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رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایالم طی پیامی
شهادت امام جعفر صادق(ع) را تسلیت گفت

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایالم در پیامی شهادت مظلومانه حضرت امام جعفر
صادق(ع) مؤسس مذهب تشیع را به عموم مسلمانان تسليت گفت.
به گزارش خبرنگار وب دا ،متن پیام دکتر علی دل پیشه به شرح ذیل است :
بیست و پنجم شوال سالگرد فراغ ششمین اختر تابناک امامت و والیت ،رئیس مکتب
تشیع و سالروز شهادت آن امام همامی است که در ترویج آیین اسالم و مذهب شیعه
جان و مال و تمام زندگی خویش را صرف این راه مقدس نمود.
سالروز شهادت رئيس مذهب تشيع حضرت امام جعفر صادق ( ع ) به عنوان بزرگ
شخصيتي که با زحمات طاقتفرسا و تالشهاي بيوقفه خود بقاء و استمرار دين اسالم
را تضمين کرد و شمع هميشه فروزاني در مسير رهروان اسالم ناب محمدي شد.
اینجانب به نوبه خود سالروز شهادت مظلومانه ششمين ستاره درخشان آسمان امامت و
واليت حضرت امام جعفر صادق (ع) ،رئیس مذهب جعفری را به تمامی مسلمین جهان،
شیعیان و عاشقان آن امام همام و خصوصاً مردم شریف استان ایالم تسلیت و تعزیت
عرض می نمایم.
***

دیدار قائم مقام رییس دانشگاه در امورمشارکتهای اجتماعی با رئیس اصناف
و روسای اتحادیه های استان

قائم مقام رییس دانشگاه در امورمشارکتهای اجتماعی
با رئیس اصناف ،عضو شورای سیاستگزاری مشارکتهای
اجتماعی دانشگاه و روسای اتحادیه های مختلف به
منظور جلب مشارکتهای مردمی دیدار و گفتگو کرد.
به گزارش خبرنگار وب دا ،در جلسه ای که به همین
منظور برگزار شد ،دکتر محمدرضا صیدی قائم مقام
رییس دانشگاه در امورمشارکتهای اجتماعی ضمن

تشریح اقدامات و فعالیت های اداره کارگزینی دانشگاه علوم پزشکی ایالم

تجهیز بیمارستان تک تخصصی زنان آیت اهلل
طالقانی ایالم به دستگاههای درمانی و تشخیصی

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایالم گفت :با پیگیری ها ،تالش ها و
زحمات شبانه روزی ریاست محترم دانشگاه و دیگر مسئوالن و دست اندرکاران
بیمارستان تک تخصصی زنان آیت اهلل طالقانی ایالم به دستگاههای درمانی و
تشخیصی تجهیز شد.
و به گزارش خبرنگار وب دا ،دکتر نقدی در این رابطه اظهار کرد :این
بیمارستان شامل بخشهای جراحی زنان ،بخش ویژه نوزادان ،آی سی یو،
زایشگاه ،آزمایشگاه ،رادیو لوژی و دیگر بخشهای پاراکلینیکی می باشد.
وی ادامه داد :پیش از افتتاح این بیمارستان بانوان در بیمارستانهای عمومی
بیمارستان حضرت امام خمینی (ره) وشهید مصطفی خمینی ویزیت ،بستری
و درمان می شدند.
معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایالم یادآوری کرد :تجهیزات این
بیمارستان توسط اداره تجهیزات پزشکی معاونت غذا و دارو ،با ارزش واقعی
بیش از  35میلیارد ریال از جمله تجهیزات  3اتاق عمل 3 ،تخت های آی
سی یو18 ،تخت مخصوص نوزادان 7 ،اتاق ،LDRرادیولوژی دیجیتال ثابت و
پرتابل ،آزمایشگاه ،اورژانس و بخش جراحی زنان ،سونوگرافی و اکوکاردیوگرافی
توسط معاونت غذا و دارو تهیه و در اختیار بیمارستان قرار گرفته است .

سرپرست اداره کارگزینی دانشگاه علوم پزشکی ایالم
اقدامات و فعالیت های حوزه کاری خود از ابتدای
پذیرش مسئولیت تا پایان تیرماه سال جاری را تشریح
کرد.
به گزارش خبرنگار وب دا ،مجید کاروان ضمن تقدیر
از توجه ویژه مسئولین و همکاری ارزشمند همکاران
مجموعه دانشگاه اظهار کرد :اولین گام بنده در ابتدای
پذیرش مسئولیت ،شناسایی نقاط ضعف و قوت حوزه
کارگزینی و ایجاد برنامهریزی و اتخاذ تدابیر الزم
جهت تقویت نقاط قوت و رفع نقاط ضعف و پیگیری
و حل مشکالت موجود بوده که در این مورد موفقیت
چشمگیری حاصل شد.
وی ادامه داد :یکی دیگر از اقدامات این حوزه پیگیری
کلیه قوانین و مقررات اداری ،بخشنامه ها و دستورالعمل
های کاری در حوزه استاد دانشگاه و کلیه واحدهای تابعه
از نظر نحوه تفسیر و چگونگی اجرا و اقدام بر روی آنها
با رعایت قانون و عدالت اجتماعی و همچنین تهیه و
تدوین و ارسال دستورالعمل های اداری و مزایا کلیه
واحدهای تابعه سطح دانشگاه و پیگیری نتایج حاصل
از آن به تعداد بالغ بر  50مدرک بوده که این امر باعث
هماهنگی و ایجاد وحدت رویه و یکسان سازی در سطح
کلیه واحدها شده است.
وی خاطرنشان کرد :ساماندهی وظایف ،نظارت دقیق
و مستمر بر عملکرد کاری کارکنان مجموعه اداره
کارگزینی دانشگاه رسانی جایگاه و عملکرد واقعی حوزه
مذکور ،بررسی کامل پرونده های پرسنلی حوزه ستاد
بالغ بر  250مورد ،ایجاد نظم و انضباط در حوزه بایگانی
و مهمتر از آن رفع مشکل و چالش موجود در گم شدن

اوراق و اسناد و سوابق خدمتی تعدادی از همکاران و
اصالح کامل آنها ،بررسی  300مورد احکام کارگزینی
پرسنل از نظر اقالم حقوق و مزایا و اصالح احکام آنها
و دادن حق و حقوق قانونی بر اساس قوانین و مقررات
به تعداد  50مورد و همچنین کاهش بخشی از احکام
پرسنل به دلیل مغایرت با قوانین و مقررات اداری از دیگر
اقدامات حوزه کارگزینی دانشگاه بوده است.
سرپرست اداره کارگزینی دانشگاه علوم پزشکی ایالم
ابراز کرد :از دیگر اقدامات مهم و تاثیر گذار در حوزه
کارگزینی دانشگاه ،بررسی و نظارت بر سیستم ورود و
خروج پرسنل و اجرای آییننامه حضور و غیاب کارکنان
در سطح دانشگاه و ارسال گزارش و نتایج حاصل از
عملکرد به واحدهای مربوطه است که به دلیل اینکه
در طی سنوات گذشته هیچ اقدامی در این مورد صورت
نگرفته ،خوشبختانه هم اکنون شاهد نتیجه مثبت و
چشمگیری در رعایت نظم و انضباط اداری پرسنل حوزه
دانشگاه هستیم.
وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به
پیگیری تبدیل وضعیت استخدامی آزمون ادواری در
دانشگاه اشاره کرد و گفت :یک اقدام مهم و ماندگار در
حوزه کارگزینی دانشگاه پیگیری جدی و انجام مکاتبات
متعدد در حوزه در خصوص تبدیل وضعیت استخدامی
تعداد  42نفر پرسنل قراردادی دارای کارنامه آزمون
ادواری است که از سال  94منتظر تبدیل وضعیت بوده
اند و در این راستا این افراد در حال حاضر در واحدهای
تابعه دانشگاه شروع به کار نموده و باری از مشکالت
پرسنل و دانشگاه در مورد تامین حقوق و مزایا این
همکاران مرتفع شد.
کاروان همچنین در رابطه با بررسی پرونده داوطلبان
استخدامی سازمان سنجش در دانشگاه ابراز نمود :با
همکاری سایر همکاران حوزه کارگزینی تعداد 400
مورد از مدارک و پرونده داوطلبان استخدامی آزمون 28
آبان سال  95سازمان سنجش مورد بررسی قرار گرفته
و همچنین به عنوان دبیر کمیته استخدام از تعداد 150
مورد آزمون مصاحبه و عملی داوطلبان آزمون فوریت
های پزشکی انجام شده است.
وی با بیان اینکه پاسخگویی و راهنمایی داوطلبان
آزمونهای استخدامی فوق به صورت مستمر و روزانه از
وظایف کارگزینی دانشگاه بوده ،افزود :در این راستا بالغ
بر  50مورد پاسخگویی دقیق و قانونی به شکوائیه های
داوطلبان آزمون استخدامی که از طریق مراجع قانونی و

نظارتی و بهخصوص دیوان عدالت اداری ارجاع شده اند،
انجام گرفته به نحوی که دارای نتایج مثبتی بوده و هیچ
موردی مانع برای دانشگاه ایجاد نکرده است .همچنین
در ادامه این فعالیت ها برای تعداد  120نفر از پذیرفته
شدگان آزمون استخدامی فوق الذکر پرونده استخدامی
انجام شده و ضمن تکمیل مراحل اداری و پایانی از نیمه
دوم خرداد سال  96تعیین محل خدمت شده و جهت
شروع بکار به ترتیب به واحدها معرفی گردیده اند.
سرپرست اداره کارگزینی دانشگاه علوم پزشکی ایالم
مهمترین اقدامات انجام شده در حوزه خود را پیگیری
و پاسخگویی به دادخواست ها و شکل های مختلف
پرسنلی عنوان کرد و بیان داشت :این دادخواست ها
از طریق دیوان محترم عدالت اداری و سایر مراجع
قضایی در یافت شده و حجم سنگینی از کارهای حوزه
کارگزینی را در بر گرفته است و به گونه ای بوده که
متاسفانه درگذشته با پاسخی همراه نبوده و یا اینکه
پاسخ آنها ناقص داده شده و چه بسا موجب محکومیت و
اعالم غرامت و خسارت برای دانشگاه شده است.
وی در ادامه این بحث خاطرنشان کرد :با توجه به تجربه
اینجانب در انجام کارهای حقوقی در این راستا با ابتکار
عمل اقدام و ضمن تسریع در ارائه پاسخ و مستند و
مستدل شکوائیه ها که تعداد آنها بالغ بر  ۱۵۰مورد
میباشد ،اکثرا ً موفق عمل نموده ایم که ماحصل این
اقدامات این بوده که تاکنون حتی یک مورد موجب
محکومیت ایجاد خسارت و غرامت برای دانشگاه به
همراه نداشته که این مهم با همکاری فیمابین جناب
آقای احمد زیدی سرپرست محترم اداره حقوقی دانشگاه
به دست آمده است.
مجید کاروان همچنین در ادامه ذکر فعالیت های حوزه
خود یادآوری کرد :تشکیل جلسه و کالس آموزشی برای
همکاران کارگزینی به منظور باال بردن سطح علمی
و آگاهی رفع اشکاالت کاری به میزان  ۴۰ساعت و
پیگیری و اقدام جدی در مورد اخذ شماره شناسه جهت
پرسنل قراردادی و شماره مستخدم برای پرسنل رسمی
و پیمانی فاقد شماره مستقیم از طریق سامانه کارمند
ایران جهت  ۷۵۰نفر از همکاران واحدهای تابعه دانشگاه
از دیگر خدمات حوزه کارگزینی برای پرسنل بوده است.
وی در پایان سخنان خود از تالش و زحمات همکاران
خود در واحدهای کارگزینی تابعه دانشگاه تقدیر نمود و
ابراز امیدواری کرد که با یاری و همکاری شایسته آنان
بتوان در راه اعتالی دانشگاه گامهای موثرتری برداشت.

گردهمایی رابطین حقوقی دانشگاه در شهرستان دهلران برگزار شد

***

راه اندازی شورای اطالع رسانی معاونت
فرهنگی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایالم

با هدف بحث وتبادل نظر پیرامون سیاستهای کالن رسانه ایی معاونت فرهنگی
دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایالم و بویژه وب سایت خبری مفدا شورای اطالع
رسانی این معاونت تشکیل شد.
به گزارش خبرنگار وب دا ،معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایالم در
این رابطه گفت :راه اندازی وب سایت های خبری مفدا گامی موثر برای اطالع رسانی
فعالیتها واقدامات معاونتهای فرهنگی دانشجویی کشور است که در طول مدت شکل
گیری شاهد انعکاس صریح وصحیح فعالیتهای مختلف معاونتهای فرهنگی دانشجویی
کشور و به تبع آن معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایالم بوده ایم.
دکتر جمیل صادقی فر اضافه کرد :شورای اطالع رسانی معاونت پیرو سیاستهای
معاونت فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و تاکید دکتر
فراهانی معاون محترم فرهنگی دانشجویی وزارت ،مبنی بر راه اندازی شوراهای اطالع
رسانی در سطح معاونتهای فرهنگی دانشجویی کشورراه اندازی شده است.
وی ادامه داد :در این شورا تمامی سیاستها و خط مشی های رسانه ایی معاونت فرهنگی
دانشجویی بحث و تبادل نظر می شود.
معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایالم تصریح کرد :اعضای این شورا
براساس آیین نامه وزارتی انتخاب شده اند و برای آنان ابالغ صادر شده که این اعضاء
شامل معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه ،مسئول روابط عمومی معاونت فرهنگی
دانشجویی ،مدیر روابط عمومی دانشگاه  ،مدیرفرهنگی دانشگاه و مدیر دانشجویی
دانشگاه می باشد.

خیرمقدم و قدردانی از مشارکت اصناف مختلف در
حوزه سالمت اظهار کرد :شرایط مطلوب برای بهداشت و
سالمت یک جامعه جدای از مراقبت های فردی و تامین
زیرساخت ها از سوی دولت در گرو حضور و ترغیب
خیرین و اقشار جامعه برای مشارکت در این حوزه جهت
گسترش بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی است.
وی ادامه داد :اصناف و بازاریان همواره در گذر زمان
حمایت و پشتیبانی خود را از اقشار ضعیف و بی بضاعت
به کار بسته اند و امروز نیز تحت عنوان خیرین سالمت
در جهت توسعه زیرساخت ها و تجهیز مراکز بهداشتی
درمانی ،یاری مستقیم آنان در این عرصه هستیم.
قائم مقام رییس دانشگاه در امورمشارکتهای اجتماعی
با بیان اینکه حضور اصناف و بازاریان می تواند به ارتقاء
سطح خدمات بهداشتی درمانی در استان کمک شایانی
نماید ،خاطرنشان کرد :با حمایت و مشارکت این عزیزان
در راه توسعه زیرساخت های بهداشتی درمانی و تجهیز

آنان ،یقیناً با فراغبال بیشتری می توانیم به مردم و
خصوصاً اقشار کم درآمد و بی بضاعت کمک کنیم.
در ادامه این جلسه هواسیان عضو شورای سیاستگزاری
مشارکتهای اجتماعی دانشگاه ضمن ابرازخرسندی از
اقدامات خیرین تاکید نمود :برای جلب مشارکتهای
مردمی درقدم اول بایستی فرهنگ سازی شود که مردم
به انجام کارهای خیر به ویژه درحوزه سالمت ترغیب
شوند.
در ادامه این جلسه نیز روسای اتحادیه های مختلف
استان ضمن آمادگی خود برای مشارکت در حوزه
سالمت ،به بیان دیدگاهها و نقطه نظرات خود در رابطه
با چگونگی مشارکت اصناف در این حوزه پرداختند.
گفتنی است در این جلسه مقررگردید که شماره حساب
مجمع خیرین به رئیس اصناف استان ارسال گردد تا
نسبت به ابالغ شماره حساب مجمع خیرین سالمت به
کلیه ی اتحادیه ها اقدام شود.

گردهمایی رابطین حقوقی دانشگاه علوم پزشکی ایالم
در سالن کنفرانس شبکه بهداشت و درمان شهرستان
دهلران برگزار شد.
به گزارش خبرنگار وب دا ،در ابتدای این جلسه
سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان دهلران
ضمن خیرمقدم به حاضران و ابراز خرسندی از میزبانی
نخستین گردهمایی رابطین حقوقی در دهلران طی
سخنانی بر اهمیت و حساس بودن مسائل حقوقی و
آشنایی و توجه مدیران دانشگاه به این موضوع مهم
تاکید نمود.

دکتر رسولی با موفق توصیف کردن برنامه ها و اقدامات
دفتر امور حقوقی دانشگاه از خدمات و زحمات آقای
پاریاب مسئول واحد حقوقی شبکه دهلران تقدیر نمود.
در ادامه نیز مهندس منصوری سرپرست بیمارستان
شهدای دهلران ضمن خوش آمدگویی به حاضرین
در جلسه ،همفکری و وجود تعامل هرچه بیشتر بین
رابطین در جهت حل مسائل و مشکالت حقوقی را از
نکات اساسی در انجام صحیح وظایف و مسئولیت های
محوله دانست و از وضعیت موجود نیز ابراز رضایت نمود.
در ادامه این نشست آقای آدینه رئیس دفتر حراست
شبکه بهداشت و درمان شهرستان دهلران با ایراد
سخنانی به اهمیت و جایگاه رابطین حقوقی به عنوان
وکالی مدافع دانشگاه پرداخت و بر لزوم توجه و ایجاد
انگیزه الزم به رابطین حقوقی در سطح دانشگاه اشاره
نمود.
سرپرست امور حقوقی دانشگاه ضمن تقدیر از میزبانی
شایسته شبکه بهداشت و درمان دهلران طی سخنانی از
حسن مدیریت سرپرست شبکه و سرپرست بیمارستان
به عنوان متولیان حوزه بهداشت و درمان شهرستان،
کسب رتبه اول اعتباربخشی توسط بیمارستان شهدای
دهلران را به سرپرست و پرسنل این بیمارستان تبریک
گفت.

احمد زیدی با تشریح عملکرد دفتر امور حقوقی دانشگاه
در سه ماهه منتهی به سال  ۹۶و سه ماهه آغازین امسال
به ذکر توفیق های بدست آمده در زمینههای مختلف
طرح دعاوی در محاکم و مدافعات انجام گرفته با تنظیم
لوایح دقیق و کارشناسی ،ساماندهی امالک ،پاسخگویی
مناسب به شکایات مطروحه در دیوان عدالت اداری،
انجام مشاوره های حقوقی به مدیران و مراجعین ،انجام
مکاتبات و ارسال بخشنامه ها ،پیگیری تعهد نامه های
محضری و ...اظهار امیدواری کرد که با همکاری و دیدگاه
مساعدتی مدیران و تالش رابطین و نمایندگان حقوقی
به توفیقات بیشتری دست یابیم.
وی در ادامه از حمایتهای بیدریغ رئیس دانشگاه و
اعضای هیأت رئیسه نسبت به امور حقوقی تقدیر نمود.
همچنین در بخش دیگری از این جلسه هر یک از
نمایندگان و رابطین حقوقی به بیان دیدگاهها و مسائل
مربوط به حوزه کاری خود پرداختند و مقرر شد نقطه
نظرات آنان تجمیع و در نشست آتی کمیته حقوقی
دانشگاه مطرح و تصمیم گیری شود.
گفتنی است که آقایان سعید سبزی به عنوان مسئول
امور رابطین حقوقی و جواد پاریاب نماینده امور حقوقی
شبکه دهلران ،هماهنگیهای الزم را در راستای برپایی
این جلسه عهدهدار بوده اند.

درخشش دانشجویان و کارکنان دانشگاه در بیست ودومین جشنواره قرآن وعترت
وزارت بهداشت
کارکنان و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایالم در بیست
ودومین جشنواره قرآن وعترت وزارت بهداشت صاحب
عناوین و رتبه های مختلف مرحله کشوری شدند.
به گزارش خبرنگار وب دا ،کارشناس مسئول فوق برنامه
معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایالم
گفت :از بین آثار ارسالی به دبیرخانه بیست ودومین جشنواره
قرآن وعترت(ع) وزارت بهداشت ،اثر خوشنویسی علی امیری
نژاد در بخش کارکنان ،اثر معرق لطیف محمدی در بخش
دانشجویان و اثر زهرا خرامان در بخش فناوری و تولید نرم

افزار و اپلیکیشن و اثر خانم حسنی درویشی در بخش عکاسی
از دانشگاه علوم پزشکی ایالم جزء سه اثر برتر در مرحله
کشوری بسیت و دومین جشنواره قرآن وعترت (ع) در رشته
های مختلف انتخاب شدند.
خانم رحمانی اضافه کرد :جوایز و لوح تقدیر این برگزیدگان
با حضور وزیر بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی در اختتامیه
بیست دومین جشنواره قرآن وعترت (ع) وزارت بهداشت که
در  ۲۵تا  ۲۸تیرماه در شیراز برگزار می شود ،به آنان اهداء
خواهد شد.

برگزاری کارگاه آموزشی تکریم ارباب رجوع و
مدیریت شکایات در بیمارستان مصطفی خمینی ایالم

به همت معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه و با تدریس معاون فرهنگی
دانشجویی کارگاه یک روزه تکریم ارباب رجوع و مدیریت شکایات در
بیمارستان شهید مصطفی خمینی شهر ایالم برگزارشد.
به گزارش خبرنگار وب دا ،سرپرست اداره تعالی فرهنگی و فوق برنامه
معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه گفت :تکریم ارباب رجوع در مراکز
بیمارستانی و ارائه مطلوب خدمات بهداشتی ودرمانی و مراقبتی به
آنان رسالت مهم دانشگاه علوم پزشکی ایالم است که تالش های بسیار
زیادی برای تحقق این رسالت در دانشگاه انجام شده است.
کیومرث مهدیان اضافه کرد :برگزاری کارگاه یک روزه تکریم ارباب
رجوع و مدیریت شکایات در راستای آشنایی کادر بیمارستانی ،اداری
و درمانی بیمارستان مصطفی خمینی (ره) شهر ایالم با ضرورت تکریم
ارباب رجوع برگزار شد که در آن بیش از  ۵۰نفر از کارکنان بیمارستان
شرکت کردند.
وی ادامه داد :در این کارگاه با تدریس دکتر جمیل صادقی فر معاون
فرهنگی دانشجویی دانشگاه کارکنان واحدهای مختلف بیمارستان
با مفاهیمی شامل اهمیت و ضرورت تکریم ارباب رجوع و مردم از
دیدگاه ائمه ،احادیث و روایات قرآنی ،منشور اخالقی کارکنان در نظام
اداری ،مولفههای تکریم ارباب رجوع و نحوه مدیریت شکایات بیماران
و مفاهیمی در مورد طریقه سنجش رضایتمندی بیماران آشنا شدند.
سرپرست اداره تعالی فرهنگی و فوق برنامه معاونت فرهنگی دانشجویی
دانشگاه یادآور شد :شرکت کنندگان در کارگاه از  ۴امتیاز باز آموزی
برخوردارشدند.
***

برگزاری کالس آموزشی پیشگیری از اعتیاد و استعمال
دخانیات در شبکه بهداشت و درمان سیروان

کالس آموزشی پیشگیری از اعتیاد واستعمال دخانیات به همت واحد
سالمت روان شبکه بهداشت و درمان سیروان و با همکاری بهداشت
محیط این شبکه برگزار شد.
به گزارش خبرنگار وب دا ،این کالس آموزشی به مناسبت روز جهانی
مبارزه با مواد مخدر و به منظور ارتقاء سطح دانش و آشنایی با آثار و
عواقب مصرف مواد مخدر با حضور جمعی از بانوان این شهرستان
برگزار گردید.
در این کالس سودابه شیره بند مسئول واحد سالمت روان شبکه
بهداشت و درمان سیروان با اشاره به نقش و اهمیت پیشگیری از مصرف
مواد مخدر ،آموزش و اطالع رسانی بموقع را از اساس پیشگیری عنوان
کرد.
وی در ادامه به توضیح علل و عوامل روی آوری افراد به اعتیاد مواد
مخدر و پیامدها و تاثیرات نامطلوب اعتیاد در فرد و جامعه پرداخت
و گفت :آشنایی والدین با روشهای پیشگیری از مصرف دخانیات و
توانمندسازی خانوادهها در برابر این معضل اجتماعی از اهدافی است که
در این کالس آموزشی دنبال می شود.
مسئول واحد سالمت روان شبکه بهداشت و درمان سیروان با بیان نقش
بسیار مهم و مؤثر والدین در یادگیری رفتارهای اجتماعی ،در رابطه با
رفتار جرئت مندانه ،مهارت نه گفتن و جایگزین کردن تفریحات سالم
آموزش نکاتی را برای حاضران تشریح کرد.
***

امدادرسانی اورژانس هوایی به مصدوم سقوط از
ارتفاع بدون فرود بالگرد در ارتفاعات قالرنگ

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایالم گفت :بالگرد اورژانس هوایی بدون فرود ،به
مصدومی که از ارتفاعات قالرنگ سقوط کرده بود ،امداد رسانی نمود.
به گزارش خبرنگار وب دا ،دکتر علی دل پیشه با بیان این خبر اظهار کرد:
ساعت  12ظهر روز جمعه  30تیرماه ،به دنبال تماس با مرکز فوریتهای پزشکی
ایالم و گزارش سقوط از ارتفاع جوان  26ساله ای در کوههای قالرنگ ،به
دلیل صعب العبور بودن منطقه بالفاصله تیم اورژانس هوایی به محل حادثه
اعزام شد.
وی افزود :پس از رسیدن تیم اورژانس هوایی به محل حادثه به علت مناسب
نبودن سطح زمین جهت فرود،کادر پروازی با مهارت باالی خود بالگرد را در
ارتفاع  2متری از سطح زمین در هوا معلق نگه داشته و تکنسینهای فوریتهای
پزشکی پس از پریدن از بالگرد و دستیابی به مصدوم،اقدامات حمایتی-درمانی
الزم را برای وی انجام دادند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایالم یادآور شد :مصدوم که دچار آسیب های
متعددی از قبیل شکستگی پای چپ ،دست راست ،ترومای شکم و سر و
صورت شده بود ،با تالش پرسنل  115به بالگرد منتقل و نهایت ًا به بیمارستان
امام خمینی (ره) ایالم تحویل داده شد.

