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بازدید کارشناسان دفتر سالمت سازمان برنامه و بودجه کشور
از زیرساخت های درمانی ایالم

کارشناسان دفتر سالمت سازمان برنامه و بودجه کشور با
همراهی مدیر پشتیبانی دانشگاه ،روسا و مدیران بیمارستان ها
از زیرساخت های درمانی ایالم بازدید کردند.
به گزارش خبرنگار وب دا ،در جریان این بازدید و در جلسه
ای که به منظور بحث و بررسی بازدیدها در بیمارستان امام
خمینی برگزار شد ،مدیر پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی ایالم
ضمن خیرمقدم به مهمانان اظهار کرد :استان ایالم با دارا بودن
باالترین مرز مشترک با عراق در زمان جنگ تحمیلی ،شاهد
خلق حماسه ها و جانفشانی های بسیاری بوده و در  8سال
دفاع مقدس مردمان این دیار نه تنها سرزمین خود را ترک
نکردند بلکه در کنار زرمندگان به دفاع از کیان و سرزمین خود
پرداختند.
فرمان بیگ محمدی افزود :این استان به واسطه محرومیت های
ناشی از دوران دفاع مقدس و دوری از مرکز هم اکنون نیازمند
توجه ویژه مسئوالن استانی و کشوری در تمامی ابعاد و حوزه ها
خصوصا حوزه سالمت است.
وی خاطرنشان ساخت :خوشبختانه مسئوالن دانشگاه باالترین
دلسوزی ها و تالش ها را برای ارتقاء سطح خدمات حوزه سالمت

به کار بسته اند که موجب رضایت مردم و مسئوالن استانی و
کشوری قرار گرفته اما در کنار این تالش ها باید در سطح کشور
نیز از استان ایالم به خوبی حمایت شود.
مدیر پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی ایالم تصریح کرد :بخش
عمده ای از مردم استان تحت پوشش دستگاهها و نهادهای
حمایتی هستند که نشانگر عمق محرومیت و کم برخورداری
این استان در عرصه پیشرفت و توسعه می باشد.
بیگ محمدی یادآوری کرد :همین بیمارستان امام خمینی ایالم
در زمان جنگ تحمیلی متحمل خسارت های بسیاری شد و
ساختمان و تجهیزات پزشکی آن مورد اصابت مستقیم بمب ها
و راکد های دشمن بعثی قرار گرفتند .امروز الزم است مطابق
این همه محرومیت و جانفشانی مردم در زمان جنگ و امروز ،به
استان توجه بیشتری شود.
در ادامه نیز رییس بیمارستان امام خمینی ایالم ضمن خوش
آمدگویی به بازدیدکنندگان ابراز کرد :بیمارستان امام خمینی
ایالم به واسطه قرار گرفتن بر مسیر تردد زائران و همچنین به
عنوان بیمارستان مرکزی استان نیازمند توجه بیشتری از سوی
استان و کشور است.

دکتر نظری گفت :با توجه حمایت های ویژه ریاست محترم
دانشگاه علوم پزشکی ایالم در سطح وزارت و کشور در راستای
ارتقاء سطح اعتبارات ،امکانات و زیرساخت ها ،در سطح کشور
نیزباید به این نیازها و مشکالت توجه ویژه ای شود.
وی افزود :در برخی از ایام سال از جمله ایام تردد زائران اربعین،
کاروان های راهیان نور ،مسافران نوروزی و مناسبت های ملی
و مذهبی ،جمعیت استان بسیار بیشتر از جمعیت فعلی خواهد
بود بنابراین باید متناسب با این جمعیت نیز خدمات بهداشتی
و درمانی ارتقاء یابد.
دکتر نظری یادآور شد :اگرچه با اجرای طرح تحول نظام
سالمت ،خدمات بهداشتی و درمانی در استان ارتقاء چشمگیری
داشته اما بر اساس نیازها و ضرورت های موجود ،توجه بیشتری
از سوی مسئوالن استانی و کشوری در راه خدمت به مردم
استان انتظار داریم.
در ادامه نیز مدیر بیمارستان امام خمینی ایالم ضمن خیرمقدم
به مهمانان کشوری خاطرنشان کرد :در استان ایالم تخصص،
تجربه ،تفکر و نیروی انسانی در حد ایده آل وجود دارد اما به
واسطه زیرساختها ،امکانات و تجهیزات موجود ،انتظار باالتری
برای خدمت داشت.
سهراب اصحابی افزود :به دلیل وضعیت اقتصادی و میزان
محرومیت استان ،درآمد مردم در سطح پایینی قرار دارد و این
امر باعث می شود که رجوع به بخش دولتی برای دریافت خدمات
بهداشتی و درمانی بسیار بیشتر و باالتر از بخش خصوصی باشد.
وی ادامه داد :در این بیمارستان ماهانه بیش از  2500عمل
جراحی انجام می شود که نشانگر تالش و اهتمام مجموعه
بیمارستان با بضاعت اندک برای خدمت شایسته به مردم و
بیماران است.
مدیر بیمارستان امام خمینی ایالم با بیان اینکه برای ارائه
خدمات به مردم نیازمند حمایت های بودجه ای و زیرساختی
هستیم ،یادآور شد :با تخصیص اعتبارات از سوی سازمان برنامه
و بودجه کشور به دانشگاه علوم پزشکی ،باالترین و شایسته ترین
خدمات به مردم تقدیم خواهیم کرد.
مدیر بودجه دانشگاه نیز به عنوان یکی دیگر از سخنرانان این
جلسه ضمن خیرمقدم به بازدیدکنندگان تصریح کرد :سال
گذشته از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور اعتباری بالغ بر
 12میلیارد ریال به دانشگاه علوم پزشکی ایالم اختصاص داده
شد اما تا پایان سال فقط  1میلیارد و  800میلیون ریال آن
محقق شد.
کرمی ادامه داد :با توجه به تردد میلیونی زائران اربعین حسینی
از استان ایالم ،ارتقاء زیرساخت ها و افزایش میزان امکانات و

برنامه ابتکاری «مدیریت فرآیندهای سازمانی»
در دانشگاه طراحی و مستقر شد

دانشگاه طراحی و مستقر شد.
به گزارش خبرنگار وب دا ،دکتر جمیل صادقی فر
در این رابطه اظهار داشت :معاونت های فرهنگی
دانشجویی و آموزشی دانشگاه در ابتکاری هوشمندانه
نسبت به طراحی و استقرار این رویکرد اقدام نمودند
که در راستای پاسخگو تر نمودن معاونتهای فرهنگی
دانشجویی و آموزشی نسبت به گیرندگان خدمات
دانشجویان ،اساتید و کارکنان می باشد.
وی ادامه داد :مزیت اساسی استقرار این رویکرد شفافیت
بیشتر ارتباطات درون سازمانی در دانشگاه و بهبود
کارایی و اثربخشی سازمان می باشد و این امکان را
فراهم می شود که دانشگاه به صورت هوشمند و منطقی
فرآیندها را پایش و کنترل کند.
وی اضافه کرد :بطور معمول هر سازمانی در بدو تاسیس،
ساختار سازمانی مشخصی را برای بیان ارتباطات عمودی
و شرح وظایفی را برای تمامی واحدها  ،کارکنان و مدیران
تعریف می نماید .این دو سند معموال بصورت مکتوب
در دسترس تمامی اعضاء سازمان قرار دارد تا برمبنای
آن تالش های خود را تنظیم نموده و وظایفشان را به
انجام برسانند .اما عاملی که باعث اثر بخشی و کارآیی در
معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایالم سازمان ها می شود فراتر از صرف دو سند است.
گفت :برنامه ابتکاری «مدیریت فرآیندهای سازمانی» در معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایالم

در ادامه این بحث گفت :ارتباطات سازمانی افقی ،که
محل اصلی اختالف نظرها و تعارض های سازمانی به
شمار می رود  ،متاسفانه مخفی بوده و در هیچ سندی
از مستندات سازمانی تعیین و شفاف نمی گردد.
مزیت اصلی در مفهوم مدیریت فرآیند های سازمانی
وجود دارد ،این است که با شناسایی فرآیند های اصلی،
ارتباطات افقی موجود در سازمان را از حالت ناپیداخارج
کرده ودر عرصه قرار می دهد و از این طریق شفافیت
عملیاتی را هم از جنبه اجرا و هم از جنبه «هماهنگی»
ایجاد نموده و اثر بخشی و کارآیی سازمان را بهبود می
بخشد.
دکتر جمیل صادقی فر به مراحل استقرار رویکرد
مدیریت فرآیندهای سازمانی اشاره و تصریح کرد :در
قالب این رویکرد در ابتدا ماموریت اصلی هر یک از
معاونتهای آموزشی و فرهنگی دانشجویی شناسایی شده
و بر این اساس فرآیند های اصلی تعیین گردید و سپس
با شناسایی فرآیندهای فرعی و برقراری ارتباط بین آنها،
فلوچارت فرآیندهای اصلی ترسیم شد.
وی ابراز امیدواری کرد با استقرار فرآیند مدیریت
سازمانی در دانشگاه در ادامه شاهد پیاده سازی سایر
رویکرد های نوین مدیریتی در دانشگاه باشیم.
***

تجهیزات امری منطقی است لذا باتوجه به این مهم ،باید به
استان ایالم در حوزه سالمت توجه ویژه ای شود.
وی خاطرنشان کرد :این بازدیدها می تواند میزان ظرفیت ،داشته
ها و نقاط ضعف و قوت در حوزه سالمت را نمایان سازد .از این
رو انتقال این آمار و اطالعات و تفسیر و عملیاتی نمودن تصمیم
ها در سطح کالن کشور برای ارائه خدمت به مردم استان موثر
و امیدبخش خوهاد بود.
در ادامه نیز کارشناس دفتر سالمت سازمان برنامه و بودجه
کشور ضمن تقدیر از مهمان نوازی مردم ایالم و قدردانی از
زحمات مجموعه دانشگاه علوم پزشکی اظهار داشت :هدف از
این بازدید ،بررسی میزان پیشرفت پروژه های دانشگاه علوم
پزشکی و خدمات قابل ارائه در بیمارستان ها بوده که بیمارستان
امام خمینی ایالم را به عنوان مهمترین بیمارستان استان به
صورت پایلوت انتخاب کرده ایم.
مهندس هادی کرم زاده ادامه داد :استان ایالم در مقایسه
با دیگر استان های همجوار کم برخوردار است اما نسبت به
گذشته اقدامات ارزشمندی در حوزه سالمت انجام شده که
بسیار رضایت بخش است.
وی ابراز داشت :با توجه به تردد زائران اربعین حسینی از استان
ایالم ،نیاز به توجه ویژه از سوی کشور است و در این راه قطعا
تالش خود را برای رفع نسبی مشکالت در این استان بکار
خواهیم گرفت.
کرم زاده تصریح کرد :با توجه به بازدیدهای انجام شده نیازسنجی
ها صورت گرفته و آنچه که مشخص است ،خدمت ارزشمند
درمانی به مردم استان و رضایتمندی آنان با امکانات و ظرفیت
های موجود است.
وی با بیان اینکه مناطق محروم طبق ماده  37قانون الحاق
برخی مواد به قانون مقررات مالی دولت از یک درصد از مالیات
ارزش افزوده برخوردار خواهند بود ،گفت :این یک درصد مالیات
ارزش افزوده برای توسعه حوزه سالمت با اولویت مناطق کمتر
توسعه یافته اختصاص یافته و هر سال با ابالغیه آن به وزارت
بهداشت برای تکمیل و تجهیز مراکز درمانی توزیع می شود.
کارشناس دفتر سالمت سازمان برنامه و بودجه کشور در پایان
سخنان خود ابراز امیدواری کرد که بتوان از طریق یک درصد
مالیات ارزش افزوده از مراکز درمانی استان ایالم حمایت نمود.
الزم به ذکر است که کارشناسان دفتر سالمت سازمان برنامه
و بودجه کشور از مراحل پیشرفت بیمارستان  374تختخوابی،
بیمارستان تک تخصصی آیت اله طالقانی و همچنین تمامی
بخش های درمانی بیمارستان امام خمینی ایالم بازدید نمودند.

مطلب علمی

احساس سیری زودرس،
عارضه دیابت نوع 2

عضو هیئت علمی دانشگاه و
پزشک متخصص غدد گفت:
مشکالت گوارشی از جمله
عوارض دیابت است و به دلیل
آن که حرکات معده با کندی
انجام می شود ،فرد خیلی
زود احساس سیری زودرس
و پری می کند.
به گزارش وبدا ،دکتر حبیبه
السادات شاکری کاهش میل
جنسی را از مشکالت دیگر
دیابت اعالم کرد و افزود:
تشدید چربی و حتی عفونت های مکرر دستگاه تناسلی و دستگاه تنفسی و
حتی عفونت های فرصت طلب که در افراد معمول جامعه دیده نمی شود در
دیابتی ها مشاهده می شود.
وی تصریح کرد :مشکالت تناسلی به دلیل نوروپاتی که در افراد ایجاد می
کند ،می تواند با مشکالت جنسی ،ناتوانی و یا کاهش میل جنسی همراه
شود.
وی تاکید کرد :برای تمام افرادی که دیابت آن ها قطعی است ،تحت نظر
بودن و مراجعه منظم به پزشک متخصص داخلی یا غدد ضروری است.
وی اظهار داشت :با توجه به آن که قند خون باال روی عروق و اعصاب بدن
تاثیر مستقیم دارد ،بهتر است زمان را از دست ندهید.

