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عضو هیات علمی دانشگاه بهعنوان پژوهشگر برتر
گروه معارف دانشگاههای کشور انتخاب شد
دکتر رحمتاله موسوی مقدم ،مدیر گروه معارف این دانشگاه در
بین دانشگاههای تابعه وزارت بهداشت ،وزارت علوم ،غیر انتفاعی
و فرهنگیان ،موفق به کسب عنوان پژوهشگر برتر کشوری شد.
به گزارش خبرنگار وب دا ،دکتر رحمت اله موسوی مقدم در
این باره گفت :از سال  ۹۳تاکنون رویکرد دفتر نهاد رهبری در
کشور ،تکیه بر پژوهش و انجام طرحهای تحقیقاتی است و در
راستای تبیین جایگاه پژوهش و اهمیت آن در گروههای معارف
کشور ،این گروهها تقویت شدهاند و این مهم در قالب برگزاری
کارگاههایی در زمینه توانمند سازی اساتید گروه معارف کشوردر
زمینه مهارت پژوهش میسر شده است.
مشارالیه صاحب چهار کتاب با عنوان های «مهارتهای گفتمان
دینی»« ،انسان شناسی از دیدگاه امام خمینی»« ،نقش معنویت
در مسائل روانشناسی» و «معنا درمانی مذهب و رهیافتهای
روانشناسی» به زیور طبع آراسته است.

خبر

برگزاری کارگاه آموزشی عوامل
زیان آور شیمیایی محیط کار در
مرکز بهداشت استان
کارگاه آموزشی دو روزه عوامل زیان آور شیمیایی با
حضور معاون فنی مرکز بهداشت استان ایالم جهت
تمامی کارشناسان بهداشت حرفه ای شبکه های
بهداشت و درمان ،بیمارستان ها و کارشناسان بهداشت
حرفه ای شرکتهای ارائه دهنده خدمات بهداشت حرفه
ای برگزار گردید.
به گزارش خبرنگار وب دا ،معاون فنی مرکز بهداشت
استان ایالم در این کارگاه اظهار کرد :در دنیاي امروز
حوادث بعنوان یکی از مهمترین ریسک فاکتورهاي
اقتصادي ،سالمتی ،اجتماعی و حتی سیاسی محسوب
می شود .
مهندس کریمی ادامه داد :عوامل شیمیایی در محیط
کار در برگیرندۀ تمام مواد اولیه  ،مواد خام  ،مواد واسطه
و فرآورده های اصلی که در صنعت بکار می روند یا
تولید می شوند  ،می باشند .هر یک از این مواد دارای
خطرات و زیانهای مختص به خود است که در صورت
تماس فرد با آن رخ می نمایند .
در این کارگاه دو روزه که در راستای اجرای برنامه
های وزارت متبوع است ،روشهای مشاهده ای شناسایی
عوامل شیمیایی زیان آور توسط بازرسان بدون توجه
به تجهیزات و بر اساس نظریه کارشناسی ،تجهیزات
نمونه برداری از آالینده های محیط کار و روشهای نوین
نمونه برداری و گزارش نویسی برای حاضرین در جلسه
تشریح گردید.
***

برگزاری کارگاه آموزشی در رابطه با
بسیج ملی کاهش مصرف قند ،نمک و
چربی در سیروان

به مناسبت بسیج ملی کاهش مصرف قند ،نمک و چربی
واحدهای مبارزه با بیماری ها ،تغذیه و سالمت نوجوانان
و مدارس شبکه بهداشت و درمان شهرستان سیروان
در مدرسه پروین اعتصامی اقدام به برگزاری کارگاه
آموزشی جهت والدین و مربیان نمودند.
به گزارش خبرنگار وب دا ،در این کارگاه آموزشی
کارشناس مسئول واحد تغذیه در رابطه با اهمیت
موضوع و ضرورت توجه به آن اظهار کرد :امروزه با توجه
به شیوع باالی بیماری های قلبی و عروقی و پرفشاری
خون مصرف زیاد نمک به عنوان یکی از مهم ترین
عوامل خطر در بروز این بیماری ها شناخته شده است.
خانم صیدزاده افزود :افزایش مصرف روغن و چربی
بویژه چربی های اشباع  ،نمک  ،قند و شکر از طریق
مصرف بی رویه فست فودها و غذاهای چرب و سرخ
شده و شیرینی جات موجب افزایش بیماریهای قلبی،
عروقی ،برخی سرطان ها و دیابت شده است.
وی همچنین در رابطه با اهمیت مصرف مکمل داروها
مانند ویتامین  Dمطالبی ارائه نمود و در ادامه این
برنامه توسط واحد مبارزه با بیماری های شبکه بهداشت
و درمان شهرستان سیروان ،فشارخون و قند خون کلیه
حاضرین کنترل و ثبت قرص ویتامین  Dدر بین آنان
توزیع گردید.

درخشش مدیریت نظارت بر مواد
غذائی،آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی
ایالم در همایش مدیران غذا در چابهار
مدیریت نظارت بر مواد غذائی،آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی معاونت
غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایالم در همایش مدیران غذا در
چابهار از مدیریت های موفق در این عرصه معرفی شد.
به گزارش خبرنگار وب دا ،سیزدهمین گردهمائی مدیران نظارت
بر مواد خوراکی ،آشامیدنی  ،آرایشی و بهداشتی سراسر کشور ،با
حضور رئیس سازمان غذا و دارو و مدیرکل نظارت بر مواد خوراکی،
آرایشی و بهداشتی در هشتم و نهم دیماه  1395در چابهار برگزار
گردید.
در این همایش مدیریت نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی دانشگاه
علوم پزشکی ایالم به عنوان یکی ازمدیریت های موفق در ارتقای
سیاستهای غذائی کشور شناخته شد و مهندس نوریه رستمی به
عنوان مدیر برتر فرهنگی در برگزاری شایسته ویژه برنامه های روز
جهانی غذا برگزیده وازرئیس سازمان غذا ودارو تقدیرنامه دریافت
کرد.

برگزاری کارگاه آموزشی پیشگیری از ایدز
در شبکه بهداشت و درمان شهرستان بدره

کارگاه آموزشی پیشگیری از ایدز با حضور بهورزان ،کاردانان وکارشناسان
بهداشتی در شبکه بهداشت و درمان شهرستان بدره برگزار گردید .
به گزارش خبرنگار وب دا ،در این کارگاه کارشناس مسئول مبارزه با
بیماری های شبکه بهداشت و درمان شهرستان بدره با بررسی وضعیت و
تاریخچه بیماری ایدز در ایران و جهان بیان کرد :تماس جنسی ،تماس
با خون آلوده (استفاده مشترک از سرنگ و سوزن بویژه در بین معتادان)،
سرایت از مادر به کودک از جمله راه های اصلی انتقال ویروس ایدز به
افراد است.
رحمان کاظمی با بیان برخی تصورات اشتباه در خصوص راه های انتقال
بیماری ایدز اظهار کرد :بیماری ایدز به هیچ وجه از طریق دست دادن،
بغل گرفتن ،بوسيدن ،مواد غذايي و ظروف غذاخوري ،عطسه ،سرفه،
گوشي تلفن ،لباس ،استخر شنا ،توالت و حشرات به افراد منتقل نمی
شود.
وی با تاکید بر اینکه جداسازي و قرنطينه كردن آلوده شدگان كمكي
به امر پيشگيري از انتشار بيماري نمی کند ،اضافه کرد :افراد آلوده به
HIVمي توانند با یادگیری آموزشهای جزئی در كنار اعضاء خانواده
خود به زندگي عادي ادامه دهند و با اشاره به مراحل پیشرفت بیماری و
نحوه تشخیص آن افزود :ممکن است ویروس ایدز در بدن باشد ولی فرد
مبتال از نظر سالمتی کام ً
ال سالم به نظر برسد بنابراین تنها راه مطمئن
تشخيص آلودگی و يا عدم آلودگی به ويروس انجام آزمايش خون در
آزمايشگاه است ،از زمان ورود ويروس به بدن انسان تا زمانی که آزمایش
فرد مثبت شود ،فاصله زمانی بين دو هفته تا شش ماه طول می کشد.
وی با بیان اینکه ترس از آسیب های روانی – اجتماعی به خصوص
اعتیاد و بی بند و باری ،یکی از نگرانی های اساسی خانواده های ایرانی
است ،افزود :ساختار خانواده و نحوه ی تعامل اعضای خانواده با یکدیگر
نقش مهمی در مدیریت این بحران ها و پیشگیری از وقوع خطرهای
رفتاری مرتبط با ایدز چه در سنین کودکی و چه در سنین نوجوانی
دارد .
کارشناس مسئول مبارزه با بیماری های شبکه بهداشت و درمان
شهرستان بدره با اشاره به عوامل خطر ساز آسیب های روانی اجتماعی
برای فرزندان تاکید کرد :روابط خانوادگی را گرم تر ،اختالفات خانوادگی
را کمتر ،ارتباط با فرزندان را بیشتر کنید زیرا داشتن رابطه صميمي و پر
محبت با فرزندان توأم با انضباط در پيشگيري از رفتارهاي پرخطر منجر
شونده به ايدز بسيار موثر است.

قابلیت یکپارچه سازی اطالعات تصاویر در بیمارستان
های ایالم برای اولین بار در کشور راه اندازی شد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایالم گفت :برای اولین بار در کشور،
قابلیت یکپارچه سازی اطالعات تصاویر در بیمارستان های امام
خمینی(ره) و شهید مصطفی خمینی ایالم راه اندازی شد.
به گزارش خبرنگار وب دا ،دکتر علی دل پیشه در این رابطه اظهار
کرد :قابلیت های جدید نرم افزار  PACSدر بیمارستان های امام
خمینی (ره) و شهید مصطفی جهت خدمت رسانی به همشهریان
گرامی یکی از اقدامات شایسته به مردم دانشگاه است.
وی در ادامه به بیان قابلیت های این سامانه اشاره کرد و گفت:
قابلیت یکپارچه سازی اطالعات تصاویر بیماران بیمارستان امام
خمینی (ره) و مصطفی به عنوان یکی از این قابلیت هاست که
چنانچه بیمار در یک بیمارستان با  IDمشخص مثال کد ملی
پذیرش شده و عکس بگیرد و در بیمارستان دیگر نیز با همان ID
از قبل تصویری داشته ،امکان مشاهده تصاویر بیمار در بیمارستان
دوم از بیمارستان اول فراهم می باشد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایالم تصریح کرد :ماژول  Uliteدر

سامانه پکس بیمارستان های امام خمینی(ره) و مصطفی خمینی
ایالم نیز نصب و راه ندازی شد و این امکان برای کاربران این مراکز
فراهم گردید تا با استفاده از این ماژول ،امکان رویت تصاویر بر روی
هر دستگاه هوشمند (کامپیوتر معمولی ،تبلت و موبایل با سیستم
عامل  iosو یا اندروید ،مک بوک ،آیپد و  )...از هر سیستم عامل و
هر مرورگر اینترنتی و بدون نیاز به هیچ تنظیم و نصب ،با سرعت
بسیار مناسب و دسترسی به مجموعه کامل ابزار مشاهده تصاویر
فراهم شود.
وی ادامه داد :با استفاده از این قابلیت پزشکان می توانند در هر
نقطه ای از سراسر دنیا که اینترنت در اختیار داشته باشند به
تصاویر بیماران دسترسی داشته و نظرات خود را به تیم های
مرتبط پزشکی اعالم نمایند که در حال حاضر دانشگاه شیراز،
بیمارستان مهراد تهران ،بیمارستان های الله و اتیه تهران درحال
حاضر از این ماژول استفاده می کنند.
دکتر دل پیشه با بیان اینکه قابلیت گزارش نویسی یکی از اقدامات
خاص این نرم افزار جدید است ،ابراز داشت :متاسفانه تاکنون
گزارشات بیماران که بسیار مهم هستند ،به صورت دستی روی
یک فایل کاغذی پرینت و به بیمارداده شده که درصورت گم
شدن ،دیگر گزارشی در کار نبوده است.گزارشات در حال حاضر در
هر دو بیمارستان در سامانه پکس به صورت الکترونیکی ،آرشیو و
مانند عکس های بیمار نگهداری می شوند .ضمناً امکان جستجو
در متن گزارش وجود دارد.
وی در ادامه این بحث گفت :همچنین گزارش از راه دور و ایجاد
الگوهای پرینت با استفاده از لوگوی بیمارستان و مهر و امضای
پزشک درحال حاضر در سامانه طراحی و در اختیار بیمارستان
های امام خمینی(ره) و مصطفی خمینی ایالم قرارگرفته است.
دانشگاه شیراز بیمارستان خاتم االنبیا تهران بیمارستان قائم کرج
بیمارستان مسیح دانشوری تهران درحال حاضر ازاین ماژول
استفاده می کنند.

برگزاری جلسه شورای سالمت و امنیت
غذایی در شهرستان ایوان
جلسه فصلی کارگروه سالمت و امنیت مواد غذایی شهرستان
ایوان با حضور مسئوالن و نمایندگان ادارات مختلف شهرستان در
محل فرمانداری تشکیل گردید .
به گزارش خبرنگار وب دا ،در این جلسه ابتدا معاون فرماندار
شهرستان ایوان در خصوص اهمیت سالمت مواد غذایی و نقش
آن در سالمت جامعه گفت  :بهداشت و سالمت مواد غذایی از
شاخص های توسعه جامعه و ارتقاء وضعیت زندگی مردم می
باشد و با توجه به پیچیدگی های زندگی امروزی به حد مطلوب
رساندن سالمت مواد غذایی در محل های تهیه ،تولید ،فراوری و
عرضه ،کمک مستقیم به سالمت جامعه است و از ارزش و اهمیت
زیادی برخوردار می باشد .
عبدالرضا مهدیان از دستگاههای ناظر بر تهیه و عرضه مواد
غذایی خواست  ،با حساسیت و دقت نظر بیشتری بر رعایت اصول
بهداشتی در این مراکز نظارت کنند .
در ادامه آخرین وضعیت بهداشتی شهرستان از سوی شبکه
بهداشت و درمان تشریح شد و اعضاء کارگروه نقطه نظرات خود را
در رابطه با مواردی مانند ،نظارت بیشتر بر قصابیها ،فروشگاههای
تولید و عرضه مواد غذایی و...بیان کردند.
***

اختصاص  95میلیون ریال اعتبار برای
تجهیز آزمایشگاه آب آشامیدنی در
شهرستان دره شهر
سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان دره شهر گفت:
آزمایشگاه بررسی آب آشامیدنی و مصرف این شهرستان با
اختصاص اعتباری بالغ بر  95میلیون ریال بهسازی و تجهیز
گردید.
به گزارش خبرنگار وب دا ،دکتر ایوب باالوندی در این رابطه
ابراز داشت :باتوجه به مهم بودن انجام این آزمایش ها و کنترل
موارد بهداشتی و میکروبی مربوط به آب آشامیدنی و نان مصرفی
شهرستان دره شهر ،آزمایشگاه مستقر در ساختمان مرکز بهداشت
شهرستان بهسازی و تجهیز شد.
وی ادامه داد :همه نمونه های گرفته شده ازآب ومواد غذایی ،توسط
کارشناس آزمایشگاه آب در این آزمایشگاه قابل انجام می باشد.
سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان دره شهر یادآوری
کرد :برای تشخیص جوش شیرین و میزان نمک استفاده شده
درنان ،آزمایش میکروبی آب و مواد غذایی ،آزمایشات تخصصی
توسط کارشناس بهداشت محیط انجام می گیرد.

خبر

تجهیز و راه اندازی یونیت دندانپزشکی
مراکز کهره و صیدنظری از توابع
شهرستان چرداول

با پیگیری ها و تالش مستمر مدیر شبکه بهداشت
و درمان چرداول یونیت دندانپزشکی مراکز کهره و
صیدنظری تجهیز و راه اندازی شد.
به گزارش خبرنگار وب دا ،دکتر امین فالحی در این
رابطه اظهار کرد :بخش دندان پزشکی مراکزبهداشتی
درمانی کهره و صیدنظری به منظور ارائه خدمات در
حوزه دهان و دندان که ازمطالبات بحق مردم شریف
منطقه بوده به بهره برداری رسید.
وی ابراز کرد :برای راه اندازی واحد دندان پزشکی
در مرکز کهره بالغ بر 600میلیون ریال هزینه گردید
که در این راستا دستگاههای یونیت دندان پزشکی،
رادیوگرافی دندان و کلیه تجهیزات و وسایل موردنیاز
دندانپزشکی خریداری شده است.
مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان چرداول
تصریح کرد :این واحد با حضور دکتر کرجالیان و با
ارائه خدماتی از جمالت عصب کشی،جرم گیری ،بروساژ
،ترمیم ،پالپوتومی،فیشور سیالنت،کشیدن و فلوراید
تراپی برای اولین بار به مردم منطقه هلیالن خدمت
رسانی می کند.
در بخش دیگری از مراسم بهره برداری از این یونیت
دندانپزشکی ،فرماندار شهرستان چرداول دکتر یگانه و
مدیر شبکه بهداشت و درمان چرداول دکتر فالحی از
مرکز دندانپزشکی صیدنظری بازدید نموده و به صورت
چهره به چهره با بیماران حاضر در مرکز در خصوص
خدمات جدید و نحوه ی ارائه خدمات به گفتگو
پرداختند.
گفتنی است واحد دندانپزشکی صیدنظری از روز
چهارشنبه با حضور دکتر قربانی و بهداشتکار دهان و
دندان شروع به کار نمود.

