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اعالم آمادگی فوریت های پزشکی برای
ارائه خدمات به زائران اربعین حسینی

بیمارستان صحرایی بسیج جامعه پزشکی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایالم گفت :فوریت های پزشکی استان ایالم
با همکاری فوریت های پزشکی وزارت بهداشت و استان های کشور
آمادگی خود را با برگزاری مانور بزرگ برای ارائه خدمات به زائران
اربعین حسینی اعالم نمود.
به گزارش خبرنگار وب دا ،دکتر علی دل پیشه در این رابطه اظهار کرد:
این مانور با حضور  480نفر از نیروهای مرکز فوریت های پزشکی 17
استان کشور در سالن شهدای قالویزان شهر ایالم آغاز و تا محل استقرار
آمبوالنس ها در مسیر تردد زائران ادامه داشت.
وی خاطرنشان کرد :در جریان تردد زائران اربعین حسینی تعداد 130
دستگاه آمبوالنس سبک 11 ،دستگاه اتوبوس آمبوالنس 2 ،دستگاه
بالگرد هوایی و  10دستگاه موتور آمبوالنس در جاده های استان ایالم و
شهر و پایانه مرزی مهران ارائه خدمات خواهند داشت.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایالم بیان داشت :این تعداد آمبوالنس های
فوریت پزشکی در  55نقطه استان ایالم خدمات فوریت های پزشکی
اورژانس برای ارائه خدمات سالمت وفوریت های پزشکی به زائران
اباعبداهلل الحسين(ع) درایام اربعين امسال در استان ایالم و مرز بین
المللی مهران برقرارخواهد بود.
وی همچنین در ادامه گفت :بیش از170نفرپزشک متخصص وعمومی
از طرف وزارت بهداشت برای خدمت به زائران مامور شده اند که در این
ایام دربیمارستان امام حسین (ع) مهران و بیمارستان های قرار گرفته
در مسیر تردد زائران ارائه خدمت می کنند.
دکتر دل پیشه در پایان سخنان خود ضمن تقدیر از توجه ویژه مسئوالن
کشوری و استانی به دانشگاه علوم پزشکی ایالم یادآور شد :امیدواریم
بتوانیم در سایه الطاف الهی و با همکاری ،همراهی و دلسوزی همه
جانبه خدمتی که شایسته زائران اباعبداهلل الحسین (ع) می باشد را
تقدیم کنیم.

رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی ایالم از راه اندازی و آغاز به
کار بیمارستان صحرایی بسیج جامعه پزشکی استان ایالم خبر
داد و گفت :از امروز این بیمارستان صحرایی آماده پذیرش و ارائه
خدمات به زائران اربعین حسینی است.
به گزارش خبرنگار وب دا ،سرهنگ ساسان زمانی در این رابطه
اظهار کرد :این بیمارستان امروز با همت بسیج جامعه پزشکی
سپاه ،دانشگاه علوم پزشکی ،کانون بسیج پزشکی تامین اجتماعی
استان ایالم و گروه های جهادی درمانگر جامع پزشکی استان
تهران به مدت  14شبانه روز در نقطه صفر مرزی دایر شده است.
وی افزود :این بیمارستان شامل بخش های مختلفی چون
اورژانس ،دندان پزشکی ،آزمایشگاه ،داروخانه ،تزریقات و پانسمان،
سرم تراپی ،ارتوپدی ،داخلی ،قلب و عروق ،زنان و زایمان ،اطفال،
بیماری های عفونی ،ارولوژی است.
زمانی گفت :در این مدت کادر درمانی و پزشکی بیمارستان
صحرایی به استعداد  50نفر کادر پزشکی و پیراپزشکی به صورت
رایگان خدمات پزشکی و درمانی به زائران بیمار ارائه می دهند.
وی یادآور شد2 :میلیارد ریال انواع اقالم دارویی رایگان در
داروخانه این بیمارستان ذخیره شده که بر اساس نسخه پزشکان
برای زائران بیمار تجویز می شود و همچنین در این بیمارستان 2
دستگاه آمبوالنس برای اعزام بیماران بدحال و اورژانسی به مراکز
درمانی و بیمارستانی مستقر شده است.
وی یادآور شد :سال گذشته بسیج جامعه پزشکی استان با برپایی
درمانگاه به جای بیمارستان  18هزار و  100نفر را مورد ویزیت
عمومی و تخصصی رایگان قرار داد و برای  12هزار نفر نیز تزریقات
و پانسمان انجام شد

بازدید رئیس دانشگاه از زیرساخت های بهداشتی درمانی شهرستان مهران

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایالم به همراه
معاون توسعه و مدیر حراست دانشگاه از
زیرساخت های بهداشتی درمانی شهرستان
مهران بازدید نمودند.
به گزارش خبرنگار وب دا ،در جریان این
بازدید رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایالم
ضمن تسلیت پیشاپیش اربعین حسینی
اظهار کرد :خدمت به زائران اربعین حسینی
نزد مجموعه دانشگاه علوم پزشکی به یک
ارزش تبدیل شده است.
دکتر علی دل پیشه ادامه داد :تقدیم
خدمات شایسته به زائران در سال های
گذشته در دانشگاه علوم پزشکی به گونه
ای بوده که تحسین و تقدیر مسئوالن و
شخصیت های ارشد کشوری و استانی را به
دنبال داشته است.
وی خاطرنشان کرد :دانشگاه علوم پزشکی
با تمام توان و ظرفیت خود را در قالب ارائه
خدمات مختلف بهداشتی و درمانی به زائران

اربعین حسینی به کار بسته اند که مشهود
است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایالم در ادامه
گفت :در بازدیدهای مداوم و مکرر که از
زیرساخت ها و مراکز بهداشتی درمانی و
پایگاههای فوریت پزشکی در سطح استان
و به ویژه شهرستان مهران انجام شده،
خوشبختانه روحیه خدمتگزاری و ایثار در
نزد کارکنان حوزه بهداشت و درمان به
خوبی مشهود است.
وی خاطرنشان کرد :تمام برنامه ریزی ها و
هماهنگی ها از سوی دانشگاه علوم پزشکی
ایالم با حمایت وزارت بهداشت برای خدمت
شایسته و مطلوب به زائران به کار گرفته
شده تا زائران با خاطره ای خوش به زیارت
امام حسین(ع) نائل شوند و به سالمت نیز
به مقصد برسند.
دکتر دل پیشه در خاتمه سخنان خود
از خدمات دلسوزانه و مسئوالنه مجموعه

دانشگاه علوم پزشکی در ایام تردد زائران
اربعین حسینی تقدیر نمود و یادآور شد:
یقیناً خدمت به زائران کمتر از زیارت بارگاه
مقدس و ملکوتی اباعبداهلل الحسین(ع)
نیست و اجر و پاداش معنوی این عزیزان
زحمتکش در نزد خداوند یگانه ثبت می
شود.
در ادامه نیز معاون توسعه مدیریت و
منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی ایالم
ضمن تقدیر از خدمات مجموعه خدوم
دانشگاه ابراز کرد :کارکنان دانشگاه برای
ارائه شایسته ترین خدمات به زائران اربعین
حسینی تمام تالش خود را به کار گرفته اند
که قابل تقدیر است.
دکتر امید افسرده افزود :افتخاری بزرگ
نصیب مردم استان ایالم شده که میزبان
جمعیت میلیونی زائران سرور و ساالر
شهیدان حضرت امام حسین(ع) باشند و
ما مجموعه دانشگاه علوم پزشکی به عنوان
بخشی از مردم استان به این خدمتگزاری
زائران افتخار می کنیم.
وی تاکید کرد :تمام برنامه ریزی ها در
راستای حمایت و پشتیبانی از کارکنان
حوزه سالمت مستقر در مراکز بهداشتی و
درمانی و پایگاههای فوریت پزشکی سراسر
استان در حال انجام بوده و تداراکات الزم
برای خدمت به این عزیزان اندیشیده شده
است.
گفتنی است رئیس دانشگاه علوم پزشکی
ایالم به همراه معاون توسعه از زیرساخت
های بهداشتی و درمانی و مرکز اورژانس
پایانه مرزی ،بیمارستان صحرایی بسیج
جامعه پزشکی و تامین اجتماعی ،بیمارستان
صحرایی سپاه و برخی از پایگاههای فوریت
پزشکی مستقر در مسیر تردد زائران بازدید
نمود و با گفتگو با پرسنل ،در جریان مسائل
و نحوه خدمات رسانی به زائران قرار گرفت.

افتتاح بخش جدید مراقبت های ویژه بیمارستان امام (ره)

قائم مقام وزیر بهداشت در استان و رئیس دانشگاه
علوم پزشکی ایالم گفت :بخش جدید مراقبت های
ویژه بیمارستان امام خمینی(ره) ایالم با ظرفیت
 16تخت در ایام تردد زائران اربعین حسینی افتتاح
می شود.
به گزارش خبرنگار وب دا ،دکتر علی دل پیشه در
جلسه شصت وهشتمین جلسه طرح تحول نظام
سالمت استان ضمن تقدیر از خدمات دهی مطلوب
و دلسوزانه تمامی عوامل دانشگاه به زائران اربعین

این طرح عظیم و خدمتگزار را مورد حمایت قرار
داده اند.
دکتر دل پیشه با اشاره به اینکه به واسطه تردد
میلیونی زائران ،خدمات دهی بسیار سخت و دشوار
خواهد بود ،ابراز داشت :دانشگاه علوم پزشکی ایالم
دستگاه متولی بهداشت و درمان در رابطه با ارائه
خدمات حوزه سالمت به زائران می باشد و همکاران
در تمامی ساعات شبانه روز برای خدمت به زائران
تالش خود را بکار خواهند گرفت تا دانشگاه علوم
پزشکی ایالم را سربلند نمایند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود بسیج
شدن تمامی امکانات ،تجهیزات و توان مجموعه
را اولین اولویت دانشگاه علوم پزشکی ایالم عنوان
و یادآوری کرد :خدمت به زائران و میزبانی از آنان،
باالترین افتخاری است که در سال های گذشته
نصیب استان ایالم شده بنابراین ما به عنوان
خادمان مردم در حوزه سالمت تمام تالشمان
را برای اعتالی سالمت استان و زائران اربعین
حسینی بکار خواهیم گرفت.
در ادامه این جلسه نیز معاونین درمان ،آموزشی،
توسعه مدیریت و منابع انسانی ،بهداشتی ،غذا
و دارو و روسای بیمارستان ها ،مدیران ستادی،
مدیران سازمان های بیمه گر و کارشناسان طرح
تحول نظام سالمت به بیان گزارشی از حوزه کاری
خود پرداختند.

سرپرست شبکه بهداشت و درمان دره شهر گفت :بیش از
1200کیلوگرم مواد غذایی تاریخ مصرف گذشته و غیر قابل
مصرف در شهرستان دره شهر کشف و ضبط گردید.

به گزارش خبرنگار وب دا ،دکتر ایوب باالوندی با اعالم این
خبر گفت :برنامه طرح ضربت جمع آوری مواد غذایی فاسد
و تاریخ مصرف گذشته توسط بازرسین بهداشت محیط
شهرستان اجرا گردید.
وی در ادامه افزود :در این طرح  6اکیپ از بازرسین بهداشت
محیط حضور داشتند که بطور همزمان از مراکز عرضه مواد
غذایی در سطح شهرستان بازدید نمودند.
دکتر باالوندی خاطرنشان کرد :در این طرح  80مغازه عرضه
مواد غذایی مورد بازرسی قرار گرفت که ضمن آموزشهای
چهره به چهره ،مقدار  1200کیلوگرم مواد غذایی تاریخ
مصرف گذشته و فاسد جمع آوری شد.
وی ادامه داد :با اجرای این طرح  3نمونه مواد غذایی
مشکوک ،ضبط و به آزمایشگاه مرکزی ارسال شد و یک
مرکز عرضه مواد غذایی متخلف نیز به محاکم قضایی معرفی
گردید.

اجرای طرح وارنیش فلوراید برای دندان های
 53هزار دانش آموز استان ایالم

ویزیت وتوزیع دارو رایگان دانش آموزان استثنایی در شهرستان دهلران
مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان دهلران
گفت :ویزیت وتوزیع دارو رایگان دانش آموزان
استثنایی در این شهرستان انجام شده است.
به گزارش خبرنگار وب دا ،دکتر شهریار رسولی
در این رابطه اظهار داشت :برنامه ویزیت و توزیع
دارو رایگان دانش آموزان استثنایی دبستان حکمت
شهر دهلران توسط واحد سالمت خانواده و جمعیت
شبکه و با همکاری بسیج جامعه پزشکی انجام شد.
وی ادامه داد :دکتر حسین نظری پزشک مرکز
شماره  2شهری شبکه بهداشت و درمان شهرستان
دهلران در این برنامه به به ویزیت کودکان استثنایی

ایالم در مرز مهران راه اندازی شد

کشف  1200کیلوگرم مواد غذایی تاریخ مصرف گذشته در شهرستان دره شهر

ایالم در ایام تردد زائران
حسینی اظهار کرد :در این روزها تردد زائران
اربعین حسینی مهمترین واقعه در کشور است و
استان ایالم به عنوان امن ترین مرز زیارت عتبات
عالیات مورد اقبال مردم قرار گرفته و شاهد تردد
جمعیت کثیری از زائران از مرز بین المللی مهران
هستیم.
وی افزود :تعداد تخت های بخش مراقبت های
ویژه بیمارستان امام خمینی(ره) ایالم با احتساب
این  16تخت ،به ظرفیت  28تخت خواهد رسید
که می تواند دغدغه ها در رابطه کمبود تخت های
مراقبت ویژه در ایام تردد زائران اربعین حسینی را
رفع نماید.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایالم ادامه داد:
در روزهایی که به استقبال اربعین می رویم،
خوشبختانه روند تردد زائران و ارائه خدمات
بهداشتی درمانی به آنان مطابق انتظارات پیش می
رود و امیدواریم که با همکاری  ،همراهی مسئوالن
استانی بتوانیم خدمات شایسته ای به زائران تقدیم
کنیم.
این مسئول در ادامه با بیان اینکه طرح تحول نظام
سالمت مورد تایید و حمایت مسئوالن کشوری و
استانی می باشد ،خاطر نشان کرد :اخیرا ً وزیر
محترم بهداشت و درمان با مقام معظم رهبری
دیدار داشتند و باالترین افتخار برای مجموعه
وزارت بهداشت این است که رهبر معظم انقالب

خبر

دبستان یادشده پرداخت.
مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان دهلران
خاطرنشان کرد :در این طرح بسته های آموزشی
در اختیار دانش آموزان قرار گرفت و در بین آنان
توزیع شد.
وی در پایان سخنان خود گفت  :ازجمله اهداف
این طرح  ،حمایت ازسالمت دانش آموزان استثنایی سرپرست واحد بهداشت دهان و دندان مرکز بهداشت استان
و فرهنگ سازی برای توجه بیشتر به سالمت این ایالم گفت 53 :هزار دانش آموز مقطع ابتدایی این استان با
اجرای طرح ملی غربالگری سالمت دهان و دندان با عنوان
عزیزان به عنوان بخشی از جامعه است.
طرح وارنیش فلوراید تحت پوشش طرح سالمت دندان قرار
می گیرند.
***
به گزارش خبرنگار وب دا ،دکتر علی بیگلری اظهار کرد:

با همکاری وزارت بهداشت  90هزار وارنیش فلوراید (ماده
ای برای پیشگیری از پوسیدگی دندان کودکان) به ارزش 2
میلیارد ریال برای دانش آموزان مقطع ابتدایی این استان
تامین شده است.
وی افزود :طرح وارنیش فلوراید برای دومین سال پیاپی
با مشارکت وزارتخانه های بهداشت و آموزش و پرورش
همزمان در سراسر کشور در مناطق روستایی ،عشایری و
شهری این استان و برای دانش آموزان پایه اول تا ششم
اجرا می شود.
بیگلری یادآور شد :وارنیش فلوراید در  2مرحله انجام می
شود که مرحله نخست آن از هفته آخر مهر ماه آغاز شده
و تا پایان آذر ماه ادامه دارد و مرحله دوم نیز ابتدای سال
آینده و بعد از تعطیالت نوروزی انجام می گیرد.
وی گفت :در طرح غربالگری سالمت دهان و دندان هر
دانش آموز  2بار مورد معاینه دهان و درمان قرار گرفته
و آموزش های الزم در مورد مراقبت صحیح و اصولی از
سالمت دهان و دندان به دانش آموزان ،معلمان و مربیان
آنها داده می شود.
الزم به ذکر است که در این طرح وضعیت پوسیدگی دندان
() DMFTشاخص سالمت دندان دانش آموزان بررسی می
شود و تعداد و میزان دندان های کشیده شده ،پر شده و
پوسیده کودکان در هر بار غربالگری ،از شاخص های تعیین
شده برای سنجش سالمت آنها است و مرحله نخست این
طرح از هفته پایانی مهر در مدارس ابتدایی استان ایالم آغاز
شده است.

