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سال هفتم/شماره /79آذرماه95

خدمت واقعی به مردم ،رسالت
اصلی حوزه سالمت استان است
بازدید از آزمایشگاه مرکزی استان ایالم عنوان نمود :علی رغم
اینکه با اجرای طرح عظیم و ملی تحول نظام سالمت ،خدمات
دهی در حوزه بهداشت و درمان در سراسر کشور و به تبع
استان ایالم افزایشی چند برابری داشته اما کارکنان حوزه
سالمت با نهایت دلسوزی و مسئولیت پذیری به مردم خدمت
می نمایند .رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایالم در بخش دیگری
از سخنان خود با بیان اینکه مبحث آزمایشات پزشکی در طول
دوره درمان از اهمیت ویژه ای برخوردار است ،تصریح کرد:
دقت و توجه در انجام آزمایشات دقیق ميتواند مسير درمان
بيمار را در صحیح هدایت نماید.
دکتر دل پیشه خدمات دهی در آزمایشگاه مرکزی استان
ایالم را مناسب ارزیابی نمود و یادآور شد :کارکنان این بخش
خوشبختانه با سعه صدر و متانت و تکریم ارباب رجوع با
مراجعین برخورد نموده که اقدامی درخور احترام است.
در ادامه این بازدید رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایالم از
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایالم گفت :خدمت واقعی و بخشهای مختلف آزمایشگاه و بررسی چگونگی اطمینان از
مسئوالنه به مردم ،رسالت اصلی مجموعه بهداشت و درمان دقت آزمایشهای مختلف (کنترل کیفی آزمایشهای انجام
استان است.
شده) دیدن نموده و چالشها و مشکالت موجود در این مرکز
جریان
در
پیشه
دل
علی
دکتر
دا،
وب
خبرنگار
به گزارش
را جویا شد.

تشکیل جلسه هماهنگی برنامه های روز جهانی ایدز در
شبکه بهداشت و درمان چرداول

جلسه هماهنگی برنامه های روز جهانی
ایدز(14آذرماه) با همکاری واحد مبارزه
با بیماری ها در محل دفتر معاونت
بهداشتی شبکه بهداشت و درمان
چرداول برگزار شد.
به گزارش خبرنگار وب دا ،کارشناس
مسئول واحد مبارزه با بیماری های
واگیر شبکه بهداشت و درمان چرداول
در این رابطه اظهار کرد :از جمله های
برنامه های در نظر گرفته شده برای
گرامیداشت روز جهانی ایدز در شبکه
بهداشت و درمان شهرستان چرداول می
توان به مکاتبه با امام جمعه شهرستان و
ارسال مطالب کمک آموزشی در خصوص
ایراد سخنانی در زمینه ایدز در خطبه
های نماز جمعه ،درج شعار هفته جهانی
ایدز در سربرگ مکاتبات اداری و ارسال

پمفلت آموزشی جهت کلیه ادارات سطح
شهرستان و دانشگاهها و مراکز علمی
شهرستان اشاره کرد.
صادق هواسی ادامه داد :برگزاری کارگاه
آموزشی جهت نیروهای رده میانی
(ماما،کاردان و کارشناسان بهداشتی
مراکز و ستاد) نصب بنر آموزشی در
سطح شهرستان ،مکاتبه بهداشت مدارس
با آموزش و پرورش جهت همکارس در
خصوص برگزاری کالس آموزشی در
سطح مدارس در این هفته ،برگزاری
کالس نقاشی ،روزنامه دیواری و مقاله در
بین مدارس تحت پوشش از جمله برنامه
های روز جهانی ایدز در این شهرستان
است.
وی در ادامه این بحث گفت :همچنین
برنامه های دیگری همچون مکاتبه با

انتصابات

سرپرست بیمارستان
ولیعصر(عج) درهشهر
منصوب شد

طی حکمی از سوی دکتر عبدالنور کرد جمشیدی
معاون درمان دانشگاه ،سرپرست بیمارستان حضرت
ولیعصر(عج) شهرستان دره شهر منصوب شد.
متن حکم انتصاب بدین شرح است:
جناب آقای اردشیر احمدی
کارشناس محترم پرستاری
سالم علیکم
احتراماً با عنایت به تعهد و تجارب ارزنده و تقدیر از
زحمات شبانه روزی جنابعالی در بیمارستان امام
رضا(ع) شهرستان ایوان ،به موجب این ابالغ با حفظ
پست سازمانی به عنوان سرپرست ببمارستان حضرت
ولیعصر (عج) شهرستان دره شهر منصوب می شوید.
شایسته است نهایت تالش خویش در جهت ارتقای
سطح خدمات بهداشتی ،درمانی در آن بیمارستان
بکار گیرید .موفقیت روزافزون جنابعالی در راه اعتالی
آرمان های مقدس جمهوری اسالمی را از خداوند بزرگ
مسئلت دارم.

مراکز در خصوص ارجاع مادران باردار
جهت انجام آزمایش اچ آی وی در مراکز
کهره و سرابله ،برگزاری همایش پیاده
روی کارکنان شبکه بهداشت و درمان به
مناسبت هفته جهانی ایدز ،فعال نمودن
مراکز رپید تست در این هفته و بیماریابی
فعال در مراکز ترک اعتیاد ،راه اندازی
پایگاه سیار آموزش مشاوره و آزمایش
اچ آی وی با هماهنگی هالل احمر،
اعزام بیمار تحت پوشش جهت شرکت
در نشست رئیس دانشگاه و مسئولین
در صورت برگزاری از طرف دانشگاه و
مکاتبه با شرکت گاز ،برق ،مخابرات ،آب
و فاضالب جهت درج شعار بهداشتی در
این زمینه از برنامه هایی هستند که به
این مناسبت انجام خواهد شد.
***

سرپرست بیمارستان
امام رضا(ع) ایوان
منصوب شد

طی حکمی از سوی دکتر عبدالنور کرد جمشیدی
معاون درمان دانشگاه ،سرپرست بیمارستان امام رضا(ع)
شهرستان ایوان منصوب شد.
متن حکم انتصاب بدین شرح است:
جناب آقای علی برجی
کارشناس محترم ارشد مدیریت اجرایی
سالم علیکم
احتراماً با عنایت به تعهد و تجارب ارزنده جنابعالی،
به موجب این ابالغ با حفظ پست سازمانی به عنوان
سرپرست بیمارستان امام رضا(ع) شهرستان ایوان
منصوب می شوید .امیدوارم نهایت تالش خویش را در
جهت تحقق اهداف عالیه دانشگاه که همانا خدمت به
مردم شریف می باشد ،بکار گیرید .موفقیت جنابعالی را
از خداوند بزرگ مسئلت دارم.

برگزاری جلسه هم اندیشی

جشنواره فرهنگی کشور در دانشگاه

جلسه هم اندیشی هشتمین جشنواره
فرهنگی کشور با حضور رییس دانشگاه
و معاونین ایشان ،مسئول نهاد رهبری
در دانشگاه  ،رابطین فرهنگی واحدهای
مختلف دانشگاه و کارشناسان فرهنگی
معاونت فرهنگی دانشجویی در دانشگاه
علوم پزشکی ایالم برگزار شد.
به گزارش خبرنگار وب دا ،در این جلسه
رییس دانشگاه علوم پزشکی ایالم در
این جلسه گفت :جشنواره فرهنگی
کشور از جشنواره های موفق در کشور

است که با محور شناسایی توانمندی
و استعدادهای فرهنگی دانشگاهیان
سراسر کشور برگزار می شود که با تالش
های مسئولین فرهنگی معاونت فرهنگی
دانشجویی دانشگاه این جشنواره پر شور
تر از سال گذشته در حال اجرا است.
دکتر علی دل پیشه تاکید کرد :برای
درخشش بیشتر دانشگاه باید اطالع
رسانی های الزم و بیشتری برای
شرکت اساتید ،کارکنان و دانشجویان
انجام شود.

معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه نیز
در ادامه جلسه گفت :برگزاری جشنواره
فرهنگی کشور و مشارکت اساتید،
کارکنان و دانشجویان از اولویتهای
معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه
است و برنامه های متعددی به همت
کارشناسان فرهنگی برای تحقق این
اصل تاکنون اجرا شده است.
دکتر جمیل صادقی فر تاکید کرد
افزایش حضور دانشگاهیان دانشگاه در
این جشنواره بدون همکاری و همدلی
مسئولین واحدهای مختلف دانشگاه
امکان پذیر نیست و باید معانین
دانشگاه ،روسای دانشکده ها و رابطین
فرهنگی نیز در این این زمینه تالش
کنند.
خانم حسین آبادی کارشناس مسئول
دبیرخانه جشنواره فرهنگی کشور در
مرحله دانشگاهی نیز در ادامه جلسه
گزارشی از روند برگزاری جشنواره
فرهنگی کشور و اقدامات انجام شده
در این خصوص ارائه کردند و سپس
هریک از معاونین .روسای دانشکده ها
و رابطین فرهنگی دیدگاههای خود را
در این خصوص بیان کردند .
***

بهره مندی  453782زائر از خدمات درمانی
دانشگاه علوم پزشکی ایالم

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایالم گفت :از ابتدای تردد زائران
اربعین حسینی تا دوم آذرماه ،تعداد  453782زائر از خدمات
درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایالم بهره مند شده اند.
به گزارش خبرنگار وب دا ،دکتر علی دل پیشه در این رابطه
اظهار کرد :از مجموع این تعداد 451718 ،نفر غیرتصادفی و
تعداد  3064نفر در جریان تصادفات جاده ای و سوانح رانندگی
از خدمات درمانی استفاده نموده اند.
وی همچنین در رابطه با خدمات درمانی به زائران افزود :در
جریان تردد زائران ،از مجموع کلی دریافت کنندگان خدمت،
تعداد  450825زائر به صورت سرپایی درمان و تعداد 3935
نفر نیز در بیمارستان های استان بستری شده اند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایالم ابراز کرد :همچنین در ایام
تردد زائران ،تعداد  12367فراخوان آمبوالنس ثبت شده و
پرسنل فوریت پزشکی ضمن اعزام به محل ،بیماران و مصدومین
را به مراکز درمانی و بیمارستان ها انتقال داده اند.
دکتر دل پیشه در بخشی از سخنان خود در رابطه با ارائه
خدمات بهداشتی به زائران خاطرنشان کرد :با اهتمام و تالش
همکاران حوزه بهداشت ،تعداد 496341مورد خدمات بهداشتی
به زائران اربعین شامل بازدید از اماکن طبخ ،تولید ،تهیه و
توزیع مواد غذایی ،آب آشامیدنی ،کلر سنجی ،ید سنجی ،تست
قند ،اندازه گیری فشار خون ،خدمات مادر و کودک و...ارائه و کشوری در راستای حمایت از دانشگاه علوم پزشکی ایالم
در جریان ارائه خدمات به زائران اربعین حسینی ،از تالش
شده است.
وی در خاتمه سخنان خود ضمن تقدیر توجه مسوالن استانی مسئوالنه و دلسوزانه پرسنل خدمات رسان تشکر نمود.

مطلب علمی

آبسیاه چشم یکى از خطرناکترین
انواع بیماریهای چشم است
گلوکوم یا آبسیاه چشم یکى از خطرناکترین انواع بیماریهای چشم است و
هیچگونه عالمت خاصى ندارد و فرد هنگامى متوجه بیمارى خود میشود که
رشتههای عصب بینایى کام ً
ال از بین رفته و دید بهشدت افت پیداکرده است.
دکتر کامران منشئی عنوان داشت :بیمارى گلوکوم زمانى اتفاق میافتد که به
دلیل خارج نشدن مایع زاللیه ،فشار داخل چشم باال میرود و عصب بینایى
آسیب میبیند.
وی تصریح کرد :گلوکوم دارای دو نوع میباشد که در نوع باز ،تخلیه زاللیه
بهکندی صورت میگیرد که موجب تجمع آن و باال رفتن سریع فشار داخل
چشم میشود.

چشمپزشک بیمارستان توحید جم اضافه کرد :گلوکوم باز در ابتدا عالمت
خاصى ندارد ولى با پیشرفت بیمارى به تدریج میدان بینایى محدود میشود
تا اینکه در مرحله ایى فرد دیدش را کام ً
ال از دست میدهد.
دکتر کامران منشئی تصریح کرد :گلوکوم بسته بسیار پر عالمت است و با درد
چشم ،تهوع ،سردرد ،قرمزى چشم و تارى دید همراه است ،فرد میتواند در
طول مدت کوتاه ،بیمارى خود را درمان کند.
وی افزود :باال بودن سن ،سابقه ابتال به آبمروارید ،نزدیکبینی ،استفاده از
داروهاى کورتونى و ارث از عوامل ابتال به گلوکوم است.
این چشمپزشک اضافه کرد :درمان قطعی برای این بیماری وجود ندارد ولی
با تشخیص زودرس ،گلوکوم را میتوان با قطره ،قرص ،جراحی لیزری و یا
ترکیبی از اینها درمان کرد.
چشمپزشک بیمارستان توحید جم اظهار کرد :هدف از درمان ،جلوگیری
از نابینایی زیادتر و نگهداشتن فشار داخل چشم تحت کنترل کلیدی برای
جلوگیری از کوری است بهگونهای که داروها فشار داخل چشم را کاهش
میدهند و مقدار مایع تولیدشده در چشم کاهش مییابد و زمانی که دارو
دارای عارضه جبرانناپذیری باشد جراحی ترابکولوپالستی انجام میشود.

