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سال هشتم/شماره /84خرداد ماه96

برگزاری جلسه مشترک مرکز بهداشت ایالم
و اداره جهاد کشاورزی استان

جلسه مشترک مرکز بهداشت ایالم و اداره جهاد کشاورزی با حضور معاون
بهداشتی مرکز بهداشت شهرستان و کارشناسان اداره ترویج و اداره حفظ نباتات
جهاد کشاورزی و همچنین برخی از کارشناسان مربوطه در محل دفتر معاون
بهداشتی مرکز بهداشت شهرستان برگزار گردید .
به گزارش خبرنگار وب دا ،در این جلسه معاونت بهداشتی مرکز بهداشت
شهرستان ضمن خیر مقدم به حاضرین و تشکر و قدردانی از اداره جهاد کشاورزی
بخاطر پیگیری مصوبات کمیته شهرستانی در سال گذشته اظهار کرد :صنعت
کشاورزی یکی از بخش های مهم و با ارزش هرجامعه است و درصد زیادی از
شاغلین دراین بخش فعالیت دارند و از مشاغل پایه جهت تامین غذا می باشد.
مژگان بشیری ادامه داد :با توسعه بخش کشاورزی و ورود تکنولوژی جهت بهره
برداری مطلوبتر وتولید اقتصادی تر به تبع عوامل زیان آور متعددی وارد این
بخش از محیط کار شده و همین امر باعث شده که سالمت شاغلین کشاورزی
در معرض خطر قرار گیرد .بنابراین آموزش این افراد یکی از اولویت های حوزه
بهداشت است که باید به بهترین وجه انجام گیرد.
در این جلسه همچنین اعضاء در خصوص پیگیری مصوبات و برنامه ریزی و
هماهنگی بیشتر برای انجام فعالیت های مشترک به بحث و تبادل نظر باهم
پرداختند و مقرر گردید:
-1همکاران جهاد کشاورزی قبل از اجرای برنامه مدرسه در مزرعه(،)ffs
کارشناسان بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت را جهت شرکت و همراهی در این
برنامه در جریان بگذراند .
 -2کالس آموزشی در خرداد ماه جهت مروجین و تسهیلگران کشاورزی
باهماهنگی اداره جهاد کشاورزی و مرکز بهداشت برگزار شود.
 -3از مراکز عرضه سم و کود شیمیایی در خردادماه با هماهنگی واحد بهداشت
حرفه ای و حفظ نباتات بازدید شود.
هماهنگی و برنامه ریزی جهت بازدید گروهی از مرغداری های سطح شهرستان
با همراهی اداره دامپزشکی انجام گیرد.
-4هماهنگی واحد مبارزه با بیماری ها و واحد بهداشت حرفه ای در اجرای کالس
های آموزشی تب مالت در جهت آموزش بهداشت کشاورزی انجام شود.
 -5آمار کلیه بهره برداران( زارعین ،باغداران  ،زنبورداران) واحد های مرغداری و
گاوداری و سایتهای ( )ffsتوسط اداره جهاد کشاورزی به مرکز بهداشت ارسال
شود.
***

برگزاری کارگاه آموزشی ادغام بیماریهای غیر
واگیر در تحول سالمت در شهرستان ملکشاهی

کارگاه آموزشی ادغام بیماریهای غیر واگیر در تحول سالمت با حضور پرسنل
بهورز ،ماما ،بهداشت خانواده و مبارزه با بیماریها در شبکه بهداشت و درمان
شهرستان ملکشاهی توسط واحد مبارزه با بیماریهای این شبکه برگزار شد.
به گزارش خبرنگار وب دا ،کارشناس مسئول مبارزه با بیماریهای شبکه بهداشت
و درمان شهرستان ملکشاهی گفت :پدیده هاي شهرنشینی و صنعتی شدن جوامع
که با تغییرات وسیع در سبک زندگی همراه است ،در کنار بهبود شاخصهاي
بهداشتی که سبب افزایش میزان امید به زندگی شده است ،مهمترین عوامل
افزایش بار بیماريهاي غیرواگیر بوده اند.
ثریا منصوری ادامه داد :بیماريها ي غیرواگیر ،مسوول بیش از  53درصد بیماريها
در سراسر جهان هستند و بیش از 76درصدکل بیماريها در ایران به بیماريهاي
غیرواگیر اختصاص دارد.
وی با بیان اینکه پایه پیشگیري از بیماريهاي غیرواگیر ،شناسایی عوامل خطر
اولیه و پیشگیري و کنترل این عوامل است ،ابراز کرد :شش میلیون از کل 38
میلیون مرگ ناشی از بیماريهاي غیرواگیر در سنین کمتر از  70سال رخ میدهد و
بیش از  80درصد این مرگها در کشورهاي در حال توسعه اتفاق میافتد.
کارشناس مسئول مبارزه با بیماریهای شبکه بهداشت و درمان شهرستان ملکشاهی
تصریح کرد :افزایش شیوع بیماريهاي غیرواگیر و ماهیت مزمن ،پیشرونده و ناتوان
کننده آنها باعث بوجود آمدن مشکالت عدیده اي میشوند و متاسفانه نیروي مولد
جوامع را بطور مستقیم در معرض خطر مرگ و میر ،معلولیت و ناتوانیها قرار می
دهند.وی در ادامه این بحث گفت :به دلیل هزینه هاي درمانی طوالنی مدت و
هزینه هاي باالي از جیب مردم ،بیماريهاي غیرواگیر میتوانند منجر به هزینه
هاي کمرشکن سالمت و فقر شوند .لذا بیماريهاي غیرواگیر از مهمترین موانع
توسعه کشورها هستند و هزینه هاي سرسام آور ناشی از این بیماريها هر نظام
بهداشتی و درمانی را با چالشهاي عدیده اي روبرو مینماید.منصوری بیان داشت:
چهار بیماري دیابت ،فشارخون باال ،سرطان و بیماريهاي مزمن تنفسی به همراه
چهار عامل خطر کم تحرکی ،تغذیه ناسالم ،مصرف الکل و دخانیات مهمترین
علل مرگ و میر ناشی از بیماريهاي غیرواگیر هستند که احتمال مرگ ناشی از
بیمار يهاي غیر واگیر را افزایش میدهند .به همین دلیل سازمان جهانی بهداشت
کنترل این بیماريها و عوامل زمینه ساز آنها را بعنوان هدف اصلی براي کاهش 25
درصد مرگ و میر ناشی از بیماريهاي غیرواگیر تا سال  2025تعیین کرده است.
وی در پایان یادآوری کرد :در این راستا واحد مبارزه با بیماریها کارگاه آموزشی
جهت کلیه پرسنل بهورز -ماما – بهداشت خانواده و مبارزه با بیماریها برگزار
نمود تا غربالگری کلیه افراد باالی  30سال در خصوص بیماریهای غیر واگیر
انجام گیرد .
***

بازدید رییس دانشگاه علوم پزشکی ایالم از بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) دره شهر

رییس دانشگاه علوم پزشکی ایالم به همراه معاون درمان
و توسعه مدیریت و منابع انسانی و همچنین جمعی از پرسنل
ستادی دانشگاه از بخشهای مختلف در بیمارستان حضرت
ولیعصر(عج) شهرستان دره شهر بازدید کرد.
به گزارش خبرنگار وب دا ،در ادامه بازدید جلسه ای با حضور
رییس دانشگاه ،مدیر شبکه و بیمارستان ،کارشناسان حسابداری
و مالی دانشگاه ،استان پزشکان متخصص حاضر در کلینیک
تخصصی و کارکنان بیمارستان تشکیل شد که در این جلسه
رییس دانشگاه علوم پزشکی ایالم آرزوی قبولی طاعات و عبادات

اولین جلسه کارگروه تحول اداری در

دانشگاه علوم پزشکی ایالم برگزار شد

اولین جلسه کارگروه تحول اداری با حضور رئیس دانشگاه ،معاونین مدیران ستادی
و کارشناسان توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه علوم پزشکی ایالم برگزار شد.
به گزارش خبرنگار وب دا ،رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایالم ضمن آرزوی قبولی
طاعات و عبادات مجموعه دانشگاه در ماه مبارک رمضان اظهار کرد :اصالح نظام
اداری که در قالب نقشه راه به همین منظور و مبتنی بر سیاستهای کلی نظام
اداری ابالغی مقام معظم رهبری نتیجه نهایی آن ،تحقق نظام اداری بهره ور بر پایه
ارزشهای اسالمی است.
دکتر علی دل پیشه ادامه داد :این سیاستها به منظور نهادینه سازی فرهنگ
سازمانی مبتنی بر ارزشهای اسالمی و کرامت انسانی و ارزش نهادن به سرمایه
های انسانی و اجتماعی و مفاهیمی همچون عدالت محوری در جذب ،تداوم خدمت
و ارتقای منابع انسانی و  ...ابالغ شده که باید در سرلوحه کاری همه ما به عنوان
خدمتگزاران مردم قرار گیرد.
وی در ادامه این بحث گفت :این برنامه که در قالب نقشه راه اصالح نظام اداری
به تصویب رسیده شامل مهندسی نقش و ساختار دولت ،توسعه دولت الکترونیک و
هوشمندسازی ،خدمات عمومی و خدمات عمومی در فضای رقابتی ،مدیریت سرمایه
انسانی ،فناوری های مدیریتی ،توسعه فرهنگ سازمانی ،صیانت از حقوق مردم و
سالمت اداری و نظارت و ارزشیابی می باشد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایالم تصریح کرد :هر کدام از این برنامهها شامل هدف
استراتژی ها و اقدامات اساسی متناسب و متناظر با هر یک از این استراتژی ها بوده
که در نهایت با یک برنامه عملیاتی همراه با نظارت مستمر به نتایج ملموس منتج
خواهد شد.
دکتر دل پیشه ضمن تشریح ابعاد تحول اداری و چارت تشکیالتی جدید دانشگاه
پرداخت و یادآورشد :تغییرات اعمال شده و اقدامات دانشگاه در اجرای این سیاست
های ابالغی باید به گونه ای باشد که عالوه بر اجرای دقیق آنان ،زمینههای عدالت
در اجرا و عدم تضییع حق پرسنل فراهم گردد و دانشگاه از نظر تحول و اصالح
نظام اداری مراتب مورد نظر را طی نموده و به سیستمی با بهره وری و اثربخشی
باال تبدیل شود.
در بخش دیگری از این جلسه حسین عبدی مدیر توسعه سازمان و تحول اداری
به بیان دستورالعمل نقشه راه اصالح نظام اداری و بخشنامه ها و آیین نامه های
مرتبط با این برنامه پرداخت و کاظم شفیعی مسئول دبیرخانه تحول اداری دانشگاه
به بحث برنامه عملیاتی مرتبط با دستورالعمل های مسئول شرح برنامههای  ۸گانه
اصالحی را بیان نمود.
در ادامه این جلسه نیز معاونین درمان ،بهداشتی ،آموزشی ،تحقیقات و فناوری،
توسعه مدیریت منابع و نیروی انسانی ،غذا و دارو و فرهنگی و دانشجویی و همچنین
مدیران ستادی و کارشناسان در رابطه با موضوعاتی همچون نقشه علمی  10ساله
نظام سالمت ،ترغیب و تشویق نیروهای توانمند و کارآمد ،آموزش کارکنان در بدو
خدمت ،اصالح ساختار تشکیالتی ،افزایش تعداد هیات علمی و برنامه استراتژیک
پرداختند و در پایان نیز چارت تشکیالتی جدید توسط دکتر دل پیشه رئیس دانشگاه
معاونت های تابعه جهت اجرا ابالغ شد.

جلسه کمیته پیشگیری از خودکشی مجدد با حضور
مدیر کل امور اجتماعی استانداری ،معاونین درمان و
بهداشتی ،نمایندگان دستگاهها و نهادهایی همچون
نیروی انتظامی ،بهزیستی ،آموزش و پرورش و
کارشناسان ستادی مرکز بهداشت استان ایالم
برگزار گردید.
به گزارش خبرنگار وب دا ،در ابتدای این جلسه
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی با تاکید بر
لزوم برنامه ریزی دقیق در پیشگیری از خودکشی
گفت :باید به افراد با ریسک باالی خودکشی توجه
ویژه شود و همکاریهای بین بخشی برای دستیابی
به آمارهای صحیح و به طبع آن برنامه ریزی موثر
در پیشگیری از خود کشی انجام شود.
دکتر راضی ناصری فر افزود :واحد بهداشت روان
مرکز بهداشت استان پیگیری های الزم برای
بیماران با ریسک باالی خودکشی و اقدام کنندگان
به خودکشی انجام دهد.در ادامه جلسه دکتر مهر

جلسه شورای سالمت وامنیت مواد غذایی شهرستان
چرداول برگزار شد

جلسه شورای سالمت وامنیت مواد غذایی شهرستان
چرداول با حضور فرماندار ،مدیر شبکه بهداشت و درمان
و روسا و نمایندگان ادارات ،نهادها و ارگان های سطح
این شهرستان در محل فرمانداری برگزار شد.
به گزارش خبرنگار وب دا ،در ابتدای این جلسه مراد
یگانه فرماندار شهرستان چرداول ضمن خوش آمدگویی
به اعضاء ،سالمت مردم را از مهمترین مقوله های مورد
توجه شورای بهداشت شهرستان و کارگروه سالمت و
امنیت غذایی عنوان و ابراز داشت :با تعامل و همکاری
بین مردم و مسئولین ،مسائل و مشکالت بهداشتی
شهرستان خوشبختانه به حداکثر رسیده است.
مدیر شبکه بهداشت ودرمان شهرستان چرداول نیز
به عنوان دیگر سخنران این جلسه افزود :از آنجايي
که اولين رکن جامعه سالمت روح و جسم مي باشد،
جهت تضمين سالمت روح و جسم افراد جامعه در اين
خصوص با عنوان سالمت و امنيت غذايي فعاليتهايي
انجام مي پذيرد که خوشبختانه شهرستان چرداول این
اقدامات مناسب بوده است.

دکتر امین فالحی در بحش دیگری از سخنان خود
خاطرنشان کرد :سالمت مردم در اولويت اول امور قرار
دارد لذا در این راه هرگونه کم کاری و سهل انگاری از
هیچ فردی قابل قبول نخواهد بود.
وی با اشاره به اینکه ادارات و نهادهای سطح شهرستان
با شبکه بهداشت و درمان در حوزه بهداشت و سالمت
شهروندان باید مشارکت فعاالنه ای داشته باشند ،خاطر
نشان کرد :همه ما باید در راستای ارتقای سطح کمی و
کیفی وضعیت بهداشتی شهروندان تالش کنیم و البته
برای تحقق این مهم تالش ،اهتمام و تعامل شهروندان
نیز بسیار موثر و سودمند خواهد بود.
در ادامه این جلسه اعضاء به منظور بررسی مشکالت
بهداشتی موجود در سطح شهرستان و ارائه راهکارهای
مناسب جهت حل این مشکالت و چالش های این
حوزه به بحث و گفتگو پرداختند و راهکارهایی توسط
اعضاء حاضر در جلسه به منظور ارتقاء سطح بهداشت
و سالمت و ایجاد امنیت غذایی شهرستان ارائه شد.
گفتنی است در این جلسه مواردی همچون تعیین جایگاه
مناسب و بهداشتی برای زباله شهر سرابله ،فعال نمودن
کمیته اتالف حیوانات ولگرد ،هدایت مصالح فروشی ها
به زمینی خارج از شهر ،نظارت و بازرسی بر اماکن تهیه
و توزیع مواد غذایی وعمومی در ماه مبارک رمضان،
همکاری در جهت حفاظ گذاری و یا سرپوشیده کردن
کانال بین جانجان وفاطمیه جهت جلوگیری از حوادث
و رعایت بهداشت و نصب سیستم یکپارچه اینترنت و
زیرساخت برای  17روستا جهت سامانه سیب توسط
اداره مخابرات مورد تصویب قرار گرفت.

کمیته بیماری تب کریمه کنگو در بیمارستان
ولیعصر(عج) دره شهر برگزار گردید
کمیته بیماری تب کریمه کنگو با حضور معاون
بهداشتی شبکه ،سرپرست بیمارستان حضرت ولی
عصر(عج) ،کارشناس مسئول بیماریهای واگیر ،معاون
شبکه دامپزشکی ،کارشناسان ستادی مبارزه با بیماریها،
بهداشت محیط و بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت
شهرستان تشکیل شد.
به گزارش خبرنگار وب دا ،در این کمیته علی علیشایی
کارشناس مسئول بیماریهای واگیر بیان کرد :بیماری
تب کریمه کنگو CCHFیک بیماری مشترک بین
انسان و دام می باشد که می تواند از حیوان به انسان
انتقال پیدا کند و باعث خونریزی در برخی از اندامها
می شود.
وی در خصوص راههای پیشگیری و انتقال ازاین
بیماری مطالبی را بیان کرد و گفت :اگرچه تاکنون
موردی از این بیماری در شهرستان گزارش نشده اما
باید به همه اقشار جامعه درخصوص راههای پیشگیری
و کنترل این بیماری آموزشهای الزم را ارائه دهیم.

وی خاطر نشان کرد :آموزش به قصابان ،کارکنان
کشتارگاه ها و دامداران در خصوص نحوه صحیح ذبح
حیوانات و چگونگی تماس با آنها می تواند در کنترل و
پیشگیری از این بیماری بسیار موثر باشد.
در ادامه نیز تجهیز بخشی در بیمارستان به نام بخش
ایزوله بارعایت استاندارها برای بیماران احتمالی ،وجود
لوازم حفاظت فردی مخصوص در مواجهه با بیماران
مشکوک و محتمل بیماری تب کریمه کنگو در
بیمارستان ،هماهنگی بین پرسنل آزمایشگاه و مرکز
بهداشت برای سهولت در اخذ نمونه گیری از موارد
مشکوک و احتمالی ،نصب بنر در سطح شهر و توزیع
بروشور و پمفلت های آموزشی در خصوص بیماری تب
خونریزی دهنده کریمه کنگو ازمواردی بود که در این
کمیته مصوب گردید.
در پایان بین اعضاء حاضر در این کمیته بحث و تبادل
نظر صورت گرفت و هرکدام از اعضاء مطالبی را دراین
خصوص بیان کردند.

بازدید سرپرست شبکه بهداشت و درمان دره شهر از مراکز نو سازی شده شبکه
سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان دره شهر به همراه
مسئول حراست و روابط عمومی شبکه از مراکز جامع سالمت و
خانه های بهداشت نو سازی شده بازدید کرد.
به گزارش خبرنگار وب دا ،دکتر ایوب باالوندی در جریان این
بازدیدها اظهار کرد :در بعضی از مراکز و خانه های بهداشت

جلسه کمیته پیشگیری از خودکشی در مرکز بهداشت استان
ایالم برگزار شد

حاضرین در ماه مبارک رمضان اظهار کرد :همه ما از جنس مردم
هستیم و در بین مردرم زندگی می کنیم و هیچوقت خودرا
جدا از مردم نمیدانیم چرا که ما هر چه داریم از این مردم عزیز
می باشد و از اینکه به این مردم ارایه خدمت می کنیم بسیار
افتخار می کنیم .کتر علی دل پیشه خدمت به مردم را اصلی
ترین و مهمترین رسالت مجموعه دانشگاه عنوان کرد و گفت:
خوشبختانه مجموعه دانشگاه در سطح استان همواره خدمت
صادقانه ای را به مردم ارائه نموده اند که حاصل آن رضایتمندی
مردم از این خدمات است.وی خاطرنشان کرد :تالش در جهت
ارتقا سالمت جامعه ،یک وظیفه همگانی است و امیدواریم که در
هر سنگر و سمتی که باشیم بتوانیم در راه ارتقاء سطح خدمات
و امکان خدمت در ابعاد گستردهتر و با سرعت بیشتر فراهم
نماییم .در این راستا نیز مجموعه پرسنل شبکه و بیمارستان
شهرستان دره شهر تمام تالش خود را در راه تحقق اهداف مورد
نظر دانشگاه بکار بسته اند.رییس دانشگاه علوم پزشکی ایالم
همچنین در رابطه با نیازهای مربوط به شهرستان دره شهر در
حوزه درمان خاطر نشان کرد :در خصوص تجهیزات مورد نیاز
بعضی از بخشهای بیمارستان مانند بخش اطفال ،بخش سی سی
یو ،بخش اورژانس و بخش آزمایشگاه پی گیری الزم صورت

خواهد گرفت و تجهیزات مورد نیاز در اسرع وقت خریداری
می شود .دکتر دل پیشه در پایان سخنان خود به بیان وضعیت
میزان پرداختی های پرسنل و پزشکان در سطح استان اشاره و
بیان کرد :تاخیر در پرداختها در همه دانشگاه های علوم پزشکی
کشور وجود دارد و مختص ایالم نیست ولی با این وجود پی گیر
مطالبات هستیم البته بسیاری از مشکالت پرداختی ها مربوط به
بدهی بیمه ها به دانشگاه می باشد ،ولی ما تالش می کنیم در
آینده نزدیک برخی از این مطالبات را پرداخت کنیم.
وی در خاتمه سخنان خود ضمن تقدیر از تمامی پرسنل بیمارستان
دره شهر ،آرزوی سالمتی و سرافرازی را از خداوند متعال را برای
آنها خواستار شد و در ادامه این جلسه متخصصین و پزشکان به
طور جداگانه مسایل ،مشکالت و چالش های مربوط به حوزه خود
و چگونگی ارائه خدمت به بیماران را بیان کرد.
گفتنی است دکتر دل پیشه رئیس دانشگاه ،دکتر کرد جمشیدی
معاون درمان و دکتر افسرده معاون توسعه مدیریت و منابع
انسانی نیز مشکالت و مسائل مطرح شده را بررسی نمودند و
به سواالت حاضران پاسخ دادند و در بخش دیگری از این برنامه
پزشکان و متخصصین به همراه خانواده هایشان در ضیافت
افطاری شرکت کردند.

علیزاده مدیر کل امور اجتماعی استانداری ایالم
ضمن بیان نکات و مطالبی در خصوص کاهش
آسیبهای اجتماعی ،به ارائه گزارشی از شاخص
های آسیبهای اجتماعی در سطح استان پرداخت و
خواستار فعالیت بیشتر دستگاهها ،نهادها و ارگانهای
مرتبط در این راستا شد.
غالمرضا میرزایی مسول واحد سالمت روان مرکز
بهداشت استان ایالم در خصوص اهداف جلسه و
استراتژی های برنامه پیشگیری همچنین عوامل
زمینه ساز ،عوامل محافظت کننده و اصلی ترین
عامل خودکشی(افسردگی) مطالبی را عنوان نمود.
گفتنی است در پایان این جلسه دکتر ناصری فر
رئیس مرکز بهداشت استان به ذکر توصیه های
الزم در جهت برنامه ریزی مناسب پرداخت و پس
از ارائه نظرات و دیدگاههای اعضاء در رابطه با
موضوع جلسه ،مصوباتی در این راستا مورد تصویب
قرار گرفت.

پیشرفت 100درصدی صورت گرفته است که این مراکز تکمیل
شده و در حال بهره برداری می باشند.
وی در ادامه سخنانش افزود :خانه های بهداشت بن
باباجان،عباس آباد،دلفان آباد ومرکز جامع سالمت قلعه تسمه
صد در صد پیشرفت داشته اند .

جلسه مدل اجتماع محور ارتقای سالمت اجتماعی در محله های
حاشیه شهر ایالم برگزار شد

جلسه مدل اجتماع محور ارتقای سالمت اجتماعی (شورای محله) در محله های
حاشیه شهر ایالم با حضور رییس مرکز بهداشت شهرستان و جمعی از مسئولین
مراکز حاشیه و پایگاه های بهداشتی در محل سالن کنفرانس مرکز بهداشت
شهرستان ایالم برگزار شد.
به گزارش خبرنگار وب دا ،در این جلسه دکتر علیرضا شریفی رئیس مرکز بهداشت
شهرستان ایالم اظهار کرد :تشکیل شورای محله و ایجاد مشارکت بین اعضای
محل و مسئولین مراکز باعث بهبود سطح سالمت جامعه و رفع مشکالت بهداشتی
و کاهش آسیب ها و بیماری ها و همچنین استفاده بهینه از امکانات و منابع سالمت
خواهد گردید .در ادامه نیز اعضای جلسه در خصوص تشکیل شورای محلی متشکل
از بزرگان و معتمدین محل و مسئولین مراکز به بحث و تبادل نظر پرداختند و
مقرر شد مسئولین مراکز با تشکیل شورای محل و جلب همکاری معتمدین محل
به اجرای برنامه عملیاتی جهت ارتقای سالمت و حل مشکالت بهداشتی بپردازند .

سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان دره شهر با اشاره
به پیشرفت کار در برخی مراکز افزود :خانه بهداشت چمژاب با
پیشرفت  60درصدی و مراکز کوی طالقانی و شهید معیری با
پیشرفت 30درصدی در حال نوسازی می باشندو به زودی به
بهره برداری خواهند رسید

غربالگری فشارخون و قندخون عزاداران مراسم گرامیداشت رحلت
امام خمینی(ره) در چرداول

تست غربالگری فشارخون و قندخون عزاداران مراسم گرامیداشت رحلت امام خمینی(ره)
توسط شبکه بهداشت و درمان شهرستان چرداول انجام شد.
به گزارش خبرنگار وب دا ،به مناسبت مراسم بیست وهشتمین سالگرد ارتحال ملکوتی
حضرت امام خمینی(ره)و همچنین بزرگداشت شهدای قیام پانزده خرداد ،واحد مبارزه با
بیماریهای غیرواگیرشبکه بهداشت و درمان شهرستان چرداول به ریاست دکتر امین
فالحی مدیر شبکه ،محمد خانمحمدیان کارشناس مسئول جلب مشارکتهای مردمی
شبکه ،زینب شریفی کارشناس مبارزه با بیماریهای غیرواگیر شبکه ،آقایان دانشپور و
حامدی از بهورزان شبکه بهداشت ودرمان شهرستان اقدام به تست غربالگری فشارخون
و قندخون عزاداران نمودند.
گفتنی است که ایستگاه سالمتی همزمان با نماز مغرب و عشاء در مسجد ولیعصر(عج)
شهر سرابله اقدام به تست غربالگری فشارخون و قندخون از تمامی افراد شرکت کننده
در این مراسم نمودند

پیام تسلیت رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایالم به

مناسبت سالروز ارتحال حضرت امام خمینی (ره)و
 15خرداد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایالم طی پیامی فرا رسیدن بیست و هفتمین سالگرد
ارتحال بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی امام خمینی (ره) و قیام خونین  15خرداد را
به تمامی عاشقان و رهروان والیت تسلیت گفت.
به گزارش خبرنگار وب دا ،متن پیام دکتر علی دل پیشه به شرح ذیل است:
در تقویم هر ملتی روزهایی وجود دارد که به دلیل اوج همدلی و هم صدایی
مردمانش ،ارزشمند و به یاد ماندنی هستند و در تاریخ کشور ما ۱۵خرداد یکی از
آن روزهاست که امام راحل(ره) آن را بسیار ارزشمند دانست و  14خرداد روز هم
صدایی ملتی است که در سوگ امام و پیشوای خود صاحب عزا شدند.
در بیست و هفتمین سالگرد ارتحال ملکوتی معلم و طبیب دلها در حالی به سوگ
آن عزیز می نشینیم که به واسطه لطف بیکران الهی ،رهبری فرزانه و درس
آموخته مکتب امام خمینی رضوان اهلل و تعالی علیه سکان هدایت و رهبری ملت
آزاده ایران و مسلمانان جهان اسالم را بر عهده گرفته و در پرتو عنایات حضرت
ولی عصر ارواحنا له الفدا به منزلگاه سعادت هدایت می نماید .
قیام مردمی  15خرداد ماه نیز که زمینه ساز انقالب اسالمی سال  57را موجب
شد ،نقطه عطفی در تاریخ مبارزات ملتی علیه استبداد و استعمار است که با
نام ،اندیشه و راه امام خمینی رحمه اهلل علیه پیوندی نا گسستنی دارد و یادآور
رشادت و از خود گذشتگی ،ایثار و جانفشانی مردمی است که از قدرتهای پوشالی
نهراسیدند و پیروزی و طلوع خورشید انقالب را در اندیشه های زالل خود به
نظاره نشستند.
ن انقالب ،و راه او
ت  ،نام او پرچ م اي 
ت هميش ه زنده اس 
امام خميني ،يك حقيق 
ت اما م و شاگردان او كه
ن انقالب است .ام 
راه اين انقالب ،و اهداف او اهداف اي 
ي سيراب شد ه و عزت و كرامت اسالمي و
ن موجود ملكوت 
ضآ 
از سرچشم هي فيا 
ي ملتهاي
ي ديگر ،حت 
ن جستهاند ،اكنون شاهد آنند كه ملتها 
ي خود را در آ 
انسان 
ي آن قائد عظيم را مايهي نجات خود دانسته و
ي تعاليم انقالب 
غيرمسلمان ،نسخه 
ي و عزت خويش را در آن يافتهاند.
آزاد 
اينجانب ضمن گراميداشت ياد و خاطره معمار کبیر و بنیانگذار انقالب اسالمی
ایران حضرت امام خميني(ره) ،سالگرد رحلت جانگداز ایشان و شهداي واالمقام
 15خرداد را به مردم شریف استان ایالم تسليت عرض نموده و توفیق همگان را
از درگاه ایزد منان خواهانم.
دکتر علی دل پیشه
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایالم

***
بالگرد اورژانس هوایی استان برای نجات جان راننده
کمباین به آبدانان اعزام شد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایالم گفت :بالگرد اورژانس هوایی استان برای نجات
جان راننده کمباین به شهرستان آبدانان اعزام شد.
به گزارش خبرنگار وب دا ،دکتر علی دل پیشه با اعالم این خبر اظهار کرد :روز
شنبه  ۶خرداد  ۹۶بر اثر واژگونی یک دستگاه کمباین در شهرستان آبدانان ،راننده
آن(جوان ۳۷ساله اهل همدان) بشدت دچار آسیب شد.
وی ادامه داد :به علت خونریزی داخلی ،در بیمارستان رسول اکرم (ص) شهرستان
آبدانان تحت عمل جراحی(اسپلنکتومی) قرار گرفت و پس از تثبیت وضعیت،
جهت انتقال وی به مرکز استان درخواست امداد هوایی شد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایالم تصریح کرد :درساعت  16تیم اورژانس هوایی
به سمت شهرستان آبدانان اعزام و مصدوم در ساعت  17و  20دقیقه بعدازظهر
به بیمارستان امام خمینی (ره) ایالم برای ادامه دوره درمان تحویل داده شد.
وی خاطرنشان کرد :استقرار بالگرد اورزانس خدمتی شایسته و ارزشمند از
دولت تدبیر و امید و وزارت بهداشت به استان ایالم است که توانسته تاکنون با
امدادرسانی به موقع پزشکی و اعزام در سریعترین وقت ممکن به مراکز درمانی
جان تعدادی از هم استانی ها شامل بیماران سکته قلبی و مغزی ،مصدومان
تصادف جاده ای ،مصدومان حوادث مختلف و مادران باردار را نجات دهد.

***

طرح استفاده از دستگاه های پرتابل بازرسی سنجش
میزان بار میکروبی سطوح در ایالم

کارشناس مسئول بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان ایالم گفت :با آغاز
ایام مبارک رمضان طرح استفاده از دستگاه های پرتابل بازرسی جهت سنجش
میزان بار میکروبی سطوح و دست شاغلین مورد استفاده قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار وب دا ،مهندس عبدالرضا عزیزی در این رابطه اظهار کرد:
بررسی سالمت روغن مصرفی کارگاه های زولبیا و بامیه ،بررسی وجود مواد
افزودنی غیر مجاز و میزان نمک در نان ها توسط بازرسین بهداشت محیط مرکز
بهداشت شهرستان ایالم به منظور ارتقای سطح کیفیت و ایمنی مواد غذایی
به مرحله اجرایی رسید.وی ادامه داد :شهروندان می توانند در خصوص مسائل
مختلف بهداشتی از جمله عدم رضایت از بهداشت در مراکز تهیه و توزیع مواد
غذایی ،فروش و عرضه مواد غذایی تاریخ گذشته و فاسد شکایات خود را به
سامانه» »190وزارت بهداشت و یا با شماره تماس ‹› ››33381130مرکز بهداشت
شهرستان ایالم اطالع دهند تا در اسرع وقت رسیدگی شود.
***

دیدار سرپرست و کارکنان شبکه بهداشت و درمان با امام
جمعهمحترمشهرستاندهلران
سرپرست شبکه بهداشت و درمان دهلران و تعدادی از کارکنان شبکه با امام جمعه
شهرستان دهلران دیدار و گفتگو نمودند.
به گزارش خبرنگار وب دا ،در ابتدای این دیدار سرپرست شبکه بهداشت و درمان
دهلران ضمن تقدیر از توجه ویژه حجت االسالم والمسلمین موسوی امام جمعه
شهرستان دهلران به حوزه سالمت اظهار کرد :خدمت به مردم در حوزه سالمت
اولین اولویت کاری مسئوالن و پرسنل این شبکه است که امید است در این راستا
بتوانیم به مردم خدمتگزاری شایسته ای داشته باشیم.
دکتر شهریار رسولی در ادامه سخنان خود به بیان گزارشی از فعالیت های این
شبکه در سال  95و همچنین برنامه های سال  96شبکه بهداشت و درمان
شهرستان دهلران پرداخت و از امام جمعه شهرستان دهلران درخواست نمود که
در خطبه های نماز جمعه مطالبی در رابطه با تب کریمه کنگو و نحوه پیشگیری
از ابتالی مردم به آن پیش از خطبه ها مطرح گردد.
در ادامه نیز حجت االسالم والمسلمین موسوی امام جمعه شهرستان دهلران
ضمن خیرمقدم به مسئولین و پرسنل شبکه بهداشت و درمان این شهرستان از
خدمات دهی مسئوالنه و دلسوزانه آنان در راه خدمت به مردم تقدیر نمود.

