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فرماندار ایالم از مرکز بهداشتی درمانی دهستان گنجوان بازدید کرد
فرماندار ایالم ،هیات همراه وجمعی از مدیران از
مرکز بهداشتی درمانی دهستان گنجوان بازدید و
با کارکنان این مرکز دیدارکردند.
به گزارش خبرنگار وب دا ،فرماندار ایالم در جریان
این بازدید گفت :یکی از موارد و مباحث حساس
بحث بهداشت و درمان و اجرای طرح تحول نظام
سالمت است که دولت تدبیر و امید بصورت ویژه به
آن پرداخته شده است.
معروف بسطامی ادامه داد :این طرح در استان
بخصوص شهرستان ایالم مورد توجه واقع شده و
درحوزه روستایی هم مدیران نسبت به این موضوع
خیلی حساس شده اند و امکانات الزم جهت خدمات
رسانی به روستائیان عزیز انجام گرفته است.
فرماندار ایالم خاطرنشان کرد :یکی ازمراکز
بسیارخوب ما درحوزه روستایی مرکز بهداشتی
درمانی دهستان گنجوان است که خوشبختانه همه

خدمات مورد نیاز مردم در این مرکز انجام می شود.
وی گفت :جا دارد از همه مسئولین و دست
اندرکاران درراستای بهداشت و درمان که خدمات
بی منت به مردم ارائه میدهند تشکر و قدردانی
کنم .
بسطامی بیان داشت :امسال درحوزه مراکز
بهداشتی و خانه بهداشت تعداد  18واحد شهرستان
با اعتباری بالغ بر هشت میلیارد تومان در مرحله
احداث هستند که امیدواریم این خدمات به زودی
انجام پذیرد و هرچه سریعترمردم از خدمات آن
منتفع شوند.
فرماندار درادامه نوید داد درآینده نزدیک کلنگ
احداث خانه بهداشت روستای گره چقا ازتوابع
بخش چوار جهت تسهیل در ارائه خدمات بهداشتی
به مردم شریف این روستا صورت به زمین زده
خواهد شد.

مراسم معارفه سرپرست جدید بیمارستان آیت اله
طالقانی ایالم برگزار شد

کودکانی حاصل طالق والدین هستند ،همواره در معرض استرس قرار دارند

کارشناس سالمت روان مرکز بهداشت شهرستان
ایالم گفت :کودکانی حاصل طالق و جدایی والدین
هستند ،همواره در معرض استرس قرار دارند.
به گزارش خبرنگار وب دا ،مریم السادات دربندی
در این رابطه بیان کرد :طالق به طور کلی به معنای
گسسته شدن محیط طبیعی زندگی کودک است
در میط زندگی پدر ،مادر ،فرزند یا فرزندان در

واحد معیشتی عاطفی و کارکردی قرار دارند که به
صورت سنتی و پذیرفته شده در این محیط نقش
هایی برای پدر و مادر تعریف شده است در شرایط
ایده آل هماهنگی میان نقش هایی که پدر و مادر
بازی می کنند سبب رشد کودک در محیطی
متعادل می شود.
وی ادامه داد :وقتی طالق رخ می دهد کودک
از بسیاری چیزها محروم می شود در این میان
محرومیت او از دو چیز اهمیت بیشتری دارد.
کارشناس سالمت روان مرکز بهداشت شهرستان
ایالم با اشاره به اینکه محرومیت اول ریشه در این
واقعیت دارد که در محیطی هماهنگ و کامل پدر و
مادر هر کدام نقش هایی را در پرورش کودک بازی
می کنند ،افزود :در واقع در چنین محیطی پدر به
برخی جنبه های پرورشی کودک و مادر به برخی
جنبه های دیگر رسیدگی می کند و زمانی که این
دو با هم هماهنگی داشته باشند جنبه سومی به
وجود می آید که نتیجه آن وجود و ایفای نقش

خبر
اعزام اکیپ پزشکی بسیج جامعه پزشکی شبکه
بهداشت ودرمان ایوان به مناطق محروم

به مناسبت فرا رسیدن ایام دهه فجر انقالب اسالمی ،اکیپ پزشکی
بسیج جامعه پزشکی شبکه بهداشت و درمان ایوان به مناطق
محروم اعزام گردید.
به گزارش خبرنگار وب دا ،به مناسبت دهه مبارک فجر و
درهفتمین روز این دهه اکیپ پزشکی بسیج جامعه پزشکی شبکه
بهداشت ودرمان ایوان باحضور پزشک ،تکنسین دارویی واکیپ
پزشکی در روستایی کل کل ایوان حضور یافتند.
گفتنی است تعداد  ۶۰بیمار مورد ویزیت قرار گرفته و داروهای
موردنیاز بیماران به صورت رایگان در اختیار این بیماران قرارداده
شد.
همچنین این اکیپ پزشکی را مهندس علی اکبر یاسمی مسئول
بسیج جامعه پزشکی شبکه بهداشت و درمان ایوان ،حاتمی مسئول
روابط عمومی و حیدری حراست شبکه بهداشت ودرمان ایوان این
اکیپ پزشکی را همراهی نمودند.
***

کارگاه دانش برنامه ریزی در معاونت
غذا و دارو ایالم برگزار شد

کارگاه دانش برنامه ریزی با حضور کارشناسان این حوزه در محل
سالن کنفرانس معاونت غذا و دارو برگزار گردید.
به گزارش خبرنگار وب دا ،در راستای توانمند سازی پرسنل معاونت
غذا و دارو کارگاه دانش برنامه ریزی توسط واحد داروهای مخدر
و اعتیاد آور معاونت غذا و دارو با دعوت از آقای دکتر اسفندیار
محمدی ،دکترای مدیریت سیاست گزاری از دانشگاه تهران و
دانشیار گروه مدیریت دانشگاه ایالم با حضور اکثریت کارشناسان
این حوزه در محل سالن کنفرانس معاونت غذا و دارو برگزار گردید.
در ابتدای کارگاه معاون غذا و دارو دانشگاه گفت :برای دست یابی
به اهداف سالمت محور ،ما باید ابتدا دانش برنامه ریز را آموخته
باشیم تا بتوانیم برنامه های اجرائی خود را به صورت علمی و
صحیح اجرا نموده و نتیجه الزم را به دست بیاوریم.
در این کارگاه ،دکتر محمدی با ارائه اصول دانش برنامه ریزی،
برنامه ریزی علمی پایش عملکرد را تحلیل و آموزش دادند و به
سواالت شرکت کنندگان پاسخ داد.

همزمان پدری و مادی است اما طالق در عمل هر
سه جنبه پرورشی را از بین برده یا آن را مصنوعی
می کند.
وی گفت :محرومیت های بعدی عبارت از این
است که طالق به طور کلی زخم عاطفی در
نهاد کودک ایجاد می کند این زخم به این دلیل
ایجاد می شود که افرادی که در ذهن کودک باید
بیشترین نزدیکی و صمیمیت را با هم داشته باشند
دیگر به هم نزدیک نیستند و گاهی خیلی از هم
دور شده اند.
دربندی یادآور شد :با توجه به اینکه این افراد هر
کدام به شکلی روی ذهن کودک و بارور شدن
ذهنی اش تأثیر داشته اند به این نتیجه می رسد
که عاطفه چیزی ثابت و پایدار نیست که همیشه
بتوان به آن اتکا کرد و حتی صمیمی ترین آدم ها
هم می توانند به هم پشت کرده و از هم دور شوند
این نتیجه گیری در درون کودک را دچار نوعی
تنهایی و بدبینی می کند.

مراسم معارفه سرپرست جدید
بیمارستان آیت اله طالقانی با حضور
معاون درمان ،معاون آموزشی ،مدیر
درمان و کارکنان حوزه درمان
برگزار شد.
به گزارش خبرنگار وب دا ،در
ابتدای این مراسم معاون درمان
دانشگاه علوم پزشکی ایالم پذیرش
مسئولیت را فرصتی دانست که
خداوند متعال در اختیار افراد قرار
می دهد و اظهار امیدواری کرد:
همه ما از این فرصت ها به نحو
شایسته در خدمت به جامعه و
مردم بهره برداری کنیم چرا که این

ارسال  ۳۰۸اثر به دبیرخانه هشتمین جشنواره فرهنگی
وزارت بهداشت در دانشگاه
کارشناس مسئول دبیر خانه جشنواره
فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی ایالم گفت:
بیش از  ۳۰۸اثر به دبیرخانه هشتمین
جشنواره فرهنگی وزارت بهداشت در
دانشگاه علوم پزشکی ایالم ارسال شد.
به گزارش خبرنگار وب دا ،پرستو حسین
آبادی کارشناس مسئول دبیرخانه هشتمین
جشنواره فرهنگی وزارت بهداشت درمرحله
دانشگاهی گفت :از ابتدای ابالغ جشنواره
تاکنون بیش از  ۳۰۸اثر به جشنواره ارسال
شده است و حدود  ۱۲۵نفر شامل کارکنان،
دانشجویان و اساتید در آن شرکت کردند
که این آمار رو به افزایش است.
وی اضافه کرد :پس از ابالغ جشنواره،
جلسات و نشست های هم اندیشی اولیه
با حضور معاون فرهنگی دانشجویی و
مدیر فرهنگی دانشگاه برگزار شد و سپس
با هدف تبیین ابعاد جشنواره و برگزاری
منسجم جلسات و اطالع رسانی آن
کمیتهای متشکل از کارشناسان فرهنگی
تشکیل شد که تاکنون نیز شاهد همکاری
آنها بوده ایم.
وی یکی از نقاط قوت هشتمین جشنواره
فرهنگی وزارت بهداشت را انتصاب و
ابالغ سفیران فرهنگی دانست و افزود :با
همکاری و همراهی ریاست دانشگاه ،معاون
فرهنگی دانشجویی و سایر معاونین ،ریاست
بیمارستانها و شبکه های بهداشتی درمانی
سطح استان و روسای دانشکده ها برای
تعداد  ۳۰سفیر فرهنگی در دانشگاه ابالغ
زده شد که اولویت آنها شرکت در جلسات
هم اندیشی جشنواره ،اطالع رسانی و ثبت
نام از عالقمندان به شرکت در آن و ارتباط
مستمر با دبیر خانه جشنواره بوده است.
کارشناس مسئول دبیرخانه هشتمین
جشنواره فرهنگی وزارت بهداشت
درمرحله دانشگاهی گفت :از نقطه قوت
دیگر جشنواره شرکت و نام نویسی ریاست
دانشگاه و معاون فرهنگی دانشجویی و

مدیر فرهنگی دانشگاه در کنار کارکنان
و دانشجویان و اساتید است که این امر
بیانگر اهتمام خاص مسئولین به ضرورت
جشنواره است.
حسین آبادی اضافه کرد :در راستای
افزایش مشارکت کارکنان در جشنواره،
کارکنان شرکت کننده از امتیاز ارتقاء
فرهنگی و ساعت آموزشی برخوردار شدند.
این مسئول فرهنگی ،هشتمین جشنواره
فرهنگی وزارت بهداشت را در رسیدن به
اهداف خود تاکنون موفق دانست و بیان
داشت :هدف از برگزاری این جشنواره،
شناسایی و تقویت انگیزه های فرهنگی
و استعداد های ادبی و هنری دانشجویان،
کارکنان و اساتید ،افزایش مشارکت آنان
در برنامه های فرهنگی و برجسته کردن
نخبگان و خالقیتهای دانشجویان ،کارکنان
و اساتید بوده است که در رسیدن به این
اهداف موفق بوده است.
وی ادامه داد :یکی از نقاط قوت شاخص
جشنواره رشد کیفی و تنوع رشته ای آن
است که این رشد باعث افزایش چشمگیر
آمار شرکت کنندگان در آن بوده و در
راستای جشنواره فرهنگی تاکنون برنامه
های متعددی اجرا شده است که حضور
سفیران فرهنگی در جلسات متعدد و بویژه
شورای فرهنگی دانشگاه ،فعالیت مستمر
آنان در سطح خوابگاه های دانشجویی،
برگزاری کارگاه های آموزشی فن بیان،
گویندگی و تئاتر و موسیقی و استقبال
گسترده از این کارگاه ها ،برگزاری جلسات،
حضور کارشناسان فرهنگی در شبکه های
بهداشتی درمانی و بیمارستانهای استان و
تبلیغ و تبیین جشنواره در تمامی برنامه
ها و مراسم های فرهنگی و اردوهای
دانشجویی از جمله برنامه های اجرا شده
در راستای اطالع رسانی جشنواره بوده
است.

مسئولیت یک امانت است.
دکتر کرد جمشیدی ادامه داد:
بیمارستان طالقانی ایالم با توجه به
اینکه پس از بهره برداری به صورت
تک تخصصی به بانوان خدمات
دهی خواهد داشت ،الزم است در
این راه تمام تالش خود را به کار
گیریم تا ارائه خدمات به این قشر
به بهترین وجه ممکن صورت گیرد.
وی ابراز کرد :خانم دکتر محمدیاری
از پزشکان متعهد و مسئولیت
پذیری است که با مشورت و خرد
جمعی برای تصدی بیمارستان آیت
اله طالقانی انتخاب گردیده لذا همه

ما باید ایشان را در انجام وظیفه و
رسالت محوله یاری نماییم.
در ادامه نیز معاون آموزشی دانشگاه
علوم پزشکی ایالم مسئولیت ها
را فرصتی برای خدمتگزاری و
سنجش توانایی ها برشمرد و اظهار
کرد :بايد همه ما در راه خدمت به
مردم با رضايت خاطر ،تعهد كاري
در جهت پيشرفت و پيشبرد كارها
گام هاي مؤثري را برداريم.
دکتر نورخدا صادقی فرد ادامه داد:
همه ما يك هدف را دنبال مي كنيم
و آن هم سالمت بيمار و خدمت به
بيمار مي باشد كه با وجود پرسنل

مجرب و پركار اين بيمارستان اين
امر تحقق پذير مي باشد .
وی خاطرنشان کرد :بیمارستان آیت
اله طالقانی به عنوان یک بیمارستان
تک تخصصی پس از بهره برداری
مسئولیت ویژه و سنگینی برای
خدمت به قشر بانوان بر عهده
خواهد داشت که می طلبد همه
ما در راه تحقق اهداف و برنامه ها،
رئیس و پرسنل این بیمارستان را
یاری کنیم.
در ادامه نیز سرپرست جدید
بیمارستان آیت اله طالقانی ایالم
ضمن تقدیر از توجه و اعتماد
مسئوالن به وی در راستای تقبل
مسئولیت این بیمارستان گفت : :در
مدت تصدی ریاست بیمارستان از
توان ،تخصص و تجربه کاری همه
همکاران استفاده نموده و از مشاوره
و مشارکت همه همکاران در بحث
مدیریت بهره خواهم برد.
دکتر الهام محمدیاری از رئیس
دانشگاه ،معاون درمان ،معاون
آموزشی و دیگر مسئوالن در
راستای انتصاب وی به سمت
سرپرست بیمارستان تقدیر نمود و
ابراز امیدواری کرد که با کمک و
یاری همکاران خدمات شایسته ای
به قشر بانوان تقدیم شود.
در پایان این مراسم ،حکم مسئولیت
سرپرست جدید بیمارستان آیت اله
طالقانی ایالم به خانم دکتر الهام
محمدیاری اعطاء شد.

کارگاه آموزشی فرهنگی سقوط اسرائیل در
دانشگاه علوم پزشکی ایالم برگزار شد

به همت دفتر هم اندیشی استادان ونخبگان دانشگاه علوم پزشکی،
برای اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاههای استان ،کارگاهی
با عنوان «سقوط اسرائیل»در سالن مرکز توسعه دانشگاه برگزار
گردید.
به گزارش خبرنگار وب دا ،در این کارگاه که با حضور دکتر محسن
بیات از اساتید حوزه و دانشگاه برگزار گردید ،پیرامون محورهای
زیر به طور تخصصی و حرفه ای بر اساس مستندات ادیان وحیانی
و رهیافتهای تجربی موجود بحث و گفتگو شد.
وی در این کارگاه در رابطه با مسیر شکل گیری کشور اسرائیل
از زمان حضرت یعقوب(ع) ،انتساب قوم یهود به «یهودا»یکی
از فرزندان حضرت یعقوب به عنوان پدر این قوم و تحلیل نگاه
نژاد پرستانه و دین ستیز این قوم در طول تاریخ تا کنون طبق
مستندات قرآنی و دینی توضیحاتی را برای حاضرین ارائه داد.

همچنین دکتر بیات در ادامه موضوعاتی همچون تبیین نوع نگاه
حاکم بر شکل گیری صهونیسم بین المللی و نوع نگاه آن ها به
سایر امت ها ،ارائه و تحلیل مدارک دینی موجود در سقوط دولت
صهونیسم و وضع کنونی آن ،تحلیل نسبت ماهیتی تحوالت
سیاسی منطقه(سوریه ،عراق و داعش) با سقوط اسرائیل و تبیین
مستند پیش بینی مقام معظم رهبری در خصوص سقوط و محو
شدن دولت اسرائیل ظرف  25سال آینده و دهها مطلب مستند
دیگر به روایت تصاویر و مستندات خود یهودیان در متون عبری
برای حاضران تشریح کرد.
گفتنی است گواهی حضور اساتید ظرف یک هفته ی آینده توسط
دفتر هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاه با امتیاز فرهنگی در
ارتقاء علمی اساتید ظرف یک هفته آینده صادر و در اختیار قرار
خواهد گرفت.

تجدید میثاق کارکنان پردیس دانشگاه با آرمانهای انقالب

کارکنان پردیس دانشگاه علوم پزشکی ایالم به
مناسبت دهه فجر با آرمانهای انقالب اسالمی تجدید
میثاقنمودند.
به گزارش خبرنگار وب دا ،در اولین روز از دهه فجر
انقالب اسالمی و طلیعه شکوهمند پیروزی بزرگترین
انقالب تاریخ معاصر ،کارکنان حوزه پردیس دانشگاه
علوم پزشکی ایالم همگام با سایر دانشگاهیان استان با
آرمانهای شهدا تجدید میثاق کردند.
گفتنی است در این برنامه فرهنگی کارکنان حوزه
پردیس دانشگاه با حضور در مزار شهدای گمنام
دانشگاه ایالم و قرائت فاتحه به روح ملکوتی شهدا
ادای احترام کردند.

