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سال هفتم/شماره/77مهرماه95

بازدید معاون درمان وزارت بهداشت از زیرساخت های درمانی ایالم

معاون درمان وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی در بخشی از سفر خود
به استان به همراه رئیس دانشگاه علوم
پزشکی ایالم و معاونین از بیمارستان
 361تختخوابی ایالم بازدید به عمل
آورد.
به گزارش خبرنگار وب دا ،در جریان این
بازدید رییس دانشگاه علوم پزشکی ایالم
ضمن خیر مقدم به دکتر محمد آقاجانی
معاون درمان وزارت بهداشت اظهار
داشت :بیمارستان  361تختخوابی ایالم
یکی از بزرگترین پروژه ها و طرح هایی
است که در استان در حال انجام است.
دکتر علی دل پیشه افزود :احداث و راه
اندازی این بیمارستان عالوه بر جوابگو
بودن ،تمامی مشکالت و نارسایی های
استان در حوزه درمان را برای سالهای
آینده مرتفع خواهد ساخت.
وی ادامه داد :برای احداث این
بیمارستان عظیم تاکنون بیش از 320
میلیارد ریال هزینه شده و برای تکمیل
آن نیز بالغ بر  1000میلیارد ریال دیگر
نیز نیاز است.
رییس دانشگاه علوم پزشکی ایالم
تصریح کرد :این بیمارستان عظیم هم
اکنون دارای  36درصد پیشرفت فیزیکی
می باشد و با تخصیص اعتبارات الزم تا
پایان سال  96به بهره برداری خواهد
رسید.
وی ادامه داد :این بیمارستان دارای 9
اتاق عمل ،بخشهای مجزای سی سی
یو ،آزمایشگاه ،رادیولوژی ،اورژانس ،ان
آی سی یو نوزادان و دیگر بخشهای
بیمارستان می باشد.
وی یادآور شد :در این بیمارستان ایجاد
بخش فیزیوتراپی ،آب و برق درمانی ،پد
بالگرد نیز در نظر گرفته شده و همچنین
 15هزار مترمربع نیز برای فضای سبز و
مشجر در نظر گرفته شده است.
همچنین معاون درمان وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی به همراه رئیس،
معاونین و مدیران ستادی دانشگاه علوم
پزشکی از پروژه در حال احداث بخش
سوختگی بیمارستان امام(ره) ایالم
بازدید نمود.
در جریان این بازدید رئیس دانشگاه

علوم پزشکی ایالم اظهار کرد :فاز اول
این بخش از بیمارستان که شامل
ساخت اسکلت آن بود ،به اتمام رسیده
و فاز دوم که شامل سفید کاری و نازک
کاری و دیگر اقدامات بوده در حال انجام
است و طبق پیش بینی ها در صورت
تخصیص اعتبارات تا پایان سال 96به
اتمام خواهد رسید.
دکتر علی دل پیشه افزود :این بخش
در زمینی به مساحت  4500متر
مربع احداث گردیده و دارای  20تخت
سوختگی و  4اتاق عمل برای ارائه
خدمات در بخش سوختگی می باشد.
وی ادامه داد :طبق تفاهمنامه ها با
وزارت بهداشت و تخصیص اعتبار
5میلیارد تومانی امیدواریم تا پایان
سال جاری این بخش را به پیشرفت
 90درصدی برسانیم و در آغاز سال 96
نیز با تخصیص اعتبار  3میلیارد تومانی
می توانیم آن را تکمیل و به مرحله بهره
برداری برسانیم.
در بخش دیگری از این سفر معاون
درمان وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی از اتاق های عمل جدید
بیمارستان امام(ره) ایالم بازدید نمود.
در جریان این بازدید رئیس دانشگاه
علوم پزشکی ایالم اظهار داشت :این
بخش از بیمارستان به عنوان یک ناحیه
متروکه از بیمارستان خودنمایی می
نمود که بر اساس نیاز استان به اتاق
های عمل جدید ما را بر آن داشت که از
این بخش استفاده بهینه نماییم.
دکتر علی دل پیشه گفت :در گذشته
فقط 6اتاق عمل تمام اعمال جراحی
استان را پوشش می داد اما با اجرای
طرح تحول نظام سالمت به اندازه
دوران قبل و بعد از انقالب اتاق عمل به
بیمارستان اضافه شده است .
وی افزود :با استفاده از اعتبارات
دانشگاه اقدام به احداث اتاق های
عمل درآن نمودیم که با تجهیز وسایل
و امکانات مربوط به آن می تواند نیاز
استان به اتاق عمل جهت انجام اعمال
جراحی به حداقل ممکن برساند.
در پایان نیز دکتر آقاجانی معاون درمان
وزارت بهداشت از این اتاق های عمل

بازدید و با کارکنان اتاق های عمل فعلی
بیمارستان دیدار و گفتگو نمود.
همچنین دکتر آقاجانی در ادامه بخش
مراقبت های ویژه کودکان در بیمارستان
امام خمینی ( ره) ایالم با حضور رئیس
و دیگر مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی
ایالم افتتاح نمود.
در جریان این آیین افتتاحیه رئیس
دانشگاه علوم پزشکی ایالم گفت :این
بخش با اعتباری به میزان 7میلیارد ریال
به منظور ارائه خدمات درمانی تخصصی
به اطفال به بهره برداری رسیده است.
دکتر علی دل پیشه افزود :خدمات
تخصصی این بخش شامل کودکان
 30روزه تا  14ساله ارائه می شود که
بسیاری از مشکالت استان را در راستای
خدمات دهی تخصصی به کودکان پایان
خواهد داد.
وی ادامه داد :بخش مراقبت های ویژه
کودکان بیمارستان امام خمینی ( ره)
ایالم با ظرفیت  5تخت در بخشهای
عفونی و قلب راه اندازی شده است .
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایالم خاطر
نشان کرد :راه اندازی این بخش هم در
راستای دستور العمل وزارت بهداشت
پس از اعطای مجوز تاسیس رشته
دستیاری کودکان در دانشگاه بوده و هم
اینکه به بخش درمان در بخش کودکان
کمک شایانی خواهد نمود.
همچنین معاون درمان وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی به همراه
مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی از
درمانگاه تخصصی زاگرس در شهر ایالم
بازدید نمود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایالم در
جریان این بازدید عنوان کرد :در این
درمانگاه تخصصی که در مرکز شهر ایالم
راه اندازی شده ،در  9رشته تخصصی به
بیماران خدمات دهی می شود.
دکتر علی دل پیشه افزود :این درمانگاه
دارای 4طبقه بوده که در هر طبقه 2
رشته تخصصی و در مجموع طبقات آن
 15پزشک متخصص به ارائه خدمت به
بیماران مشغول می باشند.
وی ادامه داد :در این کلینیک ویژه در
روزهای آینده از سیستم نوبت دهی
الکترونیکی استفاده خواهیم نمود که به
نظم و آرامش و رفاه بیماران و مراجعان
کمک نماید.
گفتنی است که در این بازدید دکتر
آقاجانی معاون درمان وزارت بهداشت از
نزدیک از بخشهای مختلف این درمانگاه
بازدید نموده و مسایل و نکاتی در رابطه
با ارائه نوع خدمات و تعداد متخصصین،
ویزیت و مراحل درمان بیماران و
مراجعان از مسئوالن و دست اندرکاران
این درمانگاه را جویا شد.
در ادامه این بازدیدهها همچنین بخش
بستری بیمارستان شهید مصطفی
خمینی ایالم با حضور دکتر آقاجانی
معاون درمان وزارت بهداشت ،درمان
و آموزش پزشکی و مسئوالن دانشگاه
علوم پزشکی به بهره برداری رسید.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایالم در
آیین بهره برداری از این بخش اظهار
داشت :بخش بستری این بیمارستان
شامل  15تخت بستری  14تخت بستری
موقت سرپایی به بهره برداری رسیده و
آماده خدمات درمانی به بیماران است.
دکتر علی دل پیشه افزود :برای بهره
برداری از بخش بستری این بیمارستان
مبلغ  1میلیارد و  300میلیون ریال از
اعتبارات دانشگاه علوم پزشکی ایالم
هزینه شده است.
افتتاح بخش سی سی یو شماره 2
بیمارستان شهید مصطفی خمینی شهر
ایالم از دیگر برنامه های دکتر آقاجانی
معاون درمان وزیر بهداشت بود که
در آیین افتتاحیه این بخش رئیس
دانشگاه علوم پزشکی ایالم عنوان کرد:
این بخش برای پوشش بخش سی سی
یو اصلی بیمارستان و کمبود فضای
فیزیکی و امکانات تجهیزات مربوط به
آن احدث و راه اندازی شده است .
دکتر علی دل پیشه افزود :بخش سی
سی یو شماره  2بیمارستان با ظرفیت
 8تخت و با حضور کادر مجرب پزشکی
و پرستاری به بیماران قلبی خدمات
رسانی می کند.
وی ادامه داد :برای تکمیل و تجهیزات
این بخش بالغ بر 1میلیارد ریال از محل
اعتبارات دانشگاه هزینه شده است.
همچنین با حضور دکتر آقاجانی از
دستگاه سی تی اسکن بیمارستان شهید
مصطفی خميني ایالم به بهره برداری
رسید.
در این آیین افتتاح رییس دانشگاه علوم
پزشکی ایالم اظهار کرد :راه اندازی این
بخش یکی از نیازهای شهرستان ایالم
بود که خوشبختانه با تشریف فرمایی
معاون محترم درمان وزارت بهداشت
محقق شد.
دکتر علی دل پیشه ابراز کرد :دستگاه
سی تی اسکن اسپیرال  16اسالیس
فیلیپس در بیمارستان شهید مصطفی
امام خمینی ایالم با هزینه خرید و راه
اندازی بالغ بر 30میلیارد ریال به مردم
خدمات ارائه خواهد نمود .
وی خاطرنشان کرد :این دستگاه هدیه

ای از سوی دولت تدبیر و امید و وزارت
بهداشت در قالب طرح تحول نظام
سالمت به مردم استان ایالم است که
به عنوان یک خدمت ماندگار در اذهان
مردم به یاد خواهد ماند.
الزم به ذکر است که معاون درمان
وزارت بهداشت با همراهی مسئوالن
دانشگاه علوم پزشکی از مراحل ساخت
کلینیک ویژه بیمارستان شهید مصطفی
خمینی شهر ایالم بازدید نمود.
همچنین معاون درمان وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی به همراه
مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی از
بیمارستان آیت اهلل طالقانی ایالم بازدید
به عمل آورد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایالم در
جریان این بازدید اظهار کرد :راه اندازی
بیمارستان تک جنسیتی آیت اهلل
طالقانی ایالم خدمتی ارزنده و ماندگار
از وزارت بهداشت و دولت تدبیر و امید
است که نوعی متفاوت تر از خدمت
نسبت به گذشته را به مردم ارائه خواهد
نمود.
دکتر علی دل پیشه افزود :در این
بیمارستان تمامی پرسنل آن اعم از
پزشک ،پرستار ،بیمار ،حراست ،نگهبان
و نیروی خدماتی از قشر بانوان خواهد
بود .وی خاطرنشان کرد :در حال حاضر
این پروژه برای تکمیل و احداث به
 28میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد که 8
میلیارد ریال این اعتبار از طریق اعتبارات
طرح تحول نظام سالمت اختصاص یافته
و برای تکمیل و راه اندازی آن نیازمند
اختصاص  20میلیارد ریال دیگر نیز
هستیم.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایالم
ابراز کرد :بخش آی سی یو جدید این
بیمارستان دارای  8تخت ویژه خواهد
بود که در آن خدمات مناسبی را به
بیماران ارائه خواهد شد.
دکتر دل پیشه در پایان سخنان خود
یادآوری نمود :با تزریق اعتبارات و
اختصاص به موقع می توان آن را در
ماههای آینده به بهره برداری رساند و
در مدار خدمت رسانی به مردم قرار داد.
×××

خبر
تبریک رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایالم به مناسبت
آغاز سال تحصیلی جدید

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایالم در پیامی آغاز سال
تحصیلی جدید را به دانشجویان و مجموعه دانشگاه تبریک
گفت.
به گزارش خبرنگار وب دا ،متن پیام دکتر علی دل پیشه به
شرح ذیل است:
سپاس خدای را که انسان آفرید و خرد ارزانی اش داشت تا
به مددش ره حق یابد و بر صراط مستقیم گام نهد ،تا رستگار
شود .سالم و درود خدا بر خردمندانی که از باب عبادتِ
خدمت به خلق خدا بستر رشد ،تعالی و آسمانی شدن خردها
را فراهم کرده و با ایجاد دانشگاهها که بحق مراکز اندیشه
و خرد هستند ،نقشی بی نظیر در تعالی جامعه بشری ایفا
می کند.
بی شک تولید علم آمیخته با ایمان اصلی ترین رسالت
مجموعه دانشگاهی است و برای نیل به این آرمان متعالی
و ایجاد دانشگاه تمدن ساز باید روحیه علم محوری توام با
تدبیر ،دانایی و امید بر جامعه مسلط شود ،که الزمه این م ّهم
تالش و کوشش شما عزیزان در دانشگاه و بسط افقهای
علمی کشور است.
تقارن هفته دفاع مقدس را با بهار دانش و تعلیم و تربیت
گرامی داشته و آغاز سال تحصیلی جدید را به همه
دانشجویان عزیز ،اعضای هیات علمی و کارکنان دلسوز و
پرتالش دانشگاه علوم پزشکی استان ایالم تبریک عرض
میکنم و برای همگان دستیابی به مدارج عالی علمی ،دینی
و اخالقی ،توام با موفقیت ،بهروزی و سعادت را از درگاه
خداوند متعال خواهانم .امید است این تقارن و همزمانی
خجسته ،آغازی بر یک حرکت پرشتاب علمی در مسیر
شکوفایی و بالندگی کشور عزیزمان باشد.
در پایان برای همگان از درگاه خداوند متعال ،دستیابی به
مدارج عالی علمی ،دینی و اخالقی ،توام با موفقیت ،بهروزی
و سعادت را از درگاه خداوند متعال خواهانم.
***

برگزاری اولین جلسه آموزشی  DUEو شاخص
های ارزیابی در معاونت غذا و دارو دانشگاه

اولین جلسه آموزشی  DUEو شاخص های ارزیابی توسط
اداره نظارت بر دارو و مخدر برای کارشناسان ستادی و
نمایندگان بیمارستانهای پایلوت ،با هدف تبیین اهداف و
اجرای بهینه برنامه های موجود در محل دفتر معاونت غذا و
دارو ایالم برگزار شد.
به گزارش خبرنگار وب دا ،در این جلسه معاون غذا و دارو
دانشگاه علوم پزشکی ایالم گفت :مراقبت های داروئی در
بیمارستانها از اهمیت ویژه ای برخوردار است ،در این راستا
بحث کنترل هزینه ها و تجویز و مصرف منطقی دارو می
تواند گام موثری در برنامه طرح تحول سالمت باشد.
دکتر نقدی اظهار داشت :آموزش داروسازان و ایفای نقش
پررنگ آنها در تهیه فارماکوپه و گایدالین های داروئی می
تواند شاخص های سالمت و ایمنی داروئی را ارتقاء دهد
که در این خصوص انتظار می رود داروسازان بیمارستانی با
تالش و کوشش جایگاه واقعی خود را بدست آورند.
در ادامه این جلسه نیز مدیر دارو بیان داشت :از سال 1393
توجه به وضعیت داروئی در سطح بیمارستانها اهمیت
بیشتری پیدا کرده و برنامههایی جهت بهبود وضعیت و ارتقاء
سطح کمی وکیفی ارائه خدمات دارویی از طرف سازمان
غذا و دارو تدوین و ابالغ شده که ایجاد و راه اندازی بخش
مراقبت های دارویی یکی از مهمترین اقدامات در این راستا
بوده و با ایجاد این بخش فعالیتهای مرتبط با دارو از برآورد،
تامین و نگهداری تا تجویز و مصرف و مباحث مربوط به
اقتصاد درمان و دارو اهمیتی بیشتر از قبل یافته است.
دکتر شاهماری گفت :در چنین شرایطی آموزش اصول،
اهداف و برنامه ها به داروسازان ،کارشناسان و سایر کارکنان
الزامی بوده و گامی موثر در تحقق اهداف سالمت محور
وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو می باشد.

جلسه شورای دانشگاه علوم پزشکی ایالم برگزار شد
جلسه شورای دانشگاه علوم پزشکی ایالم با حضور
رئیس دانشگاه ،معاونین ،روسای دانشکده ها ،مدیران
آموزشی ،مسئولین شبکه ها و روسای بیمارستان های
تابعه دانشگاه برگزار شد.
به گزارش خبرنگار وب دا ،در ابتدای این جلسه رئیس
دانشگاه علوم پزشکی ایالم اظهار کرد :اقدامات انجام
شده در دانشگاه از وضعیت قابل قبولی برخوردار بوده
که حاکی از تالش و اهتمام همکاران در راستای انجام
وظایف و رسالت محوله دارد.
دکتر علی دل پیشه ادامه داد :خوشبختانه با حمایت و
توجه دولت و وزارت بهداشت ،هم اکنون تمامی پروژه
ها و طرح های دانشگاه علوم پزشکی ایالم در حال
انجام و تکمیل شدن هستند که جای خرسندی و
مباهات دارد.
وی تحقق شعار اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل را یکی

از اصلی ترین اولویت های دانشگاه برشمرد و گفت:
تحقق اقتصاد مقاومتی وظیفهای همگانی است و فقط
محصور به دولت نیست ،باید زمینهها را فراهم کرد تا
بهدرستی محقق شود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایالم در بخش دیگری
از سخنان خود همچنین بر تکریم اساتید ،کارکنان
و دانشجویان به عنوان یکی دیگر از اولویت های مهم
دانشگاه تاکید نمود.
حجت االسالم والمسلمین غیاثی مسئول دفاتر استانی
نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاههای استان نیز در
این جلسه با بیان آیات و احادیثی در رابطه با اهمیت
علم اندوزی و کسب علم ،فعالیت های آموزشی دانشگاه
علوم پزشکی را مثبت ارزیابی نمود و به بیان مسائلی
در رابطه با جایگاه علم و دانش از نگاه دین و جامعه
اسالمی پرداخت.

دکتر نورخدا صادقی فرد معاون آموزشی دانشگاه نیز
در این جلسه ابراز داشت :برگزاری این گونه جلسات
با هدف بحث و تبادل نظر در رابطه با مباحث کالن
به ویژه بهبود فعالیت های آموزشی در دانشگاه می
تواند ما را در تحقق اهداف مورد نظر به بهترین وجه
یاری نماید.
در ادامه این جلسه نیز دیگر اعضای شورا به بیان
دیدگاه ها ،نقظه نظرات و راهکارهای خود در زمینه
تحقق و عملیاتی نمودن اهداف و برنامه های دانشگاه
پرداختند.
همچنین در این جلسه در بند اول با استقالل گروه
های داخلی ،اطفال ،بیوشیمی و قلب موافقت به عمل
آمد .در بند دوم نیز شامل پیشنهاد و تصویب شیوه
نامه اعتالی اخالق حرفه ای در دانشگاه ،اعضای شورا
پیشنهادهایی در این راستا ارائه نمودند و مقرر گردید

که معاونت های مختلف یک نفر به معاونت آموزشی
معرفی نموده و در جلسه شورای آتی دانشگاه نهایی
شود و هر دانشکده برنامه توسعه اخالق حرفه ای
داشته باشد.
در رابطه با تربیت نیروی انسانی به عنوان بند سوم این

جلسه نیز مقرر گردید تمامی معاونت های دانشگاه
اهتمام الزم در راستای همکاری با معاونت آموزشی و
منبع تربیت نیروی انسانی داشته باشند.
***

