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شورای اسالمی شهر ایالم از رئیس

پیام تبریک رئیس دانشگاه به مناسبت ميالد
پيامبر اكرم (ص) و امام جعفر صادق(ع) و
هفته وحدت

دانشگاه علوم پزشکی تقدیر نمود

شورای اسالمی شهر ایالم از
تالشهای مجدانه رئیس دانشگاه
علوم پزشکی در زمینه فرهنگ
سازی زیست محیطی تقدیر
نمود.
به گزارش خبرنگار وب دا ،متن
پیام تقدیر حجت حسن زاده به
شرح ذیل است:

دانشمند فرهیخته جناب
آقای پروفسور علی دل پیشه
ریاست محترم دانشگاه علوم
پزشکی و خدمات بهداشتی
درمانی استان ایالم
با سالم و تحیات الهی
بدینوسیلهبهواسطهیدرخواست
های مکرر شهروندان فهیم شهر

شهیر و شهیدپرور ایالم ،بر آن
شدیم که برای تقدیر از تالشهای
مجدانه ،آگاهانه و بی مثال شما و
همچنین سعی وافر جنابعالی در
زمینه ی فرهنگ سازی زیست
محیطی و نیز برای اولین بار
استفاده از روش های نوین دفع
پسماندهایعفونیوبیمارستانیبا

بهره گیری از دستگاه های مدرن
را ارج نهاده و این لوح سپاس
را تقدیم می داریم .در پایان از
خداوند منان توفیق روزافزونتان را
در سایه ی توجهات ولی عصر(عج)
برای سرافرازی کشور عزیزمان
آرزومندیم.
***

بازدید مدیر کل دفتر سالمت روانی اجتماعی وزارت
بهداشت از واحد بهداشت روان مرکز بهداشت شهرستان ایالم
مدیر کل دفتر سالمت روانی
اجتماعی وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی از واحد
بهداشت روان مرکز بهداشت
شهرستان ایالم بازدید نمود.
به گزارش خبرنگار وب دا ،در
جریان این بازدید دکتر علیرضا
شریفی رئیس مرکز بهداشت
شهرستان ایالم ضمن عرض
خیرمقدم و خوش آمدگویی
به تیم بازدید کننده به ارائه
گزارشی از عملکرد واحد
بهداشت روان در سال  95از

جمله برگزاری کمیته های دورن
بخشی و برون بخشی ،برگزاری
کارگاههای آموزشی و انجام
پژوهش کاربردی پرداخت.
همچنین دکتر حاجبی مدیر کل
دفتر سالمت روانی اجتماعی و
اعتیاد وزارت بهداشت و دکتر
ملکوتی رئیس پژوهشکده
انستیتو روانپزشکی و خانم
قاسم زاده کارشناس پیشگیری
از خودکشی و خانم خادم
کارشناس مهارتهای زندگی از
برنامه های واحد سالمت روان

خبر

برگزاری کالس آموزشی
سالمت اجتماعی پیشگیری از
همسرآزاری و کودک آزاری در
مرکز بهداشت شهرستان ایالم

یک دوره کارگاه آموزشی با عنوان سالمت اجتماعی
پیشگیری از همسر آزاری و کودک آزاری با حضور
بهورزان در مرکز بهداشت شهرستان ایالم برگزار گردید.
به گزارش خبرنگار وب دا ،در این کارگاه خدیجه امیدی
مسئول سالمت روان مرکز بهداشت شهرستان ایالم در
مورد خشونت خانگی اظهار کرد :این موضوع یک آسیب
اجتماعی شایع و ناپسندی است که اغلب به صورت
پنهان و در مواردی به صورت آشکار اتفاق می افتد و
می تواند در دراز مدت آثار مخرب و جبران ناپذیری بر
سالمت خانواده بگذارد .
در ادامه خانم نورمحمدی کارشناس روانشناسی مرکز
شماره  9شهر ایالم به بیان بدرفتاری و غفلت از کودکان
و باورها و نگرش های که همگام با تغییرات ساختارها
و سیستم های اجتماعی ,سیاست ها و قوانین اجتماعی
و خدمات و حقوق کودکان دستخوش تغییر گردیده
پرداخت.
گفتنی است در این کالس آموزشی در مورد انواع همسر
آزاری جسمی روانشناختی و رفتاری و آثار مخرب آن
بر فرزندان و همچنین در مورد نحوه ارتباط با افراد
خشونت دیده و اقداماتی که مراقبین سالمت برای افراد
خشونت دیده باید انجام دهند بحث و تبادل نظر شد.

مرکز بهداشت شهرستان ایالم
و برنامه پیشگیری از خودکشی
در خانه های بهداشت و مراکز
شهری و روستایی بازدید و از
نزدیک در جریان اجرای برنامه
های پیشگیری از خودکشی قرار
گرفتند.
دکتر حاجبی در جریان سفر
خود به ایالم ،ضمن تقدیر
و تشکر و ابراز خرسندی از
اقدامات انجام گرفته در مرکز
بهداشت شهرستان ایالم اظهار
نمود و ادامه داد :در طرح تحول

نظام سالمت برنامه های سالمت
روان در کنار دیگر بسته های
بهداشتی در حال اجرا می باشد
و برنامه پیشگیری از خودکشی
برای اجرا به دانشگاههای علوم
پزشکی استان های ایالم،
کرمانشاه ،لرستان و خراسان
جنوبی ابالغ گردیده و این برنامه
متفاوت با برنامه قبل می باشد
لذا اجرای این برنامه می تواند
گامی بزرگ در حوزه سالمت
روان و پیشگیری از خودکشی
باشد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی
استان ایالم طی پیامی ميالد
پيامبر اكرم (ص) و امام جعفر
صادق(ع) و هفته وحدت را
تبریک گفت.
به گزارش خبرنگار وب دا،
متن پیام دکتر علی دل پیشه
بدین شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم سالم
نامگذاری  ۱۲الی  ۱۷ربیع

االول به نام هفته وحدت که
برخواسته از اندیشه بلند و
تفکر آزاداندیشی و وحدت
آفرین حضرت امام (ره) است
تجلی اتحاد و وحدت دشمن
شکن امت اسالم در برابر
استکبار و در حقیقت خنثی
کننده توطئه های نفاق افکنانه
آنان است .در این هفته است
که روح اخوت اسالمی درپیکره

خبر

مطالب علمی
مواد غذایی پوسیدگی زا به شیرینی و شکالت محدود نمی شود

اجتماع ،بیش از پیش زنده می
شود.
پیامبر عظیم الشان اسالم در
عصر تاریکی و جهالت آن روز
جامعه ،متعالی ترین دستورات
را برای جامعه بشری به ارمغان
آورد و امروز مسلمانان می
بایست با بکارگیری دستورات و
پیروی دقیق از فرامین و سیره
آن رسول گرامی (ص) جامعه

اسالمی را به قلل رفیع افتخار و
عزت نائل سازند.
فرهنگ وحدت و همدلی
و برادری ،زمینه ساز تقویت
مسلمانان و اعتال و سربلندی
آنان در عرصه های سیاسی،
اجتماعی و فرهنگی جامعه
است و نامگذاری هفته وحدت
اقدام مدبرانه و عالمانه ای
بود که توسط حضرت امام
خمینی(ره) برای خنثی کردن
توطئه های دشمنان انجام شد
و امروز همه ما وظیفه داریم
که در راستای هدف بزرگ
حضرت امام (ره) تالش و
کوششنماییم.
اینجانب سالروز والدت پیامبر
نور و رحمت ،مبشر عدالت و
وحدت ،رسول اکرم و اعظم
حضرت محمد مصطفی (ص)
و خلف صالحش امامالعارفین
صادق آل محمد (ع) و
همچنین فرا رسیدن هفته
وحدت را به تمامی مسلمانان
بویژه مردم عزیز استان ایالم
تبریک و تهنیت عرض می
نمایم.
***

ضرورت آگاهی از اهمیت

به گزارش پایگاه خبری وبدا ،عضو وی تصریح کرد  :اگر مکانیسم پوسیدگی
هیئت علمی دانشگاه و دندانپزشک را بدانیم می توانیم با شکستن حلقه
متخصص کودکان دانشگاه گفت  :های این زنجیر از آن پیشگیری کنیم.
شناخت مواد غذایی پوسیدگی زا از وی ادامه داد  :وجود میکروارگانیزم
اهمیت به سزایی برخوردار است اما های پوسیدگی زا ،مواد غذایی تخمیر
متاسفانه بسیاری از افراد به دلیل تصور پذیر ،میزبان مستعد و زمانی که به
اشتباه ،فکر می کنند فقط شیرینی و میکروب ها فرصت داده می شود تا
شکالت باعث پوسیدگی دندانی می روی مواد غذایی و مینای دندان اثر
بگذارند ؛ عواملی هستند که باعث می
شود.
دکتر«مرضیه صاحب نسق»با تاکیدبر شود پوسیدگی اتفاق بیفتد.
ضرورت شناخت مواد غذایی پوسیدگی وی خاطر نشان کرد :نباید اجازه دهیم
زا نظیر برنج ،نان و ماکارونی و همچنین  PHمحیط دهان به مدت طوالنی در
موز و تنقالت بی ارزش نظیر چیپس و حالت اسیدی باقی بماند زیر در این
پفک گفت  :نشستن این مواد بر روی حالت است که از نسج سخت دندان
دندان ها قابلیت شویندگی کمتر و برداشته می شود و پوسیدگی آغاز می
به گزارش پایگاه خبری وبدا ،عضو هیئت علمی
پوسیدگی زایی بیشتری دارند.
شود.
دانشگاه و دندانپزشک متخصص کودکان گفت :
دندان های شیری از اهمیت ویژه ای برخوردار است
زایمان زودرس و سقطجنین از عوارض دیابت بارداری است و در زیبایی ،بلع و جویدن ،تکلم ،رشد و تکامل
استخوان فک و عضالت و دیگر موارد بسیار حائز
رفتن زردی و یرقان ،درشت بودن نوزاد اهمیت و تاثیر گذار است.
و احتمال ابتال به دیابت در بزرگسالی دکتر «مرضیه صاحب نسق» افزود  :دندان های زیبا
از عوارض دیابت بارداری بر روی جنین و مرتب در اعتماد به نفس ،ارتباط با همساالن و
روابط اجتماعی تاثیر به سزایی دارد.
است.
وی مهمترین علت مقاومت به انسولین وی تصریح کرد  :وجود دندان های شیری در سنین
را افزایش وزن و کمتحرکی عنوان کرد پایین برای تکلم الزم و ضروری است و اگر کشیدن
و تصریح کرد :خانمها باسابقه فامیلی دندان شیری در سنینی که کودک در حال یادگیری
دیابت ،خانمهای چاق و دارای  BMIتلکم است اتفاق بیفتد ،به طور معمول کودک برخی
بیشتر از  30و خانمهایی که در بارداری حروف را یاد نمی گیرد و در صحبت کردن او اثر
قبلی خود دچار دیابت بارداری شدهاند سوء دارد.
ازجمله افراد در معرض خطر دیابت وی اظهار داشت  :وجود دندان های شیری به رشد و
تکامل استخوان فک و عضالت صورت کمک می کند
بارداری هستند.
زایمان زودرس ،سقط جنین در سهماهه دکتر عرب خاطرنشان کرد :خانمها با و اگر دندان ها زودتر از موعد کشیده شود رشد آن با
اول بارداری و افزایش مایهکیسه آب از سن بیشتر از  25سال ،خانمهایی که مشکل مواجه می شود.
عوارض دیابت بارداری است که بهعنوان فرزندان بیش از چهار کیلو و یکصد به گفته این دندانپزشک متخصص ،دندان شیری به
گرم یا کمتر از دو کیلو و هفتصد گرم عنوان فضای نگهداری برای دندان های زیرین عمل
مسمومیت حاملگی شناخته میشود.
دکتر احمد عرب با اشاره به اینکه دیابت به دنیا آوردهاند و خانمهایی که در می کند و اگر پیش از موعد کشیده شوند ،حرکت
بارداری عدم تحمل مواد قندی (گلوکز) بین دو بارداری بهشدت افزایش وزن دندان های مجاور به سمت فضای بی دندان را
در دوران بارداری است افزود :مشکالت داشتهاند از دیگر موارد در معرض خطر خواهیم داشت و ممکن است در آینده بیمار کاندید
درمان های پر هزینه ارتودنسی شود.
تنفسی ،پایین بودن قند و کلسیم ،باال ابتال به دیابت بارداری هستند

دندان های شیری

مراسم توديع و معارفه مدیران سابق و
جدید شبکه بهداشت و درمان سیروان
برگزار شد

مراسم توديع و معارفه مدیران سابق و جدید شبکه بهداشت
و درمان سیروان با حضور معاون بهداشتی دانشگاه علوم
پزشکی ایالم ،مدیران ستادی و کارکنان شبکه بهداشت و
درمان شهرستان سیروان برگزار شد.
به گزارش خبرنگار وب دا ،در ابتدای این مراسم معاون
بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایالم ضمن تقدیر از
تالشهای ارزشمند دکتر امین فالحی مدیر سابق شبکه
بهداشت و درمان شهرستان سیروان در راستای خدمت
صادقانه به مردم این شهرستان تقدیر و انتصاب وی به
سمت سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان چرداول
را تبریک گفت.
دکتر راضی ناصری فر همچنین در ادامه انتصاب دکتر
آرش جعفری زاده به عنوان سرپرست جدید شبکه بهداشت
و درمان شهرستان سیروان را تبریک گفت و از خدمات و
تالش های وی در سمت مدیر شبکه شهرستان چرداول
تقدیر نمود.
در ادامه نیز دکتر امین فالحی مدیر سابق شبکه بهداشت
و درمان شهرستان سیروان ضمن تقدیر از تالش های
همکارنش در مجموعه این شبکه برای دکتر آرش جعفری
زاده به عنوان سرپرست جدید این شبکه آرزوی موفقیت
نمود.
دکتر آرش جعفری زاده به عنوان سرپرست جدید شبکه
بهداشت و درمان شهرستان سیروان نیز به عنوان آخرین
سخنران مراسم همکاری و همدلی کارکنان را عاملی مهم
در اجرای اهداف و برنامه های شبکه عنوان کرد.
این مراسم با اهدای لوح تقدیر به دکتر امین فالحی مدیر
سابق شبکه بهداشت و درمان شهرستان سیروان و اعطای
حکم مسئولیت به دکتر آرش جعفری زاده به عنوان
سرپرست جدید شبکه بهداشت و درمان این شهرستان از
سوی معاون بهداشتی دانشگاه به پایان رسید.

