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خبر

وزیر بهداشت از عملکرد دانشگاه
علوم پزشکی ایالم تقدیر نمود

مراسم آغاز سال تحصیلی با عنوان جشن رویش در دانشگاه برگزار شد

مطالبعلمی
عوارض خطرناک پوکی استخوان

وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی طی پیامی از عملکرد
دانشگاه علوم پزشکی ایالم تقدیر نمود.
به گزارش خبرنگار وب دا ،متن پیام دکتر سید حسن
هاشمی بدین شرح است:
جناب آقای دکتر علی دل پیشه
رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی استان ایالم
با سالم و احترام
با توجه به برگزاری جشنواره شهید رجایی در هفته دولت
و کسب رتبه برتر وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
در ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی سال  1395و تقدیر
ریاست محترم جمهوری از تالش کلیه دست اندرکاران حوزه
سالمت ،بدین وسیله از زحمات ارزشمند و صادقانه جنابعالی
و کلیه معاونین و مدیران و کارشناسان آن دانشگاه تقدیر و
تشکر به عمل می آید.
بدیهی است موفقیت امری تصادفی نیست و رسیدن به آن
مستلزم داشتن برنامه ای دقیق و منسجم می باشد که نتیجه
ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی در سال جاری گویای
این مهم بوده است .بنابراین الزم است در جهت تداوم این
موفقیت و احراز جایگاه واقعی بخش سالمت ،برنامه ریزی
جهت شناسایی نقاط قوت و فرصت های بهبود وجود داشته
باشد.
***

جلسه بازنگری کشوری طرح های گسترش شبکه
های بهداشتی درمانی استان ایالم برگزار شد

نشست بازنگری کشوری طرح های گسترش شبکه های
بهداشتی درمانی استان با حضور معاون بهداشتی ،مدیر فنی،
ناظران وزارت بهداشت و کارشناسان مرکز بهداشت استان
و مسئوالن واحد گسترش شبکه های دهگانه استان ایالم
برگزار شد.
به گزارش خبرنگار وب دا ،درحاشیه این نشست معاون
بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ضمن خیرمقدم به ناظران
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و خرسندی
از حضور آنان در استان اظهار کرد :با حضور کارشناسان
وزارتخانه ،کارشناسان استان و شبکه های دهگانه استان
در راستای اجرای برنامه تحول نظام سالمت و ارتقاء سطح
واحدهای بهداشتی درمانی در نقاط شهری و روستایی استان
مورد بازنگری قرار گرفته است.
دکتر راضی ناصری فر ادامه داد :در این بازنگری وضعیت و
تعداد واحدهای بهداشتی و درمانی از نظر فعالیت ،تبدیل
وضعیت ،ارتقاء و نیروی انسانی مورد بررسی قرار می گیرد.
وی خاطرنشان کرد :همچنین این جلسه بازنگری از تاریخ
 10لغایت  11مهرماه در مرکز بهداشت استان ایالم در حال
اجراست و آمار و برنامه های مربوط به واحدهای گسترش
شبکه های دهگانه مورد بررسی قرار می گیرد.
در ادامه نیز افشین پورمنتی مدیرگروه واحد گسترش مرکز
بهداشت استان ایالم ضمن خیرمقدم به مهمانان وزارت ابراز
کرد :در این بازنگری با توجه به اجرای برنامه تحول نظام
سالمت و حاشیه شهرها در راستای بهبود کیفیت خدمات
و دسترسی تمام مردم به خدمات اولیه و همچنین ارتقاء
وضعیت نیروی انسانی و تعداد واحدها مورد بررسی قرار می
گیرد.همچنین حجت اهلل عبدالهی کارشناس مسئول واحد
گسترش مرکز بهداشت استان ایالم نیز در ادامه عنوان کرد:
بازنگری طرح های گسترش هر  5سال یک بار به صورت
کشوری در توسعه شبکه ها در وزارت و در چندین مرحله
بازنگری اولیه و مصوب نهایت در معاونت توسعه وزارت
بهداشت انجام گرفته و بعد از تصویب نهایی برای اجرا از
سوی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی به استان ها
ابالغ می شود.
***

مراسم آغاز سال تحصیلی با عنوان جشن رویش
با حضور مسئوالن ،اساتید ،کارکنان و دانشجویان
جدیدالورود در دانشگاه علوم پزشکی ایالم برگزار
شد.
به گزارش خبرنگار وب دا ،در ابتدای این
آیین رییس دانشگاه علوم پزشکی ایالم ضمن
تبریک ضمن تبریک هفته دفاع مقدس و
تبریک به مناسبت آغاز سال تحصیلی و
خیرمقدم به دانشجویان جدیدالورود گفت:
غایت تربیت دانشجو در دانشگاههای کشور و
بویژه دانشگاههای علوم پزشکی تحقق فرموده
معمار کبیر انقالب اسالمی که همانا تبدیل
شدن دانشگاهها به کارخانه انسان سازی و
مبدأ تحوالت است که این فرموده نشان از ژرف
اندیشی و توجه امام راحل به جامعه می باشد .ما
هم وظیفه داریم در این راستا حرکت کنیم و در
جهت دانش افزایی و ارتقاء سطح بینش و دانش
دانشجویان گام برداریم.
دکتر علی دل پیشه افزود :یکی از مهمترین
وجوه تمایز دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی
نسبت به سایر دانشگاهها ارتباط مستقیم این
افراد با جان و سالمت فرد و جامعه است و برنامه
های دانشگاه علوم پزشکی ایالم نیز در راستای
کیفیت بخشی بیشتر به فرآیندهای آموزشی
دانشجویان و سالمت جامعه است.
وی با بیان اینکه در دولت تدبیر و امید فعالیت
های سیاسی و علمی به واسطه درایت دولتمردان
به خوبی سیاستگزاری و راهبری شده ،ابراز کرد:
امیدواریم که بتوانیم در سطح دانشگاه نیز این
برنامه ها را در چارچوب قوانین نظام مقدس

طرح رایگان کشوری سنجش سالمت
کودکان و نوجوانان در استان ایالم با
حضور رئیس دانشگاه ،مدیر پژوهش،
دبیر اجرایی و پرسشگران این طرح آغاز
شد.
به گزارش خبرنگار وب دا ،در ابتدای
مراسم افتتاحیه این طرح رئیس
دانشگاه علوم پزشکی ایالم به عنوان
مدیر اجرایی طرح یادشده در استان
ضمن تقدیر از تالش ها و اقدامات دست
اندرکاران آن طرح اظهار کرد :با توجه
به مسائل و مشکالت استان به واسطه
سال های جنگ تحمیلی و پیامدهای
آن و همچنین محرومیت های مضاعف
استان ،اجرای این طرح در استان ایالم
اهمیتی دوچندان دارد.
دکتر علی دل پیشه خاطرنشان کرد:
این طرح در  31استان کشور آغاز شده
و در استان ایالم نیز توسط تیمی مجرب
و توانمند به سرپرستی دکتر محمدیان
که فردی آشنا به مسائل و مشکالت
روانی در استان می باشد ،انجام خواهد
گرفت.
وی با بیان اینکه تمام هماهنگی ها برای
اجرای طرح رایگان کشوری سنجش
سالمت کودکان و نوجوانان در استان
ایالم با دستگاهها ،نهادها و ارگان های
سطح استان انجام شده افزود:امید است
با تالش و اهتمام این تیم تحقیقاتی و
پرسشگران بتوان این طرح را به صورتی
مطلوب در استان اجرا نمود.

جمهوری اسالمی پیش ببریم.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایالم در ادامه
سخنان خود به تشریح دستاوردها و موفقیت
های دانشگاه علوم پزشکی ایالم پرداخت و گفت:
در همه بخش های دانشگاه از جمله دانشکده
ها برنامه ها و فعالیت های قابل توجهی داشته
ایم که به ارتقاء سطح دانش و سرمایه های این
دانشکده ها انجامیده است.
دکتر دلپیشه خاطرنشان کرد :برنامههای
دانشگاه در راستای تقویت بینش و اندیشههای
فرهنگی و معنوی دانشجویان با تالش و اهتمام
مجموعه قابل توجه است و در ادامه نیز با یاری
هم در راستای ارتقاء تمامی حوزه ها از جمله
حوزه مسائل فرهنگی گام برخواهیم داشت.
در ادامه نیز حجت االسالم والمسلمین غیاثی
مسئول دفاتر نهاد رهبری در دانشگاههای استان
و مسئول نهاد رهبری در دانشگاه علوم پزشکی
در این مراسم دانشجویان را پیروان ایمان ،راه و
اراده شهدا دانست و گفت :دوران جوانی طالیی
ترین دوران زندگی افراد است که زیباترین امید
ها و آرزو های انسان در این دوران ترسیم می
شود.
حجت االسالم والمسلمین غیاثی ابراز داشت:
یکی از مقاطع حساس دوران جوانی ،دوران
تحصیل در دانشگاه به عنوان پر برکت ترین و
مقدس ترین مکان می باشد که باید از فرصتهای
آن استفاده گردد.
وی اضافه کرد :برای طالیی شدن دوران تحصیل
در دانشگاهها دانشجویان ضمن استفاده از فرصتها
و استعدادهای فردی و توجه به عبودیت و بندگی

خداوند باید فرهنگ ناب اسالمی و اخالق حرفه
ایی را رعایت کنند.
معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه نیز در
ادامه این مراسم ضمن تبریک به دانشجویان
جدید الورود گفت :دانشگاههای علوم پزشکی
نگین دانشگاههای کشور هستند و نقش پررنگ
دانشجویان این دانشگاهها پس از فارغ التحصیلی
اعتالی سالمت جامعه می باشد و این مهم
مسئولیت خطیرتری را به دانشجویان می دهد
و باید اهتمام به یادگیری کیفی داشته باشند.
دکتر جمیل صادقی فر اضافه کرد دانشجویان
دانشگاههای علوم پزشکی به دلیل ارتباط با
سالمت اقشار مختلف جامعه باید در زمینه های
علمی ،اخالقی و آموزشی الگو باشند و برای
تبدیل شدن به این الگو باید اخالق حرفه ایی را
سر لوحه خود قرار دهند.
دکتر صادقی فرد معاون آموزشی دانشگاه نیز
در ادامه این مراسم گفت :امسال در دانشگاه
علوم پزشکی ایالم در ورودی مهر و بهمن در
مجموع  618دانشجو در  30رشته تحصیلی
پذیرفته شده اند که این رشته شامل پزشکی،
رشته های گروههای مختلف بهداشت ،رشته های
پیرا پزشکی و رشته های پرستاری و مامایی می
باشند و تمهیدات کامل برای خدامات رسانی به
این دانشجویان اندیشیده شده است.
پخش کلیپ های سخنان رهبری و دفاع مقدس،
تجلیل از  18نفر از دانشجوبان ارشد و ممتاز
دانشگاه و اجرای موسیقی از برنامه های جانبی
این مراسم بود.
***

دبیرعلمی دهمین کنگره سالیانه و دومین کنگره بین
المللی انجمن روماتولوژی ایران ،گفت :مهمترین عارضه
پوکی استخوان ،ایجاد شکستگی های خود به خود در ستون
فقرات ،گردن استخوان لگن و ساعد دست است.
به گزارش مهر ،دکتر انوشه حقیقی اظهار داشت :دهمین
کنگره سالیانه و دومین کنگره بین المللی انجمن روماتولوژی
ایران به همت انجمن علمی روماتولوژی ایران به مدت سه
روز و با حضور متخصصین روماتولوژی ،اطفال ،رادیولوژی،
جراحان ،ارتوپدها و سایر همکارانی که به نوعی مرتبط با
مسائل و موضوعاتی که قرار است در این کنگره بحث شود
برگزار می شود وی گفت :در این کنگره سه کارگاه شامل
سونوگرافی مفصلی ،دانسیتومتری و کارگاه ژورنالیسم برای
همکارن برگزار می شود و  ۶سخنران خارجی از امریکا و
کشور هندوستان داریم و  ۹پنل علمی با موضوعات شایع
بیماریهای روماتولوژی با هدف به روز رساندن اطالعات
علمی همکارانی در این کنگره برگزار می شود.
حقیقی ،محورهای این کنگره را بیماری های شایع
روماتولوژی شامل بیماری های التهابی عضله ،روماتیسم
مفصلی ارتروروماتوئید ،بیماری های روماتیسمی که ستون
فقرات را درگیر می کند و بیماری پوکی استخوان و جراحی
های مفصلی در روماتیسم و لوپوس اطفال عنوان کرد.
وی اظهار داشت :یکی از بیماری های شایع روماتولوژی،
پوکی استخوان است که بیماری خاموش نام دارد و تا وقتی
که فرد دچار عارضه ای مثل شکستگی استخوان نشود
عالئمی برای آن ایجاد نمی شود و خوشبختانه به دلیل
تبلیغات زیاد رسانه های گروهی در مورد این بیماری ،تعداد
زیادی از افراد خودشان به مراکز درمانی مراجعه می کنند و
درخواست سنجش تراکم استخوان می دهند.
حقیقی ادامه داد :این بیماری بیشتر در سنین باال دیده می
شود و توصیه می شود زنانی که یائسه شدند و مردانی که در
سنین باالی  ۶۵سال قرار دارند از نظر ابتال به این بیماری
تحت بررسی قرار گیرند .این فوق تخصص روماتولوژی ،یکی
از شایع ترین فاکتورهای خطر ابتال به پوکی استخوان را
مصرف داروهای استروئیدی و یا کورتون عنوان کرد و گفت:
این دارو ها می تواند فرد را مستعد ابتال به این بیماری کند.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران ،روش
تشخیص پوکی استخوان را سنجش تراکم استخوان بوسیله
دستگاه دانسیتومتری عنوان کرد و اظهار داشت :این
دستگاه یک روش بسیار راحت و کم عارضه است و بوسیله
این دستگاه یک نوع تصویربرداری انجام میشود که می توان
تشخیص داد که فرد مبتال به پوکی استخوان شده یا خیر و
اگر در ریسک ابتال به پوکی استخوان است توسط متخصص
مربوطه توصیه هایی انجام شود مبنی بر اینکه جلوی بروز
پوکی استخوان را بگیرد و اگر فرد مبتال شده درمان هایی
انجام شود که شاید بتوان جلوی پیشرفت آن را گرفت.
وی گفت :مهمترین عارضه پوکی استخوان شکستگی است
که می تواند ایجاد شکستگی های خود به خود در ستون
فقرات ،گردن استخوان لگن و در سائد دست شود و اینها
میتوانند برای فرد مشکالت عدیده ای را به همراه داشته
باشد.

آغاز طرح رایگان کشوری سنجش سالمت کودکان و نوجوانان در استان ایالم

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایالم با
اشاره به اینکه تالش خود را برای انجام
این طرح بکار گیریم یادآور شد :صحت
داده ها و تحقیق و بررسی دلسوزانه
دادهها و صحت انجام آنها می تواند
به عنوان یک بانک اطالعاتی مناسب
در تحقیقات آینده استان به کار گرفته
شود .بنابراین تالش کنیم که استان
ایالم یکی از استان های برتر کشور در
زمینه اجرای این طرح باشد.

در ادامه نیز دکتر محمدیان دبیر اجرایی
این طرح ضمن تقدیر از توجه رئیس
دانشگاه به اجرای طرح رایگان سنجش
سالمت کودکان و نوجوانان در استان
ابراز داشت :این طرح هم اکنون از
طرف دانشگاه علوم پزشکی ایالم در
حال اجراست و در  31استان کشور به
مرحله اجرا درخواهد آمد .وی ادامه داد:
این طرح در دو مرحله در مرکز استان و
حومه و در شهرستان های تابعه استان

اجرا خواهد شد و در آن  33نوع اختالل
روان پزشکی در کودکان توسط تیم
تحقیقاتی دانشگاه مورد بررسی قرار می
گیرد.
دکتر محمدیان با بیان اینکه پرسشگران
این طرح از میان دانشجویان ارشد
روانشناسی بالینی انتخاب شده اند،
خاطرنشان کرد :بالغ بر  170خوشه در
شهر ایالم انتخاب شده که هر خوشه
شامل  6نمونه بوده و برای اولین بار در
استان از طریق سیستم نرم افزاری انجام
می شود.
وی بیان داشت :پرسشگران این طرح
در  6جلسه  2ساعته آموزشهای مربوط
به نحوه پرسشگری و ثبت در سیستم
را فرا گرفته اند و در صورت اجرای آن
از جمله بهترین مطالعاتی خواهد بود
که در زمینه سالمت روانی کودکان در
استان انجام می گیرد.
دبیر اجرایی طرح رایگان کشوری
سنجش سالمت کودکان و نوجوانان در
استان ایالم یادآوری نمود :این طرح در
مدت  3ماه در استان در دو مرحله انجام
خواهد شد و آدرس دقیق از خانواده ها
در حین اجرای طرح اخذ شده و پس از
آن نیز مداخالت مربوطه انجام خواهد
شد.

دکتر سایه میری مدیر پژوهش دانشگاه
علوم پزشکی ایالم نیز در ادامه این
مراسم عنوان کرد :دستیابی به میزان
آسیب های روانی در نقاط مختلف
کشور مستلزم تحقیق و پژوهش های
متعدد و استخراج داده های مربوطه و
بررسی و تفسیر آنان است.
وی ادامه داد :مولفه های مختلفی
همچون اقتصاد و محرومیت در
میزان کاهش و یا افزایش آسیب های
اجتماعی نقش دارند و اجرای این برنامه
ها به ما کمک می کند که در سطح
کشور و استان برنامه ریزی هایی برای
کاهش آسیب های اجتماعی و روانی به
کار گیریم.
دکتر سایه میری ابراز کرد :اولین قدم
در راه تحقیق آسیب های اجتماعی
و روانی ،شناسایی مشکالت است و
اگر این مشکالت روانی و اختالالت به
درستی شناسایی و مشخص نشوند،
تحقیقات نیز کارایی خود را از دست
خواهد داد.
وی تصریح کرد :اجرای این برنامه می
تواند منبع مهم تحقیقاتی برای آینده
در راستای سنجش سالمت کودکان و
نوجوانان در استان باشد.
***

