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سیستم نوبت دهی الکترونیکی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی فجر انقالب ایالم راه اندازی شد

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی
ایالم گفت :سیستم نوبت دهی الکترونیکی
کلینیک تخصصی و فوق تخصصی فجر
انقالب ایالم برای خدمت به بیماران راه
اندازی شد.
به گزارش خبرنگار وب دا ،محمدرضا
سپهر با اعالم این خبر اظهار کرد :بیماران
و مراجعان میتوانند بدون مراجعه به
کلینیک تخصصی و فوق تخصصی با
شماره گیری شماره چهاررقمی  3890از
تلفن ثابت و شماره  0843890تلفن همراه
از خدمات نوبت دهی این سیستم بهره مند
شوند و خدمات مربوط به رزرو و نوبت دهی
و ارائه قطعی نوبت تلفنی را دریافت کنند.
بیمار می تواند با وارد کردن کد رهگیری
اخذ شده در نرم افزار نوبت دهی تلفنی

برگه پرینتر خود را از دستگاه دریافتکند.
وی در ادامه این بحث گفت :این سیستم
با اتصال به سیستم نوبت دهی امکان ارائه
نوبت توسط تلفن به صورت گویا را فراهم
نموده و نوبت های موجود در سیستم تلفن
گویا به صورت صوتی توسط تلفن برای
کاربر پخش می گردد و بیمار با فشار کلید
گوشی در منوهای سیستم می تواند انتخاب
خود را ثبت نماید.
مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی
ایالم خاطرنشان کرد :در این سیستم نوبت
دهی در نهایت برای کاربر کد رهگیری
ارائه میگردد که با مراجعه به مرکز
وارد نمودن کد رهگیری در کیوسک
اقدام به چاپ نوبت خود مینماید .نوبت
های اخذشده توسط تلفن گویا در صف
نوبتهای سیستم قرار خواهد گرفت و در
صورت چاپ شدن نوبت در موعد سررسید
توسط باجه فراخوانی می گردد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به
قابلیت های نرم افزار نوبت دهی تلفن
گویا اشاره و تصریح کرد :امکان انتخاب
درمانگاه مورد نظر ،امکان معرفی درمانگاه
ها در نرم افزار بدون محدودیت ،دادن
اولین نوبت از تخصص انتخاب شده و یا
نوبت خالی در تاریخ های دیگر ،امکان
دریافت اولین وقت خالی از درمانگاه مورد

نظر ،نوبت دهی  ۲۴ساعته بدون نیاز به
اپراتور و امکان انتخاب زمان خالی از
بین زمان های تعریف شده توسط تماس
گیرنده از قابلیت هایی هستندکه در این نرم
افزار نوبت دهی قابل انجام است.
وی در ادامه ذکر این قابلیت ها بیان
کرد :همچنین از قابلیت های دیگر این
سیستم نوبت دهی می توان به امکان
دریافت اولین وقت خالی از پزشک مورد
نظر ،ذخیره شماره تلفن تماس گیرنده،
تعریف و تعیین نوبت تعداد نوبت های
پذیرش مربوط به هر پزشک ،امکان وقت
دهی اتوماتیک برای پزشکان به صورت
نامحدود ،امکان گزارش گیری مرحله به
مرحله از نوبتها از زمان رزرو نوبت دهی تا
فراخوانی نهایی ،نمایش کالرآیدی تماس
گیرنده ،تعیین تعداد نوبت های پذیرش
مربوط به هر درمانگاه ،دریافت شماره
تلفن یا شماره بیمه از تماس گیرنده ،امکان
گذاشتن پیام های صوتی با صدای دلخواه
مشتری دادن و دادن کد رهگیری به بیمار
می توان اشاره نمود.
سپهر در پایان سخنان خود یادآور شد :امید
است که با راه اندازی این سیستم نوبت
دهی توانسته باشیم خدمتی به همشهریان
و بیماران نموده و از اتالف وقت و هزینه
و همچنین سرگردانی آنان جلوگیری شود.

کلنگ احداث خانه بهداشت روستای چشمه کبود از توابع
شهرستان ایالم بر زمین زده شد

در آستانه ایام شهادت علی (ع) و لیالی
قدر ،با حضور مسئوالن استانی ،کلنگ
احداث خانه بهداشت روستای چشمه کبود
از توابع شهرستان ایالم بر زمین زده شد.
به گزارش خبرنگار وب دا ،در ابتدای
این آیین رئیس دانشگاه علوم پزشکی
ایالم ضمن تسلیت فرارسیدن ایام
شهادت مولی الموحدین علی(ع) با بیان
اینکه در حال حاضر مشارکت خیرین در
حوزه بهداشت و درمان استان مطلوب
است،گفت :به رغم مشارکت های
صورت گرفته در زمینه توسعه بهداشت
و سالمت نیازمند افزایش این مشارکت
ها هستیم و امیدواریم خیرین نیکوکار
در کنار دانشگاه علوم پزشکی ایالم در
عرصه خدمت به مردم سهیم باشند.
دکتر علی دل پیشه با قدردانی از مشارکت
خیرین و مردم در حوزه سالمت استان
اظهار کرد :نهادینه شدن فرهنگ
مشارکت در عرصه سالمت استان نیازمند
فرهنگ سازی ،اطالع رسانی و آگاهی
بخشی روزافزون است.
وی با بیان اینکه حضور خیرین در حوزه
سالمت و بهداشت اجتماعی باید بیش از
گذشته گسترش یابد ،خاطرنشان ساخت:
در صورت تحقق این امر مهم نتایج
مطلوبتری در عرصه سالمت و درمان
کسب شده و خدمات ارزنده تری به مردم
و خصوص ًا بیماران در استان ارائه می شود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایالم به
موضوع مشارکت های بین بخشی و
استفاده از ظرفیت های دیگر دستگاه ها،
نهادها و بانک ها اشاره کرد و گفت :برای
بهبود سالمت جامعه از توان و ظرفیت
دیگر دستگاه ها ،ارگانها و بانک های
دولتی و خصوصی بهره گیری شود تا
مشارکت در سالمت جامعه رسالتی
همگانی تلقی شود.
وی ابراز داشت :بانک تجارت استان ایالم
خوشبختانه امروز با تقبل هزینه های
ساخت این خانه بهداشت روستایی ورودی
شایسته برای مشارکت در حوزه سالمت
داشته که این اقدام قابل تقدیر است.
دکتر دل پیشه همچنین در ادامه سخنان
خود تصریح کرد :خانه بهداشت روستای
چشمه کبود از توابع شهرستان ایالم در
زمینی به مساحت  100متر مربع و با
هزینه یک میلیارد و پانصد میلیون ریال
کلنگ زنی شده و امید است با مشارکت
شایسته بانک تجارت این پروژه تا پایان
سال به بهره برداری برسد.
در ادامه این آیین نیز مسئول دفتر
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه
علوم پزشکی ایالم ضمن تسلیت فرا

رسیدن شهادت امام علی (ع) ابراز داشت:
گام برداشتن در راه خدمت مردم دارای
ثواب دینوی و اخروی و شایسته ترین
اقدامات است.
حجت االسالم والمسلمین سید محمدباقر
هاشمی در بخش دیگری از سخنان خود
از رئیس دانشگاه در راستای اهتمام و
دلسوزی ویژه نسبت به حوزه سالمت و
خدمت به مردم استان تقدیر نمود و اظهار
کرد :مشارکت در راه توسعه زیرساخت
های بهداشتی و درمانی که از سوی
خیرین برای خدمت به مردم انجام می
شود ،قطع ًا همراه با اجر و پاداش مناسبی
از سوی خداوند سبحان همراه خواهد بود
بنابراین بنده از مجموعه و عزیزانی که در
راه خیر مشارکت دارند ،صمیمانه تقدیر و
تشکر میکنم.
فرماندار ایالم نیز در ادامه این آیین کلنگ
زنی ضمن تسلیت این ایام و تقدیر از
تالش ها و زحمات دکتر دل پیشه رئیس
دانشگاه و همکاران وی در راه خدمت
صادقانه به مردم استان گفت :احداث خانه
بهداشت روستای چشمه کبود اقدامی
نیکو و ارزشمند در سطح استان است که
با مشارکت بانک تجارت استان و دانشگاه
علوم پزشکی میتواند منشأ خیر و برکت
و ارائه خدمات قابل تقدیری در حوزه
بهداشت و درمان در این روستا باشد.
معروف بسطامی ادامه داد :افراد خیر
و سرمایه گذار از جمله مدیریت بانک
تجارت استان و دانشگاه علوم پزشکی
ایالم با مشارکت و همدلی همدیگر دست
به دست هم داده اند تا این پروژه بسیار
ارزشمند و اثرگذار در سطح روستا به
سرانجام برسد.
وی با بیان اینکه امیدواریم بتوانیم از
ظرفیت خیرین و نهادها در راستای احداث
زیرساخت های بهداشتی و درمانی و
تکمیل آنان در سطح استان بهترین بهره
ممکن را ببریم ،افزود :اجرای کامل طرح
تحول نظام سالمت یکی از بزرگترین
اقدامات و خدماتی است که دولت تدبیر
و امید اجرایی نموده و توانسته رضایت
مندی عموم مردم را جلب کند.
در ادامه نیز معاون بهداشتی دانشگاه علوم
پزشکی ایالم ضمن تسلیت شهادت امام
علی(ع) و خیرمقدم به حاضران اظهار
کرد :یکی از اقدامات ماندگار در سطح
استان انعقاد تفاهمنامه بین استاندار
محترم ،ریاست محترم دانشگاه و دیگر
مسئوالن شهرستان است که براساس
این تفاهمنامه در سال  ۹۶بالغ بر ۲۲
پروژه بهداشتی و درمانی در استان ایالم
در حوزه سالمت کلنگ زنی خواهد شد.

دکتر ناصری فر ادامه داد :احداث
زیرساختهای بهداشتی و درمانی در
سطح استان خصوصا روستاها انجام
میشود ،اقدام و تحولی عظیم است که
مردم خدمات حاصل از این پروژهها را به
طور ملموس و محسوس دریافت خواهند
نمود.
در ادامه نیز رئیس مرکز بهداشت
شهرستان ایالم ضمن تسلیت ایام
شهادت امام علی(ع) به بیان گزارشی
از تعداد  ۲۲پروژه بهداشتی و درمانی
در سطح در شهرستان ایالم شامل خانه
بهداشت ،پایگاه و مراکز بهداشتی و
درمانی و اقدامات انجام شده در طول
چهار سال گذشته در سطح این شهرستان
برای حاضرین تشریح نمود.
دکتر علیرضا شریفی با بیان اینکه با
احداث این خانه بهداشت جمعیتی بالغ
بر یک هزار نفر از خدمات بهداشتی و
درمانی بهره مند می شوند ،ادامه داد:
در این خانه بهداشت تمامی خدمات
سطح یک شامل واکسیناسیون ،بهداشت
محیط ،مبارزه با بیماریها ،بهداشت خانواده
و  ...ارائه خواهد شد.
وی تصریح کرد :همچنین یک روز در
هفته نیز اکیپ درمانی مرکز بهداشت
شهرستان ایالم اعم از پزشک ،ماما و
دارو در این خانه بهداشت در قالب پزشک
روستایی برای خدماتدهی به مردم این
روستا مستقر خواهند شد.
مسئول قائم مقام رئیس دانشگاه در
مشارکت های مردمی نیز ضمن تسلیت
شهادت علی (ع) و تقدیر از توجه خیرین
به حوزه سالمت استان با تاکید بر اینکه
مشارکت در سالمت بیش از پیش مورد
توجه قرار گیرد ،گفت :همه اقشار جامعه
باید در حوزه سالمت مشارکت اجتماعی
داشته باشند تا نیازمندی ها و کمبودهای
عرصه بهداشت و درمان استان برای
خدمت هرچه مطلوبتر به مردم رفع شوند.
دکتر محمدرضا صیدی ادامه داد :برای
کمک هر چه بیشتر به عرصه سالمت
استان عالوه بر استفاده بهینه از ظرفیت
های موجود باید زمینه را برای حضور
خیرین به طور گسترده ایجاد نمود چرا
که در حوزههای احداث زیرساختهای
بهداشتی و درمانی ،بخش سرطان،
سوختگی ،خانههای بهداشت و غیره
نیازمند حضور خیرین هستیم.
در ادامه نیز مدیر عامل بانک تجارت نیز
در ادامه این آیین افتتاحیه ضمن تسلیت
شهادت حضرت علی(ع) ابراز داشت:
حوزه سالمت یکی از شاخص های اصلی
جامعه می باشد زیرا سالمت جامعه به
رشد و پویایی منجر خواهد شد بنابراین بر
همه ما وظیفه است که در کنار مسئوالن
و دست اندرکاران این حوزه باشیم.
کریم اصغری رضی یادآور شد :اعتالی
فرهنگ سالمت و رفع مشکالت آن
وظیفه و رسالتی همگانی است و در این
راستا بانک تجارت استان ایالم آمادگی
کامل برای مساعدت و یاری حوزه
سالمت در راه تحقق اهداف مدنظر این
حوزه دارد.
در ادامه نیز کلنگ احداث خانه بهداشت
روستای چشمه کبود از توابع شهرستان
ایالم توسط مسئوالن بر زمین زده شد.

اطالعیه

اعزام بالگرد فوریت پزشکی استان برای

نجات مصدوم تصادفی در پهله زرین آباد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایالم گفت :بالگرد هوایی مرکز فوریت های پزشکی
استان برای نجات مصدوم تصادفی در پهله زرین آباد اعزام شد.
به گزارش خبرنگار وب دا ،دکتر علی دل پیشه در رابطه با این اعزام بالگرد هوایی
اورژانس اظهار کرد :در پی وقوع تصادف در بخش زرین آباد از توابع شهرستان
دهلران ،موتور سوار  16ساله به شدت مصدوم گردید و اعزام بالگرد فوریت پزشکی
استان را ضروری ساخت.
وی ادامه داد :در پي تماس مركز اورژانس شهرستان دهلران با تیم پروازی اورژانس
مستقر در فرودگاه ايالم در ساعت  12و  25دقیقه  -يكشنبه  ١٤خردادماه ،بالگرد
هوایی مرکز فوریت های پزشکی استان جهت انتقال مصدوم تصادفی جوان موتور
سوار به محل اعزام گرديد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایالم تصریح کرد :بالگرد فوریت پزشکی استان راس
ساعت  13و  5دقیقه بعدازظهر در محل حادثه حاضر و بعد از  ١٠دقیقه و انجام
اقدامات اولیه امداد ،به سمت ایالم حرکت نموده و در ساعت  13و  30دقیقه
مصدوم جهت ادامه درمان تحویل بيمارستان امام خميني (ره) شهر ایالم گرديد.

اختالالت روانپزشکی مهمترین عارضه مصرف الکل
در سال های اخیر ،مصرف الکل از راههای
فرهنگی از جمله شبکه های ماهواره ای
تبلیغ می شود و متاسفانه نوجوانان و جوانان
کشورمان با ترفندهای فرهنگی به سمت
مصرف الکل گرایش پیدا می کنند.
دکتر فیروزه جعفری ،متخصص روانپزشکی
در برنامه «مجله پزشکی» شبکه رادیویی
سالمت با بیان اینکه اعتیاد یک اختالل
روانپزشکی عودکننده است ،افزود :اعتیاد
یک اختالل روانپزشکی است .انواع مواد
اعتیادآور به دسته های مختلف تقسیم می
شوند که مهم ترین آن ها مواد مخدر ،مواد
محرک ،الکل و حشیش است همچنین
داروهای خاص که از اهمیت کمتری
برخوردارند.
وی با بیان اینکه الکل خود یک دسته از
مواد است که موجب اعتیاد می شود و به
اعتیاد الکل معروف است ،ادامه داد :اعتیاد به
الکل یک اختالل روانپزشکی است .برخی از
اختالالت روانپزشکی ،قبل از مصرف الکل
وجود دارند و برخی پس از مصرف الکل و
اعتیاد به الکل ،ظاهر می شوند.
این متخصص روانپزشکی در ادامه به مهم
ترین اختالالتی که زمینه مصرف الکل را
فراهم می کنند ،اشاره و بیان کرد :اختالل
شخصیت ضد اجتماعی ،اختالالت خلقی و
اضطرابی ،اختالالت خلقی و افسردگی که
عمدت ًا اختالالت دوقطبی هستند از مهم
ترین این اختالالتند.
وی تصریح کرد :بعضی که به اختالل
افسردگی دچارند ،یکی از راه های مقابله با
افسردگی را مصرف الکل می دانند که این
دیدگاه و باور ،غلط است .درمان به موقع
افسردگی در واقع پیشگیری از مصرف الکل
است  .دکتر جعفری ،سیگار ،حشیش و الکل
را سه ماده در حوزه اعتیاد به عنوان ماده
دروازه ای برشمرد و بیان کرد :الکل از همه
خطرناک تر است چون عوارض جسمی و
روانپزشکی مصرف آن متعدد است .در سال
های اخیر ،مصرف الکل از راه های فرهنگی
از جمله شبکه های ماهواره ای تبلیغ می
شود .البته باید بدانیم که یکی از راه های
اعتیاد ،مد و فرهنگ است .

وی با اشاره به اینکه آموزش غیر مستقیم
بسیار موثر است ،ادامه داد .:به طور نمونه
بعضی موسیقی ها وجود دارند که افراد نباید
به آن ها گوش کنند دلیل آن هم واژه گان
به کار رفته در ترانه های آنهاست .از این
رو ،با این ترفندهای فرهنگی امکان دارد
نوجوانان و جوانان به سمت الکل گرایش
پیدا کنند.
این متخصص روانپزشک در ادامه تاکید کرد:
اختالالت اضطرابی مانند ترس از چیزهای
خاص ،یا ترس از جمع از جمله اختالالت
روانپزشکی شایع هستند که یکی از راه های
خود درمانی آنها مصرف الکل است.
وی تصریح کرد :البته برخی از افراد ،خود
سرزنش گرند یعنی خودشان را مالمت می
کنند و احساس گناه زیادی دارند .انقدر این
احساسات به فرد فشار می آورد که به جای
درمان صحیح از الکل استفاده می کند.
جعفری با بیان اینکه افراد پرشماری هستند
که احساس می کنند مصرف الکل اعتیاد
نمی آورد ،گفت :الکل در رأس مواد اعتیاد
آور است؛ در اختالالت روانپزشکی از جمله
اختالل خواب ،جنسی ،خلقی ،اضطرابی،
حافظه ،دمانتیک ،انواع اختالالت شناختی و
اختالالت سایکتیک و انواع جنونها شاخص
ترین اختالالت روانپزشکی ناشی از مصرف
الکل است.
وی با تاکید بر اینکه مصرف الکل موجب
انواع فراموشی می شود ،گفت :الکل از
فراموشی مدام و اختالالت فراموشی گذرا
گرفته تا دماتیک ،همه را موجب می شود و
این فراموشی های گذرا مشکالت حقوقی و
قضایی برای فرد ایجاد می کنند.
این روانپزشک با بیان اینکه برخی از زوجین
فکر می کنند که مصرف الکل در روابط آنها
تاثیر مثبتی می گذارد ،افزود :مصرف الکل
روابط نزدیک زوجین را بدتر می کند .در
آمریکا مهم ترین علت عقب ماندگی ذهنی
در نوزادان ،مصرف الکل توسط مادر در
دوران بارداری است .وی ادامه داد :مصرف
منظم الکل منجر به وابستگی فرد به الکل
می شود که این موضوع خطرات روانی و
جسمی بسیاری برای مصرف کننده دارد.

بازدید رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایالم از بیمارستان
امام علی(ع) سرابله

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان ایالم با همراهی معاون
توسعه مدیریت و منابع انسانی و مدیر شبکه بهداشت و درمان
چرداول از بیمارستان امام علی(ع) سرابله بازدید نمود.
به گزارش خبرنگار وب دا ،در این بازدید رئیس دانشگاه علوم
پزشکی استان ایالم ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات
همکاران در این بیمارستان و ابراز رضایت از خدمات مجموعه
پرسنل شبکه و بیمارستان به مردم شهرستان چرداول اظهار

داشت :اجرای طرح تحول نظام سالمت که با حمایت نظام
و دولت تدبیر و امید پا به عرصه وجود گذاشته ،در استان
توانسته رضایت مردم را در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی
به دست آورد.
دکتر علی دل پیشه تصریح نمود :ارائه خدمات در حوزه
بهداشت و درمان بسیار خوبی در این شهرستان به مردم
تقدیم شده که نشان از مسئولیت پذیری و تالش و کوشش
همکاران در این دیار دارد.
در ادامه این بازدید نیز فاطمه کریمی رئیس بیمارستان
امام علی(ع) سرابله به بیان گزارشی از وضعیت بیمارستان
و نحوه اجرای بسته های طرح تحول نظام سالمت مربوط
به حوزه درمان و همچنین خدمات و اقدامات این بیمارستان
در راستای ارائه خدمت مطلوب به مردم شهرستان چرداول
پرداخت.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایالم در بخشی از این بازدید با
متخصصین شاغل در بیمارستان امام علی(ع) سرابله دیدار
نموده و ضمن بازدید از بخشهای مختلف بیمارستان و عیادت
از بیماران بستری ،در جهت ارزیابی و بررسی نحوه ارائه
خدمات و رفع مشکالت و کاستی های موجود بازدید نموده و
از نزدیک با پرسنل دیدار و گفتگو نمودند و در جریان اقدامات
انجام شده قرار گرفتند.

افزایش فضای فیزیکی معاونت غذا و دارو با موافقت
رئیس دانشگاه

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایالم گفت :با موافقت
رئیس دانشگاه ،در جهت افزایش فضای فیزیک معاونت غذا و
داروی دانشگاه ،طبقه فوقانی به این ساختمان در حال افزودن
است.
به گزارش خبرنگار وب دا ،دکتر نصراهلل نقدی در این رابطه
اظهار کرد :با توجه به کمبود فضای فیزیکی ساختمان معاونت
غذا و دارو ،طبق نظر مساعد و موافقت ریاست محترم دانشگاه
و رایزنی های به عمل آمده با سازمان غذا و داروی کشور این
طبقه فوقانی در حال احداث می باشد.
وی ادامه داد :این طبقه در مساحت  312متر مربع و با

اگزما و راه های پیشگیری و درمان آن

یک متخصص پوست گفت :افرادی که اگزمای پوستی دارند ،نباید از
صابون ها و مایع های معمول دستشویی استفاده کنند.
دکتر امیر هوشنگ احسانی ،متخصص پوست در گفت و گو با برنامه
«فراسو» ،از برنامه های شبکه رادیویی سالمت با بیان اینکه خارش
پوست از عالئم اگزماست و خاراندن زیاد آن ممکن است عفونت
ایجاد کند ،افزود :وقتی فرد اولین عالمت مث ً
ال خشکی و پوسته ریزی
را مشاهده می کند می توان با چرب کردن به بهبود آن کمک کرد؛
اما به محض اینکه التهاب ،قرمزی و ترشح مشاهده شد باید به
متخصص پوست مراجعه نماید و درمان شود تا بیماری پیشرفت نکند.
وی در ادامه به انواع اگزما اشاره کرد و گفت :در اگزمای تحریکی ـ
تماسی ،پوست فرد با هر سن و جنس ،اگر با یک ماده شیمیایی مانند
شوینده های غلیظ ،تماس طوالنی داشته باشد ،قطع ًا دچار واکنش
پوستی و حساسیتی خواهد شد.
این متخصص پوست با بیان اینکه در اواخر زمستان و بهار بیشتر
اگزماهای تحریکی مشاهده می شود ،افزود :در اواخر زمستان و بهار
بیشتر اگزماهای تحریکی مشاهده می شوند چون فرد در طول روز
چندین بار بدون دستکش با یک شوینده کار می کند.
وی با اشاره به اینکه اگزمای آلرژیک به فصل ارتباط ندارد تأکید کرد:
در اگزمای آلرژیک فرد باید زمینه داشته باشد یعنی فرد به شوینده ها،
فلزات ،بدلیجات ،حساسیت و آلرژی داشته باشد.
احسانی در پاسخ یه این پرسش که به افرادی که در طول روز
مجبورند به دفعات دستشان را شست و شو دهند ،چه توصیه ای
دارید؟ گفت :این افراد بالفاصله بعد از شست و شوی دست باید از
محلول های مخصوص یا کرم های چرب کننده پوست استفاده کنند؛
یعنی بالفاصله بعد از شستن باید دستشان را چرب کنند که پایه این
کرم ها ،اوسرین اوره یا وازلین است.
وی با تأکید بر اینکه در پوست انسان یک الیه محافظتی به نام

اعتباری به میزان  8میلیارد ریال در حال احداث و تکمیل
است.
معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایالم تصریح کرد :پس
از دریافت موافقت احداث این طبقه فوقانی از متولیان امر،
مراحل اجرای سازه سبک آن در حال حاضر در دست اجرا
است و پس از دریافت مجوزهای الزم از مراجع ذی صالح
دخیل در امر ساخت و ساز شهری ،مراحل قانونی مناقصه
انجام شد .دکتر نقدی یادآور شد :با مشخص شدن پیمانکار
هم اکنون این طبقه فوقانی ،اسکلت آن متشکل از  7اطاق
ساخته شده و در حال نصب می باشد.
فاکتور مرطوب کننده طبیعی پوست وجود دارد ،ادامه داد :این الیه
محافظ با شست و شوی دست برداشته می شود که برای جبران
آن فرد بعد از شست و شو باید از مواد و ترکیباتی که چربی دارند،
استفاده نماید .البته کسی که مجبور است کار کند ،ترجیح ًا باید از
دستکش دوالیه استفاده کند ،الیه زیرین از جنس نخ باشد و الیه
رو از جنس پالستیک؛ این افراد در بیرون از منزل باید از دستکش
نخی استفاده کنند.
این متخصص پوست در ادامه توصیه کرد :افرادی که اگزمای پوستی
دارند ،نباید از صابون ها و مایع های معمول دستشویی استفاده کنند
چون phآنها قلیایی است؛ امروزه ترکیباتی به بازار آمده که phآنها
خنثی است و ضمن برداشت آلودگی ها و باکتری ها از روی پوست
به الیه محافظ پوست هم آسیب نمی رسانند.
وی در خصوص نقش تغذیه در اگزما افزود :تغذیه در اگزما شاید
خیلی نقش نداشته باشد؛ مثال فرد با خوردن ادویه ممکن است خارش
دستش شدید شود .در این جا ،ادویه اگزما را ایجاد نکرده ولی به طور
غیر مستقیم آن را تشدید نموده است.
احسانی در خصوص اگزمای ناشی از طال و مس گفت :اگزما به طال
کم است و به نقره بیشتر؛ اما باید بدانیم علت اگزما وجود ناخالصی
در فلز است .اگر این فلزات خالص باشند کمتر فرد دچار اگزما می
شود .گاه اگزما به جاهای دیگر بدن هم منتقل می شود مثال اگزما
قب ً
ال در انگشتان بوده است ولی بعد ها در مچ دست مشاهده می شود .
وی در پایان در پاسخ به این پرسش که اگر محلول شیمیایی به
پوست پاشیده شود  ،چه اقدامی الزم است؟ اظهارداشت :بالفاصله
باید آن ناحیه از پوست با آب شست و شو شود .شست و شو باید زیاد
باشد چون آب غلظت ماده سوزاننده را کم و آن را رقیق و نفوذش را
به پوست کم تر می کند .در این موارد استفاده از پمادهای سوختگی
مانند نیتروفورازون و پماد سیلور سولفادیازین ،بالفاصله ،مفید است و
بعد فرد به مرکز درمانی باید مراجعه کند تا با استفاده از داروی مناسب
از تشدید مشکل پیشگیری شود.

کارگروه سالمت و پدافند غیر عامل در
دانشگاه علوم پزشکی ایالم برگزار شد

کارگروه سالمت و پدافند غیر عامل با حضور
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ،مدیران ،نمایندگان
دستگاهها ،ارگان ها و نهادهای استانی و معاونین
و مدیران ستادی به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی
ایالم برگزار شد.
به گزارش خبرنگار وب دا ،در ابتدای این جلسه
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایالم ضمن آرزوی
قبولی طاعات و عبادات حاضرین اظهار کرد :با توجه
مسائل و چالش های موجود در خاورمیانه ،مسائل
تروریستی و بیماری هایی مانند وبا ،تب کریمه
کنگو و ...ضرورت توجه به پدافند غیرعامل بیشتر
از گذشته احساس می شود و به همین دلیل همه
مسائلی که می توانند به نحوی تهدید برای سالمت
جامعه باشند ،باید در حیطه پدافند غیرعامل

بگنجند و راهکارها جهت جلوگیری از تهدیدات و
خطرات باید مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
دکتر علی دل پیشه افزود :با بیان اینکه بررسی
برنامه ها و برگزاری جلسات پدافند غیر عامل
حائز اهمیت است ،افزود :راهکارهایی که در مواقع
اضطراری و پیشگیری از بروز تهدیدها و خطرات
باید بکار بسته شوند ،نیاز است مورد بررسی قرار
گرفته تا در قالب پدافند غیر عامل برنامه ها و
راهکارها مورد اجرا قرار گیرد.
وی ادامه داد :یکی از اصول و مواردی که برای
تحقق اهداف پدافند غیرعامل ضرورت دارد ،استفاده
از ظرفیت های همه جانبه دستگاهها و ارگان های
سطح استان در بحث پدافند غیر عامل است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایالم در بخش دیگری

از سخنان خود به تردد میلیونی زائران اربعین
حسینی در استان اشاره و تصریح کرد :در سالیان
گذشته با همکاری و تعامل ارزشمند و قابل تقدیر
مجموعه دانشگاه و دستگاهها و ارگان های مختلف و
مشارکت دانشگاههای علوم پزشکی کشور در بخش
بهداشت و درمان خدمات دهی مطلوبی به این حجم
عظیم زائران ارائه شد و امسال نیز با یاری خداوند
در این راه برای ارائه خدمات شایسته به زائران تمام
تالش خود را به کار خواهیم گرفت.
دکتر دل پیشه خاطرنشان کرد :پدافند غیر عامل
برای دفاع همه جانبه در مقابله با تهدیدات بیگانه
برای مدیریت صحنه بحران و باال بردن مقاومت ملی
بدون استفاده از سالح است بنابراین این تهدیدهای
احتمالی نیاز به یک آمادگی کامل دارد که در مقابل
تهدیدها از سالمت جامعه را حفظ نماید.
وی همچنین برگزاری مانور با هدف حفظ و ایجاد
آمادگی هرچه بیشتر برای مقابله با تهدیدها را در
استان ضروری دانست و یادآور شد :برگزاری اینگونه
مانورها در استان هماهنگی و همکاری تمامی
دستگاهها و ارگان ها در استان را نیاز خواهد داشت
و امید است این مهم در کمترین زمان ممکن عملی

گردد تا عالوه بر حفظ آمادگی مقابله با تهدیدها،
میزان هماهنگی و رسالت و وظایف دستگاهها و
ارگان ها به باالترین حد خود ارتقاء یابد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایالم در رابطه با
مشاهده مواردی از بیماری تب کریمه کنگو در
استان های دیگر کشور ابراز داشت :در استانمان
که بیشترین کشتار گوشت قرمز و مصرف آن را
شاهد هستیم ،خوشبختانه هیچ گونه موردی از این
بیماری مشاهده نشده که این امر اتفاقی نیست و
قطعاً حاصل مساعدت و برنامه ریزی منسجم و
تالش و زحمات مسئوالن و دست اندرکاران ارگان
های ذیربط بوده است.در ادامه این جلسه نیز
رئیس فوریت های پزشکی استان ،رئیس سازمان
دامپزشکی ،نمایندگان استانداری ،صداوسیما،
نیروی انتظامی ،پلیس راهنمایی و رانندگی،
تعزیرات ،دادگستری و سایر دستگاهها ،نهادها و
ارگان های ذیربط و همچنین معاونین و مدیران
ستادی دانشگاه علوم پزشکی ایالم ضمن گزارشی
از حوزه خود در رابطه با میزان چگونگی مقابله
با تهدیدهای گوناگون ،به بیان دیدگاهها و نقطه
نظرات خود در این راستا پرداختند.

