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وزارت بهداشت در میان وزارتخانه های کشور از نظر اجرای برنامه عملیاتی سرآمدکشور است

قائم مقام رییس دانشگاه در برنامه ریزی و مدیر پایش
برنامه عملیاتی دانشگاه علوم پزشکی ایالم گفت :با

زحمات و تالش های دست اندرکاران برنامه عملیاتی در
وزارت بهداشت ،این وزارتخانه در حوزه برنامه ریزی سرآمد
وزارتخانه های کشور است.
به گزارش خبرنگار وب دا ،دکتر جمیل صادقی فر در این
رابطه اظهار کرد :برنامه عملیاتی از برنامه های جدی در
کشور است که تمامی وزاتخانه های کشور مکلف به اجرای
آن هستند که در میان آنها وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی از نظر اجرای برنامه سرآمد است.
وی اضافه کرد برای اجرای مطلوب برنامه عملیاتی در
دانشگاه علوم پزشکی ایالم برنامه های متعددی در دستور
کار قرار دارد و مسئولین پایش معاونتهای مختلف این
دانشگاه و زیر مجموعه های آنها هم اکنون با جدیت و
همت مضاعف در حال فعالیت هستند.
قائم مقام پایش برنامه عملیاتی دانشگاه علوم پزشکی
ایالم به وضعیت و جایگاه دانشگاه علوم پزشکی ایالم در
وزارت بهداشت اشاره و اضافه کرد :بر اساس رتبه بندی

انجام شده توسط وزارت بهداشت معاونت غذاو دارو دانشگاه
رتبه نخست را درکشور به خود اختصاص داده است و هم
چنین معاونتهای بهداشتی و حوزه های پرستاری ،بازرسی و
فناوری اطالعات دانشگاه باالی  ۹۵درصد امتیازات سامانه
را کسب کردند و بقیه واحدهای دانشگاه نیز روند مطلوب و
رو به رشدی داشتند.
دکتر جمیل صادقی فر اضافه کرد ویژگی عمده برنامه
عملیاتی اصالح رفتارهای کاری مسئولین واحدهای مختلف
است و به طور کلی نظام برنامه ریزی عملیاتی ،برنامه ایی
مطلوب و مناسب است که همه ی مسئولین دانشگاه باید
نسبت به آن اهتمام ورزند.
وی ضمن تقدیر از مسئولین و دست اندرکاران پایش معاونتها
و حوزه های عملکردی دانشگاه ،خواستار مستندسازی به
موقع فعالیتهای واقدامات و درج آن ها در سامانه پایش
توسط مسئولین پایش حوزه های مختلف دانشگاه شد.
***

بازدید گشت های مشترک دامپزشکی و مرکز بهداشت از واحدهای عرضه کننده لبنیات
سنتی در ایالم
کارشناس مسئول واحد بهداشت محیط مرکز بهداشت
شهرستان ایالم گفت :در ماه مبارک رمضان ،گشت های
مشترک دامپزشکی و مرکز بهداشت از واحدهای عرضه
کننده لبنیات سنتی در ایالم بازدید نمودند.
به گزارش خبرنگار وب دا ،مهندس عبدالرضا عزیزی در این
رابطه اظهار کرد :در جهت تامین سالمت مردم و جلوگیری
از عرضه مواد غذایی غیربهداشتی در سطح شهر ایالم ،از ۵
واحد عرضه کننده لبنیات سنتی توسط گشت های مشترک
دامپزشکی و مرکز بهداشت بازدید به عمل آمده است.
وی ادامه داد :همچنین با توجه به تماس مردم با بازرسان
بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان ایالم مبنی بر وجود
پنبه در حلیم ،با بازدید از این اماکن حلیم فروشی سطح شهر،
طی سه مرحله بیش از ۵۰کیلو حلیم مانده معدوم گردید

برگزاری مراسم معنوی و پر فیض
لیالی قدر در دانشگاه علوم پزشکی ایالم

به همت معاونت فرهنگی دانشجویی و نهاد
رهبری دانشگاه ،مراسم معنوی و پر فیض
لیالی قدر در میان استقبال دانشگاهیان در
مسجد دانشگاه برگزارشد.
به گزارش خبرنگار وب دا ،معاون فرهنگی
و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایالم در
این رابطه گفت :مراسم معنوی شبهای قدر
با استقبال پر شور دانشجویان در مسجد
دانشگاه برگزارشد که سخنرانی مذهبی
با موضوع فضائل شبهای قدر و کرامات
اخالقی و معنوی موالی متقیان برای

شرکت کنندگان برگزارشد.
دکتر جمیل صادقی فر اضافه کرد :شب
های قدر فرصتی برای خود شناسی و
خداشناسی و اتصال به مبداء وجود است و
در این شبها مالئکه میهمان زمینیان می
شوند تا به حرمت ناله های(بک یا اهلل)
انسانها ،برای آنان بهترین آرزوها را تقدیر
کنند.
وی ابراز کرد :در دانشگاه علوم پزشکی
ایالم نیز همچون جای جای کشور بساط
عاشقی شبها قدر برپاست و دانشجویان در
کنار اساتید ،کارکنان و مسئولین در مراسم
های شبهای قدر شرکت کردند.
معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم
پزشکی ایالم اضافه کرد :برگزاری مراسم
سینه زنی و نوحه خوانی ،قرائت قرآن کریم
و برگزاری مراسم پرفیض دعای جوشن
کبیر از دیگر برنامه های مراسم شبهای قدر
دانشگاه بوده است.

کارگاه آموزشی «تکریم ارباب رجوع و

مدیریت شکایات» در دانشگاه برگزار شد

با هدف آشنایی کارکنان دانشگاه
علوم پزشکی ایالم به ضرورت ،اهمیت
و ابعاد تکریم ارباب رجوع در نظام
اداری ،اولین کارگاه آموزشی «تکریم
ارباب رجوع» در این دانشگاه برگزار
شد.
به گزارش خبرنگار وب دا ،سرپرست
اداره تعالی فرهنگی و فوق برنامه
معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه
علوم پزشکی ایالم گفت :این کارگاه
یک روزه با هدف آشنایی کارکنان
پردیس دانشگاه با اهمیت ،ضرورت و
ابعاد بحث مهم تکریم ارباب رجوع در
نظام اداری برگزارشد.
کیومرث مهدیان اضافه کرد :مدرسی

کارگاه را که با حضور بیش از  ۷۰نفر
از کارکنان واحدهای مختف پردیس
دانشگاه علوم پزشکی ایالم برگزار
شد« ،دکتر جمیل صادقی فر» معاون
فرهنگی و دانشجویی دانشگاه بر عهده
داشت.
وی افزود :در این کارگاه کارکنان
واحدهای مختلف پردیس دانشگاه
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
مشتری و نحوه برخورد با ارباب رجوع
در سیستم اداری آشنا شدند.
کیومرث مهدیان؛ سرپرست اداره
تعالی فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه
تاکید کرد :با برنامه ریزیهای صورت
گرفته از سوی معاونت فرهنگی
و دانشجویی دانشگاه ،این کارگاه
آموزشی برای پرسنل بیمارستانها
و مراکز بهداشتی درمانی و سایر
معاونتهای تابعه دانشگاه برگزار
خواهد شد.

فوقتخصص نوزادان:

اسهال دومین علت مرگ و میر کودکان است
میزان مرگ ساالنه کودکان بر اثر اسهال در
دنیا حدود  700هزار کودک است که آمار
بسیار باالیی است.
به گزارش وبدا ،فرهاد ابوالحسن چوبدار،
فوقتخصص نوزادان در گفتگو با برنامه
فراسو شبکه رادیویی سالمت با بیان اینکه
تقریبا در تمام سال اسهال در این کودکان
دیده میشود ،گفت :ولی در فصل بهار و
تابستان شایع تر است ،چرا که هوا گرم

میشود و بچهها از مدرسه فارغ میشوند
و ارتباطشان با محیطها و افراد مختلف
افزایش پیدا میکند.
وی ادامه داد :تشخیص زودهنگام منجر به
کنترل بهتر این بیماری میشود ،بخصوص
مصرف نوشیدنیها ،آب رسانی به بدن و
تغذیه شیرخواران در دو سال اول زندگی
باعث میشود ،مقاومت بچهها در مقابل
اسهال بیشتر باشد.

و موضوع از طریق نمونه برداری توسط کارشناسان مرکز
بهداشت و معاونت غذا و دارو مورد بررسی قرار گرفته و در
حال پیگیری است.
کارشناس مسئول واحد بهداشت محیط مرکز بهداشت
شهرستان ایالم افزود :تأمین سالمت غذایی شهروندان از
اولویتهای مهم و رسالت اساسی مرکز بهداشت است و این
تکلیف همواره در دستور کار بازرسان بهداشت محیط قرار
دارد.
مهندس عزیزی یادآور شد :شهروندان گرامی در صورت
مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی ،بهمنظور شکایت و اعالم
مشکالت بهداشتی با سامانه مدیریت ارتباط مردمی با شماره
تلفنی  190تماس بگیرند.
***

کارگروه سالمت اداری شهرستان دره شهر با محوریت
بیماری تب کریمه کنگو برگزار شد

پلمپ قصابی های غیر مجاز در روستای مهدی
آباد از توابع شهرستان ایالم

رئیس مرکز بهداشت شهرستان ایالم گفت :با
حکم قضایی و با هماهنگی دستگاه انتظامی
استان ایالم ،قصابی های غیرمجاز روستای
مهدی آباد از توابع شهرستان ایالم پلمپ شدند.
به گزارش خبرنگار وب دا ،دکتر علیرضا شریفی
در این رابطه اظهار کرد :در پی بروز تب کریمه
کنگو در نقاطی ازکشور و نظر به موارد کشتار
غیرمجاز دام روستای مهدی اباد شهرستان
ایالم با شکایت مرکز بهداشت شهرستان و

اداره دامپزشکی و دستور معاون دادستان ،این
قصابی ها پلمپ گردیده است.
وی ادامه داد :اگرچه هیچ موردی از ابتالی
احشام به تب کریمه کنگو در استان ثبت نشده،
اما بایستی با اقدامات پیشگیرانه و اطالع رسانی
به موقع ،تالش می کنیم تا در استان شاهد این
بیماری نباشیم.
رئیس مرکز بهداشت شهرستان ایالم همچنین
از اجرای گشتهای مشترک طرح کنترل
دخانیات و اخطاریه به واحدهای کبابی مهدی
آباد مبنی بر عدم عرضه قلیان و همچنین در
ادامه عدم توجه متصدیان ،با ارجاع پرونده به
دادسرا و دستور قضایی تعداد چهار واحد کبابی
پلمپ شد.
دکتر شریفی به مردم توصیه کرد که گوشت و
فرآورده خام دامی را از مراکز معتبر که مصادیق
بهداشتی را رعایت می کنند ،خریداری و از تهیه
گوشت و هرگونه فرآورده دامی از مراکز غیر
مجاز و حاشیه شهرها جداً خودداری کنند.
***

عضویت  ۱۵درصد دانشجویان دانشگاه در برنامه
های انجمن های علمی

مسئول انجمن های علمی معاون فرهنگی و
دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایالم گفت:
۴۰۰دانشجو که معادل ۱۵درصد دانشجویان
دانشگاه علوم پزشکی ایالم است عضو
انجمن های علمی هستند.
به گزارش خبرنگار وب دا ،احسان عباسی با
اعالم این مطلب اظهار کرد :در راستای تاکید
وزارت بهداشت مبنی بر فعالیت انجمن های
علمی در دانشگاه های علوم پزشکی کشور،
این انجمن ها در دانشگاه نیز در حال فعالیت
هستند.

وی ادامه داد :از مهر  ۹۵تاکنون ۱۰انجمن
علمی در دانشگاه راه اندازی شده است و
دانشجویان دختر و پسر رشته های مختلف
به عضویت آنها درآمده اند.
مسئول انجمن های علمی معاون فرهنگی
و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایالم
اضافه کرد :این انجمن ها شامل انجمن های
علمی ،پزشکی ،مهندسی بهداشت حرفه ایی،
بیولوژی ،بهداشت عمومی ،پرستاری ،مامایی،
اتاق عمل ،هوشبری  ،علوم آزمایشگاهی و
انگل شناسی می باشد که به همت آنها در
سال تحصیلی جاری برنامه های مختلف
علمی و فرهنگی اجرا شده است.
عباسی یادآوری کرد :در سال تحصیلی
جدید برنامه های متعددی برای افزایش
تعداد انجمن های علمی وکمیت و کیفیت
فعالیتهای آنان در دانشگاه در دستور کار قرار
دارد که امیدورایم با حمایت مادی و معنوی
مسئولین دانشگاه این آمار به  ۱۵انجمن
علمی افزایش یابد.

ویزیت رایگان روزهداران در لیالی قدر توسط بسیج
جامعه پزشکی شهرستان دهلران
کارگروه سالمت اداری شهرستان با حضور فرماندار ،بخشدار،سرپرست شبکه بهداشت و
درمان  ،مسولین ادارات و نهادهای شهرستان ،روابط عمومی شبکه و برخی از کارشناسان
ستادی مرکز بهداشت در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد.
به گزارش خبرنگار وب دا ،در این جلسه سرپرست شبکه بهداشت و درمان دره شهر ضمن
خیرمقدم به حاضرین بیان کرد :بیماری تب کریمه کنگو ،یک بیماری خونریزی دهنده می
باشد که داری عالیمی مانند خون درادرار،خونریزی در دست واندامهای تحتانی ،استفراغ
خونی،خلط خونی خونریزی د رحفره شکم و خونریزی از لثه ها می باشد.
دکتر باالوندی گفت :این بیماری مخصوص حیوانات می باشد ولی موارد تک گیر و همه
گیری ناگهانی در انسان هم اتفاق می افتد که خوشبختانه هنوزهیچ گونه موردی از بیماری
تب کریمه کنگو( )CCHFدرشهرستان مشاهده و گزارش نشده است.
وی افزود :هدف از تشکیل این کارگروه پیشگیری و کنترل این بیماری است که همه
دستگاههای اجرایی شهرستان با همکاری و هماهنگی باهم در راستای پیشگیری از این
بیماری و برخورد مناسب با موارد احتمالی امادگی الزم را اشته باشند.
دکتر باالوندی با اشاره به اینکه ناقل بیماری کنه سخت گونه هیالوما می باشد ،افزود :مبارزه
با ناقل بیماری و آموزش به مردم از اولویتهای کاری است .
سرپرست شبکه بهداشت و درمان دره شهر خاطرنشان کرد :برخورد جدی با کشتارهای غیر
مجاز در سطح شهر و روستا و آموزش به مردم درخصوص بیماری می تواند از بروزاحتمالی
این بیماری در شهرستان جلوگیری کند.
دکتر باالوندی در خصوص خرید گوشت سالم اظهار داشت :مردم از گوشت سالم تایید شده و
ممهور به مهر دامپزشکی استفاده کنند و درصورت خرید گوشت  24،ساعت آن را در یخچال
نگهداری کنند و بعد ار آن مصرف کنند.
وی گفت :برنامه ریزی مناسب جهت آموزش بهداشت همگانی به مردم تدوین خواهد
شدودراین خصوص گروههای هدف مانند قصابان،افراد حاضر در کشتارگاه ها ،دامداران،
صنفهای شهرستان و رابطین بهداشتی درشهر و روستا بیشتر آموزش خواهند دید.
دکتر باالوندی در خصوص بیماری وبا ،باتوجه به شروع فصل گرما نیز مطالبی رادر خصوص
راههای پیشگیری و و انتقال این بیماری بیان کرد.
در ادامه فرماندار ،بخشدار ،کارشناسان مبارزه بابیماریهای واگیر ،کارشناسان بهداشت محیط و
برخی از مسئولین ادارات و نهادهای شهرستان حاضر درجلسه مطالبی را راهکارهای پیشگیری
از بیماری تب کریمه کنگو بیان نمودند.
این فوق تخصص کودکان در ادامه بیان
کرد :اخیرا واکسیناسیونی علیه شایعترین
نوع ویروسی اسهال یعنی روتا ویروس
انجام میشود که بشدت مرگ و میر و
اسهال را کاهش داده است .
وی با اشاره به اینکه اسهال عفونی یا
غیرعفونی است ،افزود :اسهال غیرعفونی
معموال اسهال حاد ایجاد نمیکند ،بلکه
اسهال پایدار یا اسهال مزمن ایجاد میکند
و میتواند مربوط به دستگاه ایمنی باشد که
در بیماریهایی مثل بیماریهای التهابی
روده و کولیت ناشی از آلرژی در نوزادان
دیده میشود .ابوالحسن چوبدار ادامه داد:
سمها و توکسینهایی مثل جیوه ،آرسنیک
و سرب که االن در شهرهای آلوده زیاد
است و نیز مس و فلزات سنگین میتوانند
اسهال ایجاد کنند .حشرهکش هم میتواند
این وضعیت را ایجاد کند .اختالالت
عملکردی روده (سندرم روده تحریکپذیر)
نیز اسهال مزمن ایجاد میکند .
وی در خصوص چگونگی ایجاد اسهال
حاد گفت :اسهال حاد معموال به دالیل
عفونی یعنی از طریق میکروب ،ویروس،
انگل یا قارچ بروز میکند .علل ویروسی

اسهال بسیار شایع است .این فوق تخصص
نوزادان در ادامه تاکید کرد :تقریبا بیش
از دو سوم موارد اسهال را علل ویروسی
تشکیل میدهد و در تمام فصول سال نیز
شایع است .این نوع اسهالها میتوانند
باعث کمآبی شدید در اطفال بشوند و در
فصل زمستان هم ممکن است باعث ایجاد
اسهال شوند .
ابوالحسن چوبدار تصریح کرد :این ویروس
به سلولها و آنزیمهایی که هضمکننده
الکتوز است ،حمله میکند و کودک بعد
از بهبود ،شروع به مصرف لبنیات میکند
و دوباره دچار اسهال میشود.وی ادامه
داد :این نوع ویروس میتواند عوارضی
مثل افزایش قندخون ،کم آبی بسیار شدید
و درگیری بقیه اندامهای بدن را ایجاد
کند.این فوق تخصص نوزادان در پایان
اظهارداشت :به همین دلیل ،برای تشخیص
این نوع ویروس در کشورهای پیشرفته
از روش جدیدی استفاده میشود ،به این
ترتیب که یک کیت آزمایشگاهی را در
مدفوع میگذارند و در عرض یک ساعت،
این ویروس را تشخیص میدهند .
***

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان دهلران
گفت :روزهداران دهلرانی در لیالی قدر توسط
اعضای بسیج جامعه پزشکی این شهرستان
مورد ویزیت رایگان قرار گرفتند.

به گزارش خبرنگار وب دا ،دکتر شهریار رسولی
در این رابطه اظهار داشت :در شب های
نوزدهم ،بیست ویکم و بیست و سوم رمضان،
ایستگاه سالمت در محل برگزاری

با برپایی
مراسم معنوی لیالی قدر ،تعداد  150نفر از روزه
داران از خدمات بهداشتی درمانی و خدمات
مشاوره و آموزشی رایگان بهره مند شدند.
وی بابیان این که در این ایستگاه سالمت
پزشک ،پرستار و کارشناسان بهداشت و تغذیه
مستقر بوده اند ،گفت :عالوه بر ویزیت رایگان
خدماتی مانند کنترل قند خون و فشار خون،
مشاوره رایگان همراه با توزیع پمفلتهای
بهداشتی نیز به روزه داران ارائه شد.

از ماساژ «چشم» خودداری کنید /مصرف قطره های
«اشک مصنوعی» با تأیید پزشک

یک فلوشیپ قرنیه گفت :در هنگام عفونت ،از
ماساژ چشم بایستی پرهیز شود و شست و شو
اقدام منطقیترست؛ چون ماساژ ،موجب خراش
قرنیه و ایجاد عوامل میکروبی ثانویه میشود.
به گزارش وبدا ،حسین سیاتیری ،فلوشیپ
قرنیه در گفت و گو با برنامه «فراسو» شبکه
رادیویی سالمت با بیان این مطلب افزود:
عوامل آسیبرسان به سالمت چشم را می توان
در دو دسته عفونی و غیرعفونی بررسی کرد
که باکتریها ،قارچها ،ویروسها جزء عوامل
عفونی و ضربه ،مواد شیمایی اسیدی یا قلیایی
و سوختگی و موارد مشابه در دسته دوم جای
میگیرند.
وی ادامه داد :مواد قلیایی با چشم در صورت
تماس به داخل نسوج چشم نفوذ میکنند؛ در
حالی که مواد اسیدی طی واکنش هایی سد
ایجاد میکنند .بنابراین تماس چشم با عوامل
شیمیایی بازی (قلیاها) نگران کنندهتر است.
این فلوشیپ قرنیه در ادامه تأکید کرد :افرادی
که به اقتضای شغل با برادههای آهن یا آتش
سروکار دارند ،باید از عینکهای محافظ استفاده
کنند و ضروری است به متخصص چشم به طور
مرتب مراجعه نمایند.

وی تصریح کرد :در صورت پاشیدن حاللهای
نفتی و رنگ به داخل چشم ،اولین اقدام ،شست
و شو با آب سالم و بهداشتی است و نیم ساعت
بعد از آن حتم ًا به مرکز درمانی مراجعه شود.
سیاتیری با تأکید بر اینکه ماساژ موجب خراش
قرنیه و ایجاد عوامل میکروبی ثانویه میشود،
گفت :درد ،سوزش ،حساس شدن چشم ،ناتوانی
در باز کردن پلک و ترس از نور ،از نشانههای
عفونت به شمار میآیند که در این موارد ،از
ماساژ چشم بایستی پرهیز شود و شست و شو
اقدام منطقیتر است.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چرا
نباید قطرههای اشک مصنوعی یا نگه دارنده را
زیاد مصرف کرد ،تصریح کرد :در مورد استفاده
از قطرههای اشک مصنوعی یا نگهدارنده
محدودیت هست و نباید بدون حساب و کتاب
داخل چشم ریخته شود.
این فلوشیپ قرنیه در ادامه افزود :در صورت
ورود خرده شیشه به داخل چشم ،بهتر است فرد
به مرکز درمانی مراجعه نماید ،زیرا خارج کردن
شیشه از داخل چشم با چشم غیر مسلح کار
آسانی نیست و ممکن است تالشها بی نتیجه
باشد .در ثانی شیشه یک ماده خنثی است و اگر
وارد چشم شود ،طوری که نتوانیم آن را خارج
کنیم ،نگران کننده است.
وی خشکی چشم را یکی از مشکالت شایع در
میان بانوان دانست و ادامه داد :مسائل محیطی
مث ً
ال کار زیاد با کامپیوتر یا مقدار ناکافی آب
مصرفی  ،در ایجاد خشکی چشم موثر است؛ و
اشک مصنوعی درمان جایگزین برای این گونه
افرادست.
سیاتیری در پاسخ به این سؤال که آیا تغذیه در
بروز خشکی چشم نقش دارد ،اظهارداشت :بله،
برای پیشگیری از خشکی چشم توصیه میشود
افراد مستعد ،از غذاهای آبکی و میوهها استفاده
کنند و مصرف غذاهای حاوی اسیدهای چرب
امگا سه مانند ماهی را مدنظر قرار دهند .

رمضان ،ماه عبادت و بندگی خالق یکتا

رمضان ،ماه عبادت و بندگی و راز و نیاز با معبود جهان است در روایات اسالمی
تاکید شده که در این ماه با توجه و خضوع بیشتر ،نمازها را بجا آورند و از نمازهای
مستحبی در شب و روز غفلت نورزند و بدین ترتیب با یک تمرین یک ماهه همه
مومنین به عبادت خالصتری موفق می شوند و جانها به خدا نزدیک تر می گردد.
رسول خدا صلی اهلل علیه و آله وسلم در این زمینه می فرماید »:و هر کس در
این ماه رمضان نماز مستحبی بجا آورد خداوند ،برائت او را از اتش دوزخ خواهد
نوشت».به تعبیری ماه رمضان یک فرصت طالیی و ظرفیتساز برای انسان
است .ماه رمضان ماهی مبارک و پرفضیلت در میان مسلمانان است .روزهداری در
این ماه از جانب خداوند بر مسلمانان واجب شده است .همچنین قرآن کریم در
این ماه یکباره بر پیامبر(ص) نازل شد .شب قدر در این ماه قرار دارد .واژه رمضان
از ریشه «رمض» و به معنای شدت تابش خورشید بر سنگریزه است.
میگویند چون هنگام نامگذاری ماههای عربی ،این ماه در گرمای تابستان قرار
داشت ،ماه «رمضان» نامیده شد ولی از سوی دیگر« ،رمضان» از اسماء الهی
است .پیامبر اکرم(ص) در خطبه شعبانیه درباره فضیلت و عظمت ماه رمضان
فرموده« :ای بندگان خدا! ماه خدا با برکت و رحمت و آمرزش به سوی شما
رویآورده است؛ ماهی که نزد خداوند بهترین ماههاست؛ روزهایش بهترین روزها،
شبهایش بهترین شبها و ساعاتش بهترین ساعات است.بر مهمانی خداوند
فرا خوانده شدید و از جمله اهل کرامت قرار گرفتید .در این ماه ،نفسهای شما
تسبیح ،خواب شما عبادت ،عملهایتان مقبول و دعاهایتان مستجاب است .پس
با نیتی درست و دلی پاکیزه ،پروردگارتان را بخوانید تا شما را برای روزه داشتن
و تالوت قرآن توفیق دهد .بدبخت کسی است که از آمرزش خدا در این ماه
عظیم محروم شود .با گرسنگی و تشنگی در این ماه ،به یاد گرسنگی و تشنگی
قیامت باشید».
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایالم
***.

کارگروه سالمت و امنیت غذایی با محوریت
تب کریمه کنگو در ایوان برگزار شد

کارگروه سالمت و امنیت غذایی شهرستان ایوان با حضور معاون فرماندار،
دادستان ،مدیر شبکه بهداشت و درمان و مسئولین ادارات شهرستان در محل
سالن اجتماعات فرمانداری ایوان تشکیل گردید.
به گزارش خبرنگار وب دا ،در ابتدای این جلسه مدیر شبکه بهداشت و درمان
ایوان درخصوص بیماری تب کریمه کنگو گفت :این بیماری یک بیماری تب دار
ویروسی خونریزی دهنده میباشد که دارای عالئمی مانند خون در ادرار ،تب،
خون ریزی در دست و اندام های تحتانی ،استفراغ خونی ،خلط خونی ،خونریزی
در حفره شکم و خونریزی از لثه ها می باشد.
دکتر خلیل رستمی ابراز داشت :تمهیدات مناسب در صورت مشاهده موارد
مشکوک در افراد احتمالی اندیشه شده و بررسی کامل مناطق کشتار غیرقانونی
در سطح شهرستان ،برخورد جدی با افراد انجام دهنده این کشتار های غیر مجاز
در سطح شهر و روستا و آموزش به مردم در خصوص بیماری می تواند از بروز
احتمالی این بیماری جلوگیری کند.
در ادامه نیز مظفری کارشناس مسئول بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان
ایوان در خصوص اقدامات ستاد فوریت های سالمت محیط و نظارت بر بهداشت
آب و مواد غذایی از طریق بازدید نظارت و انجام آزمایش های الزم مطالبی را
بیان نمود.
وی افزود :هدف از تشکیل این کار گروه پیشگیری و کنترل بیماری تب کریمه
کنگو است که همه دستگاه های اجرایی شهرستان با همکاری و هماهنگی با هم
در راستای سالمت آب و مواد غذایی و نیز پیشگیری از بیماری های منتقله و
برخورد مناسب با موارد احتمالی آمادگی الزم را داشته باشند.
همچنین در ادامه این جلسه کارشناس مسئول بیماری های واگیر شبکه بهداشت
و درمان ایوان گفت :بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو یا CCHFیک
بیماری مشترک انسان و حیوان بوده و از طریق تماس با خون ،ترشحات دام آلوده
و نیز تماس و له کردن کنه آلوده و عدم رعایت موارد بهداشتی در حین ذبح و
قطعه قطعه کردن گوشت آلوده منتقل می شود.
مهندس علی اکبر یاسمی گفت :موارد تک گیر و همه گیری ناگهانی در انسان
هم اتفاق می افتد که خوشبختانه تاکنون هیچ موردی از بیماری تب کریمه کنگو
در شهرستان ایوان مشاهده و گزارش نشده است.
وی اضافه کرد :سیستم مراقب بیماری های شهرستان و بخش درمان از آمادگی
کامل در صورت مشاهده موارد انسانی جهت اخذ نمونه و اقدامات درمانی و نیز
پیشگیری از طریقه آگاهی و اطالع رسانی به مردم و بخصوص گروه های پرخطر
جامعه دارند و تمهیدات مراقبتی در این خصوص اندیشیده شده است.
وی در خصوص خرید گوشت سالم توسط مردم اظهار داشت :شهروندان از گوشت
سالم تایید شده و ممهور به مهر دامپزشکی استفاده کنند و در صورت خرید گوشت
۲۴ساعت آن را در یخچال و در دمای  ۱تا  ۴زیر صفر نگهداری و بعد از آن
مصرف کنند .همچنین حرارت باالی  ۵۶درجه به مدت  ۳۰دقیقه ویروس را
از بین می برد.
در ادامه این جلسه معاون فرماندار ،مدیر اداره دامپزشکی ،دادستان ،بخشدار
مرکزی و برخی از مسئولین ادارات شهرستان ایوان در خصوص این بیماری و
اقدامات الزم برای پیشگیری از بیماری و آموزش های الزم به قصابان و پرسنل
کشتارگاه مطالبی بیان داشتند.
***.

تشکیل جلسه کارگروه سالمت و امنیت
غذایی در شهرستان دهلران

جلسه کارگروه سالمت وامنیت غذایی شهرستان با موضوع تب کریمه کنگو،
سالک با حضور معاون فرماندار ،مدیر شبکه بهداشت و درمان ،رئیس اداره
دامپزشکی و بخشداران و شهرداران ،نماینده دادگستری ،نماینده فرماندهی
نیروی انتظامی و روسای ادارات شهرستان برگزار گردید.
به گزارش خبرنگار وب دا ،در این جلسه مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان
دهلران ضمن خوش آمدگویی به حاضرین در ارتباط با بیماری تب کریمه کنگو
و راههای مقابله با آن اظهار داشت :با توجه به شیوع بیماری خطرناک تب
خونریزی دهنده کریمه کنگو در کشور ،پیشگیری مهمترین موضوع در ارتباط
با این بیماری است.
دکتر شهریار رسولی تب کریمه کنگو را یک بیماری مشترک بین انسان و دام
بیان کرد و افزود :عامل شیوع این بیماری در دامها کنه است که در زمان گرم
بودن هوا بیشترین فعالیت را دارند ،به همین دلیل تب کریمه هم از اواخر فرودین
ماه تا اوایل پاییز بیشترین میزان شیوع را دارد.
وی تصریح کرد :عامل شیوع این بیماری در دامها کنه است که در زمان گرم
بودن هوا بیشترین فعالیت را دارند ،به همین دلیل تب کریمه هم از اواخر فرودین
ماه تا اوایل پاییز بیشترین میزان شیوع را دارد.
گفتنی است که اعضای این جلسه عالوه بر بیان مطالبی در رابطه با تب خونریزی
دهنده کریمه کنگو ،به بحث و تبادل نظر در خصوص بیماری سالک ،بهداشت
آب ،تولید و عرضه مواد غذایی ،مرغ زنده ،قلیان سراها و همچنین پیگیری
مصوبات قبلی پرداختند.

