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برگزاری جشن میالد امام حسن مجتبی (ع)
وگرامیداشت هفته اطعام نیازمندان و اکرام
ایتام در دانشگاه

به همت معاونت فرهنگی دانشجویی و همکاری نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
دانشگاه علوم پزشکی ایالم ،جشن میالد امام حسن مجتبی (ع) در مسجد دانشگاه
برگزارشد.
به گزارش خبرنگار وب دا ،در این مراسم که اعضای هیات علمی وکارکنان واحدهای
مختلف پردیس دانشگاه علوم پزشکی ایالم و خانواده های آنها حضور داشتند ،با اجرای
ویژه برنامه هایی هفته اطعام نیازمندان و اکرام ایتام و میالد امام دوم شیعیان جهان
امام حسن مجتبی(ع) گرامی داشته شد.
معاون نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه در این جشن گفت :امام حسن
مجتبی(ع) داری فضائل وکرامات معنوی و اخالقی بسیا رباالیی است و سید جوانان
اهل بهشت می باشد و برگزاری چنین مراسم ها وجشن های در راستای ترویج فضائل
اخالقی و معنوی این امام همام در زندگی برگزار می شود.
حجت االسالم والمسلمین احسان عوض نژاد اضافه کرد تاسی به والیت اهل بیت
(ع) و قرار گرفتن زیر چتر معنوی ائمه اطهار نظم دهنده امور و پناهگاه محکم برای
عدم اختالف مسلمین جهان است و ذکر ائمه مایه دورشدن انسانها از شیاطین و انواع
انحرافهای اخالقی و معنوی است و همه باید از فرامین و رهنمودهای ائمه اطهار
پیروی کند.
وی ماه رمضان را فرصتی بسیار مناسب برای ترویج فضائل و کرامات انسانی در جامعه
و انجام کار نیک دانست و اضافه کرد در این ماه و در کالم ائمه اطهار بر رعایت تقوای
الهی ،ارتباط معنوی با تکیه بر دعا و توسل به امامان معصومین ،دوری از خطاهای
نفسانی و شناسایی و پیاده کردن اصول و معارف امام زمان (عج)و تربیت فرزندان
در راستای بر مبانی اخالقی اسالم تاکید شده است که همه ی ما باید این مباحث را
سرلوحه زندگی خود قرار دهیم.
گفتنی است در این جشن کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ایالم و خانواده های آنها با
برگزاری گلریزان به حمایت مادی از دوتن از خانواده های نیازمند پرداختند .اجرای
مولودی ،برپایی نماز جماعت مغرب و عشاء از دیگر برنامه های این جشن بود.

برپایی سفره ایی به رنگ آسمان و به مناسبت ماه مبارک رمضان در
دانشگاه علوم پزشکی ایالم

به همت معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایالم ،کارکنان واحدهای مختلف
پردیس دانشگاه و خانواده های آنها پای سفره ایی به رنگ آسمان نشستند.
به گزارش خبرنگار وب دا ،معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایالم گفت :در ماه
مبارک رمضان و همزمان با هفته اطعام نیازمندان و اکرام ایتام ،ضیافت افطار برای اعضای
هیات علمی و کارکنان پردیس دانشگاه و خانوادهای آنان برگزارشد.
دکتر جمیل صادقی فراضافه کرد :ماه رمضان ،ماه عبادت و بندگی و نشستن سر سفره تنها
ملجأء و پناهگاه عرش و فرش است و برنامه برپایی ضیافت افطار در راستای دورهمی معنوی
کارکنان پردیس دانشگاه و خانواده های آنها و تقرب بیشتر آنان به خالق هستی برگزار شد.
وی اضافه کرد در این مراسم معنوی که بیش از ۱۰۰نفر از کارکنان پردیس و خانواده های
آنان حضور داشتند ،شرکت کنندگان در فضایی ملکوتی نماز مغرب و عشاء را به جماعت اقامه
کردند و به قرائت اذکار و ادعیه های ویژه ماه مبارک رمضان پرداختند و سپس در جوی
عرفانی با نشستن سر سفره آسمانی روزه خود را افطار کردند.

جلسه هماهنگی پیشگیری از تب کریمه کنگو در شهرستان دهلران برگزار شد

حقوق کاربردی

سلسله نکات کاربردی راجع به مسائل حقوقی
این شماره  :چک بهتر است یا سفته؟
*چک و سفته دو سند تجاری است که در روابط تجاری و شغلی مردم نقش مهمی
دارد .تفاوت و مقایسه و فرق این دو سند همیشه مورد سوال است .ما در کانال
حقوقی دادگستر برخی از مهم ترین و کاربردی ترین تفاوت های چک با سفته را
بررسی می کنیم تا مردم عزیز دید بازتری به این دو سند داشته باشند و در تنظیم
قرارداد خود این موارد را رعایت کنند :
* -۱چک جنبه کیفری دارد ولی سفته حقوقی است .به این معنا که صدور چک
بالمحل در شرایطی جرم است ولی عدم پرداخت سفته در سرسید مطلقاً جرم
نیست .البته طرح دعوای سفته در دادگاه حقوقی در نهایت منجر به حکم جلب
صادر کننده سفته می شود ولی این حکم جلب و بازداشت بدهکار ،سوء پیشینه
کیفری برای او محسوب نمی شود و آثار حکم کیفری چک را ندارد.
* -۲چک بدون اخذ گواهی عدم پرداخت از بانک (واخواست) و بدون برگشت زدن،
قابل طرح دعوا و مطالبه در دادگاه نیست .یعنی با چک خالی نمی توان طرح دعوا
کرد و حتماً باید گواهی عدم پرداخت چک هم ضمیمه دادخواست باشد ولی سفته
بدون واخواست کردن آن نیز در دادگاه قابل مطالبه است.
* -۳صدور گواهی عدم پرداخت چک در حکم واخواست چک است و رایگان انجام
می شود .یعنی بانک برای صدور گواهی عدم پرداخت چک هزینه ای نمی گیرد
ولی واخواست سفته (اعتراض عدم پرداخت سفته) هزینه زیاد دارد و  ۲درصد مبلغ
سفته را باید بابت واخواست سفته بپردازید.
* -۴گرفتن دسته چک از بانک هزینه ای ندارد و مالیات قابل توجه ای به آن تعلق
نمی گیرد ولی گرفتن سفته خصوصاً مبالغ باال و تعداد زیاد ،هزینه دارد و بر اساس
مبلغ چاپ شده در سفته مالیات اخذ می شود.
* -۵با استناد به چک و گواهی عدم پرداخت آن می توانید بدون واریز خسارت
احتمالی به صندوق دادگستری ،اموال بدهکار را توقیف کنید ولی در مورد سفته
حتماً باید آن را واخواست کنید تا بتوانید از این مزیت استفاده نمایید.
* -۶امضای چک قابل انکار نیست ولی امضای سفته قابل انکار است .به این توضیح
که صادر کننده چک نمی تواند بگوید که امضای روی چک امضای من نیست و یا
حداقل باید برای انکار خود دلیل موجه بیاورد و عدم انتساب امضای چک به خود را
با شکایت کیفری سرقت و جعل و یا مفقودی و جعل و یا خیانت در امانت و جعل
اثبات نماید .ولی صادر کننده سفته می تواند بگوید امضای من نیست و هیچ دلیلی
هم بر انکار خود الزم نیست ارائه نماید.
ادامه دارد ...

جلسه هماهنگی پیشگیری از تب کریمه کنگو با حضور

رئیس اداره دامپزشکی ،مترون بیمارستان شهدای
دهلران ،معاون بهداشتی شبکه ،مسئولین واحدهای
مبارزه با بیماریها و بهداشت محیط و حرفه ای و
کارشناسان واحد مبارزه با بیماریهای در شهرستان
دهلران برگزار شد.
به گزارش خبرنگار وب دا ،در این جلسه مدیر شبکه
بهداشت و درمان شهرستان دهلران ابراز داشت :هدف از
برگزاری این کارگاه ارتقاء سطح آگاهی و حساس سازی
پرسنل در رابطه با بیماری تب کریمه کنگو است .این
بیماری یک بیماری مشترک بین انسان و دام است که
باید اقدامات الزم در خصوص اطالع رسانی و آگاه سازی
گروه های پر خطر صورت گرفته و در صورت مشاهده
موارد مشکوک آنها را به مراکز درمانی ارجاع دهیم.
دکتر شهریار رسولی با بیان اینکه نیش کنه آلوده به

برگزاری جلسه راهکارهای پیشگیری از اقدام مجدد به خودکشی
در شبکه بهداشت و درمان دهلران
جلسه راهکارهای پیشگیری از اقدام مجدد به خودکشی با حضور مدیر شبکه ،معاون بهداشتی،
حراست شبکه ،حراست بیمارستان ،مترون ،مسئول اورژانس و سوپروایزر آموزش بیمارستان
شهداء و کارشناسان سالمت روان مرکز بهداشت دهلران در شبکه بهداشت و درمان این
شهرستان برگزار شد.
به گزارش خبرنگار وب دا ،مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان دهلران ضمن خیرمقدم
به حاضرین اظهار کرد :با توجه به اینکه شعار امسال سازمان بهداشت جهانی در ارتباط با
بیماریهای افسردگی ازطرفی شعار ملی هفته سالمت نیز با عنوان زندگی سالم با نشاط و امید
می باشد ،توجه به بیماریهای اعصاب وروان و مخصوص ًا خودکشی ضرورت داشته و تشخیص
زودرسی بیماران روانی را که قصد خودکشی دارند از اولویتهای کاری واحد سالمت روان این

استان ایالم بهره مند شده اند

رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی استان ایالم گفت :از ابتدای هفته سالمت سال جاری
تاکنون ،تعداد  6027نفر از خدمات رایگان بسیج جامعه پزشکی بهره مند شده اند.
به گزارش خبرنگار وب دا ،سرهنگ ساسان زمانی با اعالم این خبر اظهار کرد :اعضای خدوم
این سازمان از آغاز هفته سالمت سال جاری تاکنون تعداد  ۶۰تیم جهادی ،امدادی و پزشکی با
هدف خدمات دهی به نقاط محروم و فاقد امکانات بهداشتی و درمانی روستاهای اقماری اعزام
نموده است.
وی ادامه داد :این تیم های امدادی پزشکی از کانون بسیج جامعه پزشکی استان در سطح
شهرستان های ایالم ،ایوان ،چرداول ،آبدانان ،دره شهر ،دهلران و ملکشاهی به نقاط محروم
اعزام شده اند که در مجموع تعداد شش هزار و  ۲۷نفر از خدمات ویزیت و آموزشهای بهداشتی
و داروی رایگان در این مناطق بهرمند شده اند.
رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی استان ایالم تصریح کرد :تعداد  ۱۱تیم از این تعداد تیم های
امدادی و پزشکی در لیالی نوزدهم ،بیست و یکم و بیست و سوم قدر در سطح مساجد اصلی مرکز
استان و شهرستان ها ایستگاه های سالمت دایر نموده و خدمات سنجش فشار خون ،قند خون
و ویزیت رایگان به روزهداران ارائه داده اند.وی در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح سایر
برنامه های حوزه خود پرداخت و گفت :همچنین از دیگر برنامههای این سازمان برپایی دو اردوی
یک روزه و کوهنوردی به مسافت  ۸کیلومتر برای اعضای بسیج جامعه پزشکی به تعداد  ۲۰۵نفر
به صورت مجزا بوده است.سرهنگ زمانی در ادامه این مبحث بیان داشت :این اردوها در قالب
حلقه های صالحین و به مناسبت سوم خرداد سالروزآزادسازی خرمشهر بوده که در این برنامهها
با حضور اعضاء مسابقات فرهنگی برگزار شده و به برندگان نیز جوایزی اهداء شده است.

شبکه خواهد بود.
دکتر شهریار رسولی رسولی ادامه داد :ضمن ًا تشخیص افتراقی موارد خودکشی را در اورژانس و
پیگیری این موارد را از طرف پرسنل بیمارستان و گزارش سریع تلفنی به گروه سالمت روان
مرکز بهداشت شهرستان ضروری است.
در ادامه این جلسه نیز فاضل نظری کارشناس مسئول سالمت روان شبکه بهداشت و درمان
شهرستان دهلران نیز ضمن تعریف و دسته بندی بیماریهای روانی و خود کشی ،انتظارات خود
را جهت بهبود و اجرای برنامه بیان نمود.
در ادامه این جلسه نیز اعضاء به بیان دیدگاهها و اظهار نظرهای خود در رابطه با راهکارهای
پیشگیری از اقدام مجدد به خودکشی در شهرستان دهلران پرداختند.

رضایت در زندگی زناشویی دور از دسترس زوجین نیست

موفق و فرادست باشید
اداره امور حقوقی دانشگاه

تعداد  6027نفر از خدمات رایگان بسیج جامعه پزشکی

تب کریمه یکی از عوامل انتقال دهنده این بیماری است،
عنوان کرد :تماس با گوشت ،خون و ترشحات مخاطی
دام ،تنفس در محیط های آلوده و له کردن کنه بر روی
پوست از دیگر راه های انتقال این بیماری به انسان است.
وی تصریح کرد :عالئم این بیماری در دو مرحله بروز
می کند که تب ناگهانی ،بدن درد ،کوفتگی ،ضعف،
سردرد ،بی اشتهایی ،درد پشت حدقه چشم ،ترس از
نور ،تهوع ،استفراغ و گلو درد ،از نشانه های تب کریمه
کنگو در روزهای یکم تا سوم است.گفتنی است دیگر
اعضای جلسه نیز در راستای هماهنگی هر چه بیشتر در
اجرای برنامه های مراقبت بیماری تب خونریزی دهنده
کریمه کنگو و آموزش جامعه و لزوم توجه به رعایت
اصول بهداشتی و آمادگی سیستم درمانی در مواجه با
موارد احتمالی مطالبی بیان نمودند.

کارشناس سالمت روان مرکز بهداشت شهرستان ایالم گفت :زوجین در صورتی که مشکالت
را بشناسند و راه های رفع و حل آن ها را بیایند ،می توانند رضایت زناشویی باالیی را تجربه
کنند.
به گزارش خبرنگار وب دا ،مریم السادات دربندی در این رابطه با تاکید بر شناخت تعارض ها
در جریان زندگی زناشویی زوجین اظهار کرد :ازدواج در طول تاریخ شکل های متفاوتی پیدا
کرده اما هرگز از بین نرفته است با تغییرات اجتماعی و تغییر در سبک زندگی انسان ها ازدواج
نیز تحت تاثیر قرار گرفته است.
وی ادامه داد :امروزه به دالیل متعدد ازدواج زن و مردی که هر دو شاغل هستند رواج زیادی
پیدا کرده است زندگی زوج هر دو شاغل ساز و کار متفاوتی با زوج های سنتی که در آن ها
فقط مرد شاغل و نان آور خانواده تلقی می شود دارد این نوع از ازدواج ها مزیت ها و در عین
حال مشکالتی را برای هر دو عضو زوج ایجاد می کند.
وی خاطرنشان کرد :زن و شوهری که هر دو بیرون از خانه کار می کنند در صورتی که
مشکالت ناشی از شاغل بودن توأمان زن و شوهر را بشناسند و راه های رفع و حل آن ها را

بیایند می توانند رضایت زناشویی باالیی را تجربه کنند در غیر این صورت ناسازگاری های
زیادی در رابطه آن شکل می گیرد که باعث ایجاد نارضایتی در همه ابعاد زندگی می شود
زوج های هر دو شاغل بزرگ ترین گروه خانواده های غیر سنتی هستند در این نوع خانواده
ها زن و شوهر هر دو کار و شغل خود را دارند و از درآمد مشترکشان زندگی خانوادگی را اداره
می کنند این الگو با خانواده های سنتی که در آن شوهر مسئولیت نان آوری خانه را بر عهده
دارند و زن صرفا به خانه داری می پردازد به صورت کلی و متفاوتی است.
کارشناس سالمت روان مرکز بهداشت شهرستان ایالم ابراز کرد :سوالی که مطرح می شود
این است که تاثیر شیوه زندگی زوج های دو شغلی بر کیفیت زندگی روابط زناشویی و رضایت
از زندگی خانوادگی و باالخره بر هویت زن و شوهر چیست به طور کلی کیفیت زندگی زوج
های هر دو شاغل کامال باالست چرا که کیفیت زندگی کارکرد نقش هایی است که زن یا
مرد ایفا می کنند مانند خود والد ،کارگر یا کارمند و همسر و رضایت تجربه شده از سوی زن
یا شوهر یعنی رضایت شغلی ،رضایت زناشویی ،رضایت شخصی و رضایت خانوادگی کیفیت
زندگی در زوج های هر دو شاغل به دلیل وضعیت مالی ناشی از دو درآمد برای زن و شوهر
هر دو باال و مطلوب است از نظر زن اشتغال نیازهای بسیاری را برآورده می سازد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به منابع تعارض و استرس در زندگی زن و شوهر اشاره
کرد و گفت :تعارض ها می توانند شامل تنیدگی های شغلی ،بار کاری زیاد ،تعارض نقش و
نیز مشکالت مربوط به مراقبت از کودک نگهداری از بزرگساالن و مسائل مربوط به تعادل
میان شغل خانواده و نیازهای شخصی می شود در نهایت فشارهای روانی دارد.
دربندی تصریح کرد :کیفیت واگیر است و به جنبه های دیگر زندگی فرد نیز سرایت می
کند تعارض های کاری و خانوادگی هنگامی به وجود می آید که فشارهای مربوط به نقش
و انتظارات در کار و خانواده ناهمساز باشند مانند زمانی که شرکت در یک نقش مشارکت در
نقش دیگر را غیر ممکن می سازد.
وی با بیان اینکه راه حل مشکالت و چالش ها سخت نیست ،یادآور شد :انصاف در روابط زن
و شوهری یعنی تعادل مشاهده شود در طول زمان میان نیازها و هدف های فردی ،زوجی و
خانوادگی و احساس رابطه ای منصفانه میان زن و شوهر منصف بودن به معنای مساوی بودن
نیست و از طریق تقسیم مساوی مسؤلیت ها به دست نمی آید منصف بودن زمانی معنادار که
زوج در جهت هدفی مشترک تالش کنند در روابط زن و شوهر هر دو شاغل عوامل استرس
زای زیاد دیگری وجود دارند که بیان آن ها در این مبحث امکان پذیر نیست البته شناخت آن
ها و حل مداوم آن ها برای داشتن زندگی موفق ضروری است.

خوراکیهایی که کودکان را باهوش می کند
محققان دریافتند که مصرف برخی مواد غذایی در عملکرد بهتر کودکان در دوران تحصیل
تاثیر گذار بوده و از ابتال به آلزایمر پیشگیری می کنند.
خوراکیهایی که کودکان را باهوش می کندبه گزارش خبرداغ،کارشناسان کودکان و
بزرگساالن را تشویق میکنند که مصرف غذاهای حاوی لوتئین را برای بهبود قدرت عملکرد
مغز افزایش دهند .غذاهای حاوی لوتئین میتواند عملکرد کودک را در مدرسه بهبود بخشد
که این ماده در رنگدانه سبزیجات برگ سبز ،زرده تخم مرغ ،کیوی و کلم بروکلی یافت
میشود.
یک مطالعه جدید نشان میدهد ،کودکان صرف نظر از  IQیا علل شخصیتی با مصرف
بروکلی عملکرد تحصیلی بهتری داشتند و امتحانها را با نمرات بهتری گذارنده اند.عالوه
بر بهبود عملکرد مغز مصرف غذاهای حاوی لوتئین برای سالمت چشمها نیز مفید است
و در درمان بیمارانی که در خطر از دست دادن بینایی هستند تاثیر مثبت ویژهای دارد .در
مطالعه انجام شده محققان ابتدا فعالیت مغز ،چشم و سطح لوتئین را در  ۵۰کودک  ۸تا ۱۰
ساله اندازه گیری کردند و از آنها خواسته شد تا یک فعالیت شناختی انجام دهند .در نتیجه
تحقیقات دیده شد که کودکان با سطح باالی لوتئین عملکرد چشمی بهتری دارند و در انجام
کار شناختی نیاز به دقت کمتری داشتند.
مظالعهای نیز در کودکان هشت و نه ساله انجام شد و تناسب اندام ،IQ ،وضعیت اجتماعی،

اقتصادی ،شاخص توده بدنی و میزان لوتئین در بدن کودکان مورد بررسی قرار گرفت.
استاد محقق ،نعمان خان سرپرست این کار تحقیقاتی گفت :در مطالعات خود دریافتیم اگر
سطح لوتئین کاهش پیداکند توانایی مغزی یک کودک کمتر میشود.
وی افزود :در ایاالت متحده و بسیاری از نقاط جهان ،کودکان و بزرگساالن اغلب هر روز میوه
و سبزیجات استفاده نمیکنند ،محققان اغلب بر چگونگی تاثیر رژیم غذایی در چاقی کودکان
تأکید میکنند ،اما کمتر مطالعهای صورت گرفته که تاثیر رژیم غذایی در موفقیت تحصیلی
کودک را مورد بررسی قرار دهد.
به گزارش میزان ،عالوه بر این در مطالعه نشان داده شده که لوتئین در عملکرد مغز افراد در
سنین بزرگسالی نیز موثر بوده و افرادی که سطح لوتئین در بدن آنها باالتر است قادر به
یادگیری مهارتها و اطالعاتی هستند که چند سال پیش یاد گرفته اند.
ترکیب موجود در سبزیجات برگ سبز به افزایش «هوش کریستالی» (هوش کریستالی نوع
دیگری از هوش است که هدف آن سنجش توانایی انسانها در بکارگیری دانشهای قبلی
است) کمک میکند.
محققان آمریکایی اظهار کردند که نتیجه این مطالعه نشان دهنده تاثیر مثبت این ماد غذایی
در پیشگیری از ابتال به آلزایمر است.
***

سنجش قند خون و فشار خون
کارگران کارخانه سیمان توسط شبکه
بهداشت و درمان سیروان

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان سیروان گفت :واحدهای بهداشت
حرفه ای و مبارزه با بیماری های این شبکه جمع کثیری از کارگران وکارکنان
کارخانه سیمان ایالم را بصورت رایگان مورد سنجش قند خون و فشار خون
قرار داد.
به گزارش خبرنگار وب دا ،دکتر امین فالحی در این رابطه ادامه داد :این
خدمات به منظور ارتقاء سالمت کارگران و نیز شناسایی کارگران در معرض
بیماری های غیر واگیر بصورت رایگان مورد سنجش قرار گرفتند.
وی خاطرنشان کرد :از بین افراد مورد سنجش قرار گرفته تعدادی کارگر در
معرض ابتالء به بیماری های غیرواگیر شناسایی شده و آموزش و توصیه های
الزم در جهت پیگیری و مداوای آنان توسط نیروهای بهداشت حرفه ای و
مبارزه با بیماری های این شبکه انجام شد.
مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان سیروان یادآوری کرد :با توجه به
شیوع بیماری سیلیکوزیس در بین کارگران این کارخانه واحد بهداشت حرفه
ای کالس آموزشی به همراه توزیع پمفلت در جهت ارتقاء آگاهی و توانمندی
کارگران برگزار نموده و در خصوص لزوم استفاده همیشگی از وسایل حفاظت
فردی و رعایت نکات بهداشتی از آنان خواسته شد که نسبت به انجام معاینات
دوره ای سالیانه جدیت نشان داده و به این شکل سالمت خویش را تضمین
نمایند.

کمیته شهرستانی ایدز در شبکه بهداشت و درمان دره
شهر برگزار گردید

کمیته شهرستانی ایدز در شبکه بهداشت و درمان دره شهر با حضور معاون
بهداشتی شبکه ،مسول واحد مبارزه بابیماریهای واگیر ،نمایندگان ادارات،
زندان ،جمعیت هالل احمر ،ورزش و جوانان ،نیروی انتظامی ،آموزش و
پرورش ،مسوول واحد بهداشت و روان شبکه ،کارشناسان آموزشگاه بهورزی
شبکه و برخی از کارشناسان ستادی مرکز بهداشت برگزار گردید
به گزارش خبرنگار وب دا ،کارشناس مسوول مبارزه با بیماریهای واگیر
شهرستان ضمن خیر مقدم به حاضرین و تشریح مطالبی در خصوص بیماری
ایدز ،نشانه ها و عالیم ،راههای انتقال  ،کنترل و پیشگیری گفت :همه ادارت
و نهادهای شهرستانی در خصوص برنامه ایدز با این شبکه همکاری الزم را
داشته باشند تا در راستای کنترل و پیشگیری از این بیماری بتوانیم گام برداریم.
مهندس علی علیشایی درخصوص همکاری ادارت ونهادهای مرتبط گفت:
اداره بهزیستی در خصوص انجام تست سریع جهت مراکز ترک اعتیاد ،سازمان
هالل اهمردرخصوص معرفی نیروهای داوطلب را جهت اموزش ایدز ،اداره
ورزش و جوانان درخصوص تدوین برنامه های آموزشی وآموزش به دانش
آموزان و والدین آنها ،نیروی انتظامی و اداره مبارزه با مواد مخدر در خصوص
بیماریابی و معرفی افراد معتاد و مشکوک جهت انجام تست سریع ایدز همکاری
الزم را با کارشناسان بهداشتی مرکز بهداشت داشته باشند .
در پایان ضمن قول مساعدت و همکاری ادارات با شبکه بهداشت و درمان
دره شهردر خصوص اجرایی شدن برنامه ها بین اعضا ء حاضر درجلسه بحث
و تبادل نظر صورت گرفت.
***

كارگاه حمایت های روانی  -اجتماعی در بالیا در
مرکز بهداشت استان ایالم برگزار گردید

كارگاه حمایت های روانی  -اجتماعی در بالیا با حضور معاون فنی مرکز
بهداشت استان ایالم،کارشناسان ستادی وشهرستانی ومدیران بهورزی شبکه
های تابعه در سالن کنفرانس مرکز بهداشت استان ایالم برگزار گردید.
به گزارش خبرنگار وب دا ،معاون فنی مرکزبهداشت استان در ابتدای جلسه
ضمن خیر مقدم به مدعوین گفت :ایران جزء  10کشور بالخیز دنیاست و پس
از هر بال ،مانند زلزله ،سیل و  ..عوارضی مانند تخریب واحدهای مسکونی،
تجاری ،اداری ،فوت ،آسیب های جسمانی و همچنین عوارض روحی روانی
بوجود می آید.
مهندس امین کریمی افزود :با حضور مسئولین و مردم در مدت کوتاهی اجساد
دفن  ،مجروحین درمان و ساختمان ها بازسازی می شوند  ،ولی عوارض روانی
ناشی از حادثه  ،مانند استرس های پس از سانحه ( ، ) PTSDافسردگی
اساسی و  ...مدت ها پابرجا می ماند .
وی در ادامه بیان داشت :وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی برنامه های
کاربردی مناسبی جهت کاهش عوارض روانی در دست اجرا دارد که با تشکیل
تیم های حمایت های روانی -اجتماعی در بالیا انجام می گیرد .
معاون فنی مرکز بهداشت استان ایالم اضافه کرد :در این راستا تمامی افراد
مؤثر در کمک رسانی از جمله مدیران اجرایی  ،مدیران بهداشتی  ،پزشکان ،
روانپزشکان  ،کاردانان ،کارشناسان  ،بهورزان و پرسنل اورژانس بایستی از قبل
آموزش های الزم را دیده باشند.در ادامه کارگاه توسط کارشناسان ستادی
استان پیرامون مفاهیم مربوط به سالمت روان در بالیا  ،وظایف روانشناس در
مناطق حادثه دیده  ،مراقبت از خود به عنوان یک امدادرسان در حوادث و بالیا
و  ...آموزشهای الزم ارائه شد.

