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سال هشتم/شماره /82فروردین ماه96

ارائه چهارصد و پنجاه هزار خدمت بهداشتی و درمانی به مردم ایالم در
تعطیالت نوروزی سال 96

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایالم گفت :بیش از چهارصد و پنجاه هزار
خدمت بهداشتی و درمانی در ایام تعطیالت نوروزی به بیماران تصادفی و
غیر تصادفی در سراسر استان ارائه شده است.
به گزارش خبرنگار وب دا ،دکتر علی دل پیشه در رابطه با خدمات ارائه شده
به مردم و مسافران نوروزی اظهار کرد :در حوزه بهداشت در  64مرکز بالغ
بر  400هزار مورد خدمات بهداشتی به مردم و مسافران در ایام تعطیالت
ارائه و در همین راستا 6هزار انواع خدمات بازرسی و نظارت بهداشت محیط
در سطح استان توسط یک هزار و  500نیرو در این ایام انجام شده است.

وی در ادامه سخنان خود به ارائه خدمات درمانی در سطح استان اشاره و
تصریح کرد :در ایام تعطیالت نوروزی بالغ بر  50هزار خدمت درمانی در
قالب خدمات اورژانس پیش بیمارستانی و بیمارستانی به مردم و مسافران
ارائه شده است.
دکتر دل پیشه در ادامه این مبحث افزود :از تعداد  50هزار دریافت کننده
خدمت ،بیش از هزار مورد خدمت تصادفی و  2300مورد خدمت غیر
تصادفی در مراکز درمانی و بیمارستان های 9گانه استان ارائه شده و 15
مورد از بیماران و مصدومان نیز برای مداوای کامل و جامع تر به مراکز
درمانی خارج از استان اعزام شدند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایالم ادامه داد :فوریت های پزشکی استان در
تعطیالت نوروزی بیش از  1100ماموریت خدمت رسانی به بیماران تصادفی
و غیر تصادفی در سطح استان داشته اند.
وی به راه اندازی پایگاه امداد هوایی با استقرار بالگرد در ایام نوروز در ایالم
اشاره کرد و گفت :به منظور ارائه سریع ترین خدمات اورژانسی به بیماران
و مصدومان سوانح احتمالی ،این بالگرد در مرکز استان مستقر بود می تواند
در راستای خدمات دهی مطلوب به بیماران اورژانسی نقشی مهم و محوری
داشته باشد.
دکتر دل پیشه استقرار دندانپزشک در مرکز استان در ایام تعطیالت را نقطه
عطفی نسبت به تعطیالت نوروزی در سالهای گذشته عنوان کرد و گفت:
برای اولین بار در تعطیالت نوروزی امسال دندانپزشک مقیم در بیمارستان
امام خمینی (ره) مستقر شد که در مدت تعطیالت نوروزی  300مورد ارائه
خدمت به بیماران داشته است.
***

تجدید میثاق رئیس و کارکنان دانشگاه با شهدای انقالب به مناسبت آغاز سال نو
رئیس دانشگاه ،مسئول نهاد رهبری دانشگاه ،معاونین ،مدیران و کارکنان
واحدهای مختلف دانشگاه علوم پزشکی ایالم با حضور در مزار شهدای گمنام
پردیس مرکزی این دانشگاه با آرمان های آنان تجدید میثاق کردند.
به گزارش خبرنگار وب دا ،به مناسبت آغاز سال  ۹۶و در سالی که مدبرانه
توسط رهبر معظم انقالب اسالمی به عنوان سال « اقتصادی مقاومتی تولید-
اشتغال» نامگذاری شده ،دکتر علی دل پیشه رییس دانشگاه علوم پزشکی
ایالم با همراهی مسئول نهاد رهبری دانشگاه ،معاونین ،مدیران و کارکنان
واحدهای مختلف دانشگاه علوم پزشکی ایالم با حضور در مزار شهدای گمنام
پردیس دانشگاه با آرمانهای آنان تجدید میثاق نموده و با قرائت فاتحه به روح
بلند و ملکوتی آنان ادای احترام کردند.

دیدار نوروزی رییس دانشگاه علوم پزشکی ایالم
با کارکنان بخش های مختلف دانشگاه

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایالم در روزهای
آغازین سال جدید با پرسنل خدوم در بخش
های مختلف تابعه دانشگاه دیدار نموده و فرا
رسیدن سال نو را به آنان تبریک گفت.
به گزارش خبرنگار وب دا ،دکتر علی دل
پیشه در بخشی از این دیدارها در جمع
کارکنان ضمن تقدیر و تشکر از تالش های
آنان در سال گذشته و تبریک به مناسبت
فرارسیدن سال جدید اظهار داشت :در سال
 96که بسیار مدبرانه از سوی رهبر معظم
انقالب تحت عنوان» اقتصاد مقاومتی ،تولید
و اشتغال» نامگذاری شده ،با استعانت از
خداوند یکتا ،مجموعه دانشگاه تمام تالش

خود را به کار خواهد گرفت تا اهداف و برنامه
های مربوط به شعار سال را عملی نماید.
وی ادامه داد :امید است با همت و تالش
همکاران زحمتکش و مسئولیت پذیر شاهد
موفقعیت های بیشتر در راه خدمت به مردم
باشیم و در مسیر و طریق ارتقاء سطح ارائه
خدمات گام برداریم.
رییس دانشگاه علوم پزشگی ایالم در بخش
دیگری از سخنان خود گفت :با حمایتهای
مادی و معنوی دولت تدبیر و امید در سال
گذشته بخشی از مطالبات معوقه کارکنان
واحدهای مختلف دانشگاه تا پایان سال
 ۹۵پرداخت شده که پیگیری تمامی این

کارگاه اورژانس هوایی در دانشگاه علوم پزشکی
ایالم برگزار شد

کارگاه اورژانس هوایی با حضور رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های
پزشکی کشور ،رئیس دانشگاه ،رئیس هالل احمر استان و معاونین ،مدیران
ستادی ،روسای بیمارستان ها و پرسنل فوریت های پزشکی ،اورژانس پیش
بیمارستانی و بیمارستانی در سالن اجتماعات دانشگاه علوم پزشکی ایالم
برگزار شد.
به گزارش خبرنگار وب دا ،در ابتدای این کارگاه رئیس مرکز مدیریت
حوادث و فوریت های پزشکی کشور ضمن تبریک سال نو و تقدیر از
خدمات مجموعه دانشگاه خصوصاً پرسنل فوریت پزشکی در ارائه خدمات
به مردم گفت :وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی کشور در صدد
افزایش پایگاه های امداد هوایی از  31پایگاه فعلی به  44پایگاه در سراسر
کشور در ماه های آینده است.
دکتر محمد سرور اظهار کرد :هر چند هدف دولت و وزارت بهداشت توسعه،
تجهیز و نوسازی یگان های امدادی است اما در حال حاضر کشور از لحاظ

امداد هوایی در نقطه مطلوبی قرار دارد.
وی افزود :همچنین در حوزه ناوگان اورژانس زمینی نیز تاکنون یک هزار
و  200دستگاه آمبوالنس پیشرفته و مدرن به ناوگان امدادی کشور اضافه
شده و یکی از برنامه های وزارت بهداشت خرید  800دستگاه آمبوالنس
دیگر در ماه های آینده است.
دکتر سرور در خصوص فرایند همکاری در بخش امداد و نجات میان یگان
های امدادی پایگاه های هالل احمر با یگان های امدادی فوریت های
اورژانس یادآور شد :این دو یگان امدادی بدون هیچ گونه موازی کاری
مکمل و همراه همدیگر هستند و ارائه خدمات فوریت های پزشکی و
درمانی و مداخله در امور پزشکی بر عهده نیروهای امدادی فوریت های
پزشکی اورژانس پیش بیمارستانی و عملیات امداد و نجات و رهاسازی
برعهده جمعیت هالل احمر است.
وی در خصوص قانون بهره وری مصوبه مجلس در دولت پیشین هم که
به موجب این قانون کاهش ساعت کاری و برداشته شدن شیفت های ۲۴
ساعته برای نیروهای درمانی می شود ،گفت :این قانون دارای موانعی است
که مسئوالن ارشد وزارت بهداشت در صدد رفع ایرادات این مصوبه و نیز
تامین حقوق نیروهای فوریت های پزشکی هستند.
وی اضافه کرد :در قانون مصوب مجلس افراد متمایل به حقوق بهره وری
باید دارای شیفت کاری تا سقف هشت ساعت و کمتر از  12ساعت باشد در
حالیکه نحوه فعالیت در اورژانس پیش بیمارستانی شیفت های  24ساعته
برای هر فرد است.
به گفته سرور ،اجرای دقیق این قانون منوط به افزایش نیروهای امدادی
برای کاهش ساعت شیفت پرسنل است چرا که در قانون بهره وری به
صراحت اعالم شده که افراد نباید خارج از ساعت تعیین شده شیفت داشته
باشند و تالش وزارت حل مشکل شیفت بندی یگان های امدادی و کاهش
ساعت کاری آنها است.
در ادامه نیز رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایالم ضمن خیرمقدم به دکتر

اعزام تیم ویژه وزارت بهداشت به استان ایالم و شهر بدره

هیاتی متشکل از معاونتهای مختلف وزارت بهداشت جهت بررسی مشکالت
حوزه سالمت در استان ایالم و شهر بدره به این منطقه سفر کرد.
به گزارش وب دا دکتر علی ماهر که صبح امروز و به دستور وزیر بهداشت
به همراه هیاتی از معاونتهای وزارت بهداشت به شهر بدره استان ایالم سفر

کرده است ،گفت :هدف از این بازدید رسیدگی به وضعیت بهداشتی درمانی
استان ایالم و مطالبات مردمی شهرستان بدره بعد از سفر وزیر بهداشت به
این استان بود.
معاون فنی و برنامه ریری دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی
گفت :طی بازدیدی که از امکانات بهداشتی و درمانی منطقه داشتیم ،در
مجموع تصمیماتی را اتخاذ نمودیم که در بازگشت به تهران و ارایه گزارش به
وزیر بهداشت ،تصمیمات الزم اتخاذ خواهد شد.
وی امکانات موجود در مرکز بهداشتی درمانی شهر بدره را با توجه به جمعیت
تحت پوشش مناسب و استاندارد دانست و گفت :در حال حاضر این مرکز با
 5پزشک ،دندانپزشک و ماما و داشتن آزمایشگاه در حال ارایه خدمات به
مردم است.
معاون فنی و برنامه ریری دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی
در مورد کمبود نیروهای متخصص نیز با اشاره به نزدیکی این شبکه بهداشتی
به شهر دره شهر و وجود بیمارستان در این شهر گفت :این امکان وجود دارد
که متخصصین را از این طریق به منطقه بیاوریم و قطعا چهار تخصص اصلی؛
اطفال ،زنان و زایمان ،داخلی و جراحی ،در طول هفته به بیماران خدمات
درمانی الزم را ارایه خواهند داد.

سرور و تقدیر از خدمات فوریت های پزشکی استان اظهار کرد :تحوالتی که
در حوزه درمان در  3سال گذشته صورت گرفته قابل مقایسه با هیچ دوره
ای قبل و بعد از انقالب قابل مقایسه نیست که این امر نشانگر اهمیت مقوله
سالمت از نظر نظام و دولت تدبیر و امید می باشد.
دکتر علی دل پیشه ادامه داد :توسعه های فیزیکی و همچنین توسعه
خدمات در بخش سرپایی و بستری در بیمارستان ها و تحوالتی مثبت و
ارزشمندی که با اجرای بسته هتلینگ در بیمارستان ها و افزایش نیروی
انسانی در جهت خدمت به مردم از برکات و خدمات طرح تحول نظام
سالمت است.
وی با بیان اینکه یکی از این خدمات شایسته این طرح ،خدمات اورژانس
هوایی است ،گفت :این مهم باعث شده تا خدمات اورژانسی در سریعترین
وقت ممکن به افراد دارای شرایط بحرانی و اورژانسی ارائه شود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایالم ادامه داد :خوشبختانه در مرکز فوریت
های کشور نگاه و توجه ویژه ای به استان ایالم در حال حاضر وجود دارد
که از این توجه و زحمات دکتر کولیوند رئیس فوریت های پزشکی کشور و
دیگر همکاران ایشان تقدیر و تشکر می نمایم.
وی خاطرنشان کرد :اعزام و امداد اورژانس هوایی در کشور و خصوصاً در
استان ایالم که به تازگی از این خدمت برخوردار شده ،موجبات رضایتمندی
مردم رافراهم ساخته است .علیرغم اینکه استان ایالم از نظر جمعیتی در
اولویت داشتن اورژانس هوایی نبود اما به واسطه توجه ویژه دکترکولیوند
و دکتر سرور استان ایالم از این خدمت بزرگ و ارزشمند بهره مند شده و
تاکنون نیز با انجام چندین ماموریت توانسته به بیماران و مصدومان خدمت
اورژانسی بی نظیری نماید.
دکتر دل پیشه در پایان سخنان خود از پرسنل فوریت پزشکی استان و تیم
پروازی اورژانس هوایی در راستای خدمت به مردم تقدیر نمود.
دکتر کرد جمشیدی معاون درمان دانشگاه نیز در ادامه ضمن تقدیر از
دکتر سرور بخاطر زحمات و پیگیری های ارزشمند در راستای راه اندازی

مطالبات امسال نیز با جدیت بیشتر پیگیری
می شود.
دکتر دل پیشه در خاتمه سخنانش خدمت
به مردم استان و تکریم ارباب رجوع از
اهداف ،اولویت ها و رسالت مجموعه دانشگاه
عنوان نمود و برای کارکنان دانشگاه سالی
توام با موفقیت و شادکامی از پروردگار
مسئلت نمود.
در ادامه نیز مسئول نهاد مقام معظم رهبری
در دانشگاه نیز ضمن تبریک سال نوگفت:
در سال گذشته با تالش و زحمات دلسوزانه
کارکنان واحدهای دانشگاه در زمینه خدمات
رسانی به مردم گام های بسیاز زیادی
برداشته شده که زحمات آنان قابل تقدیر
است.
سید
والمسلمین
االسالم
حجت
محمدباقرهاشمی ادامه داد :در طول
تعطیالت نوروز  ۹۶نیز واحدهای خدمات
رسان و بویژه مرکز فوریتهای پزشکی بسیار
فعال بودهاند و به بیش از  50هزار نفر از
زوار و مردم خدمات اورژانسی و پزشکی ارائه
کردند که از زحمات آنان تقدیر می گردد.
دکتر نورخدا صادقی فرد معاون آموزشی
دانشگاه نیز در ادامه ضمن آرزوی سالی
خوب برای همکاران دانشگاه ابراز امیدواری
کرد که در سال جدید کارکنان بیشتر
از گذشته اخالق نیک ،برخورد انسانی و
خدمات رسانی بهینه به مردم را سرلوحه کار
خود قرار دهند.
***

اورژانس هوایی در استان افزود :استان ایالم با توجه به شرایط کوهستانی
بودن و وجود نقاط صعب العبور در استان نیازمند دارا بودن اورژانس هوایی
بود که خوشبختانه محقق شد.
وی همچنین با تقدیر از عنایت و توجه رئیس دانشگاه و مجموعه وزارت
بهداشت در راستای اجرای موفق طرح تحول نظام سالمت در استان ابراز
کرد :ضریب اشغال تخت بیمارستان ها قبل از اجرای طرح تحول کمتر
از 20درصد بوده که با اجرای طرح تحول نظام سالمت این رقم به باالی
 60درصد رسیده است.
در ادامه نیز رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان ایالم
ضمن خیرمقدم به دکتر سرور و تقدیر از حضور رئیس دانشگاه و مسئوالن
و پرسنل گفت :اورژانس هوایی در روزهای پایانی سال  95برای خدمات
اورژانسی به مصدومان و بیماران دارای شرایط بحرانی در استان مستقر شد.
دکتر علیمرادی از پیگیری های مستمر و مکرر رئیس دانشگاه و توجه
ویژه رئیس فوریت های پزشکی کشور و همکاران وی افزود :در سایه
این پیگیری ها و عنایات ،بالگرد اورژانس در کوتاه ترین زمان به استان
ایالم اختصاص داده شد که وجود آن در استان غنیمتی بزرگ است چرا
که خدمات دهی و امداد در کمترین زمان ممکن به بیماران اورژانسی در
سراسر استان را فراهم نموده است.
وی ابراز کرد :در مدت کوتاهی که اورژانس هوایی در استان افتتاح شده،
بالغ بر  5ماموریت حیاتی توسط آن انجام شده که عالوه بر نجات بیماران و
مصدومان ،موجبات رضاتمندی مردم را نیز فراهم ساخته است.
رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان ایالم با بیان
اینکه برای نجات جان بیماران و مصدومان نهایت تالش خود را همواره به
کار بسته ایم ،خاطرنشان کرد :در ایامی که با نامناسب ترین و سخت ترین
شرایط آب و هوایی مواجه شده ایم ،بالگرد هوایی و آمبوالنس های فوریت
پزشکی برای امدادرسانی به هم استانی های عزیز به مامویت اعزام شده اند.
وی در پایان سخنانش از حضور پرسنل و همکاران و سایر ارگان هایی که
در حوزه سالمت در کنار دانشگاه علوم پزشکی ایالم به مردم خدمت می
کنند ،تشکر و قدردانی نمود.
گفتنی است دکتر محمد سرور رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های
پزشکی کشور در این کارگاه ،مسائل و موضوعات مربوط به آموزش خدمات
اورژانس هوایی را برای پرسنل اورژانس مرکز فوریت های پزشکی استان
تشریح نمود.

مصرف خودسرانه دارو تهدیدی برای سالمت شهروندان است
معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایالم گفت :مصرف خودسرانه دارو
و مکمل ها تهدیدی برای سالمتی شهروندان است که الزم است به آن به
صورت جدی توجه کنیم.
به گزارش خبرنگار وب دا ،دکتر نصراله نقدی ضمن تبریک فرا رسیدن
سال نو اظهار کرد :مصرف خودسرانه داروها اگر چه ممکن است در کوتاه
مدت پاسخگوی خواسته های مصرف کنندگان باشد اما به جا گذاردن
عوارض جسمانی مختلف و بازگشت به حالت اولیه از مهمترین عوارض
آن است.وی ادامه داد :مصرف بدون تجویز پزشک از مکمل ها و داروهای
هورمونی برای سالمتی انسان خطرهای جدی دارد بنابراین این داروها
و مکمل ها باید با نظر پزشک یا مشاور تغذیه و با رعایت رژیم غذایی
مصرف شود.معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایالم از اطالع رسانی
این معاونت از طریق نصب بنر و بروشورهای مربوط به استفاده صحیح از
داروها و فرهنگ سازی استفاده از داروهای طبیعی ،سنتی و مکمل توسط
مردم و خرید آنها از مراکز فروش داروخانه ها و مراکز قانونی در ایام نوروز
خبر داد و گفت :در پایان سال  1395و ایام تعطیالت نوروزی ،واحد اطالع
رسانی دارو و سموم اداره نظارت بر دارو و مخدر معاونت غذا و دارو ،در
این راستا اقدامات مناسبی انجام داده است.

