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بازدید معاون توسعه امور اجتماعی وعمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از زیرساخت های بهداشتی درمانی ایالم

معاون توسعه امور اجتماعی وعمومی سازمان
مدیریت و برنامه ریزی کشور ،استاندار ایالم،
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایالم ،مدیر کل راه
و شهرسازی استان و جمعی از مدیران و مسئوالن
استانی از بیمارستان  361تختخوابی  ،مرکز
بهداشتی درمانی شماره  2شهری و عملیات اجرایی
ارتقاء بیمارستان آیت اله طالقانی ایالم بازدید
نمودند.
به گزارش خبرنگار وب دا ،رئیس دانشگاه علوم
پزشکی ایالم ضمن خیرمقدم به معاون توسعه امور
اجتماعی وعمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی
کشور و استاندار ایالم و دیگر مسئوالن اظهار کرد:
بیمارستان  361تختخوابی ایالم یکی از طرح های
ارزشمندی است که در جریان سفر دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری به استان به عنوان هدیه
ای از سوی دولت تدبیر و امید به مردم نوید داده
شده است.
دکتر علی دل پیشه افزود :این طرح اکنون به مطالبه
ای از سوی مردم در سطح استان تبدیل شده و با یاری
و مساعدت دولت تدبیر و امید این بیمارستان احداث و
تجهیز شود.
وی ادامه داد :بیمارستان  361تختخوابی ایالم برای
خدمات دهی مطلوب به مردم استان در زمینی به میزان
 60هزار متر مربع 9 ،طبقه و در دو فاز احداث می شود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایالم خاطرنشان کرد :اجرای
این طرح خدمتی بزرگ به مردم استان است و ما می
توانیم خدماتی شایسته و درخور شأن و منزلت مردم
شریف استان را تقدیم کنیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به توجه ویژه دولت
تدبیر و امید به حوزه بهداشت و درمان استان ایالم تقدیر
نمود و ابراز کرد :امیدواریم که با حضور معاون توسعه امور
اجتماعی وعمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
شاهد اختصاص اعتبارات ویژه ای به توسعه زیرساخت ها،
امکانات و تجهیزات این حوزه خصوص ًا بیمارستان 361
تختخوابی ایالم باشیم.
در ادامه دکتر سعید نمکی در بازدید از مرکز بهداشتی
درمانی شماره  2شهری ایالم ضمن ابراز خرسندی از
ارائه خدمات بهداشتی در این پایگاههای شهری اظهار
کرد :انتقال آموزش های مورد نظر به جامعه خصوص ًا به

جناب آقای سعدی محسنی

انتصاب حضرتعالی به عنوان مشاور رییس
دانشگاه در امور مجلس را تبریک عرض
نموده ،موفقیت و سربلندی تان را از خداوند
سبحان مسئلت می نماییم.
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایالم

گروههای سنی مختلف یکی از اقدامات شایسته و ارزنده
حوزه بهداشت است که می تواند در راستای ارتقاء سطح
سالمت جامعه تاثیرگذار باشد.
وی تصریح نمود :ارائه این آموزشها به گروههای مختلف
سنی باعث انتقال مفاهیم و مباحثی همچون سبک زندگی
سالم ،تغذیه مناسب ،ورزش ،پیشگیری از ابتال به بیماری
های واگیر و غیرواگیر و مشکالتی شامل چاقی و کمبود
ویتامی های مختلف می شود.
وی با بیان اینکه همه ما باید در راه تحقق اهداف
سالمت گام برداریم ،گفت :ایجاد فضای شادابی و نشاط
در جامعه و همچنین ترویج سبک زندگی سالم و ورزش
از مباحث مهم و اصولی است که در ارتقاء سطح سالمت
جامعه در ارتباط است.
در ادامه نیز معاون توسعه امور اجتماعی وعمومی سازمان
مدیریت و برنامه ریزی کشور ،استاندار ایالم ،رئیس
دانشگاه علوم پزشکی ایالم و دیگر مدیران و مسئوالن
استانی از بخش های مختلف این مرکز بهداشتی درمانی
بازدید نمودند و با کارشناسان واحدهای آن دیدار و گفتگو
نموده و کارشناسان این واحدها به بیان گزارشی از
وضعیت و عملکرد حوزه خود پرداختند.
همچنین در ادامه معاون توسعه امور اجتماعی وعمومی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از عملیات اجرایی

ارتقاء بیمارستان آیت اله طالقانی شهر ایالم بازدید
نمود.
در این بازدید رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایالم
ضمن بیان گزارشی از وضعیت و اماکن و تجهیزات
این بیمارستان گفت :با اتمام مراحل احداث و تکمیل
این بیمارستان  24تخت بستری ،چهار تخت آی
سی یو و هشت تخت ان آی سی یو در چارچوب
این طرح به این مجموعه درمانی اضافه خواهد شد.
دکتر علی دل پیشه با بیان اینکه بیمارستان تک
تخصصی آیت اله طالقانی یکی از خدمات ویژه و
ماندگار دولت تدبیر و امید به مردم استان ایالم
است ،افزود :برای ارائه خدمات مناسب و شایسته به
بانوان در این بیمارستان تک تخصصی ،تمام پرسنل
اعم از پزشک ،پرستار ،عوامل اجرایی ،حراست،
نگهبان و ...از قشر بانوان خواهند بود.
وی با اشاره به اینکه این پروژه برای تکمیل و احداث
به  28میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد ،خاطرنشان نمود:
بالغ بر  8میلیارد ریال این اعتبار از طریق اعتبارات
طرح تحول نظام سالمت اختصاص یافته و برای تکمیل
و راه اندازی آن نیازمند اختصاص  20میلیارد دیگر نیز
هستیم.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایالم در ادامه گفت :در
صورت تخصیص اعتبار یاد شده در آینده ای نزدیک
شاهد بهره برداری از بیمارستان تک تخصصی زنان آیت
اله طالقانی شهر ایالم خواهیم بود که یکی از بزرگترین
خدمات دولت به مردم می باشد.
در ادامه نیز بازدید معاون توسعه امور اجتماعی وعمومی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از این ابتکار ویژه
رئیس دانشگاه علوم پزشکی در راستای احداث بیمارستان
تک تخصصی زنان در استان تقدیر و ابراز خرسندی نمود
و گفت :این اقدام شایسته در راستای تکریم حقوق زنان
در جامعه انجام گرفته که قابل ستایش است.
دکتر سعید نمکی ادامه داد :برای اختصاص اعتبارات
جهت تکمیل و راه اندازی مناسب این بیمارستان در
سازمان برنامه ریزی کشور برنامه ویژه ای خواهیم داشت
و با حضور مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی ایالم در این
سازمان ،با رایزنی ها و مشورت دوطرف ،انشاءاهلل این
اعتبارات را برای تکمیل و احداث به بیمارستان اختصاص
خواهد یافت.

جناب آقای فرهاد شریفی

انتصاب حضرتعالی به عنوان دبیر هیات
امنای دانشگاه را تبریک عرض نموده،
موفقیت و سربلندی تان را از خداوند
سبحان مسئلت می نماییم.
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایالم

 110آمبوالنس در ایام تردد
زائران اربعین در استان
ایالم مستقر می شوند

معاون درمان وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی در جمع رسانه های استان عنوان کرد :بالغ
بر  100دستگاه آمبوالنس و  10دستگاه اتوبوس
آمبوالنس همراه با تجهیزات پیشرفته در ایام تردد
زائران اربعین حسینی در استان ایالم مستقر خواهند
شد.
به گزارش خبرنگار وب دا ،دکتر محمد آقاجانی در
رابطه با ارائه خدمات به زائران در اربعین حسینی اظهار
کرد :برای خدمت رسانی به زائران اربعین حسینی
تمهیدات مختلف و گسترده ای از سوی وزارت
بهداشت درمان و آموزش پزشکی به لحاظ سالمت
و خدمت رسانی به این عزیزان اندیشیده شده است.
وی افزود :این تمهیدات شامل ایجاد و استقرار یک
بیمارستان صحرایی همراه با درمانگاههای تخصصی
در مرز با حضور 1200نفر از پرسنل تجهیز بیمارستان
های استان به امکانات الزم اعزام 60نفر پزشک
متخصص در رشته های مختلف از استان ها به
استان ایالم می باشد.
معاون درمان وزارت بهداشت ،با بیان اینکه عملیات
خدمات دهی به زائران حدود  15روز طول خواهد
کشید ،ابراز کرد :از حیث بهداشتی کارشناسان مبارزه
با بیماریها و کارشناسان بهداشت محیط کنترل
وضعیت بهداشتی منطقه و توزیع مواد غذایی در
این ایام بر عهده خواهند داشت تا انشاءاهلل کمترین
مشکالت در حوزه سالمت را در ایام تردد زائران
شاهد باشیم.
وی با اشاره به اینکه در این سفر در جریان بازدید از
پروژه ها ،زیر ساخت ها و میزان پیشرفت طرح تحول
نظام سالمت در استان ،شاهد رضایتمندی مردم عزیز
استان بودم ،خاطرنشان کرد :خوشبختانه امام جمعه
محترم و استاندار محترم ایالم رضایتمندی مردم و
گروههای مختلف اجتماعی را از اجرای طرح تحول
نظام سالمت اعالم نمودند که از توجه و عنایت این
عزیزان به حوزه سالمت تقدیر و تشکر می کنم.
دکتر آقاجانی ادامه داد :طرحهای متعددی در جریان
طرح تحول نظام سالمت در این استان محروم به
وقوع پیوسته که تاثیر ارزشمندی بررشد خدمات دهی
داشته است.

همکار گرامی جناب آقای رضا احمدی

با نهایت تاسف درگذشت فرزند دلبندتان
را تسلیت عرض نموده ،از خداوند متعال
برای این عزیز از دست رفته رحمت و
غفران الهی مسئلت می نماییم.

روابط عمومی و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ایالم

وی در ادامه این بحث گفت:
چندین طرح شامل بیمارستان
تخصصی زنان برای اولین بار در
استان ،پلی کلینیک تخصصی و
فوق تخصصی ،بخش های آی
سی یو و سی سی یو و راه اندازی
دستگاههای متعدد تشخیصی
و درمانی در استان ایالم تا دهه
فجر امسال به بهره برداری خواهد
رسید.
معاون درمان وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی با اشاره
به این مطلب که تاکنون توسعه
و بازسازی مناسبی دراستان در مراکز درمانی استان
انجام شده ،تصریح کرد :نمونه ای از این توسعه را
می توان افزایش دستگاه های سی تی اسکن در
استان ایالم نام برد .قب ً
ال در استان فقط یک دستگاه
سی تی اسکن وجود داشت که در حال حاضر با
اجرای طرح تحول نظام سالمت 4دستگاه سی تی
اسکن و یک دستگاه ام آر آی در حوزه تشخیص
بیماریها به تجهیزات استان اضافه شده که از اعزام
بیماران به استان های مجاور جلوگیری نموده است.
دکتر آقاجانی با بیان اینکه تعداد  100متخصص و
فوق تخصص در حال حاضر در رشته های مختلف به
مردم خدمت رسانی می نمایند ،یادآور شد :در راستای
اجرای طرح تحول نطام سالمت چندین درمانگاه
تخصصی در استان در حال فعالیت هستند و خدمات
دولتی ارزان قیمت و با کیفیتی توسط متخصصین به
مردم خدمت ارائه می شود.
معاون درمان وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی در ادامه سخنان خود تصریح گفت :سیاست
های وزارت بهداشت عالوه بر استفاده از سرمایه
های خیرین برای تاسیس و تجهیز بیمارستان ها و
مراکز بهداشتی درمانی جدید ،از مشارکت خیرین در
کنارمسوالن دانشگاههای علوم پزشکی در اداره این
مراکز استقبال می کند.
معاون درمان وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی با بیان اینکه بیمارستان 361تختخوابی ایالم
مهمترین پروژه بهداشتی درمانی استان ایالم است
که مورد بازدید قرار گرفت ،خاطرنشان کرد :این پروژه
عظیم در حال حاضر  40درصد پیشرفت فیزیکی دارد
و با توجه به مشکالت دولت در زمینه اقتصادی در
سال جاری باید امیدوار باشیم اتفاقات بهتری در

جناب آقای دکتر رسول دشتی

انتصاب حضرتعالی به عنوان سرپرست اداره

بازرسی،ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

دانشگاهراتبریکعرضنموده،موفقیتوسربلندی

تان را از خداوند سبحان مسئلت می نماییم.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایالم

عرصه تکمیل اقتصاد کشور حادث شود تا بتوانیم
منابع اعتباری برای تکمیل این پروژه فراهم شود.
وی در ادامه این مبحث گفت :برنامه ریزی ها برای
انجام و تکمیل این بیمارستان تا پایان سال  96است
که در آینده بیمارستانی مجهز برای ارائه خدمات
درمانی متنوع به استان بوده و بسیاری از نیازهای
درمانی استان را پاسخ خواهد داد .دکتر آقاجانی با
بیان اینکه بیمارستان امام خمینی(ره) قدمتی باالی
 60سال دارد و همچنین بیمارستان شهید مصطفی
خمینی نیز کاربری سابق آن یک هتل بوده و در
دوران دفاع مقدس به بیمارستان تبدیل شده ،ابراز
داشت :احداث و تکمیل بیمارستان  361تختخوابی
ایالم می تواند محدودیت ها و نارسایی های موجود
در حوزه درمان استان را رفع نماید.
وی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد:
همکاران ما در استان ایالم با تالش شبانه روزی
علیرغم فرسودگی و محدودیت فضای فیزیکی
بیمارستان ها و زیر ساخت ها خدمات شایسته ای به
مردم ارائه می نمایند اما استان نیازمند توسعه از حیث
زیر ساخت ها می باشد.
معاون درمان وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی یادآور شد :امسال چند پروژه مهم در حوزه
سالمت استان ایالم شامل بیمارستان تخصصی
زنان آیت اله طالقانی ،پلی کلینیک فوق تخصصی،
بخش آی سی یو و سی سی یو و همچنین راه اندازی
دستگاه های تشخیصی و اتاق های عمل می باشد
که امیدواریم با راه اندازی این پروژه ها و بهره برداری
از بیمارستان  361تختخوابی استان در سال آینده زیر
ساخت های درمانی استان به وضعیت مطلوبی برسد.
***

جناب آقای خلیل شوهانی

بدینویسله از زحمات و تالش های ارزشمند و بی شائبه
حضرتعالی به عنوان رئیس سابق اداره بازرسی،ارزیابی
عملکردوپاسخگوییبهشکایاتدانشگاهتقدیربهعمل
می آید .امید است در سایه الطاف حق تعالی موفق و
مویدباشید.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایالم

