتــی، ۹۳ مــورد 

صــدور كارت بهداشــتی و جمــع آوری ۱۰۰۸ كیلــو گــرم مــواد غذایــی فاســد ، معرفــی ۷ متخلــف بــه مراجــع قضایــی ، انجــام ۱۵۶ مــورد كلــر 

ســنجی آب آشــامیدنی و انجــام ۳۰ مــورد كلــر ســنجی آب اســتخر شــنا بــوده اســت. 

امیــدی افــزود: در طــرح بســیج ســالمت نــوروزی ۱۲ مــورد بازدیــد از محــل اســكان مســافرین نــوروزی ،۱۳ مــورد بازدیــد مشــترك بــا ســایر 

اعضــای ســتاد تســهیالت ســفر ،۵۴ مــورد رســیدگی بــه شــكایات مردمــی و ۶ جلســه هماهنگــی بــا شــهرداران ،دهیــاران و متصدیــان مــواد 

غذایــی نیــز انجــام گرفتــه اســت.

وی همچنیــن بــا اشــاره بــه كشــیك فعــال گــروه پیشــگیری و مبــارزه بــا بیماریهــا در ایــن ایــام گفــت :در واحــد پیشــگیری نیــز تعــداد ۲۰ 

مــورد نمونــه گیــری التــور ، ۷ مــورد نمونــه گیــری خلــط ۳۵ مــورد واكسیناســیون مــوارد حیــوان گزیدگــی در ایــام نــوروز ۹۶ انجــام پذیرفــت. 

بهره مندی هفت هزار و ۵۰۰ نفر از خدمات مراكز خدمات جامع سالمت شهرستان اردل

ــد از بیمارســتان امــام جــواد (ع)  ــاری در بازدی ــی چهارمحــال و بختی ــات بهداشــتی و درمان ــوم پزشــكی، خدم وب دا؛ سرپرســت دانشــگاه عل

ناغــان ضمــن ابــراز خرســندی از اقدامــات صــورت گرفتــه در راســتای ارتقــاء خدمــات، بــر تســریع رونــد تكمیــل كلینیــك ایــن مركــز درمانــی 

تاكیــد كــرد.

بــه گــزارش وب دا؛ دكتــر ارســالن خالــدی فــر بــه همــراه معــاون درمــان، معــاون بهداشــتی و مدیــر مركــز روابــط عمومــی در بیســت و دومیــن 

روز از خردادمــاه جــاری بــا حضــور در بیمارســتان ناغــان بــه بررســی مشــكالت ایــن مركــز درمانــی پرداختنــد.

وی ضمــن بازدیــد از بخــش هــای جراحــی، مــردان و اطفــال كمبــود تخــت بیمارســتانی، كمبــود پزشــك متخصــص در برخــی رشــته هــا همچون 

رادیولــوژی و زنــان و متخصــص بیهوشــی و كمبــود اعتبــار بــرای فضــا ســازی را از مشــكالت ایــن بیمارســتان عنــوان كــرد.

بــه گفتــه وی، بیمارســتان امــام جــواد (ع) ناغــان هــم اكنــون بــا ۳۲ تخــت فعــال و ضریــب اشــغال تخــت حــدود ۸۰ درصــد در بخــش هــای 

مختلــف شــامل: اطفــال، جراحــی، زنــان، روانپزشــكی و ... خدمــات شــایانی بــه مــردم منطقــه ارائــه مــی نمایــد.

دكتر خالدی فر، تعداد پرسنل شاغل در این بیمارستان را حدود ۱۴۰ نفر اعالم كرد .

وی، بــا اشــاره بــه بهســازی و تعمیــر ســاختمان قدیمــی اورژانــس در محوطــه بیمارســتان جهــت اختصــاص بــه كلینیــك تخصصــی اظهــار 

امیــدواری كــرد: بــا اســتفاده بهینــه از امكانــات و تجهیــزات موجــود بتــوان شــاهد ارتقــاء ســطح خدمــات دهــی بــه مــردم باشــیم.

وی تصریح كرد: فضای فعلی كلینیك نیز برای توسعه یكی دیگر از بخش های فعال بیمارستان مورد استفاده قرار خواهد 

گرفت.سرپرست دانشگاه علوم پزشكی استان با اشاره كمبود پزشك متخصص رادیولوژی و فعالیت این بخش در یك 

روز از ایام هفته و مشكالت این چنینی برای تامین پزشك و رفع مشكالت بیمارستان ناغان طی ماه های آتی 

قول مساعد داد.

تاكید سرپرست دانشگاه بر تسریع روند تكمیل كلینیك بیمارستان امام جواد(ع) ناغان



۵۵

وب دا؛ سرپرســت دانشــگاه علــوم پزشــكی، خدمــات بهداشــتی و درمانــی چهارمحــال و بختیــاری گفــت: بــا بهــره بــرداری از پــروژه هــای عمرانــی 

در حــوزه بهداشــت در شهرســتان اردل در ســال گذشــته ، ۱۰۰ درصــد مراكــز بهداشــتی و درمانــی ایــن شهرســتان ملكــی شــد.

بــه گــزارش وب دا؛ دكتــر ارســالن خالــدی فــر افــزود: هــم اكنــون ۶۳ درصــد از مراكــز بهداشــتی و درمانــی فعــال شهرســتان اردل بــا قدمتــی زیــر 

۱۰ ســال ، كمتــر از ۳۷ درصــد بــا قدمــت بیــن ۱۰ تــا ۲۰ ســال و تنهــا ۳درصــد مراكــز موجــود قدمــت بــاالی ۳۰ دارنــد.

وی تصریــح كــرد: از ۸ پــروژه مصــوب در ســفر وزیــر محتــرم بهداشــت بــه اســتان بــرای شهرســتان اردل هــم اكنــون ۷ پــروژه در دســت اقــدام و 

پــروژه مركــز خدمــات جامــع ســالمت شــهری روســتایی اردل در حــال واگــذاری بــه پیمانــكار اســت.

دكتــر خالــدی فــر افــزود: در ســال ۹۵ حــدود هفــت میلیــارد و ۵۰۰ میلیــون ریــال جهــت بهســازی و انجــام تعمیــرات اساســی مراكــز بهداشــتی و 

درمانــی و خانــه هــای بهداشــت شهرســتان اردل هزینــه شــده اســت. 

سرپرســت دانشــگاه علــوم پزشــكی اســتان و هیئــت همــراه وی در بیســت و دومیــن روز از خردادمــاه جــاری بــه منظــور بررســی وضعیــت بهداشــت 

و درمــان در شهرســتان اردل بــه ایــن شهرســتان ســفر و ضمــن بازدیــد از بیمارســتان هــای امــام رضــا(ع) اردل و امــام جــواد (ع) ناغــان از بخــش 

هــای مختلــف مراكــز خدمــات جامــع ســالمت شــهری روســتایی اردل و مركــز خیــری شــبانه روزی دشــتك بازدیــد نمودنــد.

دكتــر خالــدی فــر ، طــی ایــن بازدیــد بــر تســریع عملیــات محوطــه ســازی مركــز شــبانه روزی دشــتك تاكیــد و پیشــنهاداتی كاربــردی جهــت بررســی 

و اجــرا توســط واحــد فنــی ارائــه نمــود.

وی بــا اشــاره بــه راه انــدازی مركــز شــبانه روزی دشــتك از اواخــر اســفندماه ســال ۹۵ افــزود: هــم اكنــون عــالوه بــر جمعیــت شــش هــزار و ۱۰۰ 

نفــری دشــتك، مــردم منطقــه پشــت كــوه و عشــایر و در مجمــوع حــدود ۱۷ هــزار نفــر تحــت پوشــش خدمــات ایــن مركــز قــرار گرفتــه اســت.

دكتــر خالــدی فــر، جمعیــت شهرســتان را حــدود ۵۶هــزار و ۸۷ نفــر اعــالم كــرد و افــزود: از ایــن تعــداد ۲۱هــزار و ۴۲۴ نفــر جمعیــت شــهری و 

مابقــی جمعیــت روســتایی هســتند.

ــز  ــتان، ۴ مرك ــك بیمارس ــون ی ــم اكن ــت: ه ــار داش ــتان اردل اظه ــان در شهرس ــت و درم ــت بهداش ــریح وضعی ــه در تش وی در ادام

ــه  ــالمت ، ۴۴ خان ــگاه س ــتایی، ۵ پای ــالمت روس ــع س ــات جام ــز خدم ــتایی، ۹ مرك ــهری روس ــالمت ش ــع س ــات جام خدم

ــت. ــی اس ــهیالت زایمان ــد تس ــك واح ــس ۱۱۵ و ی ــگاه اورژان ــت و ۵ پای بهداش

وی در پایــان نحــوه ارائــه خدمــات بهداشــتی و درمانــی در شهرســتان اردل را مطلــوب ارزیابــی كــرد و بــر ارتقــاء 

خدمــات حــوزه ســالمت در ســطح اســتان بــه ویــژه مناطــق دور دســت تاكیــد نمــود.

۱۰۰ درصد مراكز بهداشتی و درمانی شهرستان اردل با 

بهره برداری از پروژه های عمرانی در سال ۹۵ ملكی شد

۵۵

 

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

ــا  ــی شهرســتان اردل ب ــز بهداشــتی و درمان ــد از مراك ــاری و هیئــت همــراه وی در بازدی بختی

حضــور در بیمارســتان اردل بــه بررســی وضعیــت ارائــه خدمــات در ایــن مركــز درمانــی پرداختنــد

بــه گــزارش وب دا؛ دكتــر ارســالن خالــدی فــر، از پیشــرفت ۹۰ درصــدی كلینیــك تخصصــی بیمارســتان 

اردل خبــر داد و افــزود: بــه زودی ایــن كلینیــك مــورد بهــره بــرداری قــرار خواهــد گرفــت.

بــه گفتــه وی، پــروژه كلینیــك نخصصــی ایــن بیمارســتان از بهمــن مــاه ســال ۹۴ آغــاز و بــا صــرف اعتبــاری 

حــدود ۲۰ میلیــارد ریــال هــم اكنــون در آســتانه بهــره بــرداری اســت.

ــزود: ضریــب  ــرد و اف ــام رضــا(ع) اردل را ۳۶ مــورد اعــالم ك وی، تعــداد تخــت هــای فعــال بیمارســتان ام

اشــغال تخــت ایــن مركــز حــدود ۶۰ درصــد اســت.

دكتــر خالــدی فــر تصریــح كــرد: قریــب بــه یكصــدو ۲۰ نفــر از پرســنل مجموعــه در بخــش هــای مختلــف ایــن 

بیمارســتان شــامل: جراحــی، داخلــی، اطفــال، زنــان و زایمــان مشــغول بــه خدمــت هســتند.

ــان و زایمــان و اطفــال و حضــور نامنظــم ایــن متخصصیــن بــرای  ــود متخصــص زن ــه كمب ــا اشــاره ب وی ب

تامیــن پزشــك متخصــص ایــن بیمارســتان قــول مســاعد داد.

سرپرســت دانشــگاه علــوم پزشــكی اســتان از خریــد دســتگاه ســونوگرافی بــرای ایــن مركــز درمانــی خبــر 

ــول  ــز ق ــن رشــته نی ــن ای ــرای حضــور متخصصی ــوژی ب ــود متخصــص رادیول ــه كمب ــا توجــه ب داد و ب

ــری داد. پیگی

دكتــر خالــدی فــر پــس از بازدیــد از رونــد ارائــه خدمــات و اجــرای بســته خدماتــی دولــت در 

قالــب ارتقــاء هتلینــگ در بخــش هــای دیالیــز، اتــاق عمــل، زایشــگاه، وضعیــت موجــود 

ا  نمــود.ر ارزیابــی  مطلــوب 

كلینیك تخصصی بیمارستان امام رضا(ع) اردل 

با بیش از ۹۰ درصد پیشرفت فیزیكی به زودی 

آماده بهره برداری است



۵۶

بازدید اعضاى محترم شوراى اسالمى شهر ناغان از روند  

بهسازى کلینیک  بیمارستان امام جواد(ع) ناغان

شروع عملیات خاکبردارى کنار درب ورودى بیمارستان 

امام جواد(ع) ناغان

بازدید سرپرست دانشگاه به همراه معاونین همراه از 

بیمارستان امام رضا (ع) اردل
بازدید سرپرست دانشگاه به همراه معاونین همراه از 

بیمارستان امام رضا (ع) اردل

بازدید آقاى دکتر اصغر زاده مدیرمحترم معاونت درمان از 

بیمارستان امام رضا علیه السالم اردل

بازدید آقاى دکتر اصغر زاده مدیرمحترم معاونت درمان از 

بیمارستان امام رضا علیه السالم اردل

بازدید ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکى و معاونین  از 

بیمارستان امام جواد(ع) ناغان

بازدید آقاى دکتر میر دهقان مدیر کل دفتر نظارت و 

اعتبار بخشى امور درمان وزارت بهداشت از بیمارستان 

امام جواد(ع) ناغان



۵۷

وبــدا؛ سرپرســت دانشــگاه بــه همــراه معــاون توســعه و مدیریــت منابــع ، مدیــر گــروه فنــی دانشــگاه ،گــروه فنــی اســتانداری، مدیــر 

ــن ســالمت،معاون فرماندار،اعضــای شــورای اســالمی بروجــن ،جمعــی از مســئوالن شهرســتان سرپرســت شــبكه  عامــل مجمــع خیری

بهداشــت و درمــان و بیمارســتان بروجــن ،مدیــر درمــان ، مدیرمركــز روابــط عمومــی و اطــالع رســانی دانشــگاه و جمعــی از كارشناســان 

حــوزه معاونــت درمــان ، اداره فنــی حضــور داشــتند .

 در ایــن دیــدار مهندســین اجــرای بیمارســتان اعــالم نمودنــد كــه قــرار اســت ایــن بیمارســتان در شــهریور مــاه ۹۶ جهــت تحویــل موقــت 

آمــاده گــردد ، وی گفــت: مهندســین اجــرا در حــال حاضــر كلیــه تاسیســات بیمارســتان را خریــداری و در انبــار هاموجــود مــی باشــد . 

وی گفــت حمایــت مالــی بیشــتری در ایــن زمینــه نیــاز داریــم و اكثــر پرســنل و پیمانــكار ایــن بیمارســتان بومــی هســتند و تمایــل دارنــد 

ایــن پــروژه بــه نحــو احســن بــه اتمــام برســد .

معــاون توســعه مدیریــت دانشــگاه در ایــن جلســه بــه ارائــه یــك برنامــه زمــان بنــدی شــده و همــكاری فی مابیــن كارشناســان دانشــگاه 

و مهندســین اجــرا تاكیــد كــرد .وی گفــت پیگیــری تهیــه برخــی از تجهیــزات بیمارســتان از قبــل انجــام شــده و بقیــه تجهیــزات مــورد 

نیــاز ایــن بیمارســتان نیــز در حــال تهیــه و پیگیــری اســت .

مــرادی معــاون فرمانــدار شهرســتان بروجــن، نیزضمــن تبریــك بــه دكتــر خالــدی فــر بــه مناســبت انتصــاب ایشــان بــه ســمت سرپرســت 

دانشــگاه گفــت : مســئولین و مــردم شهرســتان بروجــن خواســتار تســریع در اجــرا و تكمیــل ایــن بیمارســتان هســتند و در حــال حاضــر 

۲۲ میلیــارد � اعتبــار جهــت تكمیــل بیمارســتان اختصــاص یافتــه اســت .

وی گفــت : بــا توجــه بــه بزرگــی ایــن پــروژه و زمــان بــر بــودن آن نیــاز داریــم كــه حمایــت هــای الزم از بیمارســتان فعلــی بروجــن 

بعمــل آیــد .

ــاخت  ــل س ــوص تكمی ــه در خص ــورت گرفت ــای ص ــت ه ــات و فعالی ــكر از زحم ــن تش ــگاه ، نیزضم ــت دانش ــر سرپرس ــدی ف ــر خال دكت

بیمارســتان ۲۲۰ تختخوابــی بروجــن گفــت : مذاكــرات الزم بــا نماینــده شهرســتان بروجــن درمجلــس شــورای اســالمی و اســتاندار در 

ایــن خصــوص بعمــل آمــده اســت . وی گفــت بایــد بــه دنبــال آن باشــیم تــا مــردم شهرســتان بروجــن خدمــات مــورد نیــاز درمانــی 

و بهداشــتی خــود را در ایــن شهرســتان دریافــت كننــد و برنامــه ریــزی هــا بایــد بــه نحــوی باشــد كــه در تمامــی شهرســتانها خدمــات 

مــورد نیــاز مــردم در همــان شــهر بــه مــردم ارائــه شــود .وی گفــت ، توجــه الزم بــه كیفیــت و ایمنــی ســاختمان مــورد تاكیــد قــرار دارد و 

گفــت ایــن پــروژه بایــد ســرعت الزم را هــم جهــت تكمیــل داشــته باشــد و در پایــان اظهــار امیــدواری كــرد كــه ایــن پــروژه بــا كیفیــت 

و ســرعت بهتــر ادامــه یابــد .الزم بــه ذكراســت ایــن بیمارســتان در ســال ۸۸ كلنــگ زنــی و شــروع بــه ســاخت گردیــده اســت 

بازدید سرپرست دانشگاه از بیمارستان در حال ساخت بروجن 

وب دا؛ كالس آموزشــی ســالمت معنــوی بــا موضــوع آشــنایی كاركنــان ایــن مركــز بــا مســایل شــرعی بیمــاران در بیســت و یكــم و بیســت 

و ســوم خردادمــاه جــاری توســط حجــت االســالم والمســلمین عباســی برگزار شــد.

بــه گــزارش وب دا بــه نقــل از روابــط عمومــی بیمارســتان ولــی عصر(عــج) بروجــن ؛ ایــن جلســات آموزشــی بــا هماهنگــی دفتــر نهــاد 

نمایندگــی ولــی فقیــه در دانشــگاه علــوم پزشــكی شــهركرد در دو جلســه متوالــی برگــزار گردیــد. 

گفتنی است، این جلسات با استقبال جمع كثیری از كاركنان برگزار و جهت شركت كنندگان گواهی آموزشی صادر شد. 

برگزاری كالس سالمت معنوی - آشنایی با مسایل شرعی ویژه مراجعین 
بیمارستان ولی عصر(عج) بروجن

وب دا؛ سرپرســت دانشــگاه علــوم پزشــكی، خدمــات بهداشــتی و درمانــی چهارمحــال و بختیــاری در نشســت هــم اندیشــی بــا اعضــای شــورای 

خیریــن ســالمت شهرســتان بروجــن بــا بیــان اینكــه مســئولین ایــن دانشــگاه نــگاه ویــژه ای بــه توســعه زیرســاخت هــای حــوزه بهداشــت و 

درمــان و ارتقــاء ســطح خدمــات ســالمت در كل اســتان دارنــد افــزود: آینــده روشــنی در انتظــار حــوزه بهداشــت و درمــان شهرســتان بروجــن 

اســت.

بــه گــزارش وب دا؛ دكتــر ارســالن خالــدی فــر ، در ایــن نشســت ضمــن بحــث و تبــادل نظــر در خصــوص پــروژه هــای در دســت اقــدام بــه 

ــد. بررســی مشــكالت حــوزه ســالمت شهرســتان و تشــریح برنامــه هــای آتــی در ایــن حــوزه پرداختن

ــه  ــی عصر(عــج) بروجــن پــس از انتقــال بخــش هــا ب ــی بیمارســتان ول ــه مطــرح شــدن پیشــنهاد اختصــاص ســاختمان فعل ــا توجــه ب وی ب

ــرای  ــه دیالیــزی ب ــه بیمــاران خــاص از جمل ــه خدمــات ب ــه دانشــكده پرســتاری، كلینیــك تخصصــی و بخــش هــای ارائ ــد، ب بیمارســتان جدی

ســهولت دسترســی ایــن بیمــاران بــه خدمــات اظهــار داشــت: بایــد ایــن مســائل بــا حضــور كارشناســان گــروه فنــی در كارگــروه هــای تخصصــی 

مــورد بررســی قــرار بگیــرد.وی تصریــح كــرد: تصمیــم گیــری هــا بــرای توســعه و ایجــاد فضاهــای فیزیكــی بایــد فنــی، كارشناســی شــده و آینــده 

نگــر باشــد و بــا درنظــر گرفتــن نیازهــا در ۳۰ تــا ۴۰ ســال آینــده اقدامــات توســعه ای صــورت بگیــرد.

گفتنــی اســت، راه انــدازی كلینیــك تخصصــی دندانپزشــكی از دیگــر موضوعــات مطــرح شــده در ایــن جلســه بــود كــه بــه دنبــال آن اســتقرار 

كمــك دندانپزشــك و نیــروی خدماتــی و بكارگیــری پزشــكان عضــو هیئــت علمــی در ایــن كلینیــك درخواســت شــد.

سرپرســت دانشــگاه علــوم پزشــكی اســتان در ایــن خصــوص نیــز گفــت: كلینیــك تخصصــی دندانپزشــكی بایــد در اســرع وقــت راه انــدازی شــود 

و در ایــن راســتا نیروهــای آموزشــی و درمانــی عالقــه منــد بــر اســاس دســتور العمــل ابالغــی بكارگیــری شــوند.دكتر خالــدی فــر در ادامــه بــا 

اشــاره بــه مشــكالت انبــوه دانشــگاه بــرای رفــع برخــی از كمبودهــا و بــه حداقــل رســاندن ایــن مشــكالت همــكاری ســایر ارگان هــای متولــی 

ســالمت، كمــك خیریــن حــوزه ســالمت و اعضــای شــورای شــهر را ضــروری دانســت.وی همچنیــن بــا اشــاره بــه خدمــات شــایان شــورای خیریــن 

شهرســتان بروجــن و همــكاری موثــر و خــوب اعضــای شــورای شــهر از زحمــات ایــن عزیــزان تقدیــر و تشــكر كــرد.

آینده روشنی در انتظار حوزه بهداشت و درمان شهرستان بروجن است



۵۸

وب دا؛ نخســتین مــوزه تاریــخ پزشــكی و نمایشــگاه دائمــی ســالمت اســتان چهارمحــال و بختیــاری و پنجمیــن مــوزه پزشــكی كشــور 

همزمــان بــا هفتــه ســالمت در شهرســتان بروجــن گشــایش یافــت.

بــه گــزارش وب دا؛ آئیــن افتتــاح ایــن مــوزه روز چهارشــنبه ششــم اردیبهشــت مــاه بــا حضــور سرپرســت و  معاونیــن دانشــگاه، فرمانــدار 

یــن  و شــهردار بروجــن، پیشكســوتان ارائــه خدمــات بهداشــتی و درمانــی در اســتان و جمعــی از مــردم محلــی در ســاختمان قدیمی

بیمارســتان اســتان در ســال ۱۲۷۷ گشــایش یافــت. 

ایــن مــوزه بــا هــدف معرفــی مفاخــر پزشــكی و تجلیــل از خدمــات پزشــكان و پیــش كســوتان ســالمت و آمــوزش ســالمت بــه نســل 

جدیــد بویــژه دانــش آمــوزان و جــذب گردشــگران در ســاختمانی بــه مســاحت ۶۰۰ متــر مربــع و قدمتــی قریــب بــه ۱۲۰ ســال در شــهر 

بروجــن در۶۶كیلومتــری مركــز اســتان راه انــدازی و اشــیاء  و وســایلی مربــوط بــه ارائــه خدمــات در ســالیان دور و بعضــًا اولیــن ابــراز 

پزشــكی وارد شــده از كشــورهای خارجــی در آن بــه نمایــش گذاشــته شــده اســت.

ی ارائــه دهنــده خدمــات پزشــكی در ایــن اســتان و معرفــی تاریــخ پرفــراز و  نمایــش تصاویــر و زندگــی نامــه پیــش كســوتان و اولین

نشــیب پزشــكی اســتان در ســاختمانی كــه در فهرســت آثــار ملــی ایــران بــه ثبــت رســیده اســت ضمــن اســتقبال مــردم نقطــه عطفــی 

بــرای جمــع آوری گنجینــه ارزشــمند و غنــی از تاریــخ پزشــكی و دســتاوردهای حــوزه بهداشــت و درمــان طــی ســالیان گذشــته خواهــد 

بــود. ایــن مــوزه همــه روزه در ســاعات اداری آمــاده بازدیــد عالقــه منــدان بــه تاریخچــه پزشــكی اســتان اســت.

اولین موزه پزشكی و نمایشگاه دائمی سالمت استان در بروجن گشایش یافت



۵۹

بازدید دکتر دهقانى مدیر کل اداره نظارت بر اعتبار 

بخشى بیمارستانها از بیمارستان بروجن

بازدید دکتر ربیعى نماینده شهرستان بروجن در مجلس 

شورى اسالمى از بیمارستان بروجن

مراسم افتتاحیه موزه پزشکى و نمایشگاه دائمى سالمت 

استان
مراسم افتتاحیه موزه پزشکى و نمایشگاه دائمى سالمت 

استان

جشنواره غذاى سالم بمناسبت هفته سالمتهمایش پیاده روى عمومى بمناسبت هفته سالمت

برگزارى جشن روز کارگر  و ماما و معرفى روحانى مقیم 

بیمارستان بروجن

اهدا گل و شیرینى بمناسبت روز پرستار در بیمارستان 

بروجن



۶۰ ۶۰

وب دا؛ سرپرســت شــبكه بهداشــت و درمــان شهرســتان بــن، از افتتــاح واحــد دندانپزشــكی مركــز خدمــات 

جامــع ســالمت شــماره ۲ شــهر بــن خبــر داد.

بــه گــزارش وب دا؛ دكتــر علــی اكبــر نــادری افــزود: ایــن واحــد در هفدهمیــن روز از خردادمــاه جــاری بــا 

ــار  ــرداری رســید.وی، اعتب حضــور فرمانــدار شهرســتان و اعضــای شــورا و جمعــی از معتمدیــن بــه بهــره ب

هزینــه شــده جهــت راه انــدازی ایــن واحــد را بالــغ بــر ۷۰۰ میلیــون ریــال اعــالم كرد.دكتــر نــادری افــزود: بــا 

راه انــدازی ایــن واحــد یــك دندانپزشــك و یــك بهداشــت كار دهــان و دنــدان جهــت ارائــه خدمــات ترمیــم،  

پــر كــردن،  جــرم گیــری،  فلورایدتراپــی، فیشورســیالنت و كشــیدن مشــغول بــه خدمــت شــدند.

سرپرســت شــبكه بهداشــت و درمــان شهرســتان بــن، جمعیــت تحــت پوشــش خدمــات دندانپزشــكی ایــن 

واحــد را ۱۴هــزار نفــر اعــالم كــرد و افــزود: زنــان بــاردار ، شــیرده و كــودكان زیــر ۱۲ ســال بصــورت رایــگان 

و ســایر گــروه هــا نیــز بــا پرداخــت تعرفــه دندانپزشــكی بخــش دولتــی از خدمــات بهــره منــد مــی شــوند.

وی، تصریــح كــرد: پیــش از راه انــدازی ایــن واحــد خدمــات دندانپزشــكی تنهــا شــامل كشــیدن دنــدان در مركــز خدمــات جامــع ســالمت 

شــماره ۱ شــهر بــن و توســط یــك دندانپزشــك ارائــه مــی شــد كــه بــا اجــرای طــرح تحــول ســالمت دهــان و دنــدان ســایر خدمــات مذكــور 

بــا تامیــن تجهیــزات در ایــن مركــز نیــز ارائــه خواهــد شــد.

دكتــر نــادری بــه طــور كلــی جمعیــت تحــت پوشــش مركــز خدمــات جامــع ســالمت شــماره ۲ شــهر بــن را پنــج هــزار نفــر اعــالم كــرد و 

افــزود: خدمــات ایــن مركــز شــامل: پزشــكی، مامایــی، تغذیــه،  ســالمت روان، آزمایشــگاه ،  دندانپزشــكی و مراقبــت هــای ســالمت اســت.

ــدازی واحــد  ــه خدمــات دندانپزشــكی در شهرســتان از انجــام مقدمــات جهــت راه ان ــز ارائ ــود دندانپزشــك و مراك ــه كمب ــا اشــاره ب وی ب

ــر داد. ــارده، شــیخ شــبان و وردنجــان خب ــان چشــمه،  ب ــدری، ی ــات جامــع ســالمت حی ــز خدم ــدان در مراك ســالمت دهــان و دن

فرمانــدار شهرســتان بــن نیــز در ایــن آ�ــن اظهــار داشــت: طــرح تحــول نظــام ســالمت یكــی از مهم تریــن اقداماتــی بــود كــه عــالوه بــر 

افزایــش ســطح ســالمت عمومــی جامعــه موجــب دسترســی آســان مــردم بــه خدمــات درمانــی و حــذف نگرانــی مــردم از هزینه هــای 

درمانــی شــد.

كمــال اكبریــان افــزود: اجــرای ایــن طــرح از موفق تریــن برنامه هــای عملیاتــی دولــت یازدهــم در حــوزه درمــان و ســالمت جامعــه اســت 

كــه خدمــات بی نظیــری در حــوزه بهداشــت و درمــان بــه مــردم ارائــه كــرده اســت. وی خاطرنشــان كــرد: بــا اجــرای طــرح تحــول نظــام 

ســالمت همــه اقشــار كم درآمــد جامعــه تحــت پوشــش خدمــات درمانــی قــرار گرفتنــد و اكنــون هیــچ فــردی مجبــور بــه تحمــل درد و 

رنــج ناشــی از بیمــاری و مشــكالت مالــی پرداخــت هزینــه درمانــی نیســت و مــردم از ایــن نظــر آســوده خاطــر هســتند. 

واحد دندانپزشكی مركز خدمات جامع سالمت شماره ۲ شهر بن افتتاح شد
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وب دا؛ سرپرســت مركــز بهداشــت شهرســتان شــهركرد گفــت: تعــداد ۳۱هــزار و ۱۰۴ پاكــت شــیر كاكائــو بــه علــت تخلــف در درج تاریــخ تولیــد از 

یكــی از واحــد هــای تولیــد لبنــی در شــهركرد شناســایی و پیــش از توزیــع در بــازار توقیــف گردیــد.

بــه گــزارش وب دا بــه نقــل از روابــط عمومــی مركــز بهداشــت شهرســتان شــهركرد؛ ســید راشــد جزایــری بــا اعــالم ایــن خبــر افــزود: ارزش محمولــه 

شــیر توقیفــی ســه میلیــارد و ۷۳۲ میلیــون و ۴۸۰ هــزار ریــال بــرآورد شــده اســت.

به گفته وی، این پاكت شیرها با توجه به گزارشات مردمی و همكاری پلیس امنیت عمومی جمع آوری شد.

جزایــری در ادامــه، از مــردم درخواســت كــرد هنــگام خریــد مــواد غذایــی بــه تاریــخ تولیــد و انقضــا و همچنیــن مجــوزات بهداشــتی محصــوالت 

دقــت كافــی نمــوده و در صــورت مشــاهده هــر گونــه تخلــف مراتــب را بــه ســامانه شــكایات مردمــی ۱۹۰ و یــا شــماره تلفــن ۳۲۲۲۲۹۰۸ واحــد 

ســالمت محیــط كار مركــز بهداشــت شهرســتان شــهركرد گــزارش نماینــد.

وب دا؛ مســئول روابــط عمومــی مركــز بهداشــت شهرســتان شــهركرد، از برگــزاری كارگاه آموزشــی بیمــاری تــب خونریــزی دهنــده كریمــه كنگــو در 

شــهركرد خبــر داد.

ــالن  ــتی در س ــان بهداش ــت كارشناس ــو جه ــه كنگ ــده كریم ــزی دهن ــب خونری ــاری ت ــی بیم ــزود: كارگاه آموزش ــور اف ــی پ ــزارش وب دا؛ تق ــه گ ب

ــد. ــزار گردی ــز بگ ــات مرك اجتماع

به گفته وی، در این كارگاه راههای انتقال، تشخیص ، پیشگیری و كنترل بیماری تشریح شد.

وی گفــت: همچنیــن در ایــن كارگاه مطــرح شــد؛ تــب خونریــزی دهنــده كریمــه كنگــو یــك بیمــاری خونریــزی دهنــده تــب دار 

حــاد اســت كــه بوســیله كنــه منتقــل مــی شــود و در آســیا ، اروپــا و افریقــا وجــود دارد و ویــروس cchf اصــوال" در طبیعــت 

بوســیله كنــه هیالومــا از طریــق گــزش و خونخــواری بــه انســان منتقــل مــی شــود.

تقــی پــور افــزود: اینكــه بیمــاری در حیوانــات اهلــی هیچگونــه عالئــم مشــخصی نــدارد و خطــر انتقــال بیمــاری در 

انســان در طــی ذبــح حیــوان آلــوده بدنبــال تمــاس بــا پوســت یــا الشــه حیــوان و خــون وجــود دارد از دیگــر 

مباحــث مطــرح شــده در ایــن كارگاه آموزشــی بــود.

وی افــزود: دوره كمــون بیمــاری معمــوالً یــک تــا ســه روز اعــالم شــده اســت و حداكثــر زمــان آن بــه 

۹ روز مــی رســد.

  مسئول روابط عمومی مركز بهداشت شهرستان شهركرد گفت: در این كارگاه با بیان اینكه 

شروع عالئم بیماری ناگهانی است عوارضی همچون سردرد شدید ، تب ، لرز ،  درد عضالنی 

، گیجی ، درد و سفتی گردن ، ترس از نور و خونریزی در مخاطها و پتشی در پوست برای 

بیماری مطرح شد.

توقیف بیش از ۳۱ هزار پاكت شیر كاكائو در واحد تولید لبنی در شهركرد

برگزاری كارگاه آموزشی بیماری تب خونریزی دهنده كریمه كنگو در شهركرد 

ــاغل در  ــه مناســبت روز دندانپزشــك از دندانپزشــكان ش ــت: ب ــهركرد گف ــت شهرســتان ش ــز بهداش ــت مرك وب دا؛ سرپرس

مراكــز بهداشــتی و درمانــی شهرســتان هــای شــهركرد، بــن و ســامان تجلیــل بعمــل آمــد

بــه گــزارش وب دا؛ ســید راشــد جزایــری افــزود: در مراســمی كــه در بیســت و هشــتمین روز از فروردیــن مــاه جــاری در 

ســالن مركــز بهداشــت شهرســتان شــهركرد برگــزار شــد از ۲۰ دندانپزشــك شــاغل و ســه دندانپزشــك بازنشســته تجلیــل 

بعمــل آمــد.وی، از اتخــاذ تصمیمــات جدیــد مســئولین دانشــگاه علــوم پزشــكی اســتان مبنــی بــر پرداخــت مبلــغ ۱۰ تــا ۲۰ 

میلیــون ریــال تشــویقی بــرای دندانپزشــكان شــاغل در مركــز بهداشــتی و درمانــی در مناطــق كمتــر برخــوردار و دور دســت 

اســتان خبــر داد.وی، بــا اشــاره بــه اجــرای طــرح دندانپزشــك خانــواده از ســال ۹۳ در اســتان خاطــر نشــان كــرد: در ایــن 

طــرح مراكــزی بعنــوان معیــن معرفــی و ارائــه خدمــات دندانپزشــكی بــر اســاس تعرفــه هــای دولتــی و دســتورالعمل وزارت 

بهداشــت ارائــه مــی گردد.جزایــری بــا اشــاره بــه بهبــود وضعیــت بهداشــت دهــان و دنــدان و رضالیتمنــدی مــردم از ایــن 

برنامــه از پزشــكان شــاغل در مراكــز معیــن معرفــی شــده بــرای انعقــاد قــرارداد همــكاری در ایــن طــرح دعــوت بعمــل آورد.

بــه گفتــه وی، پزشــكان بازنشســته در صــورت تمایــل مــی تواننــد بــا انعقــاد قــرارداد بــا دانشــگاه در قالــب طــرح دندانپزشــك خانــواده بــه فعالیــت 

خــود ادامــه دهنــد.

ــه و مســئولین دلســوز  ــژه مســئولین در ســطح وزارت خان ــگاه وی ــا ن ــار داشــت: خوشــبختانه ب ــز بهداشــت شهرســتان شــهركرد اظه سرپرســت مرك

ــات دندانپزشــكی برداشــته شــده اســت. ــاء خدم ــری در راســتای ارتق ــگاه گام هــای موث دانش

ــود وضعیــت  ــه ارتقــاء ســطح خدمــات دندانپزشــكی و بهب ــا اشــاره ب ــز در ایــن مراســم ب معــاون بهداشــتی مركــز بهداشــت شهرســتان شــهركرد نی

بهداشــت دهــان و دنــدان نســبت بــه ســال هــای گذشــته اظهــار امیــدواری كــرد: بهداشــت دهــان و دنــدان نیــز بعنــوان یكــی از اركان اصلــی و مهــم 

ی از بیماری در پــی  ســالمت افــراد بیشــتر از پیــش مــورد توجــه مســئولین امــر و مــردم قــرار بگیرد.دكتــر نرگــس عســگری افــزود: بخــش عمــده

ابتــالء افــراد بــه بیمــاری هــای دهــان و دنــدان بــروز مــی نمایــد حــال آنكــه مــردم نســبت بــه ســالمت دهــان و دنــدان آنگونــه كــه بایــد توجــه 

نشــان نمــی دهنــد.وی، محــدود دانســتن عمــر دندان و تصــور اینكــه بــا خــراب شــدن آنهــا بایــد آن را كشــید را تصــوری غلــط و ایــن فرهنــگ را 

نیازمنــد تغ�ــر دانســت.

انــد وضعیــت ســالمت دهــان و  دكتــر عســگری گفــت: اطــالع از نحــوه مراقبــت از دهــان و دنــدان و قابــل ترمیــم بــودن برخــی پوســیدگی می

ی بهداشــتی را ارتقــاء نماید.دندانپزشــكان بــا ســابقه و شــاغلین در مراكــز بهداشــتی و درمانــی مــی تواننــد بــا جمــع آوری  دنــدان را بهبــود و شــاخص

ابزارهــای پزشــكی و ســوابق خدمــات بهداشــتی و درمانــی در غنــی تــر نمــودن هــر چــه بیشــتر ایــن مجموعــه دانشــگاه را یــاری نماینــد.

گفتنــی اســت، در ایــن مراســم از خدمــات شایســته دكتــر بهبــود نظــری، دكتــر كیومــرث یزدانــی و دكتراردشــیر كبیــری سرپرســت واحــد دهــان و 

دنــدان مركــز بهداشــت اســتان و مســئول بهداشــت دهــان و دنــدان مركــز بهداشــت شــهركرد طــی ســی ســال قدردانــی شــد. 

دندانپزشكان شاغل در مراكز بهداشتی درمانی شهرستان های شهركرد، بن و سامان تجلیل 



۶۲ ۶۲

وب دا ؛كارشــناس مــادران واحــد ســالمت خانــواده شــبكه بهداشــت شهرســتان شــهركرد گفــت: همزمــان بــا روز جهانــی 

مامــا، از ۶۰ مامــای نمونــه مراكــز شــهری و روســتایی شهرســتان شــهركرد تجلیــل بعمــل آمــد. 

ــا  ــر افــزود: در ایــن مراســم ب ــا اعــالم ایــن خب ــه نقــل از روابــط عمومــی مركــز؛ شــریفه گل شــاهی ب بــه گــزارش وب دا ب

ــد. ــل آم ــل به عم ــه تجلی ــز تابع ــای شــاغل در مراك ــر از ماماه ــوح تقدی اهــدای ل

وی، هــدف از اجــرای ایــن مراســم را نهادینه كــردن فرهنــگ ســالمت بــاروری و حفــظ و ارتقــای ســالمت بانــوان عنــوان كــرد و افــزود: 

ــری ســرطان های شــایع در  ــان، غربالگ ــش از زایم ــاردار و پی ــادران ب ــت از م ــدآوری، مراقب ــارداری، تشــویق فرزن ــش از ب مشــاوره های پی

زنــان، خدمــات مربــوط بــه دوره میانســالی و تشــویق تغذیــه نــوزاد بــا شــیر مادر از جملــه مباحــث مطــرح شــده در ایــن مراســم بــود.

گل شــاهی، نقــش مامــا  را اهــرم مهمــی در كنتــرل ســالمت بانــوان و وجــود زایمــان ســالم در دنیــا عنــوان و اضافــه كــرد: هرســاله تعــداد زیــادی 

ــر  ــه خاط ــه ب ــای ك ــا و ناتوانایی ه ــز از عفونت ه ــر نی ــا نف ــد و میلیون ه ــی میرن ــم م ــرطان رح ــینه و س ــرطان های س ــر س ــر اث ــا ب ــان در دنی زن

ــد. ــج می برن ــد رن ــود می آین ــه وج ــدن ب ــگیری از مادرش پیش

ــرل  ــا آموزش هــای الزم و كنت ــد ب ــا می توان ــه داد: ماما ه ــهركرد ادام ــتان ش ــت شهرس ــبكه بهداش ــواده ش ــالمت خان ــد س ــادران واح ــناس م كارش

بانــوان در مقاطعــی ماننــد بــارداری یــا میانســالی بــه داشــتن جامعــه ای ســالم كمــك ویــژه نماینــد.

ــا پنجــم مــاه «مــی» به عنــوان روز جهانــی مامــا نام گــذاری می شــود، شــعار امســال ایــن روز «مامــا، مــادر و  گفتنــی اســت؛ هرســال همزمــان ب

خانــواده، یــاران زندگــی» اســت.

وب دا؛ معــاون بهداشــتی شــبكه بهداشــت شهرســتان شــهركرد ، از برگــزاری كارگاه آموزشــی پیشــگیری انتقــال ویــروس ایــدز از مــادر بــه جنیــن در 

شــهركرد خبــر داد.

بــه گــزارش وب دا بــه نقــل از روابــط عمومــی شــبكه؛ دكتــر نرگــس عســگری افــزود: كارگاه ۵ روزه پیشــگیری انتقــال ویــروس ایــدز از مــادر بــه 

ــه كار كــرد. ــا حضــور ۱۸۰ نفــر از مراقبیــن ســالمت، ۳۵ پزشــك و ۶۰ نفــر از ماما هــای شــبكه بهداشــت شهرســتان شــهركرد آغــاز ب جنیــن ب

وی افــزود: ایــن كارگاه بــا توجــه بــه شــیوع انتقــال ویــروس ایــدز از مــادر بــه جنیــن در جهــت مشــاوره، آگاه ســازی و انجــام آزمایشــات قبــل از 

ــاردار برگــزار می شــود. ــرای مــادران ب زایمــان ب

معــاون بهداشــتی شــبكه بهداشــت شهرســتان شــهركرد میــزان ابتــال مــادر بــاردار بــه بیمــاری ایــدز در ایــن شهرســتان را صفــر درصــد اعــالم كــرد 

و ادامــه داد: بــا مشــاوره و رضایــت كامــل مــادران بــاردار تســت ســریع ویــروس ایــدز در دو نوبــت ۳ ماهــه اول و ۳ ماهــه دوم در تمامــی مراكــز 

ــود. ــام می ش انج

دكتــر عســگری اضافــه كــرد: در صــورت مثبــت بــودن نتیجــه تســت ویــروس اچ آی وی مــادر بــاردار جهــت انجــام آزمایشــات تكمیلــی بــا پروســه 

ــه  ــن در س ــه جنی ــادر ب ــروس اچ آی وی از م ــال وی ــه انتق ــه اینك ــا اشــاره ب ــود.وی ب ــی می ش ــای تخصصــی معرف ــه كلینیك ه ــه ب ــالً محرمان كام

مرحلــه هنــگام بــارداری، زایمــان و شــیردهی انجــام می شــود گفــت: ۵۰ درصــد احتمــال انتقــال ایــن ویــروس بــه جنیــن در هنــگام زایمــان صــورت 

می گیــرد.

معــاون بهداشــتی شــبكه بهداشــت شهرســتان شــهركرد افــزود: بــا شناســایی مــادر بــاردار مبتــال بــه ایــدز می تــوان بــا انجــام مراقبت هــای الزم 

تــا ۸۰ درصــد از احتمــال ابتــال نــوزاد در هنــگام زایمــان جلوگیــری كــرد. 

تجلیل از ۶۰ مامای نمونه در شهركرد 

كارگاه پیشگیری انتقال ویروس ایدز از مادر به جنین در شهركرد آغاز شد 

ــومین روز از  ــا س ــان ب ــت همزم ــی جمعی ــی و جوان ــی، بالندگ ــش پویای ــزاری همای ــهركرد از برگ ــتان ش ــت شهرس ــز بهداش ــت مرك وب دا؛ سرپرس

ــر داد. ــاه خب خردادم

جمع آوری بیش از یك هزار لیتر روغن غیر بهداشتی در شهركرد/ بازدید سر زده معاون وزیر بهداشت از مركز خدمات جامع سالمت  

وب دا؛ سرپرست مركز بهداشت شهرستان شهركرد گفت: یك هزار و ۴۲۷ لیتر روغن غیر بهداشتی در شهركرد جمع آوری شد

بــه گــزارش وب دا بــه نقــل از روابــط عمومــی مركــز؛ ســید راشــد جزایــری افــزود: طــی چنــد روز گذشــته یــك هــزار و ۴۲۷ لیتــر روغــن غیر بهداشــتی 

از مراكــز تهیــه و توزیــع مواد غذایــی توســط بازرســی بهداشــت محیــط در شــهركرد جمــع آوری شــد.

وی بــا اشــاره بــه اینكــه ایــن روغــن بــا برنــد «گل افســار» دارای نشــانه اســتاندارد جعلــی بــوده و از نظــر بهداشــتی غیر مجــاز اســت 

افــزود: ایــن محمولــه بــا اســتعالم از طــرف معاونــت غــذا و داروی دانشــگاه علــوم پزشــكی از ســطح اســتان جمــع آوری شــد. 

ــز  ــان از مرك ــر بهداشــت و درم ــام وزی ــم  مق ــد ســر زده قائ ــن از بازدی ــهركرد همچنی ــتان ش ــز بهداشــت شهرس سرپرســت مرك

ــر داد. ــهر خب ــماره دو فرخش ــالمت ش ــع س ــات جام خدم

جزایــری بــا اعــالم ایــن خبــر افــزود: در ادامــه بازدیدهــای ســر زده دكتــر حریرچــی از مراكــز درمانــی و بهداشــتی اســتان، 

ــه صــورت ســرزده از آن  ــر ب ــه معــاون وزی ــود ك ــزی ب ــز خدمــات جامــع ســالمت شــماره دو فرخشــهر یكــی از مراك مرك

بازدیــد نمــود.

بــه گفتــه وی، در ایــن بازدیــد فعالیتهــای مراقبیــن ســالمت و خدمــات ارائــه شــده بــه مراجعیــن و نحــوه 

ثبــت در ســامانه ســیب ارزیابــی شــد.

وی تصریــح كــرد: دكتــر حریــر چــی ضمــن ابــراز رضایــت و خرســندی از نحــوه عملكــرد پرســنل 

ایــن مركــز در ثبــت الكترونیــك خدمــات ارائــه شــده خواســتار تــداوم خدمــت رســانی مطلــوب 

بــه مراجعیــن شــد.   

   

برپایی همایش پویایی، بالندگی و جوانی جمعیت به مناسبت هفته ملی جمعیت در شهرستان شهركرد
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وب دا؛ روحانــی مســتقر در مركــز آموزشــی و درمانــی هاجــر(س) شــهركرد در تشــریح برنامــه هــای ویــژه مــاه مبــارك رمضــان در ایــن مركــز گفــت: 

نمــاز جماعــت ظهــر و عصــر ومغــرب وعشــاء باشــكوه تــر از دیگــر ایــام ســال اقامــه مــی شــود

بــه گــزارش وب دا بــه نقــل از روابــط عمومــی بیمارســتان؛ حجــت االســالم و المســلمین علــی زاده افــزود: تــالوت روزانــه یــك جزءقــرآن قبــل از اذان 

ظهــر درنمازخانــه بیمارســتان و كالس روخوانــی و روانخوانــی قــرآن دوشــنبه هــا وچهارشــنبه هــا ویــژه خواهــران برگــزار مــی گــردد.

وی تصریــح كــرد: قرائــت دعــای پرفیــض عاشــورا پنــج شــنبه هــای هــر هفتــه و تشــكیل كالس اخــالق ومســائل اعتقــادی واحــكام ویــژه مــاه 

مبــارك رمضــان و كالس احــكام بانــوان یكشــنبه هــا از دیگــر برنامــه هایــی اســت كــه بــه فضــای معنــوی بیمارســتان در ایــن مــاه افــزوده اســت.

وی گفــت: ختــم ســی هزارصلــوات تقدیــم بــه ســاحت مقــدس چهــارده معصــوم وشــفای بیمــاران ، برگــزاری مســابقه قــرآن در دو رشــته حفــظ 

و تفســیر ســوره مباركــه یاســین همــراه بــا اهــدای جوایــز بــه ده نفــر ، ســركش توســط خانــم موحــدی وپاســخگویی بــه ســواالت شــرعی ، طــرح 

اولیــن دوره ختــم قــرآن در ۱۲۰ روز توســط صــدو بیســت نفــر در مــاه مبــارك رمضــان در محــل نمازخانــه بیمارســتان برگــزار مــی گــردد.

وب دا؛ روز پنــج شــنبه مــورخ هفتــم اردیبهشــت مــاه ۹۶ تیــم نظــارت بــر اعتبــار بخشــی وزارت بهداشــت و درمــان از كلینیــك بازدیــد نمــوده و در 

جریــان امــور كلینیــك قــرار گرفتنــد .

بــه گــزارش وب دا بــه نقــل از روابــط عمومــی کلینیــک؛ در ایــن بازدیــد آقــای دكتــر میــر دهقــان مدیــر كل نظــارت و اعتبــار بخشــی وزارت بهداشــت 

و درمــان و دكتــر غفوریــان دبیــر كمیســیون مــاده ۱۱ معاونــت درمــان بــه همــراه معــاون و مدیرمحتــرم درمــان از نزدیــك در جریــان امــور قــرار 

گرفتــه و توضیحــات مبســوط توســط مدیریــت كلینیــك، حیــدری بــه ایشــان در مــورد نحــوه نوبــت دهــی و میــزان خدمــات صــورت گرفتــه در 

كلینیــك در طــول یــك ســال اخیــر صــورت پذیرفــت.

تشریح برنامه های ویژه ماه مبارك رمضان دربیمارستان هاجر(س) شهركرد 

بازدید مدیر كل نظارت و اعتبار بخشی امور درمان وزارت بهداشت و درمان از كلینیك تخصصی و فوق تخصصی امام علی(ع)  

وب دا؛ عمــل جراحــی توتــال كاســتر كتومــی بــه روش الپاراســكوپی بــر روی بیمــار ۸۰ ســاله كــه از كانســر معــده 

رنــج مــی بــرد بــا موفقیــت انجــام شــد.

بــه گــزارش وب دا بــه نقــل از ریاســت مركــز آموزشــی درمانــی آیــت اهللا كاشــانی شــهركرد؛ ایــن عمــل جراحــی و 

توســط دكتــر مهــرداد كریمــی فلوشــیپ و فــوق تخصــص جراحــی الپارســكوپی و عضــو هیــات علمــی دانشــگاه 

علــوم پزشــكی، خدمــات بهداشــتی و درمانــی چهارمحــال و بختیــاری در ایــن بیمارســتان انجــام شــد.

ــه  ــال ب ــار مبت ــدود ۶ بیم ــرای ح ــی ب ــر كریم ــط دكت ــی توس ــل جراح ــن عم ــون ای ــزارش، تاكن ــن گ ــاس ای ــر اس ب

ــن  ــت ضم ــته اس ــت و توانس ــده اس ــام ش ــت انج ــا موفقی ــرطان روده ب ــه س ــال ب ــار مبت ــده و۷ بیم ــرطان مع س

ــد. ــل نمای ــتان را حاص ــردم اس ــدی م ــاران، رضایتمن ــه بیم ــته ب ــت شایس خدم

دكتــر كریمــی در خصــوص  عمــل جراحــی الپارســكوپی اظهــار داشــت: در ایــن روش تنهــا بــا ایجــاد بــرش هــای 

ــار،  ــر بیم ــص زودت ــان و ترخی ــد درم ــر، تســریع رون ــر،  زخــم كمت ــار انجــام و ضمــن  درد كمت ــان بیم ــك درم كوچ

بیمــار ســریعتر بــه فعالیــت روزانــه بازگشــته و عــوارض جراحــی بــرای وی كمتــر مــی باشــد.وی بــا بیــان اینكــه در 

حــال حاضــر بیشــتر اعمــال جراحــی داخــل شــكم از جملــه برداشــت تومورهــا و فتــق هــای جــدار شــكم بــه روش 

الپاراســكوپی در مراكــز درمانــی صــورت مــی گیــرد افــزود: هــم اكنــون كلیــه اعمــال جراحــی دســتگاه گــوارش و روده باریــك ، كلیــه اعمــال جراحــی 

زنــان شــامل: هیســتركتومی،  اندومتریــوز و تخمــدان ،  دیــوار شــكم و غــدد فــوق كلیــوی بــه روش جراحــی الپارســكوپی در مراكــز درمانــی مركــز 

اســتان قابــل انجــام اســت.

ایــن پزشــك متخصــص، بــا اشــاره بــه زمــان بــر بــودن انجــام برخــی اعمــال جراحــی و مزایــای بــی شــمار اســتفاده از روش هــای نویــن پزشــكی 

بــرای سیســتم بهداشــت و درمــان و بیمــاران افــزود: بایــد بــا اتخــاذ سیاســت هــای مناســب انگیــزه كافــی بــرای خدمــت متخصصیــن و اســتفاده 

از روش هــای نویــن پزشــكی ایجــاد شــود.

عمل جراحی توتال كاستر كتومی به روش الپاراسكوپی در بیمارستان آیت اهللا كاشانی با موفقیت انجام شد



۶۴

بازدید وزیر محترم بهداشت از غرفه نشانگرهاى رنگى 

معاونت غذا و دارو شهرکرد - نمایشگاه تهران

بازدید وزیر محترم بهداشت از غرفه نشانگرهاى رنگى 

معاونت غذا و دارو شهرکرد - نمایشگاه تهران

بازدید ریاست دانشگاه از بیمارستان آیت اهللا کاشانىبازدید ریاست دانشگاه از بیمارستان آیت اهللا کاشانى

برگزارى ضیافت روزه داران در ماه مبارك رمضانبرگزارى ضیافت روزه داران در ماه مبارك رمضان

حضور کارکنان بیمارستان آیت اهللا کاشانى در گلزار 

شهداى گمنام تپه نورالشهدا 

حضور کارکنان بیمارستان آیت اهللا کاشانى در گلزار 

شهداى گمنام تپه نورالشهدا 



وب دا؛ معــاون توســعه مدیریــت و منابــع دانشــگاه علــوم پزشــكی شــهركرد گفــت: تعمیــرات اساســی و تامیــن تجهیــزات بیمارســتان سیدالشــهداء 

فارســان در برنامــه تحــول نظــام ســالمت بــه ترتیــب رشــد ۱۵۴ و ۱۲۷ درصــدی داشــته اســت.

بــه گــزارش وب دا؛ دكتــر حمیــد رئیســی افــزود: در حــال حاضــر بیمارســتان سیدالشــهداء فارســان دارای ۱۲۳ تخــت فعــال مــی باشــد.وی، ضریــب 

اشــغال تخــت ایــن مركــز درمانــی را ۸۴ درصــد اعــالم كرد.دكتــر رئیســی، اعتبــار هزینــه شــده جهــت خریــداری تجهیــزات طــی ســال 

هــای ۹۳ تــا ۹۵ در ایــن بیمارســتان را ۵ میلیــارد و ۲۰۰ میلیــون � اعــالم كــرد.

بــه گفتــه وی، طــی ایــن مــدت ۴ میلیــارد و ۳۵۰ میلیــون � نیــز جهــت بهســازی بخــش هــای مختلــف ایــن بیمارســتان 

هزینه شــده اســت.

معــاون توســعه مدیریــت و منابــع دانشــگاه علــوم پزشــكی شــهركرد، بــا اشــاره بــه توســعه اورژانــس بیمارســتان 

سیدالشــهداء فارســان از ۱۳ تخــت بــه ۳۲ تخــت ، از افزایــش اتــاق عمــل از ۳ بــه ۴ وایجــاد ICU بــا ۵ تخــت 

بــا صــرف اعتبــاری بالــغ بــر ۲۲۰ میلیــون � خبــر داد.

ــاده  ــون آم ــم اكن ــازی و ه ــتLDR بهس ــا ۵ تخ ــتان ب ــن بیمارس ــی ای ــوك زایمان ــزود: بل ــی اف ــر رئیس دكت

ــه توســعه بیمارســتان  ــاز ب ــه نی ــا اشــاره ب ــه مــردم ایــن شهرســتان مــی باشــد.وی ب ــه خدمــات ب ارائ

سیدالشــهداء فارســان از پیگیــری هــای نماینــده مــردم ایــن  شهرســتان در مجلــس شــورای اســالمی 

در خصــوص اخــذ مجوزهــای مربوطــه تقدیــر كــرد.وی تصریــح كــرد: در آینــده ۹۳ تــا ۱۰۱ تخــت در 

ایــن بیمارســتان اضافــه خواهــد شــد.

ــگ  ــاء هتلین ــرد: بیمارســتان سیدالشــهداء فارســان در بخــش ارتق ــر رئیســی خاطــر نشــان ك دكت

جــزء بیمارســتان هــای ســرآمد اســتان اســت. 

رشد ۱۵۴ درصدی تعمیرات بیمارستان سیدالشهداء فارسان
 در برنامه تحول نظام سالمت

۶۵

وب دا؛ سرپرســت شــبكه بهداشــت و درمــان شهرســتان فارســان و دبیــر كار گــروه گفــت: اعضــای كار گــروه ســالمت و امنیــت غذایــی شهرســتان 

فارســان بــه ریاســت مهنــدس طاهــری، فرمانــدار شهرســتان تشــكیل جلســه دادنــد.

بــه گــزارش وب دا بــه نقــل از روابــط عمومــی شــبكه؛ دكتــر مجیــد فاضلــی افــزود: ایــن جلســه در ســی ام خردادمــاه جــاری راس ســاعت ۱۰صبــح 

درمحــل فرمانــداری برگــزار گردیــد.

وی، ضمــن بیــان اهمیــت بهداشــت و ســالمت و همچنیــن لــزوم توجــه كامــل دســتگاه هــا درخصــوص بهداشــت و ایمنــی ســفرهای تابســتانی و 

تشــدید نظــارت برمراكــز، بــر لــزوم نظــارت دقیــق و مســتمر بــر ســالمت آب آشــامیدنی تاكیــد كــرد.

ــه كانــون هــای  ــزوم توجــه ب ــه اهمیــت جلســه درخصــوص بیماریهــای روده ای و انگلــی و تــب كریمــه كنگــو و ل ــا توجــه ب وی تصریــح كــرد: ب

ــی ســفرها و اماكــن گردشــگری و زیارتــی تاكیــد كــرد. گردشــگری و اماكــن زیارتــی در فصــل گرمــا و بهداشــت و ایمن

ــزی  ــه ری ــر عمومــی و برنام ــه مشــكالت فاضــالب و نظافــت معاب ــاران ب ــت توجــه شــهرداران و دهی ــه، در خصــوص اهمی ــی در ادام ــر فاضل دكت

جهــت پاكســازی جــداول و انجــام بازدیــد مشــترك بــا ادارات مرتبــط شهرســتان براســاس برنامــه زمــان بنــدی و اطــالع رســانی ســامانه ۱۹۰ جهــت 

رســیدگی بــه شــكایات و هفتــه بــدون دخانیــات مطالبــی بیــان نمــود.

ــی از آب آشــامیدنی شــهرها و روســتاها انجــام شــده كــه همگــی  ــرداری میكروب ــه ب ــه وی، از ابتــدای ســال۱۳۹۶ تعــداد ۱۹۷ مــورد نمون ــه گفت ب

مطلــوب بــوده اســت.

سرپرســت شــبكه بهداشــت و درمــان شهرســتان فارســان، تعــداد كلرســنجی و تعــداد نمونــه بــرداری از مــواد غذایــی حســاس را بــه ترتیــب، دوهــزار 

و ۱۵۰ مــورد و یكصــدو ۱۱ مــورد اعــالم كرد.دكتــر فاضلــی، از معرفــی ۷۵ مــورد از مراكــز تهیــه و توزیــع و اماكــن عمومــی متخلــف بــه تعزیــرات 

حكومتــی خبــر داد.وی اظهــار داشــت: همچنیــن درایــن مــدت تعــداد یكصــدو ۳۳ مــورد اخطاریــه بهداشــتی جهــت متخلفیــن بهداشــتی (فاضــالب 

ــی افــزود:  ــر فاضل ــه دادســتانی شهرســتان جهــت رســیدگی قضائــی معرفــی گردید.دكت و فضــوالت دامــی) صــادر گردیــد و ۴۹ مــورد تخلفــات ب

تعــداد ۶۰۰ مــورد كارت معاینــه پزشــكی و ۱۴۹ مــورد گواهــی اصنــاف صــادر گردیــد.

دبیــر كارگــروه ســالمت و امنیــت غذایــی شهرســتان فارســان گفــت: ایــن جلســه نیــز بــا طــرح مشــكالت توســط اعضــاء ادامــه بــا بیــان نقطــه 

نظراتشــان و اتخــاذ تصمیمــات الزم بــه اتمــام رســید.

اعضای كار گروه سالمت و امنیت غذایی شهرستان فارسان تشكیل جلسه دادند 

كشف و معدوم سازی ۷تن موادغذایی فاسد در شهرستان فارسان

وب دا؛ سرپرســت شــبكه بهداشــت و درمــان شهرســتان فارســان، از كشــف و معــدوم ســازی ۷هــزار كیلوگــرم مــواد 

غذایــی فاســد و تاریــخ گذشــته غیــر قابــل مصــرف همزمــان بــا اجــرای طــرح تشــدید نظــارت بــر مراكــز تهیــه و 

توزیــع مــواد غذایــی در ایــن شهرســتان خبــر داد

بــه گــزارش وب دا؛ دكتــر مجیــد فاضلــی افــزود: ایــن میــزان مــواد غیــر بهداشــتی طــی اجــرای طــرح بســیج ســالمت 

نــوروزی ۹۶و ایــام مــاه مبــارك رمضــان از مراكــز تهیــه و توزیــع ســطح شهرســتان جمــع آوری گردیــد.وی تصریــح كــرد: 

مــواد جمــع آوری شــده در تاریــخ ۲۰/۳/۹۶ بــا حضــور نمایندگانــی از دادســتانی،فرمانداری،تعزیرات حكومتی،مجامــع 

امــور صنفــی و شــبكه بهداشــت و درمــان شهرســتان معــدوم گردید.سرپرســت شــبكه بهداشــت و درمــان شهرســتان 

ــه  ــه شــكایات مردمــی در خصــوص تخلفــات بهداشــتی در كلی فارســان در ادامــه شــماره ۱۹۰را جهــت پاســخگویی ب

ســاعات شــبانه روز اعــالم نمود.دكتــر فاضلــی گفت:مــواد غیــر بهداشــتی جمــع آوری و معــدوم شــده شــامل: روغــن 

های خوراكی،نوشــابه،رب گوجه،ماســت، چیپس،انــواع شــربت،آب میوه،گز،دلستر،شیرینی،پیراشكی،بیسكوئت،ترشــیجات،انواع ســس،انواع كنســرو، 

آرد نخودچــی، ماكارونی،شــكالت،كلوچه،ادویه جــات بــوده اســت



۶۶

ــد از  ــان بازی ــالمی در جری ــورای اس ــس ش ــار در مجل ــگ و كی ــان، كوهرن ــتان فارس ــردم شهرس ــده م وب دا؛ نماین

بیمارســتان سیدالشــهدا فارســان گفــت: اقدامــات صــورت گرفتــه در برنامــه تحــول نظــام ســالمت قابــل تقدیــر اســت.

بــه گــزارش وب دا؛ دكتــر كاظمــی ضمــن تبریــك انتصــاب دكتــر خالــدی فــر افــزود: وی از نخبــه هــای دانشــگاهی 

اســتان اســت.

ــا تقدیــر از زحمــات و فعالیــت هــای صــورت گرفتــه در بیمارســتان سیدالشــهداء فارســان و اقدامــات برنامــه  وی، ب

تحــول نظــام ســالمت در شهرســتان، ایــن فعالیــت هــا را قابــل تقدیــر دانســت.

ــزار  ــزرگ ه ــتان ب ــك بیمارس ــدازی ی ــان ، راه ان ــت و درم ــش بهداش ــای بخ ــه كمبوده ــاره ب ــا اش ــی، ب ــر كاظم دكت

تختخوابــی در اســتان را ضــروری دانســت.وی تصریــح كــرد: بكارگیــری متخصصیــن توانمنــد در رشــته هــای مختلــف 

ــه  ــان اینك ــا بی ــی، ب ــر كاظم ــی گردد.دكت ــوب م ــان محس ــوزه درم ــای ح ــتان از نیازه ــتان و شهرس ــكی در اس پزش

شهرســتان فارســان نیازمنــد توســعه فضــای بیمارســتان اســت افــزود: پیگیــری هــای الزم انجــام و مقدمــات ایــن 

امــر فراهــم شــده اســت.

وی اضافه كرد: بیمارستان سیدالشهداء فارسان، پتانسیل و ظرفیت آن را دارد كه به یك بیمارستان آموزشی تبدیل شود.

اقدامات صورت گرفته در برنامه تحول نظام سالمت قابل تقدیر است

بخش خدمات روانپزشكی ويژه كارگران در شهرستان فارسان راه اندازی شد

وب دا؛ در آســتانه فــرا رســیدن هفتــه ســالمت بخــش خدمــات روانپزشــكی ویــژه كارگــران و بخــش اورژانس روانپزشــكی 

مــردان در بیمارســتان ســینای جونقــان از توابــع شهرســتان فارســان افتتاح شــد.

بــه گــزارش وب دا؛ مراســم افتتــاح ایــن بخــش هــا بــا حضــور ریاســت ســابق دانشــگاه علــوم پزشــكی و مدیــر كل 

بنیــاد ایثارگــران اســتان و جمعــی از مســئولین محلــی برگــزار شــد.

ایــن بخــش بــا ۲۲۰ متــر مربــع زیربنــا و ۱۵۰۰ متــر مربــع فضــای تفریحــی و ســبز مجهــز بــه ۱۵ تخــت ارائــه 

خدمات روانپزشــكی اســت.

ایــن بخــش بــا اعتبــار بالــغ بــر ۶۰۰ میلیــون ریــال راه انــدازی و هزینــه ای بالــغ بــر ۳۰۰ میلیــون ریــال 

صــرف بهســازی و  رنــگ آمیــزی آنها شــده اســت.

وب دا؛ مســئول كانــون بســیج جامعــه پزشــكی شــبكه بهداشــت ودرمــان شهرســتان فارســان، از اعــزام تیــم هــای ایــن كانــون بمناســبت ســوم 

خــرداد خبــر داد. 

بــه گــزارش وب دا بــه نقــل از روابــط عمومــی شــبكه؛ دكتــر مجیــد فاضلــی گفــت: بــه مناســبت ســوم خــرداد ســالروز آزاد ســازی خرمشــهر تیــم 

ــع شهرســتان فارســان و روســتای مــورز بخــش بازفــت  ــرگان از تواب ــه منطقــه محــروم هی هــای بهداشــتی ،درمانــی ،آموزشــی و دندانپزشــكی ب

شهرســتان كوهرنــگ اعــزام شــدند.

به گفته وی،  این تیم ها كه متشكل از پزشك عمومی، دندانپزشك ، كارشناس آموزش وپرستار بودند.

مســئول كانــون بســیج جامعــه پزشــكی افــزود : درایــن ماموریــت ۲۵۰ نفــر از اهالــی منطقــه از خدمــات ویزیــت توســط پزشــك عمومــی بهره 

شــدند.دكتر فاضلــی افــزود: همچنیــن ۲۵۰ نفــر از خدمــات دندانپزشــكی شــامل معاینــه دنــدان و كشــیدن دنــدان بهــره منــد و ۷۲ نفــر آمــوزش 

هــای بهداشــتی كاربــردی را فــرا گرفتنــد.وی، تعــداد تزریقــات وپانســمان هــای انجــام شــده را ۳۵ مــورد اعــالم كــرد و افــزود: بــا توجــه بــه اهمیــت 

بیماریابــی، غربالگــری دیابــت وفشــار خــون بــرای ۸۰ نفــر از اهالــی انجــام شــد.

مســئول كانــون بســیج جامعــه پزشــكی شــبكه بهداشــت ودرمــان شهرســتان فارســان بــا اشــاره بــه ارائــه رایــگان همــه خدمــات افــزود: در ایــن 

اعــزام بالــغ بــر ۱۷ میلیــون ریــال هزینــه جهــت تامیــن اقــالم دارویــی و ۱۰ میلیــون ریــال بــرای تهیــه لــوازم بهداشــتی، هزینــه شــده اســت.

اعزام تیم های كانون بسیج جامعه پزشكی شبكه فارسان به مناطق محروم 

وب دا؛ رئیــس بیمارســتان سیدالشــهداء فارســان گفــت: بــه زودی تعــداد ۱۰۱تخــت بــه تعــداد تخــت هــای فعــال 

. بــه گــزارش وب دا؛ دكتــر هــادی تقــوی نــژاد همچنیــن از افتتــاح بخــش icu ایــن  ایــن بیمارســتان افــزوده می

بیمارســتان در روزهــای پایانــی اردیبهشــت مــاه جــاری خبــر داد.

بــه گفتــه وی، بخــش icu بیمارســتان فارســان بــا متــراژی حــدود ۲۱۶ متــر مربــع و هزینــه ای بالــغ بــر دو میلیــارد 

وســیصد میلیــون ریــال روز یكشــنبه بیســت و چهــارم اردیبهشــت مــاه جــاری بــا حضــور دكتــر كاظمــی نماینــده مردم 

شهرســتان ، دكتــر خالــدی فــر رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــكی و مهنــدس مــرداس طاهــری فرمانــدار شهرســتان و 

جمعــی از مســئولین اســتانی و شهرســتانی افتتــاح گردیــد. وی تصریــح كــرد: بــا توجــه بــه اینكــه ایــن شهرســتان در 

مســیری واقــع شــده اســت كــه آمــار تصادفــات زیــاد مــی باشــد وهمچنیــن بیمــاران از اطــراف شهرســتان بــه ایــن 

مركــز اعــزام مــی شــوند برنامــه طــرح توســعه بیمارســتان یكــی از مهمتریــن برنامــه هــای مســئولین شــمار مــی رود.

افزایش تعداد تخت



۶۷۶۷

کشف و معدوم سازى 7تن موادغذایى فاسد در

 شهرستان فارسان

کارگاه آموزشى ایدز و تب کریمه کنگو

برپایى غرفه ترویج زایمان طبیعى در استانافتتاحیه بخش  بیمارستان سیدالشهداء(ع) فارسان

همایش پیاده روى عمومى در هفته سالمت 

کارگاه آموزشى مدیریت برنامه هاى خطر بالیا

بازدیدازعشایرچلیچه وآموزش تب کریمه
دریافت لوح بیمارستان برتر در ترویج زایمان طبیعى و 

لوح بیمارستان دوستدار مادر از معاون بهداشتى درمانى 

وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشکى (دکتر آقاجانى)



۶۸۶۸

ــور  ــا حض ــالمت روان ب ــك روزه س ــت: كارگاه ی ــگ گف ــتان كوهرن ــان شهرس ــت و درم ــبكه بهداش ــت ش وب دا؛ سرپرس

ــزار شــد.  ــتان برگ ــی شهرس ــروی انتظام ــی نی ــل ســتاد فرمانده ــی در مح ــروی انتظام ــنل نی پرس

بــه گــزارش وب دا بــه نقــل از روابــط عمومــی شــبكه؛ ســیاوش غیبــی پــور افــزود: ایــن كارگاه آموزشــی بــا موضــوع تفكــر 

نقادانــه جهــت پرســنل كادر وســرباز نیــروی انتظامــی شهرســتان برگزار شــد.

ــه گفتــه وی، ایــن كارگاه بــه همــت كارشــناس مســئول واحــد ســالمت روان شــبكه، چهارشــنبه هفدهــم خردادمــاه  ب

جــاری بــا عنــوان "مهارتهــای مقابلــه بــا بحــران " بــه وِیــژه در ماموریتهــای ســخت بــرای فرماندهــی وســایر پرســنل اعــم 

از كادر و وظیفــه برگــزار گردیــد.

سرپرســت شــبكه بهداشــت و درمــان شهرســتان كوهرنــگ تصریــح كــرد: راههــای صحیــح كســب اعتمــاد بــه نفــس و 

خــود شناســی بــه ویــژه در مواقــع رویارویــی بــا حــوادث اســترس زا از مباحــث مطــرح شــده توســط جمالــی، كارشــناس 

مربوطــه بود.بــه گفتــه وی، جمالــی در ادامــه ایــن كارگاه بــه ایــن نكتــه اشــاره داشــت كــه، اگــر بتوانیــد در رویارویــی بــا حــوادث و ماموریتهــای 

ســخت؛ ابتــدا اســترس را از خــود دوركنیــد وایــن چنیــن ماموریتهــا را جــز الینفــك وظیفــه ذاتــی خــود بدانیــد؛ بهتــر مــی توانیــد خشــم واســترس 

خــود را حیــن ماموریــت مدیریــت كنیــد. غیبــی پــور افــزود: وی همچنیــن اشــاره ای نیــز بــه تفكــر نقــاد داشــتند و افزود:هــرگاه مشــكلی در زندگــی 

پیــش آمــد قبــل از هرگونــه تصمیــم گیــری همــه جوانــب مشــكل را بایــد ســنجید و ســپس بــه دنبــال راه حــل مناســب جهــت حــل مشــكل برویــم .

به گفته وی، این كارگاه با برگزاری آزمون سالمت روان و توزیع بسته آموزشی در بین پرسنل ناجا به پایان رسید.

وب دا؛ مقــارن بــا آغــاز هفتــه ســالمت، سرپرســت شــبكه بهداشــت ودرمــان شهرســتان كوهرنــگ پیــش از خطبــه هــای نمــاز جمعــه در خصــوص 

موضــوع هفتــه بــه ایــراد ســخن پرداخــت. 

بــه گــزارش وب دا بــه نقــل از روابــط عمومــی شــبكه، درروز جمعــه مــورخ اول اردیبهشــت ۹۶ مقــارن بــا آغــاز هفتــه ســالمت 

ی ابالغــی ایــن هفتــه درمرحلــه اجــرا در آمــد. همزمــان بــا سراســر كشــور كلیــه برنامه

ســیاوش غیبــی پــور، كلیــه ابعــاد و سیاســتهای شــعار امســال را حــول چنــد محــور مختلــف بیــان كــرد و بــا اشــاره 

بــه شــعار جهانــی امســال هفتــه ســالمت" زندگــی ســالم بــا نشــاط وامیــد" یكــی از مهمتریــن شــروط تحقــق ایــن 

ــزود: متاســفانه  ــه اف ــرد.وی در ادام ــداد ك ــش و اســترس قلم ــه تن ــه دور از هرگون ــی ب ــه را زندگ شــعار در جامع

زندگــی جوامــع بشــری بــا عوامــل تنــش و پردغدغــه ای از جملــه ؛ اختالفــات خانوادگــی، اعتیــاد، عــدم اشــتغال 

مناســب بــه ویــژه بــرای قشــر تحصیلكــرده، اختالفــات طبقاتــی، افزایــش ســن ازدواج، دســت و پنجــه نــرم مــی 

كنــد وتــا زمانیكــه ایــن عوامــل پــر خطــر از ســطح جامعــه زدوده نشــود نمــی تــوان انتظــار داشــتن زندگــی 

پــر نشــاط را در جامعــه داشــته باشــیم. غیبــی پــور تصریــح كــرد: اصــالح شــیوه زندگــی بــا رویكــرد دوری از 

عوامــل اســترس زا و همچنیــن ایجــاد بســتر مناســب خانــواده هــا بــا سیاســت دوری از هرگونــه عوامــل تنــش 

زا مــی توانــد تاحــدودی اســتقرار زندگــی پرنشــاط را در ســطح جامعــه نهادینــه ســازد. وی، دربــاره رســالت وزارت 

بهداشــت در خصــوص اســتقرار كامــل ســالمت در جامعــه عنــوان كــرد: تحقــق صــد درصــد سیاســتهای بهداشــت 

ودرمــان فقــط بــه عهــده وزارت بهداشــت نیســت بلكــه كلیــه ارگانهــا ونهادهــای دولتــی و حتــی خــود مــردم نیــز در 

تحقــق ایــن مهــم ســهم بــه ســزایی دارنــد.

گفتنــی اســت، در ادامــه امــام جمعــه محتــرم شهرســتان كوهرنــگ ضمــن قــدر دانــی از شــبكه بهداشــت ودرمــان 

شهرســتان كوهرنــگ بــه دلیــل اجــرای سیاســتهای بهداشــت ودرمــان در ســطح شهرســتان افزود:ســازمان جهانی 

بهداشــت هرســاله فراخــور نیــاز كشــورهها شــعاری را تدویــن ودر هفتــه ســالمت بــه كشــورهای جهــان ابــالغ 

ــتهای  ــرای سیاس ــی در اج ــای دولت ــازمان و نهاده ــه س ــش كلی ــه نق ــاره ب ــا اش ــن ب ــد.وی، همچنی ــی كن م

بهداشــت ودرمــان افــزود: همــه اقشــار جامعــه بایســتی در تحقــق اهــداف بهداشــت ودرمــان در ســطح جامعــه 

تــالش كننــد و ایــن رســالت مهــم را فقــط خــاص وزارت بهداشــت تلقــی نكــرده و بــا سیاســت گــذاری درســت 

بتوانیــم در تحقــق ایــن مهــم هــر چــه بیشــتر بكوشــیم. 

برگزاری كارگاه یك روزه سالمت روان ویژه پرسنل نیروی انتظامی شهرستان كوهرنگ

سخنرانی سرپرست شبكه بهداشت ودرمان شهرستان كوهرنگ با موضوع هفته سالمت پیش از خطبه های نماز جمعه

ــد  ــالمت واح ــه س ــبت هفت ــه مناس ــت: ب ــگ گف ــتان كوهرن ــان شهرس ــت و درم ــبكه بهداش ــت ش وب دا؛ سرپرس

ســالمت خانــواده شــبكه اقــدام بــه برپایــی ســفره ســالمت دردبیرســتان دخترانــه الهــام علــی آبــاد روســتای دهنــو 

نمــود.

بــه گــزارش وب دا بــه نقــل از روابــط عمومــی شبكه؛ ســیاوش غیبــی پــور افــزود: ایــن ســفره روزدوشــنبه مــورخ 

ــا محوریــت ترویــج غذاهــای  چهــارم اردیبهشــت مــاه جــاری مقــارن بــا چهارمیــن روز از هفتــه ســالمت، ب

ســالم برپــا شــد. 

به گفته وی، در این مراسم، كارشناسان واحد سالمت خانواده مطالبی را در خصوص پنج

ــی  ــای قلب ــری از بیماریه ــت جلوگی ــا جه ــت فوده ــرف چربی و فس ــدم مص ــی، ع ــی غذای ــروه اصل  گ

ــش آن در  ــی ونق ــرك بدن ــت ورزش و تح ــزود: اهمی ــور اف ــی پ ــه نمود.غیب ــرط ارائ ــی مف ــی و چاق عروق

، اســتفاده از غذاهــای ســنتی در ســفره هــای خانــواده ، بیــان خــواص ســبزیجات و  جلوگیــری از بیماری

میوه در رژیــم غذایــی از دیگــر مــوارد مطــرح شــده در ایــن مراســم بــود.وی تصریــح كــرد: ایــن برنامــه 

بــا پرســش و پاســخ دانــش آمــوزان ومربیــان مدرســه در رابطــه بــا موضوعــات آموزشــی خاتمــه یافــت. 

سرپرســت شــبكه بهداشــت و درمــان شهرســتان كوهرنــگ همچنیــن از برگــزاری همایــش ســالمت در اردوگاه 

فرهنگــی امــام خمینــی(ره) در شــهر چلگــرد در دویمــن روز از هفتــه ســالمت خبــر داد و افــزود: برگــزاری همایــش 

هــا و برنامــه هــای فرهنگــی و آموزشــی مرتبــط بــا موضــوع و شــعار هفتــه ســالمت از جملــه اقداماتــی اســت كــه ایــن 

شــبكه در راســتای ارتقــاء ســواد ســالمت مــردم و بهبــود وضعیــت ســالمت در جامعــه بــه انجــام رســانده اســت.

برپایی سفره سالم به مناسبت هفته سالمت در شهرستان كوهرنگ 



۶۹

تجلیل از سالمندان شهرستان کوهرنگ

همایش تجلیل از آمران به معروف وناهیان از منکر

برگزارى کارگاه صیانت از حقوق شهروندى
یاد و خاطر سرپرست سابق شبکه بهداشت کوهرنگ 

مرحوم مهندس مجتبى خسروى گرامى باد

پیاده روى عمومى بمناسبت هفته سالمت

برپایى سفره سالمت در هفته سالمت

همایش تجلیل از فعاالن عرصه سالمت
همایش سالمت



۷۰

وب دا؛ سرپرســت شــبكه بهداشــت ودرمــان شهرســتان لــردگان، از برگــزاری همایــش سیاســت هــای 

جدیــد جمعیتــی و بــاروری ســالم وكالس هــای آموزشــی پیرامــون ایــن موضــوع خبــر داد

ــه نقــل از روابــط عمومــی شــبكه؛ محمــد جــان جلیــل پیــران افــزود: ایــن همایــش  ــه گــزارش وب دا ب ب

آموزشــی بــه همــت واحــد ســالمت خانــواده وجمعیــت در مركــز آمــوزش بهــورزی باحضــور كاردانهــا وكارشناســان 

ســالمت خانــواده وجمعیــت برگزارشــد.

بــه گفتــه وی، درایــن همایــش سیاســت هــای جدیــد جمعیتــی، شــاخص هــای مهــم جمعیتــی وعوامــل موثــر بــر 

افزایــش جمعیــت وســایر مباحــث جمعیتــی مطــرح وآموزشــهای الزم توســط اســاتید شــبكه، دكتــر فریبــرز جبــاری 

كارشــناس ســالمت روان بــا موضــوع پیامدهــای تــك فرزنــدی موضــوع عوامــل موثــر بــر افزایــش جمعیــت توســط 

اســماعیل اردشــیری كارشــناس ارشــد جمعیــت شناســی بیــان شــد.

ــت  ــای تحــت حمای ــواده ه ــی خان ــزود: كالس آموزش ــردگان اف ــتان ل ــان شهرس ــت ودرم ــبكه بهداش سرپرســت ش

ــه گــذاری مناســب بیــن موالیــد توســط كارشناســان  ــا فاصل كمیتــه امــداد امــام ره درخصــوص بــاروری ســالم وحفــظ، ســالمت مــادر وكــودك ب

ــردگان برگزارشــد وآموزشــهای الزم  ــواده وجمعیــت ایــن شــبكه بمناســبت روز ملــی جمعیــت درمحــل كمیتــه امــداد امــام ره شــهر ل ســالمت خان

جمعیتــی بــه ایــن مددجویــان ارایــه گردید.جلیــل پیــران در ادامــه از برگــزاری پیــاده روی روز ملــی جمعیــت وفتــح خرمشــهر در روســتای شــهریار 

خبــر داد.وی افــزود: ایــن مراســم بــا حضــور ۱۰۰نفــر از زنــان روســتای شــهریار فــالرد و بــه همــت ماماهــا وكارشناســان ســالمت خانــواده وجمعیــت 

مركــز جامــع ســالمت شــهریار دربخــش فــالرد برگزارگردید.جلیــل پیــران تصریــح كــرد: در ایــن برنامــه آمــوزش پیشــگیری از نابــاروری هــای قابــل 

اجتنــاب بــا موضوعــات شــیوه زندگــی ونابــاروری اندومتریــوز توســط مامــا وكارشناســان ســالمت خانــواده وجمعیــت ارایــه گردید.سرپرســت شــبكه 

بهداشــت ودرمــان شهرســتان لــردگان افــزود: آمــوزش ســالمت مــادر وكــودك ونابــاروری وســن بــاروری ویــژه خانــم هــای مددجــوی كمیتــه امــداد 

امــام ره بخــش فــالرد نیــز توســط پزشــك مركــز شــهریار ارایــه شــد.

سرپرســت شــبكه بهداشــت ودرمــان شهرســتان لــردگان در ادامــه نیــز بــه حضــور چهــار روزه كارشناســان ســالمت روان در روســتای ســیل 

زده ســید محمــد اشــاره داشــت و افــزود: دكتــر فریبــرز جبــاری كارشــناس مســئول ســالمت روان ایــن شــبكه گفتــو كارشناســان 

ــی  ــژه مداخــالت روان ــته وی ــران و بس ــی دربح ــالت روان ــتای مداخ ــات الزم در راس ــتا اقدام ــور در روس ــا حض ــه ب مربوط

كــودكان را اجــرا نمودنــد و بیــش از۳۰كــودك را تحــت آمــوزش قــرار دادنــد.

همایش سیاست های جدید جمعیتی در لردگان برگزارشد

وب دا؛ سرپرســت شــبكه بهداشــت و درمــان شهرســتان لــردگان گفــت: بــه همــت كارشناســان بهداشــت محیــط و 

همــكاری خــوب دســتگاه قضایــی و نیــروی انتظامــی شهرســتان، ۴ واحــد صنفــی متخلــف تعطیــل شــد.

بــه گــزارش وب دا بــه نقــل از روابــط عمومــی شــبكه؛ محمــد جــان جلیــل پیــران بــا اعــالم ایــن خبــر افــزود: دو 

ــایی و  ــتان شناس ــف در شهرس ــزی متخل ــیرینی پ ــاب ش ــك ب ــه و ی ــگاه زنان ــك آرایش ــاز، ی ــر مج ــه غی ــوه خان قه

ــد. ــل گردی تعطی

ــزود: پــس از طــی  ــر داد و اف ــان در ســطح ایــن شهرســتان خب ــن از جمــع آوری بیــش از یكصــد قلی وی همچنی

مراحــل قانونــی ایــن قلیــان هــا معــدوم خواهنــد شــد.

۴ واحد صنفی متخلف در شهرستان لردگان تعطیل شد

وب دا؛ معــاون بهداشــتی شــبكه بهداشــت و درمــان شهرســتان لــردگان گفــت: بــا اجــرای طــرح بســیج ســالمت نــوروزی از یكــم اســفندماه ســال 

۹۵ لغایــت ۱۵ فروردیــن مــاه ســال جــاری، پنــج هــزار و ۸۶۳ كیلوگــرم مــواد غذایــی فاســد و تاریــخ گذشــته از ســطح مركــز تولیــد و عرضــه مــواد 

غذایــی كشــف و معــدوم ســازی گردیــد

بــه گــزارش وب دا بــه نقــل از روابــط عمومــی شــبكه؛ یاســر جلیــل پــور افــزود: ایــن میــزان مــواد در پــی انجــام هشــت هــزار و ۴۴۵ مــورد بازیــد 

از مراكــز تهیــه و توزیــع، ۱۰هــزارو ۲۳ مــورد بازدیــد از اماكــن عمومــی و ۷۱۴ مــورد بازدیــد از مراكــز بیــن راهــی كشــف و جمــع آوری شــده اســت.

ی آبرســانی را ۱۷۲ مــورد اعــالم كــرد و افــزود: همچنیــن طــی مــدت ۴۵ روز اجــرای طــرح، ۲۹۱  ی انجــام شــده از ســامانه وی، تعــداد بازرســی

مــورد نمونــه بــرداری از آب آشــامیدنی و ۵۲۴ مــورد كلــر ســنجی انجــام شــده اســت.

وزی ۲۵ نفــر  ی شــبانه وی، تعــداد مــوارد نمونــه بــرداری از مــواد غذایــی را ۹۰ مــورد اعــالم كــرد و اظهــار داشــت: در مجمــوع پــس از فعالیت

از همــكاران در واحــد بهداشــت محیــط مركــز بهداشــت شهرســتان ۵۵ واحــد متخلــف بــه مراجــع قضایــی معرفــی و ۱۰ مركــز عرضــه قلیــان نیــز 

تعطیــل و پلمــپ گردیــد.

جلیــل پــور، از صــدور ۵۷۳ مــورد كارت ســالمت ویــژه متقاضیــان شهرســتانی خبــر داد و افــزود: طــی ایــن مــدت ۳ مــورد رســیدگی بــه شــكایات 

از طریــق ســامانه ۱۹۰وزارت بهداشــت و ۴۷ مــورد رســیدگی بــه شــكایات از طبــق مراجعــات بــه شــبكه انجــام شــد.

معــاون بهداشــتی شــبكه بهداشــت و درمــان شهرســتان لــردگان گفــت: مــوارد برخــورد بــا دستفروشــان و دوره گردهــا از دیگــر مــواردی اســت كــه 

بــر اســاس دســتورالعمل طــرح بســیج ســالمت نــوروزی تشــدید مــی گــردد لــذا در ایــن مــدت پــس از انجــام مراحــل مقدماتــی بــا ۳۳ مــورد از 

دستفروشــان دوره گــرد برخــورد قانونــی صــورت گرفــت.

وی تصریــح كــرد: عــالوه بــر بازدیدهــا كارشناســان شــبكه، برگــزاری ۱۷ جلســه بــرون بخشــی و درون بخشــی جهــت كســب آمادگــی بــرای اجــرای 

ی متولــی از جملــه تعزیــرات حكومتــی از ســطح مراكــز تهیــه و عرضــه مــواد غذایــی  طــرح ، انجــام ۲۰ مــورد بازدیــد مشــترك بــا ســایر ســازمان

ی  ی برنامه و امــكان بیــن راهــی را در پــی داشــت.جلیل پــور،  آمــوزش و فرهنــگ ســازی جهــت حفــظ و ارتقــاء ســالمت جامعــه را از اولویت

ایــن شــبكه عنــوان كــرد و افــزود: در همیــن راســتا پیــش از اجــرای طــرح، ۱۵ جلســه بــا حضــور ۳۱۵ نفــر از متصدیــان مراكــز تهیــه و توزیــع مــواد 

غذایــی برگــزار شــد.

كشف و معدوم سازی قریب به ۶ تن مواد غذایی فاسد و تاریخ گذشته در شهرستان لردگان



وب دا؛ رئیــس بیمارســتان شــهداء لــردگان، از افتتــاح بخــش ECT در ایــن مركــز درمانــی در بیســت و هشــتمین 

روز از خردادمــاه جــاری خبــر داد

بــه گــزارش وب دا؛ دكتــر محمــد نعمتــی افــزود: ایــن واحــد دارای كلیــه امكانــات الزم بــوده و در هفتــه بــر حســب 

ــه بیمــاران بســتری و مراجعیــن ســرپایی را دارا مــی باشــد.به گفتــه وی، در حــال  ــاز قابلیــت پاســخ گویــی ب نی

حاضــر ریــكاوری نیــز در همیــن واحــد طراحــی شــده و بیمــاران پــس از دریافــت شــوك درمانــی مرحلــه ریــكاوری 

را نیــز پشــت ســر خواهنــد گذاشــت .

ــنج  ــا تش ــان ب ــه درم ــی ك ــوك درمان ــرد: در ش ــح ك ــی تصری ــوك درمان ــا ش ــوص ECT ی ــی در خص ــر نعمت دكت

الكتریكــی بــه صــورت كنتــرل شــده اســت، یــك جریــان الكتریكــی بــه مغــز بیمــار متصــل شــده و باعــث می شــود 

ــردگی  ــه، در افس ــان اینك ــا بی ــد.وی ب ــم كنن ــرد را تنظی ــه ف ــق و روحی ــد خل ــود دارن ــز وج ــه در مغ ــیر هایی ك مس

بعضــی از واســطه های شــیمیایی مغــز كــم می شــود اظهــار داشــت: بــا شــوك  درمانــی ، آن مســیرها ســریعًا بــه 

ــد  ــی دارن ــرات درمان ــنج ها اث ــن تش ــه وی، ای ــه گفت ــود می یابند.ب ــرعت بهب ــه س ــد و ب ــر می گردن ــود ب ــای خ ج

ــا اشــاره بــه احتمــال بــاالی ایجــاد  و اصــوالً بــرای بیمارانــی كــه افســردگی های مقــاوم بــه درمــان دارنــد، از ایــن روش اســتفاده می شــود.وی ب

افــكار منفــی و خودكشــی و قتــل در افســردگی هــای شــدید گفــت: راه انــدازی ایــن بخــش مــی توانــد خدمــات موثــری بــه بیمــاران و مراجعیــن 

ارائــه نمایــد

ــتكتومی  ــه سیس ــی كل ــل جراح ــن عم ــام اولی ــردگان، از انج ــهداء ل ــتان ش ــت بیمارس وب دا؛ سرپرس

الپاراســكوپیك در ایــن بیمارســتان خبــر داد.

ــتقرار  ــا اس ــزود: ب ــی اف ــد نعمت ــر محم ــتان؛ دكت ــی بیمارس ــط عموم ــل از رواب ــه نق ــزارش وب دا ب ــه گ ب

دســتگاه الپاراســكوپی در بیمارســتان شــهداء لــردگان اولیــن عمــل جراحــی كله سیســتكتومی الپاراســكوپیك 

توســط دكتــر علیرضــا آذر پیــكان متخصــص جراحــی عمومــی انجــام شــد. 

بــه گفتــه وی، ایــن عمــل جراحــی در شــانزدهمین روز از اردیبهشــت مــاه جــاری بــا همــكاری دكتــر آذرپیــكان 

و دكتــر ســیامك ظهیــری از متخصصیــن بیهوشــی و كادر مجــرب اتــاق عمــل بــا موفقیــت انجــام شــد.

دكتــر نعمتــی تصریــح كــرد: در ایــن عمــل جراحــی آقایــان مرتضــی رحمتــی، میثــم موســوی فــر٬ خــداداد موســوی٬ 

وحیــد ســعیدی و امیــد جلیــل بعنــوان كارشناســان و تكنســین هــای اتــاق عمــل و بیهوشــی همــكاری داشــتند .وی 

اظهــار امیــدواری كــرد: بــا اســتقرار ایــن دســتگاه ارائــه خدمــت بــه بیمــاران نیازمنــد بــا بهــره گیــری از تكنولــوژی 

روز در ایــن شهرســتان تــداوم داشــته باشــد. 

بخش ECT بیمارستان شهداء لردگان افتتاح شد

اولین عمل جراحی كله سیستكتومی الپاراسكوپیك در بیمارستان شهداء لردگان با موفقیت انجام شد
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ــرح تحــول نظــام  ــس از اجــرای ط ــت: پ ــاری گف ــی چهارمحــال و بختی ــات بهداشــتی و درمان ــكی، خدم ــوم پزش وب دا؛ سرپرســت دانشــگاه عل

ســالمت در ســال ۱۳۹۳، تجهیــزات خریــداری شــده و تعمیــرات اساســی انجــام شــده در بیمارســتان شــهداء لــردگان نســبت بــه ســه ســال قبــل از 

اجــرای برنامــه تحــول نظــام ســالمت بــه ترتیــب معــادل ۲۱۹ و ۳۰۰ درصــد رشــد داشــته اســت

بــه گــزارش وب دا؛ دكتــر ارســالن خالــدی فــر افــزود: بیمارســتان شــهداء  لــردگان در زمینــی بــه مســاحت حــدود ۲۲۰ هــزار متــر مربــع و بــا تعــداد 

۴۱۴ نفــر پرســنل شــامل: پزشــك،  پرســتار،  بهیــار ، كمــك بهیــار،  نیــروی مالــی ،  نیــروی خدماتــی و نگهبــان در حــال ارائــه خدمــات درمانــی بــه مــردم 

مــی باشــد.به گفتــه وی، ایــن مركــز درمانــی ســال گذشــته،  بــه ۳۰۸ هــزار نفــر خدمــت ارائــه نمــوده و حــدود ۳۸هــزار و ۷۰۰ نفــر نیــز از خدمــات 

بســتری ایــن بیمارســتان بهــره منــد شــده انــد.وی، تعــداد تخــت هــای فعــال بیمارســتان در ســال ۱۳۹۵ را معــادل ۱۱۴ تخــت اعــالم كــرد و افــزود: 

ایــن تعــداد تخــت در ۱۱ بخــش فعــال بیمارســتان توزیــع شــده انــد.

سرپرســت دانشــگاه علــوم پزشــكی ایــن اســتان تصریــح كــرد: متوســط ضریــب اشــغال تخــت بیمارســتان،  معــادل ۱۳۲ درصــد بــوده اســت.به 

گفتــه وی،  متوســط اقامــت بیمــار بــرای بیمــاران بســتری در ایــن بیمارســتان نیــز معــادل ۱/۵۳ بــوده اســت.دكتر خالــدی فــر،  تجهیــزات پزشــكی، 

آزمایشــگاهی،  رفاهــی و اداری خریــداری شــده از ســال ۹۳ تــا ۹۵ در ایــن بیمارســتان را ۵۰ هــزار و ۶۷۲ میلیــون ریــال اعــالم كــرد.وی تصریــح كــرد: 

بخــش LDR بــا صــرف اعتبــاری بالــغ بــر ۱۵ هــزار میلیــون ریــال،  كلینیــك ویــژه بــا اعتبــاری بالــغ بــر ۱۳هــزار میلیــون ریــال و بخــش بیمــاران 

خــاص بــا صــرف هزینــه ای بالــغ بــر ۱۵۰ هــزار میلیــون ریــال پــس از اجــرای برنامــه تحــول نظــام ســالمت در قالــب طــرح توســعه بیمارســتان 

مــورد بهــره بــرداری قــرار گرفتــه اســت.به گفتــه وی، هــم اكنــون بخــش هــای اطفــال، تاالســمی، مــردان، داخلــی و جراحــی زنــان، ســی ســی یــو و 

آی ســی یــو، نــوزادان و مراقبــت هــای ویــژه ( ان آی ســی یــو )، زایشــگاه، اتــاق عمــل و بخــش دیالیــز و تخصــص هــای پزشــكی زنــان و زایمــان، 

ارتوپــدی، اطفــال، داخلــی، جراحــی، قلــب، بیهوشــی، رادیولــوژی و ســی تــی اســكن در بیمارســتان لــردگان فعــال اســت. 

وب دا؛ بخــش اورژانــس بیمارســتان شــهدای لــردگان در بیســت و پنجمیــن روز از اردیبهشــت مــاه ۹۶ در آ�نــی بــا حضــور مســئولین اســتانی، 

نماینــدگان مــردم در مجلــس شــورای اســالمی و جمعــی از روســا و مدیــران شهرســتانی افتتــاح شــد.

ــوم پزشــكی و خدمــات بهداشــتی، درمانــی چهارمحــال و بختیــاری در ایــن آ�ــن، ضمــن تقدیــر از  بــه گــزارش وب دا؛ سرپرســت دانشــگاه عل

تــالش هــای شــبانه روزی همــكاران دانشــگاه و بیمارســتان شــهداء لــردگان بــرای راه انــدازی ایــن بخــش افــزود: بــا افتتــاح بخــش اورژانــس 

بیمارســتان لــردگان ۲۵ تخــت بــه مجمــوع تخــت هــای ایــن بخــش افــزوده شــد. دكترارســالن خالــدی فــر،  اعتبــار هزینــه شــده جهــت بهــره 

ــال و  ــوژی دیجیت ــه خدمــات بخــش رادیول ــاز ارائ ــن از آغ ــرد.وی همچنی ــون � اعــالم ك ــارد و ۷۰۰ میلی ــن بخــش را یــك میلی ــرداری از ای ب

ــه شــده اســت.وی  ــز ۷۵۰ میلیــون � هزین ــز ایــن بخــش نی ــرای تجهی ــر داد و اظهــار داشــت: ب جراحــی الپاراســكوپی ایــن بیمارســتان خب

تصریــح كــرد: مســئولین در تــالش هســتند تــا خدماتــی شایســته بــه مــردم ارائــه و رضایــت مراجعیــن را جلــب نماینــد.

گفتنی است، دراین مراسم از دست اندركاران اجرای این طرح نیز تجلیل بعمل آمد.

بخش اورژانس بیمارستان لردگان افتتاح شد

رشد ۳۰۰ درصدی تعمیرات اساسی بیمارستان شهداء لردگان نسبت به سه سال قبل از اجرای برنامه تحول نظام سالمت
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وب دا؛ اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری گفــت: مــردم شــریف و غیــور لــردگان در تمــام مراحــل زندگــی خــود بــرای 

نظــام مقــدس جمهــوری اســالمی ایــران افتخــار آفریــن بــوده انــد

بــه گــزارش وب دا؛ قاســم ســلیمانی دشــتكی افــزود: توجــه ویــژه ای بــه شهرســتان لــردگان شــده اســت و در طــول 

ســه ســال اخیــر ۳۰ ، ســفر بــه لــردگان انجــام شــده اســت كــه تمــام ســفرها بــه مناطــق مختلــف برنامــه ریــزی و 

بازدیدهــای مســتمر انجــام شــده اســت ماحصــل آن اقدامــات خوبــی بــوده اســت كــه در ایــن شهرســتان انجــام 

ــردگان انتخــاب شــده است.اســتاندار  ــد اســتان از شهرســتان ل ــران توانمن ــر از مدی شــده اســت.وی گفــت: ۱۵ نف

چهارمحــال و بختیــاری ، دكتــر خالــدی فــر ، سرپرســت دانشــگاه علــوم پزشــكی را از نخبــگان علمــی و از خانــواده 

ایثارگــران اســتان دانســت.وی گفــت: پیگیــری هــای انجــام شــده منجــر بــه آن شــد كــه در ظــرف ۲۵ روز بخــش 

اورژانــس بیمارســتان لــردگان كــه یكــی از مهمتریــن بخــش هــای اوژانــس بــا اســتانداردهای روز مــی باشــد آمــده 

بهــره بــرداری و ارائــه خدمــات بــه مــردم عزیــز ایــن شهرســتان شــد.

وی گفــت: تمامــی تجهیــزات مــورد نیــاز اورژانــس بایــد در اســرع وقــت آمــاده شــده بــه نحــوی كــه كمبودهــای در 

بخــش تجهیــرات وجــود نداشــته باشــد.وی، بــا اشــاره بــه برنامــه تحــول نظــام ســالمت آن را از افتخــارات نظــام 

دانســت و گفــت: در ایــن برنامــه هزینــه هــای درمانــی مــردم از حــدود ۴۰ درصــد بــه ۳ تــا ۶ درصــد رســیده اســت. 

وی تصریــح كــرد: بــه زودی طــرح توســعه بیمارســتان لــردگان رســمًا شــروع بــه كار خواهــد كــرد. 

اســتاندار گفــت: درمانــگاه لــردگان نیــز حداكثــر ظــرف ســه مــاه آینــده تكمیــل و بــه بهــره بــرداری خواهــد رسید.ســلیمانی افــزود: بــا اقدامــات 

ــد و از زحمــات و پیگیــری هــای رئیــس دانشــگاه و  ــاز را دریافــت كنن ــی خدمــات مــورد نی ــد بــه خوب انجــام شــده مــردم شهرســتان مــی توانن

مســئولین تقدیــر نمــود.وی اظهــار داشــت: ۵۶ پــروژه بهداشــتی و درمانــی در شهرســتان لــردگان در حــال احــداث اســت و بیــش از ۱۵ میلیــارد 

� تجهیــزات بــرای بیمارســتان هزینــه شــده است.اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری در ادامــه از صــرف اعتبــاری بالــغ بــر یــك میلیــارد و یكصــد 

میلیــون � جهــت احــداث كلینیــك ایــن شهرســتان خبــر داد و افــزود: ۱۹ خانــه بهداشــت در شهرســتان لــردگان افتتــاح شــده اســت.وی، بــر 

تامیــن تجهیــزات بیمارســتان مــال خلیفــه در اســرع وقــت تاكیــد كرد.بــه گفتــه وی، طــی ســالهای اخیــر در ۱۳۷ روســتا در شهرســتان لــردگان طــرح 

هــادی اجــرا شــده است.ســلیمانی، از اختصــاص ۲۶ میلیــارد � بــه دهیــاری هــا و خریــد ۳۰ دســتگاه ماشــین آالت و تحویــل آن بــه دهیــاری 

هــا خبــر داد و افــزود: ۲۰ میلیــارد � نیــز بــه شــهرداری هــا پرداخــت شــده است.ســلیمانی، در پایــان خواســتار مشــاركت حداكثــری مــردم در 

انتخابــات روز ۲۹ اردیبهشــت شــد و گفــت: مــردم هســتند كــه اصلــح را تشــخیص داده و آن را انتخــاب مــی كننــد.

مردم غیور شهرستان لردگان برای نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران افتخار آفرین هستند

ــن  ــه در ای ــورت گرفت ــات ص ــت: زحم ــالمی گف ــس شــورای اس ــردگان در مجل ــتان ل ــردم شهرس ــده م وب دا؛ نماین

ــر اســت. ــل تقدی شهرســتان قاب

بــه گــزارش وب دا؛ خالــدی، بــا اشــاره بــه وضعیــت جمعیتــی در شهرســتان لــردگان بــر لــزوم توجــه بــه مطالبــات 

مــردم در بخــش بهداشــت و درمــان تاكیــد كــرد.وی تصریــح كــرد: حمایــت هــای اســتاندار موجــب مرتفــع شــدن 

برخــی از مشــكالت و تامیــن بخشــی از مطالبــات مردمــی در ایــن شهرســتان شــده اســت.وی بــا بیــان اینكــه بایــد 

رضایتمنــدی مــردم شهرســتان را فراهــم نمــود افــزود: جلــب رضایــت ایــن مــردم متعاقبــا رضایــت خداونــد متعــال 

را بــه همــراه خواهــد داشــت.

خالدی در ادامه از زحمات انجام شده برای راه اندازی اورژانس تقدیر كرد.

وب دا؛ مســئول كانــون بســیج جامعــه پزشــكی لــردگان گفــت: بمناســبت حلــول مــاه شــعبان و اعیــاد شــعبانیه تیــم درمــان رایــگان كانــون بســیج 

جامعــه پزشــكی ایــن شــبكه بــه مناطــق محــروم رودشــت اعــزام شــد.

بــه گــزارش وب دا؛ اســماعیل فتــاح پــور افــزود: طــی ایــن اعــزام خدمــات ویزیــت بــرای ۱۱۰ نفــر از مــردم اهالــی انجــام و ۱۵ نفــر بــه ســطوح 

باالتــر خدماتــی ارجــاع شــدند.وی افــزود: همچنیــن ۲۰ نفــر از خدمــات مامایــی بهــره منــد شــدند و معاینــه دهــان و دنــدان بــرای یكصــد نفــر از 

متقاضیــان انجــام و ۴۴ مــورد كشــیدن دنــدان نیــز انجــام شــد.وی، انجــام ۱۵ مــورد تزریقــات و پانســمان و ســنجش قنــد خــون و فشــار خــون ۳۰ 

نفــر و آمــوزش بهداشــت بــه ۶۰ نفــر را از دیگــر خدمــات ایــن تیــم اعزامــی عنــوان كــرد.

فتاح پور،  هزینه اقالم دارویی و بهداشتی توزیع شده در این منطقه را ۴۰ میلیون ریال اعالم كرد.

گفتنــی اســت، روســتاهای مذكــور از روســتاهای صعــب العبــور و محــروم و در ۵۰ كیلومتــری شهرســتان لــردگان و ۲۰۰ كیلومتــری شــهركرد مركــز 

اســتان واقــع شــده انــد.

ی كانون بسیج جامعه پزشكی شهرستان لردگان به روستاهای محروم دهكده وگاهكده از توابع بخش رودشت  اعزام تیم

تقدیر نماینده مردم شهرستان لردگان از زحمات صورت گرفته در این شهرستان



۷۳

جشنواره غذاى سالم بمناسبت هفته سالمت

کارگاه آموزش مراقبین سالمت خانواده

تجلیل از خانواده هاى اهدا کننده عضوبازدید از فاز دوم بیمارستان شهداى لردگان

همایش پیاده روى عمومى بمناسبت هفته سالمت

نواختن زنگ سالمت در مدارس شهرستان لردگان 

بنماسبت هفته سالمت

افتتاح اورژانس بیمارستان شهداى لردگان
عیادت استاندار محترم و سرپرست دانشگاه از بیماران 

بیمارستان شهداى لردگان



۷۴

وب دا؛ سرپرســت شــبكه بهداشــت و درمــان شهرســتان كیــار گفــت: 

بــه مناســبت رحلــت حضــرت امــام خمینــی (ره)، مــردم مناطــق صعــب 

العبــور و عشــایری شهرســتان كیــار از خدمــات بهداشــتی درمانــی رایــگان بهــره 

منــد شــدند.

ــن  ــه ای ــزود: ارائ ــری اف ــید طاه ــبكه؛ رش ــی ش ــط عموم ــل از رواب ــه نق ــزارش وب دا ب ــه گ ب

خدمــات تــا روز ۱۸ خردادمــاه جــاری در منطقــه عشــایری بــره مــرده و ســرتنگ محمــود ادامــه 

یافــت.

ــا  ــارزه ب ــناس مب ــار، كارش ــتار، بهی ــك، پرس ــكل از پزش ــی متش ــم اعزام ــن تی ــه وی، ای ــه گفت ب

بیماریهــا بــوده و طــی مــدت حضــور ایــن عزیــزان در منطقــه ، ۱۱۰ نفــر توســط پزشــك معاینــه 

شــدند.

ــد دارو را  ــان نبودن ــه داروهایش ــه پرداخــت هزین ــادر ب ــه ق ــرادی ك ــزود: اف ــری اف طاه

ــوار عشــایری  ــرد: تعــداد ۵۰ خان ــد.وی تصریــح ك ــگان دریافــت كردن بصــورت رای

ــه  ــوزش الزم در زمین ــن، آم ــت هــای بهداشــتی روتی ــر مراقب ــالوه ب ــز ع نی

ی بهداشــتی ماننــد پیشــگیری از بیمــاری تــب خونریــزی  اولویت

ــد.  ــده كریمــه كنگــو را دریافــت نمودن دهن

وب دا؛ سرپرســت شــبكه بهداشــت و درمــان شهرســتان كیــار 

گفــت: كمپیــن آموزشــی ارتقــای نــرخ بــاروری بــا حضــور زنــان واجــد 

شــرایط بــاروری ســالم در محــل ســالن اجتماعــات شــبكه بهداشــت ودرمــان 

شهرســتان كیــار برگــزار شــد.

ــزود: در  ــری اف ــید طاه ــبكه؛ رش ــی ش ــط عموم ــل از رواب ــه نق ــزارش وب دا ب ــه گ ب

ایــن كمپیــن مطالبــی در زمینــه بــاروری ســالم وارتقــای نــرخ رشــد بــاروری وچگونگــی 

ــی  ــیوه زندگ ــوز ش ــه اندومتری ــد و در زمین ــه ش ــودك ارای ــادر وك ــالمت م ــن س تامی

ــاروری انجــام شــد. ــاروری وســن ناب ناب

ــدازه  ــری فشــار خــون ان ــدازه گی ــات ان ــز خدم ــن نی ــه وی، در حاشــیه كمپی ــه گفت ب

گیــری میــزان قنــد خــون ســنجش میــزان تــوده بــدن بــه متقاضیــان ارائــه گردید.

طاهــری، برپایــی غرفــه هایــی اطــالع رســانی و مســابقه ، غرفــه عرضــه كتــب 

ســالمت بــاروری و تجلیــل از مادرانــی كــه در پــرورش چنــد فرزنــد ســالم 

و شــاداب موفــق عمــل كــرده انــد را از دیگــر برنامــه هــای جانبــی 

ایــن كمپیــن عنــوان كــرد.

ــار گفــت:  وب دا؛ سرپرســت شــبكه بهداشــت و درمــان شهرســتان كی

مناســبت گرامیداشــت هفتــه ســالمت، مســئولین ادارات و رابطیــن ســالمت 

ــگیری از آن  ــای پیش ــردگی و راهه ــا افس ــور در كارگاه ب ــا حض ــتان ب ادارات شهرس

بیشــتر آشــنا شــدند. 

بــه گــزارش وب دا؛ رشــید طاهــری افــزود: افســردگی مــی تواندعلــل فیزیولوژیــك، علــل روانــی، علــل اجتماعــی و یــا حتــی علــل فلســفی ومعنــوی 

ی جمعــی ســنتی در  شــد نشســت داشــته باشــد.وی تصریــح كــرد: آنچــه بــه آن شــدت مــی بخشــد مســئله ارتباطــات وحضــور در جمــع می

ی جایگزیــن یــا انجــام نمــی گــردد و یــا دارای مطلوبیــت نمــی باشــد. حــال كاهــش و نشســت

طاهری، حضور جمع كثیری از جامعه در فضای مجازی را عامل دامن زدن به مسئله افسردگی عنوان كرد.

سرپرســت شــبكه بهداشــت و درمــان شهرســتان كیــار بــا اشــاره بــه تشــكیل كمیتــه هماهنگــی هفتــه ســالمت شهرســتان بــا حضــور مســئولین و 

رابطیــن ادارات، معاونــت بهداشــتی و كارشناســان ســتادی افــزود: بــا تشــكیل ایــن جلســه ضمــن ارائــه گــزارش عملكــرد واحدهــای مختلــف و اارئــه 

مباحــث آموزشــی توســط كارشــناس مســئول واحــد ســالمت روان در خصــوص افســردگی ، رابطیــن ادارات نظــرات و پیشــنهادات و عملكــرد ســال 

قبــل خــود را ارائــه و مصوباتــی را بــرای هرچــه بــا شــكوه تــر برگــزار شــدن هفتــه ســالمت بــا هماهنگــی ادارات مصــوب نمودند.طاهــری افــزود: 

برنامــه اجرایــی عملیاتــی آموزشــی هفتــه ســالمت ســال۹۶ جهــت اجــرا در كلیــه مراكــز شــهری وروســتایی وخانــه هــای بهداشــت شــامل برپایــی 

خیمــه ســالمت در نمــاز جمعــه و توزیــع قــرص ویتامیــن D در ایــن روز و غربالگــری رایــگان فشــار خــون و قنــد خــون ، نصــب بنــر و شــعار نویــس 

بــر ســربرگ نامــه هــای اداری متناســب بــا عناویــن ایــام هفتــه ســالمت مــی باشــد.  

ارایه خدمات بهداشتی درمانی به عشایر منطقه مشایخ 

كمپین ارتقای نرخ باروری كلی مبتنی برسالمت 

مادر كودك در شهرستان كیار برگزار شد 

مسئولین ادارات و رابطین سالمت ادارات شهرستان كیار 

با افسردگی و راههای پیشگیری آن آشنا شدند 



۷۵

ارائه خدمات رایگان بسیج جامعه پزشکى شهرستان کیار 

به مناطق عشایرى

ارائه خدمات رایگان بسیج جامعه پزشکى شهرستان کیار 

به مناطق عشایرى
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ارائه خدمات رایگان بسیج جامعه پزشکى شهرستان کیار 

به مناطق عشایرى
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ــان، در  ــارك رمض ــاه مب ــبت م ــه مناس ــت: ب ــامان گف ــان شهرســتان س ــت و درم ــبكه بهداش ــت ش وب دا؛ سرپرس

ــی و  ــتی، درمان ــم بهداش ــات تی ــگل از خدم ــم جن ــتای چ ــی روس ــاری اهال ــاه ج ــن روز از خردادم ــت و نهمی بیس

ــد شــدند ــره من ــن شــبكه به ــه پزشــكی ای آموزشــی بســیج جامع

بــه گــزارش وب دا بــه نقــل از روابــط عمومــی شــبكه؛ مرتضــی خلیلــی افــزود: ایــن تیــم اعزامــی متشــكل از پزشــك، 

پرســتار و كارشــناس بهداشــت بود.

بــه گفتــه وی، تیــم اعزامــی ضمــن انجــام معاینــه ۷۳بیمــار و غربالگــری بیماریهــا، ویزیــت و توزیــع داروی رایــگان، 

خدمــات آموزشــی و مشــاوره هــای بهداشــتی نیــز جهــت گــروه هــای هــدف ارائــه نمودنــد.

وب دا؛ سرپرســت شــبكه بهداشــت و درمــان شهرســتان ســامان، از برگــزاری كارگاه آموزشــی بیمــاری تــب خونریــزی دهنــده كریمــه كنگــو در تاریــخ 

هفدهــم خردادمــاه جــاری جهــت دامــداران و قصابــان شهرســتان در ســالن اجتماعــات شــبكه خبــر داد. 

ــرل  ــه نقــل از روابــط عمومــی شــبكه، مرتضــی خلیلــی افــزود: در ایــن كارگاه راههــای انتقــال، تشــخیص ، پیشــگیری و كنت ــه گــزارش وب دا ب ب

بیمــاری تشــریح شــد.

وی تصریــح كــرد: تــب خونریــزی دهنــده كریمــه كنگــو یــك بیمــاری خونریــزی دهنــده تــب دار حــاد اســت كــه بوســیله كنــه منتقــل مــی شــود 

و در آســیا ، اروپــا و افریقــا وجــود دارد. بــه گفتــه وی، ویــروس cchf اصــوال" در طبیعــت بوســیله كنــه هیالومــا از طریــق گــزش و خونخــواری بــه 

انســان منتقــل مــی شــود.

وی خاطــر نشــان كــرد: بیمــاری در حیوانــات اهلــی هیچگونــه عالئــم مشــخصی نــدارد و خطــر انتقــال بیمــاری در انســان در طــی ذبــح حیــوان 

آلــوده بدنبــال تمــاس بــا پوســت یــا الشــه حیــوان و خــون وجــود دارد. 

خلیلی، دوره كمون بیماری را به طور معمول ۱تا ۳ روز اعالم كرد و افزود: این زمان حداكثر به ۹ روز می رسد.

ــرز ، درد  سرپرســت شــبكه بهداشــت و درمــان شهرســتان ســامان گفــت: شــروع عالئــم بیمــاری ناگهانــی و بیمــار دچــار ســردرد شــدید، تــب ، ل

عضالنــی ، گیجــی ، درد و ســفتی گــردن ، تــرس از نــور و خونریــزی در مخاطهــا و پتشــی در پوســت دیــده مــی شــود.

وب دا؛ سرپرست شبكه بهداشت و درمان سامان، از ارائه خدمات رایگان پزشكی در مناطق محروم این شهرستان خبر داد

بــه گــزارش وب دا بــه نقــل از روابــط عمومــی شــبكه؛ مرتضــی خلیلــی افــزود: بــا عنایــت بــه فرمایشــات مقــام معظــم رهبــری در عیــد فطــر ســال 

۹۵ در خصــوص حركــت پزشــكان بــرای خدمــات رســانی بــه مــردم مناطــق محــروم در شــب هــای مــاه مبــارك رمضــان، ایــن اقــدام خداپســندانه 

صــورت گرفــت.

ــا حضــور پزشــك و  ــون بســیج جامعــه پزشــكی شــبكه بهداشــت و درمــان شهرســتان ســامان و ب وی تصریــح كــرد: ایــن اقــدام بــه همــت كان

پرســتار در ایــن شــب هــای پــر خیــر و بركــت انجــام شــد. 

ارائه خدمات رایگان در ماه مبارك رمضان در مناطق محروم شهرستان سامان

خدمات رسانی اعضای كانون بسیج جامعه پزشكی شهرستان سامان در روستای چم جنگل

برگزاری جلسه آموزشی بیماری تب خونریزی دهنده كریمه كنگو در سامان 



۷۷۷۷

استفاده از ضد آفتاب ضروری است
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سرطان در مرز هشدار؛ مسئوالن چاره اندیشی كنند

وب دا؛ ســرطان، بیمــاری نــام آشــنایی كــه ســاالنه بــا تحمیــل حــدود ۶۰ هــزار میلیــارد ریــال بصــورت مســتقیم وغیرمســتقیم بــر دوش اقتصــاد 

كشــور حــدود ۴۰ هــزار نفــر را بــه كام مــرگ مــی كشــاند، هزینــه مــادی و معنــوی هنگفتــی كــه بــا تشــخیص بهنــگام ایــن بیمــاری، براحتــی 

قابــل برگشــت و جبــران اســت. 

بــه گــزارش وب دا بــه نقــل از خبرگــزاری ایرنــا؛ براســاس آخریــن اعــالم مراكــز تحقیقاتــی ســرطان كشــور، میــزان ابتــال بــه ایــن بیمــاری در ایــران 

۱۴۰ در ۱۰۰ هــزار نفــر جمعیــت بــرآورد مــی شــود، درحالــی كــه ایــن رقــم در كشــورهای پیشــرفته بیــش از ۶۰۰ در ۱۰۰ هــزار نفــر جمعیــت اســت.

از ایــن رو برخــی صاحــب نظــران بــا اســتناد بــه ایــن آمــار، انتشــارعناوینی همچــون ســونامی ســرطان در ایــران در رســانه هــا را چنــدان منطبــق 

بــر واقعیــت نمــی داننــد وعــده ای نیــز معتقدنــد از آنجــا كــه امیــد بــه زندگــی در دهــه هــای ۵۰ و ۶۰ از ســن ۵۴ بــه ۷۰ ســال رســیده و بدلیــل 

همیــن افزایــش ســن، یكــی از عوامــل تاثیرگــذار در ابتــال بــه ســرطان و آمــار هشــت درصــدی جمعیــت ســالمندان در ایــران ابتــال بــه ســرطان 

نیــز رونــدی رو بــه افزایــش داشــته اســت.

امــا بــا كنــد وكاش در آمــار ابتــال بــه برخــی ســرطان هــا نظیــر ســرطان ســینه، میانگیــن رشــد در ابتــال بــه انواعــی از ســرطان هــا تــا ۶ درصــد و 

افزایــش ۲ برابــری ایرانیــان در ابتــال بــه ایــن بیمــاری در ســال ۲۰۱۵ نســبت بــه ســال ۱۹۹۰میــالدی مــی تــوان فهمیــد كــه ابتــال بــه ایــن بیمــاری 

در هیــچ جــای دنیــا چنیــن ســرعتی نداشــته اســت.

ایــن رونــد حكایــت روشــنی از كنتــرل ســرطان در دیگــر كشــورها بــا انجــام اقدامــات پیشــگیرانه، آموزشــی و درمــان مناســب و بهنــگام دارد، 

درحالــی كــه بــه نظــر مــی رســد ایــن اقدامــات در كشــور مــا چنــدان از ســوی مســئوالن و مــردم مــورد توجــه نیســت. 

همچنیــن معضــل قابــل ذكــر دیگــر ایــن اســت كــه رونــد افزایشــی در نــرخ شــیوع ســرطان درحالــی اســت كــه امكانــات تشــخیصی و درمانــی 

بــه تناســب ایــن افزایــش، رشــد چندانــی نداشــته و حتــی در برخــی اســتان هــای محــروم نظیــر چهارمحــال و بختیــاری میــزان مبتالیــان بــه 

ســرطان بــه دلیــل نبــود امكانــات كافــی، انجــام برخــی مراحــل درمانــی در اســتان هــای همجــوار و ثبــت آمــار بیمــاران ســرطانی در دیگــر اســتان 

هــا كمتــر از میــزان واقعــی گــزارش مــی شــود.

بــا وجــود خدمــات ارزنــده ای كــه در ســال هــای اخیــر بخصــوص بــا اجــرای طــرح تحــول نظــام ســالمت در حــوزه بهداشــت و درمــان در ایــن 

اســتان ارائــه و بســیاری از فضاهــا نــو و بهســازی شــده اســت، امــا در برخــی زمینــه هــا نظیــر خدمــات تشــخیصی و درمانــی بیمــاران ســرطانی 

كــه بخــش عمــده ای از آن نیــز از كــم و كاســتی هــای فرهنگــی ناشــی مــی شــود كمــاكان تــا نقطــه مطلــوب فاصلــه زیــادی وجــود دارد. ایــن 

درحالــی اســت كــه براســاس یافتــه هــای علمــی ۴۰ درصــد ســرطان هــا قابــل پیشــگیری و حــدود ۶۰ درصــد آنــان نیــز قابــل درمــان اســت.

هوشــنگ ناصــری كارشــناس بیمــاری هــای واگیــر مركــز بهداشــت چهارمحــال و بختیــاری در ایــن بــاره بیــان كــرد: ســرطان ســینه از ســرطان 

هــای شــایع در زنــان چهارمحــال و بختیــاری اســت كــه بــرای پیشــگیری از ابتــال بــه آن بــه ماموگرافــی ســاالنه پــس از۳۰ یــا ۳۵ ســالگی نیــاز 

اســت. 

ــن بخــش  ــزات ای ــات و تجهی ــی، امكان ــن اســتان از روش هــای خــود آزمای ــان ای ــود اطــالع و آگاهــی زن ــر آن نب ــالوه ب ــرد: ع ــح ك وی تصری

نیــز كافــی نیســت، بگونــه ای كــه نوبــت دهــی برخــی مراكــز ماموگرافــی تــا ۶ مــاه نیــز بــه طــول مــی انجامــد و ایــن امــر از تمایــل زنــان 

بــرای انجــام ایــن روش تشــخیصی مــی كاهــد. ناصــری ادامــه داد: ســرطان پوســت از دیگــر ســرطان هــای شــایع بخصــوص در بیــن مــردان 

چهارمحــال و بختیــاری اســت كــه ارتفــاع بــاال از ســطح دریــا و اشــتغال بــه حرفــه هــای دامــداری و كشــاورزی، بدلیــل تمــاس مســتقیم و زیــاد 

بــا نــور خورشــید كــه عمــده فعالیــت مــردم ایــن اســتان بــه شــمار مــی رود را مــی تــوان از دالیــل آمــار بــاالی ابتــال ب هایــن نــوع ســرطان 

دانســت. وی اظهــار كــرد: بــا وجــود تمــاس زیــاد بــا نــور خورشــید امــا اســتفاده از وســایل حفاظتــی نظیــر كاله، عینــك آفتابــی و كــرم هــای 

ضــد آفتــاب و لبــاس هــای رنــگ روشــن چنــدان در بیــن مــردم ایــن اســتان معمــول نیســت. 

ناصــری، نبــود الگــوی تغذیــه ای صحیــح بیــن نســل جــوان و مصــرف بــاالی فســت فودهــا آن هــم در اســتانی بــا ســبك زندگــی غالــب ســنتی 

را از دیگــر معضــالت ایــن حــوزه عنــوان مــی كنــد و مــی گویــد: چهارمحــال و بختیــاری همچنیــن در زمینــه مصــرف روزانــه میــوه و ســبزی كــه 

عامــل مهمــی بــرای تقویــت سیســتم ایمنــی و مقابلــه بــا ســرطان محســوب مــی شــود، كمتریــن رقــم را در بیــن دیگــر اســتان هــا دارد.

البتــه وی در زمینــه افزایــش آمــار ابتــال بــه ســرطان در اســتان و كشــور، مســاله بهبــود روش هــای تشــخیصی و ثبــت آمــار مبتالیــان بــه ســرطان 

ــاری  ــه ایــن بیمــاری در چهارمحــال و بختی ــال ب ــزار مــورد ابت ــار مــی دارد: درحــال حاضــر ســاالنه حــدود یكه ــد و اظه را بســیاردخیل مــی دان

گــزارش و ثبــت مــی شــود، درحالــی كــه ایــن رقــم در ســال هــای گذشــته حــدود ۱۵۰ مــورد در ســال اســت.

ــد: مراكــز بهداشــتی ســاالنه، فعالیــت هایــی در  ــرای كنتــرل ایــن بیمــاری در جامعــه مــی افزای ــه اقدامــات مركــز بهداشــت ب ناصــری در زمین

راســتای پیشــگیری، آمــوزش و ثبــت و گــزارش دهــی در دســتور كار دارد كــه ایــن برنامــه هــا در طــول هفتــه ملــی مبــارزه بــا ســرطان در قالــب 

برنامــه آموزشــی در مــدارس و برگــزاری همایــش هــای مختلــف بــا جدیــت بیشــتری دنبــال مــی شــود.

بــر اســاس ایــن گــزارش، معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــكی وخدمــات بهداشــتی ودرمانــی چهارمحــال و بختیــاری نیــز از ابتــالی ۲ هــزار 

و ۲۰۰ نفــر در ایــن اســتان بــه ســرطان خبــر مــی دهــد و اظهــار مــی دارد: ســاالنه ۳۰۰ نفــر از ایــن تعــداد جــان خــود را بــه دلیــل ابتــال بــه 

ســرطان از دســت مــی دهنــد كــه رقمــی معــادل ۹.۹۷ درصــد از میــزان مــرگ و میرهــای اســتان را شــامل مــی شــود. 

دكترعبدالمجیــد فدایــی ابتــال بــه ســرطان هــا را ناشــی از ســبك نادرســت زندگــی و تغذیــه مــی دانــد و مــی افزایــد: گرایــش روز افــزون خانــواده 

هــا بــه فســت فودهــا، كــم تحركــی، مصــرف ســیگار و قلیــان و قــرار گرفتــن طوالنــی مــدت در معــرض میــدان هــای الكتریكــی ناشــی از آنتــن 

هــای ماهــواره ای از عوامــل مهــم و تاثیرگــذار در ابتــال بــه ســرطان هاســت. وی قــرار گرفتــن در معــرض تابــش اشــعه فــرا بنفــش را از دیگــر 

عوامــل موثــر عنــوان مــی كنــد و اظهــار كــرد: طبــق ســنجش هــای بــه عمــل آمــده میــزان تابــش ایــن اشــعه در چهارمحــال وبختیــاری بیــش 

از حــد مجــاز مــی باشــد.وی مــی افزایــد: آمــار بــاالی مبتالیــان بــه ســرطان پوســت در اســتان مــی طلبــد بــا اطــالع رســانی بیشــتر و دقیــق 

تــر در ایــن زمینــه اقــدام شــود. 

دكترفدایــی، زمــان اوج تابــش اشــعه فرابنفــش در اســتان را بیــن ســاعات ۱۰ صبــح تــا ۱۶عنــوان و بیــان مــی كنــد: اســتفاده از كاله، دســتكش، 

لبــاس هــای پوشــیده، كــرم هــای ضدآفتــاب و عــدم خــروج از منــزل در حــد امــكان در ســاعات پیــك اشــعه فرابنفــش بــرای پیشــگیری از ابتــال 

بــه ایــن نــوع از ســرطان توصیــه مــی شــود. 



۷۹۷۹

وی بــا بیــان تاثیــر مصــرف ســیگار و قلیــان در افزایــش احتمــال ابتــال بــه ســرطان مــی افزایــد: چهارمحــال و بختیــاری رتبــه دهــم در مصــرف 

دخانیــات و قلیــان را دارد و بــا وجــود كنتــرل مراكــز تهیــه و توزیــع در اماكــن عمومــی، مصــرف بــی رویــه دخانیــات در منــزل و پــارك هــا 

كمــاكان مشــاهده مــی شــود.

دكترنرگس عسگری بیان می کند: ۹۰ درصد از سرطان های گوارشی با مصرف روزانه میوه و سبزی قابل پیشگیری است. 

وی بــا بیــان ایــن كــه ســرطان ســینه و ســرطان هــای سیســتم گــوارش باالتریــن آمــار را در بیــن مبتالیــان بــه ایــن بیمــاری در كشــور دارد، 

مــی افزایــد : ایــن درحالــی اســت كــه ابتــال بــه آن بــا انجــام اقداماتــی ســاده قابــل پیشــگیری اســت. 

وی اظهــار كــرد: پنــج وعــده مصــرف میــوه و ســبزی دفــع مــواد زایــد از بــدن را تــا حــد قابــل قبولــی افزایــش مــی دهــد و باعــث تقویــت 

سیســتم گوارشــی مــی شــود. 

دكترعســگری تصریــح مــی كنــد: در برنامــه هــای بهداشــتی كشــور بــه منظــور پیشــگیری و كاهــش آمــار مبتالیــان، برنامــه ریــزی و تصمیــم 

گیــری بــرای چهــار بیمــاری اصلــی در اولویــت قــرار گرفتــه كــه ســرطان یكــی از ایــن مــوارد اســت. 

وی مــی افزایــد: در ســطح پیشــگیری مهمتریــن اقــدام از بیــن بــردن ریــز فاكتورهــای ابتــال بــه ســرطان نظیــر كاهــش مصــرف دخانیــات و 

آلودگــی هــوا، تحــرك بدنــی، كاهــش مصــرف نمــك، چربــی و شــكر و حــذف غذاهــای فســت فــود و مــواد كنســرو شــده از رژیــم غذایــی و 

مصــرف میــوه و ســبزی اســت. 

دكترعســگری تغ�ــرات پوســتی، احســاس تــوده هــای بدنــی در ســینه و كشــاله ران، ســرفه هــای مــداوم، كاهــش ناگهانــی وزن بــدن، مشــكل 

در بلــع غــذا و دفــع خــون در مدفــوع را از عالئــم شــایع ابتــال بــه ســرطان عنــوان مــی كنــد و مــی افزایــد: بیشــتر ســرطان هــا در صــورت 

مشــاهده هــر یــك از ایــن مــوارد مشــروط بــه اقــدام در مراحــل اولیــه، قابــل درمــان اســت. 

وی همچنیــن انتخــاب ۱۰ درصــد از جمعیــت زیرپوشــش مراكــز بهداشــتی، دانــش آمــوزان هــر كالس و تمامــی معلمــان بــرای ســفیران ســالمت 

و آمــوزش راه هــای پیشــگیری از ابتــال بــه بیمــاری هــای غیــر واگیــردار بخصــوص ســرطان را از دیگــر اقدامــات شــبكه هــای بهداشــت ذكــر 

مــی كنــد.

یــك متخصــص خــون و ســرطان در چهارمحــال و بختیــاری نیــز درایــن زمینــه بــا بیــان ایــن كــه ســرطان ناشــی از نقــص سیســتم ایمنــی بــدن 

اســت، اظهــار مــی كنــد: ســرطان تقســیم بــی رویــه ســلولی اســت كــه در مــواردی بــه دلیــل تغ�ــر شــكل و ترشــح برخــی مــواد در ســلول هــا و 

یــا ضعــف بــدن از دیــد سیســتم ایمنــی پنهــان مانــده و منجــر بــه شــكل گیــری بافــت هــای غیرطبیعــی و ایجــاد اختــالل در بــدن مــی شــود. 

دكترمریــم برخــوردار تصریــح مــی كنــد: بــر ایــن اســاس دیگــر كشــورها در حــال اجــرای برنامــه هــای درمانــی از طریــق تقویــت سیســتم ایمنــی 

هســتند كــه پیــش بینــی مــی شــود بــزودی روش هــای شــیمی درمانــی حــذف و شــیوه هــای تقویــت ســلول هایــی كــه مســئول از بیــن بــردن 

تنهــا ســلول هــای ســرطانی اســت، جایگزیــن آن شــود. 

دكتــر برخــوردار، بــر اهمیــت تشــخیص زودهنــگام ســرطان هــا تاكیــد دارد و مــی افزایــد: بــا توجــه بــه آمــار بــاالی ســرطان ســینه، دهانــه 

رحــم، روده بــزرگ (كلــون) و پروســتات در كشــور بــه ایــن منظــور انجــام آزمایشــات ماموگرافــی از ســن ۴۰ ســال بــه بــاال در هــر ۲ تــا ۳ ســال 

بــرای تشــخیص ســرطان ســینه، انجــام آزمایشــات پــاپ اســمیر از ۲۰ ســال بــه بــاال بــرای ســرطان دهانــه رحــم و آزمایشــات روده بــزرگ از ۵۰ 

ســال بــه بــاال بــرای ســرطان هــای كلــون توصیــه مــی شــود.

بــر اســاس ایــن گــزارش، ســرطان در ایــران بعــد از بیمــاری هــای قلبــی و عروقــی و حــوادث، ســومین و در دنیــا دومیــن علــت مــرگ و میرهــا 

بشمار می رود.

ــای وزارت  ــی ه ــن بررس ــاس آخری ــت، براس ــی اس زنــان گفتن در  پزشــكی  آمــوزش  و  درمــان  بهداشــت، 

ســینه، تیروئیــد، پوســت و روده بــزرگ (كلــون و چهارمحــال و بختیــاری بــه ترتیــب ســرطان 

ــن اســتان،  ــوم) و معــده و در مــردان ای بــزرگ) ركت (روده  مثانــه،  معــده،  پوســت، 

ــزان  ــترین می ــتات بیش ــال و پروس ــت.  كلركت ــال را داراس ابت
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