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کلینیکدندانپزشکیدرشهرستان
دره شهر به بهره برداری رسید

سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان دره
شهر گفت :کلینیک دندانپزشکی به منظور ارائه
خدمات بهداشت دهان و دندان به مردم این
شهرستان به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرنگار وب دا ،دکتر ایوب باالوندی در
جریان افتتاح و بهره برداری از این کلینیک اظهار
کرد :کلینیک مذکور با حضور یک دندانپزشک و
دو کاردان بهداشت دهان و دندان به مردم خدمات
گوناگونی را ارائه خواهد داد.
وی ادامه داد :با توجه به بحث مهم بهداشت دهان
و دندان ،خدماتی از قبیل کشیدن دندان ،پرکردن
دندان ،جرم گیری ،فیشور سیالنت و فلوراید تراپی
توسط دندانپزشک حاضر در این بخش به مردم و
گروههای هدف ارائه خواهد شد.
سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان دره
شهر افزود:گروههای هدف برای گرفتن خدمات
دندانپزشکی شامل مادران باردار تا یک سال پس
از زایمان و کودکان زیر  14سال می باشند که
می توانند از خدمات این بخش استفاده نمایند.
همچنین عموم مردم نیز می توانند با مراجعه
به کلینیک دندانپزشکی ،این خدمات را دریافت
کنند.
وی خاطرنشان کرد :این کلینیک دندانپزشکی
مجهز به دو دستگاه یونیت ،یک دستگاه
رادیوگرافی و دو دستگاه جرم گیری دندان می
باشد که همه روزه (بجز ایام تعطیل)از ساعت 8
صبح الی  16عصر آماده ارائه خدمت به مردم عزیز
این شهرستان می باشد.
دکتر باالوندی یادآوری کرد  :امیدواریم با شروع
به کار این کلینیک بتوانیم هزینه های زیادی را
که مردم بابت بهداشت دهان و دندان و خدمات
دندانپزشکی متحمل شده اند را کاهش داده و
براساس تعرفه های دولتی خدمات خود را ارائه
نماییم.
***

اجرای مرحل ه اول طرح وارنیش
فلورایدتراپیدر73مدرسهشهرستان
ایوان

مدیر شبکه بهداشت ودرمان شهرستان ایوان
گفت :مرحله اول طرح وارنیش فلورایدتراپی
در73مدرسه شهرستان ایوان در مقطع ابتدایی با
جمعیت  4354دانش آموز اجرا شد.
به گزارش خبرنگار وب دا ،دکتر رستمی با اعالم
این خبر گفت :این اقدام در راستای اجرای طرح
تحول نظام سالمت توسط کارشناسان شبکه
بهداشت و درمان ایوان و با همکاری شایسته 22
نفر از بهورزان به منظور کاهش پوسیدگی دندان
دانش آموزان مدارس اجرا گردید.
وی تصریح کرد :فلوراید در استخوان ها و دندان
های در حال رشد کودکان جمع میشود و مینای
دندان آنها را قبل از پیدایش مقاوم میکند.
مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان ایوان با
بیان اینکه با فلوراید تراپی به موقع می توان تا 40
درصد از پوسیدگی دندان ها جلوگیری شود ،افزود:
وارنیش مادهای است بسیار ایمن و ارزان و مقدار
بسیار کمی از آن برای پوشش تمام دندانهای یک
کودک یا نوجوان کافی است و خطری هم ندارد.
دکتر رستمی ادامه داد :با توجه به نقش دندان
در سالمتی انسان که در جویدن غذا و زیبایی،
صحبت کردن و حمایت از عضالت صورت نقش به
سزایی دارد که از دست دادن آنها سالمتی انسان
را به خطر می اندازد.

189متخصصدربیمارستانهایاستان
به زائرین خدمت می کنند

به اندازه نیاز زائران دارو در استان
ایالم ذخیره شده است

تعداد  266789مورد خدمت
بهداشتی به زائران ارائه شده است

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایالم گفت:
تعداد189متخصص در ایام تردد زائران اربعين
حسینی در بیمارستانهای استان خدمت می کنند.
به گزارش خبرنگار وب دا ،دکتر عبدالنور کرد
جمشیدی در این رابطه اظهار داشت :از جمع
متخصصان مستقر در بیمارستان های استان،
تعداد  170متخصص از استان ایالم و تعداد
19متخصص از دیگر نقاط کشور به زائران اربعين
حسینی خدمت رسانی می کنند.
وی ادامه داد :همچنین در بیمارستان امام حسین(
ع) مهران تعداد 130نفر نیروی پیراپزشکی در حال
خدمت رسانی به زائران اربعين حسینی می باشند
که از این تعداد  75نفر نیروی استان ایالم و 55
نفر نیروی اعزامی از دیگر مناطق کشور می باشند.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایالم تصریح
کرد :در جریان خدمات رسانی به زائران تعداد 9
بیمارستان در استان با تمام توان و امکانات خود
در حال خدمات رسانی به آنان می باشند.
دکتر کرد جمشیدی یادآور شد :امیدواریم که در
این ایام بتوانیم شایسته ترین خدمات را به زائران
بارگاه مقدس و ملکوتی ابا عبداهلل الحسین (ع)
تقدیم کنیم.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایالم گفت:
در اربعین امسال به اندازه نیاز زائران در استان
توسط دانشگاه دارو ذخیره شده است.
به گزارش خبرنگار وب دا ،دکتر نصراله نقدی در
این راستا اظهارکرد :با توجه به تردد عظیم و بی
شمار زائران در شهر مهران ،در سه نقطه از این
شهر به اندازه مورد نیاز دارو ذخیره شده است.
وی ادامه داد :در این شهرستان تعداد  2داروخانه
برای ارائه خدمات به زائران اربعین حسینی تا
بازگشت کامل زائران خدمات رایگان دارویی
خواهند داشت.
معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایالم
تصریح کرد :تمام داروخانه های شهرستانهای
استان که در مسیر تردد زائران قراردارند ،به
صورت شبانه روزی فعالیت دارند و با حضور این
جمعیت عظیم در استان هیچ گونه کمبود دارویی
نخواهیم داشت.
دکتر نقدی در پایان سخنان خود از همکاری و
تعامل ویژه شرکت های دارویی در راستای ارائه
خدمات شایسته به زائران گفت :این شرکت ها در
کنار معاونت غذا و دارو به زائران خدمات رسانی
شایسته ای دارند که قابل تقدیر است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایالم گفت :ازآغاز
تردد زائران اربعین تا روز پنجشنبه مورخه 27آبان ماه
تعداد  266789مورد خدمت بهداشتی ارائه شده است.
به گزارش خبرنگار وب دا ،دکتر راضی ناصری فر در این
راستا عنوان کرد :آموزش چهره به چهره یکی از اهدافی
است که در ایام تردد زائران همواره مورد توجه بوده لذا
در این رابطه آموزش و توصیه های بهداشتی به تعداد
 18652زائر به صورت چهره به چهره منتقل شده است.
وی خاطر نشان کرد :همچنین به منظور جلوگیری از
انتقال بیماریهای واگیر تعداد 34691ماسک تنفسی
توزیع شده و در اختیار زائران قرار گرفته است.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایالم تصریح کرد:
پرسنل زحمتکش بهداشت محیط به منظور حفظ سالمت
مواد غذایی مورد مصرف زائران از اماکن و مراکز تولید،
عرضه و مراحل پخت مواد غذایی در استان و خصوصاً در
شهرستان مهران تعداد  17782مورد بازدید نموده اند.
وی با بیان اینکه در میان زائران اربعین حسینی مادران
باردار نیز در استان تردد می نمایند ،ابراز کرد :از آغاز
این طرح تا کنون تعداد 1044مادر باردار به بخش
مراقبت های بارداری مراجعه نموده و از خدمات و توصیه
های کارشناسان بهره مند شده اند.
دکتر ناصری فر همچنین خدمات ارائه شده در حوزه
سالمت روان تعداد 679مورد و تعداد سنجش های به
عمل آمده از فشارخون و تست دیابت در بین زائران را
 4346مورد عنوان نمود.
وی در پایان از تالش همکاران حوزه بهداشتی دانشگاه
تقدیر نمود و گفت :تالش و اهتمام در راستای حفظ
سالمت زائران اباعبداهلل الحسین(ع) عالوه بر رسالت
سازمانی ،وظیفه انسانی و دینی ما است و این خدمات
یقیناً نزد خداوند متعال اجر معنوی بسیار خواهد داشت.

بازدید سرزده معاون غذا و دارو دانشگاه از فروشگاههای
تجهیزاتپزشکیایالم

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایالم در
قالب گشت مشترک کاالهای سالمت محور از
فروشگاههای تجهیزات پزشکی سطح شهر ایالم
بازدید به عمل آورد.
به گزارش خبرنگار وب دا ،در حاشیه این بازدید
دکتر نقدی اظهار کرد :گشت مشترک مرکب
از نمایندگان تعزیرات حکومتی ،سازمان صنعت،
معدن و تجارت ،پلیس مبارزه با قاچاق کاال و
ارز و نمایندگان صنف مربوطه کار پایش کاالی
قاچاق را در ایالم انجام میدهند.
وی افزود :به منظور ارائه خدمات مطلوب به
برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان پیشگیری از
خودکشی در مرکز بهداشت شهرستان ایالم

کارگاه آموزشی با عنوان پیشگیری از خودکشی در مرکز
بهداشت شهرستان ایالم با حضور کارشناسان سالمت روان
این مرکز برگزار گردید.
به گزارش خبرنگار وب دا ،در این کارگاه مریم السادات
دربندی کارشناس سالمت روان مرکز بهداشت شهرستان
ایالم ضمن خیرمقدم به مدعوین اظهار کرد :خودکشی
یک مشکل پیچیده است که علل یا دالیل متعددی دارد
خودکشی در نتیجه تعامل عوامل متعدد زیست شناختی،
شناختی ،ژنتیک ،روانشناختی ،اجتماعی ،فرهنگی و
محیطی بوجود می آید.
وی ادامه داد :خودکشی به معنای خاتمه زندگی به دست
خود فرد است و اگر کسی دست به خودکشی بزند ولی
زنده بماند به این رفتار اقدام باز به معنای خودکشی تلقی

تالشمان را برای ارائه خدمات
پشتیبانی به پرسنل خدمت رسان به
کار گرفته ایم

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی دانشگاه
علوم پزشکی ایالم گفت :تمام تالش خود را در
این معاونت برای ارائه خدمات پشتیبانی از پرسنل
در حال خدمت به زائران به کار گرفته ایم.
به گزارش خبرنگار وب دا ،دکتر امید افسرده
در این رابطه تصریح کرد :به منظور ارائه خدمات
شایسته به پرسنل در حال خدمت به زائران ،تعداد
 6قرارداد در حوزه های اسکان ،تغذیه و نیروی
انسانی منعقد گردیده است.
وی ابراز کرد :در حوزه نیروی انسانی برای ارائه
امور خدماتی تعداد  30نیروی خدماتی شاغل در
دانشگاه و طی قراردادی  15نفر نیروی خدماتی
بخش بخصوصی به طور شبانه روزی خدمت می
کنند.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی دانشگاه
علوم پزشکی ایالم خاطرنشان کرد :در حوزه
اسکان نیروهای بهداشتی ،درمانی ،فوریت های
پزشکی ،غذا و دارو و...دو قرارداد انعقاد شده و
تعداد  9عدد کانکس جهت اسکان و استقرار
نیروها در مسیر تردد زائران در پایانه و شهر مهران
جانمایی شده است.
دکتر افسرده یادآوری کرد :همچنین قراردادی
با بخش خصوصی در راستای تهیه و توزیع مواد
غذایی گرم و میان وعده به پرسنل خدمت رسان
منعقد شده که توزیع روزانه تعداد  800ناهار،
 800شام و  800میان وعده از پل زائر تا پایانه
مرزی و نیروهای مستقر در شهر مهران در بین
پرسنل خدمت رسان را برعهده دارد.

مردم و جلوگیری از تخلفات احتمالی ،این
بازدید در دستور کار قرار گرفته و ما با همکاری
ارگانها ،نهادها و ادارات مرتبط با گشت های
مشترک کاالهای سالمت محور تمام تالش
خود را برای ارائه خدمات مطلوب به مردم در
داروخانه ها و فروشگاههای تجهیزات پزشکی به
کار گرفته ایم.
معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایالم
ادامه داد :با بازدیدهای مستمر و هدفمند می
توان از بروز هرگونه تخلف در داروخانه ها و
مراکز عرضه تجهیزات پزشکی ممانعت نمود
و به صورت مناسبی ارائه خدمات به مردم و
مراجعان را نظارت کرد.
گفتنی است که در این بازدید ضمن بررسی
وضعیت ارائه تجهیزات پزشکی در فروشگاه های
مذکور در بعضی از این مراکز که خارج از ضوابط
اقدام به عرضه بعضی اقالم داروئی و تجهیزاتی
نموده بودند ،مقادیر قابل توجهی از این نوع
کاالها جمع آوری و متخلفان به مراجع قانونی
معرفی گردیدند.

کالس آموزشی مکمل یاری برای مدیران
مدارس شهرستان سیروان با حضور مربیان و
مدیران مدارس سطح شهرستان سیروان در
محل سالن کنفرانس اداره آموزش و پرورش این
شهرستان برگزار گردید.
به گزارش خبرنگار وب دا ،ای کالس آموزشی
که با همت واحد تغذیه شبکه بهداشت و درمان
شهرستان سیروان تشکیل گردید ،کارشناس
مسئول این واحد به عنوان مدرس کالس
آموزشی گفت :دانش آموزان آینده سازان جامعه
هستند و در یکی از مهمترین دوره های رشد
خود قرار دارند نوجوانی دوره تغییرات چشمگیر
فیزیولوژیک ,روانی وشناختی است که کودک را
تبدیل به یک نوجوان می نماید .
خانم صیدزاده در ادامه گفت :هدف از برگزاری

می گردد .کارشناس سالمت روان مرکز بهداشت شهرستان
ایالم افزود :توضیح این موضوع که چرا برخی افراد تصمیم
به خودکشی می گیرند درحالی که برخی دیگر در شرایط
یکسان یا حتی بدتر از آن چنین کاری نمی کنند مشکل
است  .وی خاطرنشان کرد :خودکشی از جمله ده علت
اصلی مرگ در کشورهای مختلف جهان است و آثار روانی
و اجتماعی خودکشی برخانواده و جامعه غیر قابل اندازه
گیری است .
دربندی کارشناس سالمت روان در پایان یادآوری کرد که
پیشگیری از خودکشی همیشه بعنوان یک مشکل بهداشتی
مطرح بوده و همواره مورد توجه معاونت سالمت وزارت
بهداشت بوده است بطوریکه درحال حاضر طرح هایی
تحت عنوان پیشگیری از خودکشی با درمان افســـردگی
و تدوین برنامه پیشگیری از خودکشی قابل ادغام در دست
انجام بوده با این هدف که بتوان با برنامه ریزی کشوری
در کاهش پیشگیری از خودکشی راهکارهای الزم را ارایه
نمود.

به گزارش خبرنگار وب دا ،دکتر علیرضا شریفی
تالش خود را برای خدمت به
در این رابطه اظهار کرد :هم صدا و هم نوا با
مسئولین و مردم شهرستان ایالم در راستای
زائران به کار گرفته ایم
بسیج خدمت رسانی به زوار ابا عبداهلل حسین(ع)
با بسیج تمام نیرو و امکانات خود اقدام به اجرای
برنامه های بهداشتی نموده است.
وی ادامه داد :از جمله واحدهای زحمتکش
و دلسوز این مرکز می توان به واحد بهداشت
محیط اشاره نمود که با بکارگیری  ۲۵نیروی
بهداشت محیط خود در قالب  ۹تیم بازرسی
اقدام به کنترل آب و مواد غذایی مصرفی زوار
رئیس مرکز بهداشت شهرستان ایالم گفت:
در شهرستان ایالم نموده این برنامه تا پایان
تالش خود را برای خدمت به زائران اربعین
تردد زوار اربعین ادامه خواهد داشت.
حسینی با تالش همکاران به کار گرفته ایم.
***

برگزاری کالس آموزشی مکمل یاری برای مدیران مدارس شهرستان سیروان
این کمیته برنامه ریزی و هماهنگی همکاران
اموزش و پرورش و مرکز بهداشت در راستای
آگاهی تغذیه ای و پیشگیری از کمبود ریز
مغذی ها با استراتژی آموزش تغذیه و مکمل
یاری جهت دانش آموزان دختر و پسر این
شهرستان می باشد.
وی همچنین در ادامه سخنان خود در رابطه
با مکمل دارو های های خریده شده فرفولیک
و ویتامین  ،D3گروه هدف( فرفولیک جهت
دختران متوسطه اول و دوم و ویتامین D
جهت دختران و پسران متوسطه اول و دوم)،
نحوه مصرف( فرفولیک به صورت هفته ایی و
ویتامین  Dبه صورت ماهانه) و اهمیت مصرف
آنها توضیحاتی ارائه نمود.
***

