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   سخن مدیر مسئول و سردبیر     

کـــه  از میـــان مـــاه هـــای ســـال بهمـــن ســـبزترین مـــاه مـــردم ایـــران اســـت چـــرا 
ـــار نشســـت و  ـــه ب ـــاه ب ـــا خـــون شـــهیدان در ایـــن م ـــد انقـــاب ب درخـــت تنومن
ـــی و هیـــچ مســـلمانی در هیـــچ نقطـــه ای از جهـــان و هیـــچ  ـــًا هیـــچ ایران قطع

کـــرد. برهـــه ای از تاریـــخ بهمـــن مـــاه ۵۷ را فرامـــوش نخواهـــد 
که به اهداف آن  داده می شود.  عزت و پایداری انقاب نیز به اهمیتی است 

ــه  ــود بـ ــن خـ ــگاه ادای دیـ ــکاران دانشـ ــگاهیان و همـ ــتان، دانشـ ــامت اسـ ــه داران سـ ــا طایـ مـ
گـــرو خدمـــت ســـالم و وفـــاداری بـــه بـــه توصیه هـــای امـــام  انقـــاب و مـــردم شـــریف ایـــران را در 
راحـــل؟هر؟ و رهبـــر انقـــاب دانســـته و می کوشـــیم تـــا مـــردم جـــز رنـــج بیمـــارداری مشـــکل 
دیگـــری بـــر بالیـــن بیمـــاران خـــود نداشـــته باشـــند و در ایـــن راه بـــدون تبعیـــض و بـــدون حـــب و 

کوششـــی دریـــغ نمی کنیـــم. بغـــض شـــنوای انتقـــادات ســـازنده بـــوده و از هیـــچ 
 دکتر سید جمال حسینی اقدم
 مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

کارگاه ایمنی آب شرب تبریز / صدور مجوز پذیرش  کار ندارند/  تشکیل موسسه خیریه در مرکز قلب شهید مدنی تبریز /  پرستاران مطالبه ای جز پرداخت معوقات و اجرای قانون سختی 
دســـتیار دوره فلوشـــیپ بیهوشـــی قلـــب بـــه مرکـــز قلـــب شـــهید مدنـــی تبریـــز /  نمایشـــگاه کاریکاتـــور بـــا محوریـــت چاقـــی و عوامـــل خطـــر مرتبـــط / بازدیـــد ریاســـت دانشـــگاه از مرکـــز آموزشـــی درمانـــی 
شـــهدا در نخســـتین ســـاعات شـــروع هفتـــه پرســـتار / پیـــام تســـلیت معـــاون بهداشـــت دانشـــگاه به مناســـبت درگذشـــت بهـــورز خانـــه بهداشـــت هرزنـــد عتیـــق /قدردانـــی معـــاون درمـــان دانشـــگاه از 
جامعـــه پرســـتاری بـــا حضـــور و دیـــدار بـــا پرســـتاران بیمارســـتان رازی/ رئیـــس دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی بـــرای احقـــاق حقـــوق قانونـــی پرســـتاران تـــاش کنـــد / مراســـم گرامیداشـــت مقـــام پرســـتار در 
مرکـــز آموزشـــی درمانی ســـینا  / آخریـــن نشســـت فصلـــی گـــروه مهندســـی بهداشـــت محیـــط مرکـــز بهداشـــت اســـتان / معـــدوم ســـازی بیـــش از 1۵0 تـــن مـــواد غذایـــی و آرایشـــی و بهداشـــتی غیـــر مجـــاز 
و قاچـــاق از اول ســـال جـــاری/ بازدیـــد معـــاون بهداشـــتی وزیـــر از ســـاختمان دیالیز مرکـــز آموزشـــی درمانی امـــام رضـــا)ع( / تبریـــز جایگاههـــای کشـــوری شایســـته ای در تمـــام حوزه هـــا دارد / جلســـه 
دکتـــر رئیســـی معـــاون بهداشـــتی وزیـــر بهداشـــت درمـــان و آمـــوزش پزشـــکی بـــا هیئـــت رئیســـه دانشـــگاه و مدیـــران حـــوزه بهداشـــت دانشـــگاه/  همایـــش ســـامت بانـــوان بـــا محوریـــت پیشـــگیری 
از ســـرطان های شـــایع زنـــان  / همـــه مدیـــران و تصمیم گیـــران جامعـــه بایســـتی مشـــکات دریاچـــه ارومیـــه را جـــزء الویت هـــای کاری خـــود بداننـــد / جلســـه بررســـی مشـــکات بیمـــاران هموفیلـــی 
کارشناســـان مجموعـــه تحـــت  کـــم آبـــی / امـــام جمعـــه تبریـــز: مدیـــران در تصمیم  گیری هـــای خـــود بایـــد بـــا  کاهـــش آســـیب هـــای ناشـــی از  /  لـــزوم هماهنگـــی و همـــکاری همـــه ارگان هـــا جهـــت 
مدیریـــت خـــود حتـــی مخالفانشـــان نیـــز مشـــورت نماینـــد / درخشـــش مرکـــز تحقیقـــات ســـلول هـــای بنیـــادی دانشـــگاه/ دکتـــر صومـــی بـــا حضـــور در برنامـــه تلویزیونـــی ســـحرلر بـــه بیـــان عملکـــرد 
ک نجـــات داده شـــد / انجـــام 23هـــزار ماموریـــت توســــــط اورژانـــس در ســـه ماهه پائیـــز / مرگ خامـــوش مادر  دانشـــگاه پرداخـــت / مادربـــارداری دریکـــی از روســـتاهای هشـــترود ازمیـــان بـــرف و کـــوال
و دختر  تبریزی  و نجات خانواده 4 نفری  از چنگال قاتل نامرئی / گزارش عملکرد یک ســـاله دانشـــگاه علوم پزشـــکی تبریز / نهمین دوره مســـابقات جام فجر کارکنان و اســـتادان دانشـــگاه 
بـــه کار خـــود پایـــان داد / نتایـــج نهایـــی نهمیـــن دوره جـــام فجـــر / حضـــور حماســـی خانواده بزرگ دانشـــگاه در راهپیمایی تماشـــایی22بهمن / برگزاری بیســـتمین دوره ضیافت اندیشـــه اســـاتید 



گفت : مدیر پرستاری استان در نشست خبری هفته پرستار 
پرستاران مطالبه ای جز پرداخت معوقات و اجرای قانون سختی کار ندارند/ مردم 

به شرکت های خدماتی غیرمجاز اعتماد نکنند

رئیـــس  و  پرســــــــتاری  اداره  رئیـــس 
تبریــــــز  پرســـــــتاری  نظـــام  ســـازمان 
کـــرد: پرســـتاران مطالبـــه ای جـــز  کیـــد  تا
پرداخـــت معوقـــات و اجـــرای قانـــون 

ندارنـــد. کار  ســـختی 

بیان مشکالت پرستاران
ـــگاه،  ـــی دانش ـــط عموم ـــزارش رواب گ ـــه  ب
عبداله صفری در نشست خبری هفتــــه  
پرســــــتار بـــا بیـــان ایـــن مطلـــب اظهـــار 
کمبـــود نیـــروی انســـانی، معوقـــات  کـــرد: 
و  تعرفــــــه گذاری  و  اضافــــــه کاری ها 
کار از  عملـــی نشـــدن قانـــون ســـختی 
کـــه جامعـــه  جملـــه مشـــکاتی اســـت 
کـــرده اســـت، بـــه  پرســـتاری را درگیـــر 
گذشـــت 30 ســـال از  کـــه بـــا  طـــوری 
بـــرای  کار  ســـختی  قانـــون  تصویـــب 
ـــی  ـــرای عمل پرســـتاران هیـــچ اقدامـــی ب

شـــدن آن انجـــام نشـــده اســـت.

کمبود نیروی انسانی در حوزه 
پرستاری

ـــه در حـــال حاضـــر  ک ـــان ایـــن  ـــا بی وی ب

بـــه یـــک هـــزار پرســـتار متخصـــص و 
در  غیرحرفـــه ای  پرســـتار  هـــزار  یـــک 
ــا  ــرد: بـ کـ ــوان  ــاز داریـــم ، عنـ ــتان نیـ اسـ
تمدیـــد  و  بهداشـــت  وزارت  عنایـــت 
ح نیـــروی انســـانی و افزایـــش آن از  طـــر
کارگیـــری  دو ســـال بـــه چهـــار ســـال، بـــه 
دانشـــجویان اتـــاق عمـــل و پرســـتاری از 
تـــرم ششـــم و جـــذب نیروهـــای شـــرکتی 
کمبـــود نیـــروی انســـانی تـــا  مشـــکل 

ــد. ــرف شـ ــدودی برطـ حـ
ــاره بـــه  وضعیـــت  ــا اشـ وی در ادامـــه بـ
گفـــت: مجـــوز بیـــش از  اســـتخدام ها 
11هـــزار اســـتخدام پیمانـــی از ســـوی 
ـــه  ک ـــود  ـــده ب ـــادر ش ـــت ص وزارت بهداش
ســـهم اســـان مـــا ۵00 نفـــر بـــود. نزدیـــک 
گذشـــته و  ۷00 نفـــر نیـــر از اواخـــر ســـال 
ســـال جـــاری بـــه طـــور شـــرکتی جـــذب 
و  کارانه هـــا  معوقـــات  کـــه  شـــده اند 
محدودیـــت  اعمـــال  و  اضافـــه کاری 
آنـــان  مشـــکات  عمـــده  از  بیمه هـــا 

ــت. اسـ
ـــا اشـــاره بـــه آخریـــن  صفـــری در ادامـــه ب
ــرد:  کـ ــان  ــور بیـ کشـ ــتاران در  ــار پرسـ آمـ

 124 و  پرســـتار  هـــزار   200 از  بیـــش 
نظـــام  ســـازمان  در  مدیـــره   هیئـــت 
ـــد؛ از ایـــن  کشـــور وجـــود دارن پرســـتاری 
میـــزان بالـــغ بـــر ۹ هـــزار نفـــر پرســـتار در 
فعالیـــت  شـــرقی  آذربایجـــان  ســـطح 
کـــه نزدیـــک بـــه هفـــت هـــزار  دارنـــد 
آنـــان در ۵1 واحـــد بیمارســـتانی  نفـــر 
بیمارســـتان های  نهادهـــا،  از  اعـــم 
دانشـــگاهی و غیردانشـــگاهی انجـــام 
نظـــام  ســـازمان  و  می کننـــد  وظیفـــه 
پرســـتاری اســـتان بیـــش از شـــش هـــزار 

دارد. عضـــو 

مراقب شیادان و کاله برداران 
"پرستاری در منزل" باشید

پرســـتاری  نظـــام  ســـازمان   رئیـــس 
ــخنان  ــری از سـ ــز در بخـــش دیگـ تبریـ
بـــرای  راه  کـــه  ایـــن  بیـــان  بـــا  خـــود 
کاهبـــرداران در مراقبـــت  شـــیادان و  
گفـــت:  در منـــزل فراهـــم شـــده اســـت، 
خدماتـــی  شـــرکت های  و  شـــیادان 
بـــدون مجـــوز در مراقبـــت در منـــزل 
در  و  می برنـــد  را  ســـود  بیشـــترین 

بـــه  جاروبرقـــی  از  اســـتفاده  مـــواردی 
نیروهـــای  توســـط  کشـــن  سا عنـــوان 
شـــرکت های خدماتـــی بـــدون مجـــوز 
گـــزارش شـــده اســـت؛ بنابرایـــن مـــردم 
بـــه ایـــن شـــرکت ها اعتمـــاد نکننـــد.

وی افـــزود: بـــه منظـــور رصـــد وضعیـــت 
از ترخیـــص و پیگیـــری  پـــس  بیمـــار 
چگونگـــی انجـــام وظیفـــه پرســـتاران، 
پرســـتاری  مشـــاوره   مرکـــز  حـــدود 20 
ــه بـــه  کـ ــود دارد  ــتان وجـ در ســـطح اسـ
ارائـــه  خدمـــات پرســـتاری مناســـب و 

اســـتاندارد مشـــغول اســـت. 

راه مطمئن دریافت خدمات 
پرستاری در منزل

همچنیـــن در تمامـــی بیمارســـتان ها 
یـــا   ”home care“ نـــام  بـــه  واحـــدی 
کـــه  دارد  وجـــود  منـــزل  در  مراقبـــت 
ــد  ــاران پـــس از ترخیـــص می تواننـ بیمـ
کننـــد. کـــز اســـتفاده  از خدمـــات ایـــن مرا

بـــه اجـــرای  بـــا اشـــاره  وی در ادامـــه 
حرفـــه ای  صاحیـــت  تاییـــد  ح  طـــر
عنـــوان  گذشـــته  ســـال  از  پرســـتاران 
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کـــرد: بـــا توجـــه بـــه پیشـــرفت علـــم و 
تکنولـــوژی و تنـــوع بیماری هـــا، وزارت 
بهداشـــت بـــا طـــرح صاحیـــت حرفـــه ای 
غ التحصیلـــی  پرســـتاران را پـــس از فار
تاییـــد صاحیـــت می کنــــد؛ پـــس از تایید 
صاحیـــت  تاییـــد  بهداشـــت،  وزارت 
بـــه ســـازمان نظـــام پرســـتاری  کامـــا 

می شـــود. اعطـــا 

خدمات متنوع پرســــتاری در 
موقعیت های زمانی متفاوت

صفـــری در بخـــش دیگـــری از ســـخنان 
پررنـــگ  نقـــش  بـــر  تاکیـــد  بـــا  خـــود 
و  بحرانـــی  مواقـــع  در  پرســـتاران 
تیم هـــای  و  مناســـبت های مختلـــف 
گفـــت: پرســـتاران  بحـــران پرســـتاران  
اســـتان در ارائـــه ی خدمـــات درمانـــی بـــه 
ـــه زدگان  ـــران امـــام حســـین )ع( و زلزل زائ

کرمانشـــاه پیشـــقدم بودنـــد.

مراســـم  برگـــزاری  از  پایـــان  در  وی 
گرامیداشـــت هفتـــه ی پرســـتار در چهارم 
بهمـــن مـــاه در تـــاالر وحـــدت دانشـــگاه 
کـــرد: ایـــن  تبریـــز خبـــر داد و خاطرنشـــان 
برنامـــه از ســـاعت ۹ الـــی 13 و بـــا حضـــور 
یـــک هـــزار پرســـتار برگـــزار خواهـــد شـــد. 
هفتـــه ی  گرامیداشـــت  برنامه هـــای 
ـــاه شـــروع شـــده  پرســـتار از ســـی  ام دی م
و تـــا ششـــم بهمـــن مـــاه ادامـــه خواهـــد 
کـــه بازدیـــد از بیمارســـتان ها  داشـــت 
برگـــزاری  پرســـتاران،  بـــا  دیـــدار  و 
پیـــاده روی در ششـــم بهمـــن مـــاه بـــا 
همـــکاری ســـازمان نظـــام پرســـتاری و 
بســـیج جامعـــه ی پزشـــکی و ســـخنرانی 
پیـــش از خطبه هـــا از جملـــه ی ایـــن 

برنامه هـــا بـــه شـــمار می آینـــد.

ظلم به پرستاران در قضاوت ها
محمـــد ارشـــدی، نائـــب رئیـــس ســـازمان 

نظـــام پرســـتاری تبریـــز نیـــز در ادامـــه ی 
کـــه  ایـــن  بیـــان  بـــا  نشســـت  ایـــن 
پرســـتاران در بســـیاری از مـــوارد مـــورد 
نمی شـــوند،  قضـــاوت  دوســـتی  بـــه 
گفـــت: ماهیت شـــغل پرســـتاری ســـخت 
و طاقت فرســـا اســـت، امـــا در بســـیاری از 
ـــار و  ـــش از ایث ـــان بی کار آن ـــف  ـــوارد ضع م
از خـــود گذشـــتگی برجســـته می شـــود. 
حساســـیت  انعـــکاس  در  رســـانه ها 
ــتاران نقـــش  ــه ای و وظایـــف پرسـ حرفـ
مهمـــی را ایفـــا می کننـــد. معوقـــات و 
ــتاران  کار پرسـ ــرای قانـــون ســـختی  اجـ
بـــوده و مطالبـــه ی همـــه   باتکلیـــف 
بـــــــدون  کـــه  اســـت  ایـــن  همـــکاران 
دغدغه هـــــــای دیگـــــــر انجـــام وظیفــــــــه 

کننـد.
اولیـــن  کـــه  ایـــن  بـــه  اشـــاره  بـــا  وی 
یـــک  حـــدود  پرســـتاری  دانشـــجوی 
قـــرن پیـــش از دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی 

شده اســـت،  غ التحصیـــل  فار تبریـــز 
کنـــون حـــدود  کـــرد: هـــم ا خاطرنشـــان 
یـــک هـــزار دانشـــجو در دانشـــکده ی 
مقاطـــع  تمامـــی  در  تبریـــز  پرســـتاری 
و  هســـتند  تحصیـــل  بـــه  مشـــغول 
بـــار  اولیـــن  بـــرای  دکتـــری  مقطـــع 
شـــده  ارائـــه  دانشـــکده   ایـــن  در 
اســـت. تبریـــز همـــواره اولیـــن بـــوده و 
ح  آذربایجـــان شـــرقی در اجـــرای طـــر
تاییـــد صاحیـــت پرســـتاران نیـــز موفـــق 
ــده اســـت،  ــه ی اول شـ کســـب رتبـ ــه  بـ
کـــه حـــدود 10 هـــزار نفـــر  بـــه طـــوری 
کشـــور تاییـــد صاحیـــت  از پرســـتاران 
آن  نفـــر   ۵00 از  بیـــش  کـــه  شـــده اند 

متعلـــق بـــه اســـتان مـــا هســـتند.
صفـــری افـــزود: بیـــش از ۶۸ برنامـــه ی 
دوم  ماهـــه ی  شـــش  در  بازآمـــوزی 

ســـال جـــاری اجـــرا شـــده اســـت.
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بازدید ریاست دانشگاه از مرکز 
آموزشی درمانی شهدا در نخستین 

ساعات شروع هفته پرستار 

هفتــه  شــروع  ســاعات  نخســتین  در  دانشــگاه،  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
ــا همراهــی دکتــر  ــوم پزشــکی تبریــز ب پرســتار،  دکتــر صومــی رئیــس دانشــگاه عل
پورفتحــی معــاون درمــان و صفــری مدیــر پرســتاری دانشــگاه  در مرکــز آموزشــی 
درمانــی شــهدا تبریــز حضــور یافتــه و ضمــن تبریــک هفتــه پرســتار از خدمــات و 

فعالیتهــای پرســتاران آن مرکــز تجلیــل بعمــل آوردنــد.

برگزاری کارگاه آموزشی کارشناسان و کاردانان 
بهداشت حرفه ای و بهداشتیاران کار کارخانجات

کاردانــان بهداشــت  کارشناســان،  در راســتای حفــظ و ارتقــاء ســطح ســواد 
حضــور  بــا  بازآمــوزی  و  آموزشــی  کارگاه  کار،  بهداشــتیاران  و  ای  حرفــه 
کارشناســان، کاردانان بهداشــت حرفه ای و بهداشــت یاران کار کارخانجات 
گردیــد. مهنــدس  در محــل ســالن اجتماعــات مرکــز بهداشــت اســتان برگــزار 
کارشــناس مســئول بهداشــت حرفــه ای مرکــز بهداشــت  ســیدان اســکویی 
اســتان ضمــن عــرض خیــر مقــدم بــه مدعویــن، هــدف از برگــزاری ایــن 
جلســه آموزشــی را حفــظ و ارتقــاء ســطح ســواد و اطــاع از برنامه هــای جــاری 
هــای  برنامــه  اجــرای  و خواســتار  دانســته  دانشــگاه  بهداشــت  معاونــت 
گــزارش روابــط  کارخانجــات شــدند. بــه  کارگــران و شــاغلین  آموزشــی بــرای 
عمومــی دانشــگاه در ایــن کارگاه دکتــر قالیباف، فــوق تخصص بیماریهای 
کار،  تنفســی در خصــوص بیمــاری آســم و بیماریهــای تنفســی در محیــط 
مهنــدس پورعلــی کارشــناس مســئول بهبــود تغذیــه جامعــه مرکــز بهداشــت 
کنتــرل چاقــی و دکتــر میتــرا  اســتان در خصــوص تغذیــه در پیشــگیری و 
گیر مرکز بهداشــت اســتان در خصوص  یگانــه کارشــناس بیماریهــای غیــر وا

ــرای مدعویــن ســخنرانی نمودنــد. گیــر و ســرطان هــا ب بیماریهــای غیروا

قدردانی معاون درمان دانشگاه از جامعه 
پرستاری با حضور و دیدار با پرستاران 

بیمارستان رازی

گــزارش روابــط عمومــی معاونــت درمــان ، دکتــر پورفتحــی  معــاون  بــه 
ــز  کادر پرســتاری مرک ــا  درمــان دانشــگاه و مدیــر دفتــر پرســتاری اســتان ب
کردنــد . درایــن دیــدار، معــاون درمــان  آموزشــی و درمانــی رازی دیــدار 
ضمــن تبریــک روز پرســتار بــا اهــدا هدایایــی از زحمــات بــی دریــغ ایــن 
کار مرکــز آموزشــی درمانــی رازی تقدیــر وتشــکر نمودنــد. قشــر فعــال و فــدا

پیام تسلیت معاون بهداشت دانشگاه 
به مناسبت درگذشت بهورز خانه 

بهداشت هرزند عتیق 

اناهلل و انا الیه راجعون
گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه   بـــه 
بهداشـــت  معـــاون  درســـتی  دکتـــر 
بهداشـــت  مرکـــز  رئیـــس  و  دانشـــگاه 
ـــی  اســـتان در پیامـــی در گذشـــت ناگهان
ســـرکار خانـــم آذر جبـــاری بهـــورز متعهـــد 
و تاشـــگر خانـــه بهداشـــت هرزنـــد عتیـــق 
را بـــه خانـــواده آن مرحومـــه تســـلیت 
ـــن  ـــام بدی ـــن پی ـــه مت ک ـــد  ـــرض نمودن ع
خبـــر  بی گمـــان  می باشـــد.  شـــرح 
آذر جبـــاری  درگذشـــت ســـرکار خانـــم 
بهـــورز متعهـــد و تاشـــگر خانـــه بهداشـــت 

گـــرد غـــم بـــر دل هایمـــان  هرزنـــد عتیـــق، 
نشـــانده اســـت، ایـــن ضایعـــه و فقـــدان 
بـــزرگ را صمیمانـــه بـــه خانـــواده محتـــرم 
و داغـــدار آن مرحومـــه تســـلیت عـــرض 
ــن  ــد ایـ ــه روح بلنـ کـ ــد  ــم، باشـ مینمائیـ
عزیـــز از دســـت رفتـــه در بـــارگاه امـــن 
جـــاودان  جـــوار رحمتـــش  در  و  الهـــی 
بیاســـاید و همـــه بازمانـــدگان در ایـــن 
آزمـــون ســـخت، شـــکیبا و اســـتوار بـــر 
تقدیـــر حـــق تســـلیم و مزیـــن بـــه مقـــام 

ــد. ــل باشـ ــر جمیـ صبـ

دکتر عباسعلی درستی
معاون بهداشت دانشگاه و رئیس مرکز بهداشت استان
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همگام با ملت انقالبی آذربایجان شرقی

حضور حماسی خانواده بزرگ دانشگاه در راهپیمایی تماشایی۲۲ بهمن

خانـــواده بـــزرگ دانشـــگاه علوم پزشـــکی تبریــــــــــز بـــــــــرای تجدیـــد میثــــــاق بـــا 
آرمان هــــــــای انقـــاب   اســـــــامی در راهپیمایـــی 22بهمـــن حضـــور یافتـــه و ســـی 
و نهمیـــن ســـالگرد پیـــروزی انقـــاب اســـامی و اســـتقال و آزادی خـــود را جشـــن 
ــز، رئیـــس،  ــکی تبریـ ــوم پزشـ ــگاه علـ ــی دانشـ ــط عمومـ ــزارش روابـ گـ ــه  ــد. بـ گرفتنـ
کارکنـــان و دانشـــجویان ایـــن دانشـــگاه از مقابـــل مســـجد  هیئـــت رئیســـه، اســـاتید، 

بـــه خیـــل عظیـــم راهپیمایـــان  کریمخـــان واقـــع در چهـــارراه شـــهید بهشـــتی 
گاه ایـــران اســـامی خانـــواده بـــزرگ دانشـــگاه  پیوســـتند. همـــگام بـــا عمـــوم مـــردم آ
علـــوم پزشـــکی تبریـــز نیـــز بـــا حضـــور حماســـی خـــود در راهپیمایـــی عظیـــم و به قـــول 
ـــهدا  ـــام و ش ـــای ام ـــا آرمانه ـــر ب ـــار دیگ ـــن ب ـــایی 22 بهم ـــری تماش ـــم رهب ـــام معظ مق

ــد. کردنـ ــان  ــد پیمـ تجدیـ

برگزاری بیستمین دوره ضیافت اندیشه اساتید 

بیســتمین دوره ضیافــت اندیشــه اســاتید محتــرم دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز در  دو دوره اصــول تعلیــم و تربیــت بــا تدریــس حجت االســام والمســلمین دکتــر توانایی و 
ســبک زندگــی بــا تدریــس جنــاب آقــای دکتــر باباپــور از تاریــخ 1۷ الــی 1۹ بهمــن مــاه در ســالن همایــش مرکــز مطالعــات و توســعه پزشــکی برگــزار گردید.
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گرامیداشت روز پرستار: رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز در مراسم 
 مشکالت مالی پرستاران شرکتی را حل می کنیم

رئیـــس دانشـــگاه علوم پزشـــکی تبریـــز در 
مراســـــــم گرامیداشـــت روز پرســـتار تاکیـــد 
کـــرد: مشـــکات مالـــی پرســـتاران شـــرکتی 
گـــزارش روابـــط  را حـــل می کنیـــم.  بـــه 
عمومـــی دانشـــگاه، دکتـــر محمدحســـین 
روز  گرامیداشـــت  مراســـم  در  صومـــی 
دانشـــگاه  وحـــدت  تـــاالر  در  پرســـتار 
کـــرد: بـــه عنـــوان مســـئول  تبریـــز اظهـــار 

می دانـــم  موظـــف  را  خـــود  دانشـــگاه 
کنـــم.  احقـــاق  را  پرســـتاران  حقـــوق 
انجـــام  بـــه  پرســـتار  عـــزت  و  کرامـــت 
گـــر ذهـــن  درســـت وظایفـــش اســـت و ا
خـــود را از پـــاداش آنـــی و لحظـــه ای مادی 
خالـــی نکنیـــم، هرگـــز رضایـــت خاطـــر 
کـــرد.  وی ادامـــه داد:  کســـب نخواهیـــم 
کـــه بـــه عنـــوان یـــک دانشـــجو بـــه  روزی 

ـــتیم،  ـــا گذاش ـــکی پ ـــوم پزش ـــگاه عل دانش
کار  دشـــواری  و  حساســـیت  میـــزان  از 
ـــر یـــک  گ ـــم. ا ـــع بودی خـــود در آینـــده مطل
ــال  ــر حـ ــان سـ ــا مراجعـ ــک بـ ــد بانـ کارمنـ
مواجـــه می شـــود، پرســـتاران و پزشـــکان 
ـــه رو  ـــا افـــراد بیمـــار و دردمنـــد روب هـــر روز ب
یـــک  وقتـــی  گفـــت:  می شـــوند.  وی 
پزشـــک بیمـــاری را تشـــخیص می دهـــد 

در آن لحظـــه پـــاداش می گیـــرد و یـــک 
گرفتـــاری از  پرســـتار هـــم پـــس از رفـــع 
او رضایـــت خاطـــر  بیمـــار و اطرافیـــان 
کســـب می کنـــد. وقتـــی هفتـــه ی پرســـتار 
داریـــم  انتظـــار  می گیریـــم،  جشـــن  را 
کنـــار تمامـــی موفقیت هـــا،  پرســـتاران در 
در راســـتای انجـــام وظیفـــه ی درســـت 
ابـــراز  بـــا  کنند. دکترصومـــی  تـــاش 

هوالشافی

همکـاران عـزیـز پرستار ؛ سام، خدا قوت
ــا و  کرب ــم و ســختکوش صحــرای     از صمیــم قلــب والدت پرســتار صــادق، عال
روز پرســتار را خدمــت شــما خدمتگــزاران دلســوز کشــور در عرصــه ســامت تبریــک 

کنــم. عــرض مــی 
کنــار عاطفــه،  کاری را در  ــوبت  ــار در ذهـــن جامعــه مــا صعـ ــاز واژه پرستـ ــر بـ از دیـ
ــخ شــاغلین ایــن حرفــه در  ــد و در طــول تاری دلســوزی و تــاش تداعــی مــی نمای
ســطوح مختلــف بزرگتریــن افتخــار خــود را زدودن آالم دردمنــدان و نشــاندن 
بــذر امیــد و نشــاط در بیمــاران خســته و مأیــوس خــود مــی داننــد. بــی شــک توقــع 

کنــار دانایــی و تــاش خســتگی ناپذیــر نشــانه فرهیختگــی اســت. کــم در 
جامعــه پرســتاری در حالیکــه از آنچــه در محیــط مــی گــذرد غافــل نمی باشــد و باید 
کــه جامعــه بــرای خدمــات وی  غ از پاداشــی  حقــوق خــود را مطالبــه نمایــد ولــی فــار
گیــرد آنــی از انجــام وظایــف مهــم و حیاتــی خــود غفلــت نمــی ورزد.  در نظــر مــی 
خداونــدا، ســامت، نشــاط و بالندگــی و توفیــق خدمــت صادقانــه بــه مــردم ارزانــی 
کــه بــا تــاش خــود آرامــش را بــرای هــم نوعــان بــه ارمغــان مــی آورنــد.  کســانی بــاد 

دکتـر صـومـی،  رئـیـس دانـشـگاه
ی

دای
مه 

اط
:  ف

خبر
س 

شنا
کار
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گرامیداشت روز پرستار: امام جمعه ی تبریز در مراسم 
 رئیس دانشگاه علوم پزشکی برای احقاق 

حقوق قانونی پرستاران تالش کند

گفـــت: رئیـــس  گرامیداشـــت روز پرســـتار  امـــام جمعـــه ی تبریـــز در مراســـم 
دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی بـــرای احقـــاق حقـــوق قانونـــی پرســـتاران تـــاش 
گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه، حجت االســـام والمســـلمین  ـــه  کنـــد.   ب
پرســـتار  والدت  روز  گرامی داشـــت  بـــا  آل هاشـــم  محمدعلـــی  دکتـــر 
کـــرد: پرســـتاری حرفـــه ای  کبـــری)س( اظهـــار  کربـــا، حضـــرت زینـــب 
کـــردن  مقـــدس و ارزشـــمند اســـت و پرســـتاران شـــبانه روز در پـــی برطـــرف 
گرفتاری هـــای بیمـــاران بـــوده و از جایـــگاه ارزشـــمندی نـــزد خداونـــد متعـــال 
ـــد؛ از  ـــر عهـــده دارن برخـــوردار هســـتند. پرســـتاران مســـئولیت ســـنگینی را ب
ایـــن رو دقـــت و احســـاس مســـئولیت در انجـــام وظیفـــه بایـــد مـــورد توجـــه 
گاهـــا ممکـــن  کـــه  خســـارات احتمالـــی ایـــن شـــغل  گیـــرد؛ چـــرا  آنـــان قـــرار 
گـــر بیمـــاران توســـط بهتریـــن  اســـت جبران ناپذیـــر باشـــد.  وی افـــزود: ا
پزشـــکان و جراحـــان درمـــان یـــا جراحـــی شـــوند و پرســـتار خوبـــی از آنـــان 
مواظبـــت نکنـــد،  فایـــده ای نخواهـــد داشـــت. پرســـتار همـــدرد و محـــرم 
بیمـــار بـــوده و نقـــش پرســـتاران در مراقبـــت از رزمنـــدگان اســـام در طـــول 
ــت  ــزه و نیـ ــت. انگیـ ــدنی اسـ ــوش نشـ ــدس فرامـ ــاع مقـ ــال دفـ ــت سـ هشـ
کار آنـــان را بـــاال می بـــرد. وی  کار دشـــوار پرســـتاری تقـــدس  کنـــار  خالـــص در 
ــاران  ــادات و ارزش هـــای بیمـ ــه اعتقـ ــتاران بـ کـــه پرسـ ــر ایـــن  ــد بـ ــا تاکیـ بـ
ـــدن  ـــه دار ش ـــث جریح ـــه باع ک ـــوری  ـــز از ام ـــت: پرهی گف ـــد،  کنن ـــه  ـــز توج نی
بیمـــار می شـــوند، توجـــه بـــه ادای فریضـــه ی نمـــاز و ظایـــف شـــرعی بیمـــار، 
پوشـــش و حجـــاب بیمـــاران و برخـــورد خـــوب و خوشـــرویی نقـــش تعییـــن 

کننـــده ای در ایـــن رشـــته دارد.
 امـــام جمعـــه ی تبریـــز در ادامـــه بـــه اشـــاره بـــه رشـــادت های حضـــرت 
ـــان  ـــرد: ایش ک ـــار  ـــان اظه ـــاران و مجروح ـــتاری از بیم ـــب� در پرس زین
توانســـت عـــاوه بـــر پیام رســـانی شایســــــته از بازمانـــدگان حادثـــه عاشـــورا 
کنـــد؛ از ایـــن رو لقـــب پرســـتار تاریـــخ زیبنـــده ی ایشـــان اســـت.  پرســـتاری 
پرســـتاری از آغـــاز اســـام یـــک حرفـــه ی مقـــدس بـــوده و پرســـتارانی 
ــتاری از  ــن پرسـ ــه  )س( ضمـ ــرت فاطمـ ــلمه«، و حضـ ــون »ام سـ همچـ
کمـــال اخـــاص، حریـــم عفـــاف و نجابـــت را نیـــر رعایـــت  مجروحـــان، 
ــه  کـ ــود  ــتاری بـ ــزرگ پرسـ ــان بـ ــرد: ایشـ کـ ــان  ــد. وی خاطرنشـ می کردنـ
می کـــرد.  پرســـتاری  بزرگـــوار  امـــام  پنـــج  از  گـــون  گونا ســـال های  در 
نـــام زینـــب همـــگان را بـــه یـــاد صبـــر، مقاومـــت و ایثـــار می انـــدازد.

گرامیداشـــت روز پرســـتار بـــا حضـــور یـــک هـــزار پرســـتار در تـــاالر   مراســـم 
ـــان ایـــن مراســـم  ـــزار شـــد. همچنیـــن در پای ـــز برگ وحـــدت دانشـــگاه تبری

از پرســـتاران نمونـــه تجلیـــل بـــه عمـــل آمـــد.

خرســـندی از اتحـــاد میـــان پرســـتاران 
کـــرد: دســـتاورد خـــوب  اســـتان بیـــان 
جامعـــه ی پرســـتاری در ســـال جـــاری 
اتحـــاد و برگـــزاری یـــک مراســـم ویـــژه 
پرســـتاران  می کنـــم  تاکیـــد  و  اســـت 
مطالبـــات خـــود را از راه هـــای قانونـــی 
هـــم  کنـــار  در  بایـــد  شـــوند.  پیگیـــر 
مشـــکات مـــردم را حـــل کنیـــم. کســـانی 
دلســـوز  می کننـــد،  ایجـــاد  تفرقـــه  کـــه 

مـــردم نیســـتند. جامعـــه ی پرســـتاری و 
پزشـــکی مـــا همـــراه و همـــدل بـــا یکدیگـــر 
بـــرای کمـــک و خدمت رســـانی بـــه مـــردم 
در حـــال تـــاش اســـت. وی در ادامـــه بـــا 
اشـــاره بـــه برخـــی حواشـــی خاطرنشـــان 
دولـــت  و  مجلـــس  امیدواریـــم  کـــرد: 
کـــه اعتبـــار  کنـــد  بـــه ایـــن نکتـــه توجـــه 
تخصیـــص یافتـــه بـــه نظـــام ســـامت بـــه 

جیـــب کادر درمانـــی نرفتـــه اســـت. 
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امـــروز  خوشـــبختانه  افـــزود:  صفـــری 
وزارت  بیـــن  تعامـــل  بهبـــود  شـــاهد 
ــتاری  ــام پرسـ ــازمان نظـ بهداشـــت و سـ
اتحـــاد  ایـــن  امیدواریـــم  هســـتیم. 
موجـــب بالندگـــی  و ارتقـــاء حوزه ســـامت 
ــا پرســـتاران  و رشـــته  پرســـتاری شـــود تـ
مـــردم  بـــه  بهتـــر  چـــه  هـــر  بتواننـــد 
کننـــد.  رئیـــس اداره پرســـتاری  خدمـــت 
ــان  ــا بیـ ــگاه،  بـ ــان دانشـ ــت درمـ معاونـ
برخـــی مشـــکات در حـــوزه ی پرســـتاری 
ادامـــه داد: یکـــی از مشـــکات حـــوزه ی 
حـــوزه ی  خصـــوص  بـــه  ســـامت 
انســـانی  نیـــروی  کمبـــود  پرســـتاری، 

کـــه اقدامـــات  مقطعـــی و اساســـی  اســـت 
وزارت بهداشـــت ســـبب برطـــرف شـــدن 
نســـبی ایـــن مشـــکل شـــد؛ بنابرایـــن 
ــم  ــرم ششـ ــتاری از تـ ــجویان پرسـ دانشـ
گرفتـــه خواهنـــد شـــد. صفری  کار  بـــه 
کـــرد: تمدیـــد طـــرح نزدیـــک  عنـــوان 
ــتیم  ــروی طرحـــی داشـ ــر نیـ ــه ۷00 نفـ بـ
از اواخـــر ســـال گذشـــته و اســـتخدام ۵00 
نفـــر نیـــرو برخـــاف محدودیت هـــای 
ــز  ــاری نیـ ــتخدامی و وضعیـــت اعتبـ اسـ
از دیگـــر اقدامـــات در راســـتای افزایـــش 
نیـــروی انســـانی بـــه شـــمار می آیـــد. وی 
تاییـــد  طـــرح  اجـــرای  بـــه  اشـــاره  بـــا 

صاحیـــت پرســــتاران گفـــت: امیدواریـــم 
در آینـــده ی نزدیـــک تاییـــد صاحیـــت 
حرفـــه ای از مرحلـــه ی چهـــار بـــه بعـــد 
بـــه ســـازمان صنفـــی )نظـــام پرســـتاری( 

گـــذار  شـــود. وا
باخیــز  بــه  اشــاره  بــا  ادامــه  در   وی 
تیــم  تشــکیل  گفــت:  ایــران  بــودن 
شناســایی  بحــران،  مدیریــت  ملــی 
آنــان  آمــوزش  و  پرســتاران  جــذب  و 
کــه از اول بهمــن مــاه شــروع شــده از 
آمادگــی  منظــور  بــه  اقدامــات  جملــه 
ــا بحــران اســت. رئیس  ــه ب بــرای مقابل
در  تبریــز  پرســتاری  نظــام  ســازمان 

مــردم  کــه  ایــن  بــه  اشــاره  بــا  ادامــه 
غیرمجــاز  خدماتــی  شــرکت های  بــه 
کرد: وجــود  بیــان  نکننــد،  اعتمــاد 
و  جامع نگــر  پرســتاری  کــز  مرا
بــه  اســتان  در  پرســتاری  مشــاوره ی 
منظــور ارائــه ی خدمــات بــه بیمــاران 
پــس از ترخیــص از بیمارســتان از ســایر 
اقدامــات بــه منظــور بهبــود خدمــات 

اســت. ترخیــص  از  پــس 
گرامیداشـــت  مراســـم  اســـت  گفتنـــی 
یک هـــزار  حضـــور  بـــا  پرســـتار  روز 
دانشـــگاه  وحـــدت  تـــاالر  در  پرســـتار 

شـــد. برگـــزار  تبریـــز 

رئیس اداره پرستاری معاونت درمان دانشگاه: 
قانون تعرفه گذاری پرستاران ۱۰ سال است که اجرایی نمی شود

گرامیداشـــت روز پرســـتار در تـــاالر وحـــدت  گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه، عبدالـــه صفـــری در مراســـم   بـــه 
تعرفه گـــذاری  قانـــون  اجـــرای  عـــدم  کـــرد:  اظهـــار  پرســـتاری  انتظـــارات جامعـــه ی  بیـــان  بـــا  تبریـــز  دانشـــگاه 
گیرنـــد. کـــه امیـــد اســـت مـــورد توجـــه قـــرار  پـــس از 10 ســـال و معوقـــات از جملـــه مشـــکات ایـــن قشـــر هســـتند 

پرســتار  مقــام  گرامیداشــت  مراســم 
در مرکــز آموزشــی درمانی ســینا برگــزار 
گــزارش روابــط عمومــی مرکــز  شــد به 
آموزشــی درمانــی ســینا، »دکتــر علــی 
و  آموزشــی  مرکــز  رئیــس  اســتادی«، 
درمانــی ســینای تبریــز، در ایــن مراســم 
کــه در سیســتم  کــرد: افــرادی  اظهــار 
درمــان فعالیــت می کننــد بــا ســختی 
کار پرســتاران آشــنا هســتند. پرســتاران 
مشــکات  و  بــوده  بیمــاران  همــراه 
می کنند. “ابراهیــم  احســاس  را  آنــان 
محمــدی«، مدیــر مرکــز پرســتاری در 
ایــن مراســم با بیــان این که پرســتاران 
تاریــخ،  پرســتاری  الگــوی  از  بایــد 
حضــرت زینــب )س( درس بگیرنــد، 
کــرد: پرســتاری حضــرت زینــب  اظهــار 
)س( نــه تنهــا در روز عاشــورا مشــهود 
بیمــاری  زمــان  ایشــان  بلکــه  بــود، 

و  حســن  امــام  و  )ص(  کــرم  ا پیامبــر 
امــام حســین )ع ( نیــز بــا صبــر و ایثــار 
داد:  ادامــه  می کردنــد. وی  پرســتاری 
عشــق  و  صبــر  اســوه ی  پرســتاران 
بــوده و ایــن شــغل ترکیب عجیبــی از 
رحمــت، عطوفــت مهربانــی و مراقبــت 
پرســتاران  بــه  خطــاب  اســت. وی 
حاضــر در جمــع بیــان کــرد: حــال کــه بــا 
عشــق و عاقــه ایــن شــغل را انتخــاب 
از  بیــش  راســخ  عزمــی  بــا  کرده ایــد، 
کنیــد. هــر  پیــش بــه بیمــاران خدمــت 
کــه از بقیــه بــرای خدمــت  انتظــاری 
بــه  بایــد  داریــم  خــود  بیمــاران  بــه 
بیمــاران دیگــر ارائــه دهیم. “ســیفعلی 
دانشــگاه  حراســت  مدیــر  نصرتــی«، 
کــه  کــرد: خدماتــی  کیــد  نیــز در ادامــه تا
ــاران و  ــرای بیم ــتاری ب ــه ی پرس جامع
مددجویــان ارائــه می کننــد، بــا هیــچ 

ــه نیســت. وی در  ــل توجی منطقــی قاب
نشــدن  اجرایــی  بــه  اشــاره  بــا  پایــان 
در  پرســتاران  تعرفه گــذاری  قانــون 
خاطرنشــان  اخیــر  ســال   10 طــول 
کــرد: نماینــدگان اقدامــات الزم بــرای 
شــده  بینــی  پیــش  اعتبــار  تحقــق 
کــه  را  پرســتاران  تعرفه گــذاری  بــرای 

از 10 ســال پیــش تعییــن شــده اســت 
گرامیداشــت  دهند. مراســم  انجــام  را 
مرکــز  آمفی تئاتــر  در  پرســتار  مقــام 
آموزشــی و درمانی ســینای تبریــز برگزار 
شــد و از پرســتاران برتــر و برگزیــده ی 

ایــن مرکــز تجلیــل بــه عمــل آمــد.

مراسم گرامیداشت مقام پرستار در مرکز 
آموزشی درمانی سینا
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دکتر صومی، رئیس دانشگاه:
قدردان فداکاری ها و ایثار پرستاران هستیم

پرســتار  روز  گرامیداشــت  همایــش 
رضــا)ع(  امــام  آموزشــی درمانی  مرکــز 
تبریــز در محــل آمفی تئاتــر دانشــکده 
داروســازی بــا حضــور رئیــس دانشـــــگاه 
علــوم پزشــکی و نماینــده مقــام معظــم 
رهبــری در دانشــگاه علــوم پزشــکی و 
مرکــز  درمانــی  کادر  و  کارکنــان  رؤســا، 

برگــزار شــد.
مرکـــز  عمومـــی  روابـــط  گـــزارش  بـــه 
آموزشـــی درمانـــی امـــام رضـــا)ع( تبریـــز، 
دکتـــر محمدحســـین صومـــی رئیـــس 
در  تبریـــز  پزشـــکی  علـــوم  دانشـــکاه 
پرســـتار  روز  گرامی داشـــت  همایـــش 

گفـــت:  پرســـتاران  از  تقدیـــر  ضمـــن 
کـــه ســـربازان وطـــن در مرزهـــا  همانطـــور 
و دفـــاع از تمامیـــت ارضـــی ایـــن آب و 
می کننـــد   ایثـــار  و  جانفشـــانی  ک  خـــا
بـــه  خدمـــت  راه  در  نیـــز  پرســـتاران 
بیمـــاران بـــرای درمـــان و ســـامتی آنهـــا 
در تمـــام ســـاعات از شـــبانه روز  ایثـــار و 
ـــا  ـــد، تاش ه کنن ـــی  ـــتگی م از خودگذش
نهـــاده  ج  ار را  پرســـتاران  زحمـــات  و 
کاریهـــای ایـــن  و قـــدردان ایثـــار و فدا

عزیـــزان هســـتیم.
دلیــل  بــه  داد:  ادامــه  صومــی  دکتــر 
کــه  آن طــور  مشــکات  برخــی  وجــود 

قــدردان  نتوانســته ایم   شــاید  و  بایــد 
بنــده  امــا  باشــیم،  پرســتار  عزیــزان 
کــه بــه محــض  قــول مســاعد می دهــم 
وصــول مطالبــات نســبت بــه پرداخــت 
ع وقــت  معوقــات ایــن عزیــزان در اســر

اقــدام نمایــم.
دکتـــر اســـمعیل فرجـــی رئیـــس مرکـــز 
آموزشـــی درمانـــی امـــام رضـــا)ع( در ایـــن 
گفـــت : بـــا  وجـــود مشـــکات  همایـــش 
کـــه حرفـــه پرســـتاری  و ســـختی زیـــادی 
دارد و پرســـتاران نیـــز بـــا عشـــق و عاقـــه 
بـــه ایـــن حرفـــه وارد شـــده اند، از ایـــن رو 
ـــزان  ـــن عزی ـــه ای ک ـــی  ـــب بیداری های ش

ــود   ــام وجـ ــا تمـ ــوند و بـ متحمـــل می شـ
مشـــغول خدمـــت هســـتند نمونـــه بـــارز 

کاری اســـت. ـــدا ـــار و ف ایث
اخیــر  ســال  یــک  در  داد:  ادامــه  وی 
بالــغ بــر 400هــزار بیمــار در ایــن مرکــز 
کرده انــد  دریافــت  درمانــی  خدمــات 
کادر  مجاهدت هــای  مرهــون  ایــن  و 

می باشــد. پرســتاری  خــدوم 
گفتنـــی اســـت در پایـــان ایـــن مراســـم 
تعـــدادی  از  تقدیـــر  لـــوح  اهـــداء  بـــا 
بســـیجیان  و  نمونـــه  پرســـتاران  از 
قدرانـــی  مرکـــز  ایـــن  نمونـــه  پرســـتار 

آمـــد.   به عمـــل 

برگزاری آزمون کتبی پذیرش فراگیر بهورزی دانشگاه 
علوم پزشکی تبریز

گیــر  کتبــی پذیــرش فرا گــزارش روابــط عمومــی مرکــز بهداشــت اســتان آزمــون  بــه 
بهــورزی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز ســاعت 10 صبــح مورخــه ۹۶/11/13 هــم 

گردیــد. زمــان بــا آغــاز دهــه مبــارک فجــر انقــاب اســامی بــا شــرکت ۵40 نفــر از داوطلبــان در محــل دانشــکده پیراپزشــکی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز برگــزار 
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آخرین نشست 
فصلی گروه مهندسی 
بهداشت محیط مرکز 

بهداشت استان

گـــروه مهندســـی  آخریـــن نشســـت فصلـــی 
ـــز بهداشـــت اســـتان  بهداشـــت محیـــط مرک
برگـــزار  دانشـــگاه  بهداشـــت  معاونـــت  در 
عمومـــی  روابـــط  گـــزارش  بـــه  گردیـــد.  

ــان  کارشناسـ ــروه  گـ ــری رئیـــس  ــز، مهنـــدس آهنگـ ــکی تبریـ ــوم پزشـ ــگاه علـ دانشـ
مهندســـی بهداشـــت محیـــط مرکـــز بهداشـــت اســـتان ضمـــن خیـــر مقـــدم بـــه 
کارشناســـان مســـئول بهداشـــت محیـــط شهرســـتانها، از فعالیتهـــای انجـــام یافتـــه در 
زمینـــه ســـامت محیـــط در ســـال ۹۶ تقدیـــر و تشـــکر نمودنـــد و دورنمایـــی از فعالیتها 
ح بســـیج ســـامت  را در ســـال پیـــش رو از جملـــه اقدامـــات بهداشـــتی و کنترلـــی در طـــر
ح  کنترلـــی بهداشـــت محیـــط و مـــواد غذایـــی بـــا رویکـــرد تبریـــز 201۸ مطـــر نـــوروزی، 
کـــرده و خواســـتار تـــداوم فعالیتهـــا بصـــورت جـــدی از ســـوی همـــکاران بهداشـــت 
کارشناســـان  محیـــط در شهرســـتانها شـــدند. گفتنی اســـت در ادامـــه ایـــن نشســـت، 
گـــروه مهندســـی بهداشـــت محیـــط اســـتان بـــه بیـــان برنامـــه هـــای اختصاصـــی و 
گـــزارش فعالیتهـــا در زمینـــه هـــای بهداشـــت مواد غذایـــی، کنترل آب و مـــواد غذایی 
در طغیان هـــا، مدیریـــت پســـماند شـــهری، پیشــــبرد برنامه هـــای  CBI  )شـــهر 
مصـــرف  کنتـــرل  و  مـــدارس  بهداشـــت  برنامه هـــای  ســـالم(،  روســـتای  ســـالم 

دخانیـــات، فوریت هـــای بهداشـــــــــــت محیــــــــــط )ســـامانه 1۹0 کشــــــــــــوری(، ســـامانه جامـــع بازرســـی بهداشـــت محیـــط و ســـایر موضوعـــات بهداشـــت محیطـــی پرداختنـــد.

از شعار تا عمل: 
در بیش از 5۰۰ محصول غذایی و آشامیدنی استان کاهش قند، نمک 

و چربی داشته ایم

کاهش مصرف قند، نمک، چربی و اسیدهای چرب ترانس در  معاون غذا و دارو:  شعار 
کردیم. محصوالت تولیدی استان را در عمل پیاده 

ـــگاه  ـــی  دانش ـــط عموم ـــزارش رواب گ ـــه  ب
ـــر محبـــوب  ـــز ، دکت ـــوم پزشـــکی تبری عل
برنامـــه  راســـتای  در  گفـــت:  نعمتـــی 
عملیاتـــی و پیـــاده ســـازی شـــعار کاهـــش 
اســـیدهای  و  نمـــک  قنـــد،  مصـــرف 
تولیـــدی  واحدهـــای  ترانـــس  چـــرب 
اســـتان همـــکاری قابـــل توجهـــی بـــا 
معاونـــت غـــذا و دارو داشـــتند. دکتـــر 
گـــزارش ادامـــه داد: در  نعمتـــی در ایـــن 
آغـــاز برنامـــه عملیاتـــی بـــا مدیـــران عامل 
و مســـئولین فنـــی واحدهـــای تولیـــدی 
جلســـات  اســـتان  نظـــارت  تحـــت 

درخصـــوص  و  داشـــته  تخصصـــی 
اهـــداف ســـازمان غـــذا و دارو بـــا آنهـــا 
بحـــث و گفتگـــو کردیـــم کـــه در راســـتای 
آن بـــا همـــکاری واحدهـــای تولیـــدی 
 ۵00 از  بیـــش  تاکنـــون  اســـتان  در 
محصـــول، کاهـــش قند، نمک و اســـید 
چـــرب ترانـــس داشـــته و ایـــن رونـــد برای 
امـــکان  تمامـــی محصـــوالت در حـــد 
شـــدن  مختـــل  عـــدم  صـــورت  در  و 
فرموالســـیون ادامـــه خواهـــد داشـــت.
گفـــت:   همچنیـــن  نعمتـــی  دکتـــر 
ــد،  ــرف نمـــک، قنـ کاهـــش مصـ ــعار  شـ

چربـــی و اســـید هـــای چـــرب ترانـــس 
کـــه بـــه عنـــوان پیـــام  ســـال هاســـت 
ــر مـــی شـــود ولـــی امســـال  ســـامتی ذکـ
گـــذاری مشـــخص و اصـــاح  بـــا هـــدف 
کاهـــش مقادیـــر مذکـــور در  پروانـــه  و 
هـــای بهداشـــتی ســـاخت ایـــن شـــعار 
را در محصـــوالت واحدهـــای تولیـــدی 
رســـانده  ظهـــور  عرصـــه  بـــه  اســـتان 
شـــک  بـــی  کـــه  ســـاختیم  عملـــی  و 
کشـــور  برنامـــه در  ایـــن  پیشـــتازان  از 
بـــوده و اقـــدام موثـــری بـــرای رســـیدن 
بـــه اهـــداف ســـامت محـــوری وزارت 

بهداشــــــــت و درمـــان برداشـــــــته ایم. 
ــی شـــک  ــه داد: بـ ــن ادامـ وی همچنیـ
در  مقادیـــر  ایـــن  کاهـــش  و  کنتـــرل 
مرحلـــه تولیـــد اولیـــن قـــدم می باشـــد 
گام بعـــــدی  کننـــدگان در  و مصـــرف 
هنـــگام خریـــد محصـــوالت غذایـــی و 
آشـــامیدنی بـــه نشـــانگرهای رنگـــی و 
ــی و  ــد، چربـ ــر نمـــک، قنـ رنـــگ مقادیـ
اســـید چـــرب ترانـــس روی برچســـب 

توجـــه نماینـــد.  
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معدوم سازی بیش از ۱5۰ تن مواد غذایی و آرایشی 
و بهداشتی غیر مجاز و قاچاق از اول سال جاری

دکتر محبوب نعمتی: اجازه ورود محصوالت غیر مجاز و غیر بهداشتی را 
به سطح عرضه استان نخواهیم داد. 

گــزارش روابــط عمومــی معاونــت غــذا  بــه 
و دارو دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز دکتــر 
در  دارو  و  غــذا  معــاون  نعمتــی  محبــوب 
محصــوالت  تولیــد  بــر  نظــارت  خصــوص 
اســتان و واردات مــواد غذایــی و آرایشــی و 
گفــت: مــا تمــام تــاش خــود را در  بهداشــتی 
و  غیرمجــاز  محصــوالت  بــا  مبــارزه  عرصــه 
قاچــاق ســامت محــور بــا نظــارت بــر ســطح 
آرایشــی و بهداشــتی و  عرضــه محصــوالت 
کنتــرل و نظــارت بر انبارهای پخــش واردات 
گرفتــه  و محصــوالت تولیــدی اســتان بــکار 
کارشناســان ایــن معاونــت در صــورت  ایــم و 
کشــف محصــوالت  مشــاهده، شناســایی و 
بــه   نســبت  قاچــاق  و  تولیــدی  غیــر مجــاز 
ــر  کننــد و عــاوه ب توقیــف آن هــا اقــدام مــی 
آن نظــارت موثــر و دوره ای بــر واحدهــای 
کوچکتریــن عــدم  تولیــدی اســتان دارنــد و 
کــه بــه ســامت مــردم  انطبــاق بهداشــتی 
گــزارش و در صــورت  آســیب رســان باشــد را 
عــدم اصــاح، برابــر قانــون بــا واحــد تولیــدی 

و محصــول توقیفــی برخــورد مــی شــود. 
وی ادامــه داد: معاونــت غــذا و دارو اجــازه 
ورود محصــوالت غیــر مجــاز و غیــر بهداشــتی 
را بــه ســطح عرضــه نخواهــد داد و در همیــن 
راســتا از اول ســال جــاری بیــش از 1۵0 تــن 
غیــر  بهداشــتی  و  آرایشــی  و  غذایــی  مــواد 
ســامت  بــه  رســان  آســیب  و  بهداشــتی 
گزارشــات مردمــی   و  بــا همــکاری  را  مــردم 
از انجــام آزمایشــات الزم  شناســایی و بعــد 
ــا از ورود بــه ســطح عرضــه  کردیــم ت معــدوم 
افــزود:  نعمتــی  دکتــر  شــود.  جلوگیــری 
ــای  ــکاری واحده ــاش و هم ــد از ت ــه بای البت
کــه بــه عنــوان قطــب تولیــد  تولیــدی اســتان 
مــواد غذایــی و شــیرینی و شــکات ســهم 
باالیــی در تولیــد مــواد غذایــی و همچنیــن 
کشــور دارنــد  کیفیــت  آرایشــی و بهداشــتی بــا 
و هر ســاله بیشــترین نشــان ایمنی و ســامت 
خــود  بــه  را  کشــور  تولیــدی  محصــوالت 
کــرد.    اختصــاص داده نیــز قدردانــی و تشــکر 

کارشناس خبر: آمنه سلیمی

بازدید معاون بهداشتی وزیر از ساختمان دیالیز 
مرکز آموزشی درمانی امام رضا)ع(

دکتـــر علیرضـــا رئیســـی معـــاون بهداشـــتی وزیـــراز ســـاختمان دیالیز مرکـــز آموزشـــی 
مرکـــز  روابـــط عمومـــی  گـــزارش  بـــه  کـــرد.  بازدیـــد  تبریـــز  امـــام رضـــا )ع(  درمانـــی 
تجهیـــزات  و  فیزیکـــی  فضـــای  رئیســـی   دکتـــر  رضـــا)ع(،  امـــام  درمانـــی  آموزشـــی 
بخشـــهای امیـــد،  احســـان ،  بخـــش پیونـــد اعضـــا، ICU۵ و اتـــاق عمـــل  ســـاختمان 

کـــرد. دیالیـــز بازدیـــد 
دانشــــــــگاه  مشـــــــارکت  نحـــوه  خصـــوص  در  دانشـــــــــگاه  رئیـــس  صومـــی   دکتـــر 
بـــا خیریـــن محتـــرم حـــاج آقـــا نوبــــــــری و حـــاج آقـــا مردانـــی آذر بـــرای ســـاخت و 
گـــزارش  کـــه بزرگتریـــــن مرکـــز دیالیـــز خاورمیانـــه می باشـــد  تجهیـــــــــز ایـــن ســـاختمان 

کاملـــی ارائـــه نمـــود.
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دکتر صومی در جلسه با معاون بهداشت وزارت:
در بررسی مختلفی که از مجموعه  دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور صورت گرفته، 

تبریز جایگاههای کشوری شایسته ای در تمام حوزه ها دارد

گفــت : درحــوزه آمــوزش دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز  در ســال  گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه ، دکتــر صومــی در جلســه بــا دکتــر رئیــس معــاون بهداشــت وزارت   بــه 
گرفتــه در ۹۵ و ۹۶ جایــگاه مــا بهتــر نیــز خواهــد شــد. کــه صــورت  ۹4 رتبــه چهــارم را داشــت و یقیــن داریــم بــا اقداماتــی 

جایگاه رفیع دانشگاه در امور 
دانشجویی، فرهنگی و فناوری

درحـــوزه دانشــــــــــــجویی فرهنـــــــگی، 
گذشــــــــته دانشــــــگاه علـــوم  در 4ســـال 
پزشـــکی تبریـــــــــز به صـــورت متوالـــی 
اول بـــوده اســـت. درحـــوزه پژوهـــش 
تحقیقـــات و فنـــاوری دانشـــگاه علـــوم 
پزشـــکی تبریـــز  بـــرای اولیـــن بـــار رتبـــه 
در  و  آورد  بدســـت  کشـــور  در  را  ســـوم 
فنـــاوری جـــزو 4 دانشـــگاه برتـــر شـــد و در 
ارزیابـــی جامـــع تـــر تـــراز برتـــری داشـــت 
کـــه در فنـــاوری در  بـــا ایـــن توضیـــح 
دانشـــگاه های  بیـــن  در   ۹۵ ســـال 

کشـــور  بیشـــترین رشـــد  ـــوم پزشـــکی  عل
شـــاخص ها را داشـــت. دکتـــر صومـــی 
گفـــت: در حـــوزه  در مـــورد حـــوزه درمـــان 
کـــه دکتـــر رئیســـی  درمـــان جملـــه خوبـــی 
معـــاون محتـــرم بهداشـــتی وزیـــر فرمـــود 
کـــم  و اینکـــه »مـــرگ مغـــزی در  اســـتان 
ـــهای  ـــه در اورژانس ک ـــی  ـــا تاش ـــت« ب اس
پیـــش بیمارســـتانی انجـــام شـــده مـــرگ 
کاهـــش یافتـــه، در  ــر بـــه یـــک دوم  میـ
ـــه 30  ـــر ب ـــرگ و می ـــهای م ـــود اورژانس خ
کل بـــه 20  درصـــد و بعـــداز اورژانـــس در 

کاهـــش یافتـــه اســـت. درصـــد 

ایجاد  250 تخت دیالیز
کار مــا   رئیــس دانشــگاه افــزود: حســن 

کــه مــا مجــاز بــه ایجــاد 113  ایــن اســت 
تخــت ICU بودیــم ولــی 2۵0 تخــت 
بازدیدهــا   در  نمودیــم،  ایجــاد   ICU
را  تبریــز  تختخوابــی   122 دیالیــز 
کردیــد، در ســایر واحدهــا و  مشــاهده 
بخشــها نیــز اقدامــات جامعــی مشــابه 

دیالیــز انجــام یافتــه اســت.

تبریز؛ شهر پیشگام در ایجاد 
مجتمع های سالمت

انجــام  بــه فعالیتهــای  دکتــر صومــی 
و  پرداخــت  بهداشــت  درحــوزه  شــده 
کنــار ایجــاد زیرســاخت های  گفــت : در 

کارهــای  الزم در بعــد نرم افــزاری نیــز 
ــا  ــز ب ــت؛  تبری ــام یافتــه اس ــی انج خوب
کــه دارد،  تکیــه بــر پتانســیل و توانــی 
اســتانی  اولیــن  و  داشــت  ایده هایــی 
کــه خــود طراحــی  کــه بــا مدلــی  بــود 
وزیــر  موافقــت  بــا  و  بودیــم  کــرده 
ــاد  ــیاری  ایج ــر س ــای دکت ــرم و آق محت
حاشــیه  در  را  ســامت  مجتمع هــای 
کــرد و اقدامــات خوبــی  شــهرها شــروع 

ایــن مرکزهــا انجــام پذیرفــت. در 

رضایتمندی همشهریان حاشیه 
شهر که به آنها خدمت ارائه کردیم 

بهترین دستاورد دانشگاه
در  دانشـــگاه  گفـــت:  صومـــی  دکتـــر 

گیـــر  امـــر پیشـــگیری از بیماریهـــای وا
ریســـک  کـــردن  پیـــدا  گیـــر،  غیروا و 
ـــورها و غربالگـــری، آموزش هـــای  فاکتـــــ
عمومـــی و همگانـــی، مبـــارزه بـــا اعتیـــاد، 
ســـامت روان و مســـائل روان پزشـــکی 
و مکمل هـــای دارویـــی و ویتامین هـــا 
کـــه همـــکاران معاونـــت بهداشـــتی  و...، 
ــا  ــا قســـمتی از آنهـ دانشـــگاه در بازدیدهـ
کردنـــد عملکـــرد خوبـــی دارد  را بیـــان 
و رضایتمنـــدی همشـــهریان حاشـــیه 
کردیـــم  کـــه بـــه آنهـــا خدمـــت ارائـــه  شـــهر 

بهتریـــن دســـتاورد بـــود.
رئیـــس دانشـــگاه افـــزود: جمـــع حاضـــر و 
کامـــا صمیمـــی در معاونـــت بهداشـــتی 
از ســـالها قبـــل تشـــکیل شـــده بـــود و 
ـــم، از  ـــکاری داری ـــم هم ـــا ه ـــت ب سالهاس
حمایتهـــای معاونتهـــای ســـابق و فعلـــی 
بهداشـــتی وزارت تشـــکر نمـــوده و آمـــاده 
نقـــد و نظـــر و پیشـــنهادات اصاحـــی 

بـــرای ایـــن طـــرح بومـــی هســـتیم.

گالیه دکتر صومی از شرکای بدعهد
دکتــر صومــی افــزود: ســالها پیــش وقتی 
در  بــودم  دانشــگاه  درمــان  معــاون 
تشــریح اقدامــات اصاحــی انجام یافته 
بــه نماینــده ســازمان جهانــی بهداشــت 
گفتــم هــدف مــا در تبریــز اصاحــات بــه 
معنــی رفــرم )تغییــرات مثبــت پایــدار( 

اســت نــه تغییــر صــرف.
ابــراز  ضمــن  ادامــه  در  صومــی  دکتــر 
مقولـــــــه  در  کــه  شـــــــرکایی  از  گایـــــه 
کردنــد   مجتمع هــای ســامت  بدقولــی 
ضمــن تشــــــــکر از زحمـــــات تک تــک 
همــکاران مجتمع های ســامت گفت: 
کســانی  کــه مــا بــه  آزار دهنــده اســت 
ــه  ــی ب قــول و امیــد حمایــت بدهیــم ول
در  دخیــل  شــرکای  بدعهــدی  دلیــل 
ــا شــویم و بدتریــن  ــر شــرمنده آنه آن ام

کــه ایــن همــکاران از  لحظــه آنجاســت 
ــد. گردن ــد  ــا امی ــز ن ــا نی م

اصــرار  علیرغــم  گفــت:  صومــی  دکتــر 
عمومــی  روابــط  مدیــر  دکترحســینی، 
این همــه  بیــان  بــر  مبنــی  دانشــگاه 
عملکــرد بصــورت وســیع، هنــوز مــن بــر 
کــه انجــام  کارهایــی  کــه مــا  ایــن بــاورم 
ــردم و در راه  ــراى مــــ ــه ب داده ایــم، همـــ
خــدا بــوده و وظیفــه خــود می دانیــم. 
در پایــان، دکتــر صومــی ابــراز امیــدواری 
ــا پیگیــری انجــام یافتــه، شــاهد  ــرد ب ک

رفــع موانــع موجــود باشــیم.     

که انجام  کارهایی   
داده ایم همه براى مردم 
و در راه خدا بوده و 
وظیفه خود می دانیم
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جلسه دکتر رئیسی معاون بهداشتی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی با هیئت رئیسه 
دانشگاه و مدیران حوزه بهداشت دانشگاه برگزار شد 

کــرد و  دکتــر رئیســی بــه همــراه هیئــت همــراه بــا حضــور در جلســه هیئــت رئیســه دانشــگاه ضمــن ابــراز خوشــحالی از حضــور در تبریــز بــه حــس خــوب از ایــن ســفر اشــاره 
ح تحــول نظــام ســامت و همــکاران بیمــه ســامت و بیمــه تامیــن اجتماعی  کارکنــان خــدوم ایــن دانشــگاه در اجــرای طــر ضمــن تقدیــر و تشــکر از مجموعــه مدیریــت و 

بــه بیــان خاصــه ای از بازدیدهــا و تبیــن سیاســتهای وزارت بهداشــت در حــوزه بهداشــت پرداختنــد.

آثار  مشهود طرح تحول در تبریز 
گــر  ا امــروز  اینکــه  بیــان  بــا  ایشــان 
کنــد میتوانــد بــه  کســی بــه تبریــز ســفر 
ح تحــول ســامت  ثمــرات اجــرای طــر
پــی ببــرد، افــزود، هــر طرحــی نیــاز بــه 
کارایی و  بازبینــی دارد تــا بــه بیشــترین 
اثــر بخشــی برســد. در امــر بهداشــت نیز 
بعــد از پایــش بســته هــای خدمتــی، 
الگــوی نویــن و اثربخــش تــری اجــرا 
کــه در اصــل، اســتراتژی  خواهــد شــد 

فرقــی نکــرده و ثابــت اســت.

تلقی اشتباه منتقدان از طرح تحول
بــاور  یــک  اینکــه  بیــان  بــا   ایشــان 
ح تحــول ســامت  اشــتباه در شــروع طــر
کــه بــا  وجــود داشــت بــا ایــن عنــوان 
در  ســامت،  تحــول  ح  طــر اجــرای 
حــوزه درمــان بیشــتر از حــوزه بهداشــت 
کــه ایــن تلقــی اشــتباه بــوده  کار شــد؛ 
کــه باعــث بــه چشــم آمــدن  و آنچــه 
منجــر  و  شــده  درمــان  در  تحــوالت 
کــه در  بــود  ایــن  ایــن تلقــی شــد  بــه 
حــوزه درمــان عقــب ماندگــی زیــادی 
ــا  ــذا ب نســبت بــه بهداشــت داشــتیم، ل
ــم  ــت و ه ــم در بهداش ــه ه ــود اینک وج
انجــام  خوبــی  کارهــای  درمــان  در 
توجــه  جلــب  بیشــتر  درمــان  یافــت 
نمود. مثــا در همیــن تبریــز قــرار بــود 
گــردد ولــی بــا  113 تخــت ویــژه اضافــه 
همــت مســئوالن 2۵0 تخــت ویــژه بــه 
اســت  افــزوده شــده  اســتان  ظرفیــت 
ــا ایــن وجــود در همیــن ســاعت  ــی ب ول

نــدارد. ICU خالــی وجــود  تخــت 
بحــث  در  مــا  دادنــد  ادامــه  ایشــان 
بهداشــت، شــبکه های ملی بهداشــتی 
درمانــی منســجمی  از خانــه بهداشــت 
زیــر  شــهرهای  کــز  مرا تــا  روســتایی 
مــدل  بــا  داشــتیم  و  نفــر  هــزار   20
در  ارجــاع  نظــام  و  خانــواده  پزشــک 
کارهــای خوبــی انجــام  ایــن شــبکه ها 

اســت. ارزیابــی  قابــل  کــه  یافتــه 
در  امــروز  مثــا  گفــت:  رئیســی  دکتــر 
تبریــز،  بهداشــتی  کــز  مرا از  بازدیــد 
و  پرتــاش  را  ســامت  تیــم  اعضــاء 
خســته ناپذیــر، پزشــکانی عاقمنــد و 
مســلط بــه امــور، مراقبیــن بهداشــت 
فرآیندهــا  پرتاشــی،  کارکنــان  و  گاه  آ
مشــخص، ســاختار منظــم، و هرکــس 
جایــش  و  چیســت  کارش  می دانــد 
کجاســت.  در ایــن سیســتم و شــبکه 
جــا  و  پختــه  سیســتم  یــک  سیســتم 
کارهــا بــه خوبــی انجــام  افتــاده بــوده و 
میشــد، البتــه ایــن بدین معنی نیســت 

کــه نیــاز بــه ارتقــا نداریــم.

مشکل توقف شبکه بهداشت در 
شهرها

دکتــر رئیســی ادامــه داد، مشــکل مــا 
کــه ایــن شــبکه  در بهداشــت ایــن بــود 
ملــی از روســتا شــروع شــده بــود ولــی در 
شــهرها متوقــف شــده بــود و مــا باید کار 
ناتمــام بیســت ســاله را در ایــن دوره 

تمــام می کردیــم.
برنامه هــای  در  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
4و۵و۶ توســعه تکلیــف اجــرای برنامه 
نظــام  اســتقرار  و  خانــواده  پزشــک 
ارجــاع هســت تــا هزینــه هــا را در ســطح 

کاهــش دهیــم افــزود ایــن حرفــی  2و3 
گوینــد. ولــی از  کــه همــه مــی  اســت 
کار ناتمامــی  کــردن  ملزومــات آن تمــام 

ــد. ــه ش گفت ــه  ک ــود  ــل ب ــال قب از 20 س
وجــود  مهــم  بــا  کــرد  کیــد  تا ایشــان 
بــودن پزشــک خانــواده و نظــام ارجــاع 
تشــکیل  مقولــه  دو  ایــن  از  مهمتــر 
پرونــده الکترونیــک ســامت بــرای ۷0 
کــه  اســت. پرونــده ای  نفــر  میلیــون 
اطاعــات پزشــکی و بهداشــتی درمانی 
افــراد  از قبــل از تولــد تــا حــال حاضــر 
آن  در  کمــال  و  تمــام  بصــورت  آنهــا، 

باشــد. موجــود 
بهداشــت  وزارت  بهداشــت  معــاون 
در  کامــل  الکترونیــک  پرونــده  گفــت: 
سیســتم ســامت کشــور نداریــم طبــق 
بررســی همــکاران IT بــرای تشــکیل این 
پرونــده بــرای مــردم بایــد بیــش از پانــزده 
ــال بــه هــم وصــل شــوند. ســامانه و پرت

مزایای تشکیل پرونده های 
الکترونیک بیماران

ــاوت  ــردن تفـ کـ ــان  ــا خاطرنشـ ــان بـ ایشـ
ســـامانه  بـــا پرونـــده الکترونیـــک ســـامت 
می توانـــد  اســـمی  هـــر  ســـامانه  گفـــت 
تشـــکیل  هـــدف  ولـــی  باشـــد  داشـــته 
پرونـــده الکترونیـــک اســـت تـــا بـــا اعمـــال 

گایدالین هـــای درمانـــی در پرونده هـــای  
الکترونیـــک در آن پرونده هـــا مدیریـــت 
گیـــرد.  هزینـــــــه های اضافـــی صـــورت 
کـــرد ایـــن امـــر اولویـــت اول  ایشـــان تاکیـــد 
کارایـــی بســـته های  را در اثربخشـــی و 
وزارتـــی  سیاســـت های  و  بهداشـــتی 

خواهـــد داشـــت.
ایشـــان بـــا مثـــال زدن تعـــداد اســـتاندارد 
 A1C هموگلوبیـــن  آزمایـــش  انجـــام 
بیمـــار  یـــک  بـــرای  )ای و ان ســـی( 
و  گایدالین هـــا  طبـــق  کـــه  دیابتـــی 
تاییـــد بیمه هـــا 4 بـــار در ســـال اســـت. 
بدلیـــل نبـــود پرونـــده الکترونیـــک و 
پزشـــکان  مراجعـــه  و  ســـابقه  حفـــظ 
معالـــج بـــرای رویـــت آن چندیـــن بـــار 
ــت  ــرد درخواسـ ــرای یـــک فـ ــال بـ در سـ
کـــه بـــار مالـــی اضافـــی و بـــی  میشـــود 
مـــورد بـــرای مـــردم، بیمـــه هـــا و نظـــام 
در  نقیصـــه  ایـــن  و  دارد.  ســـامت 
کامـــل پرونـــده الکترونیـــک  اســـتقرار 
ــل  ــران قابـ ــهروندان ایـ ــام شـ ــرای تمـ بـ
دکتـــر  پایـــان  در  است. ایشـــان  حـــل 
روســـای  معـــدود  از  نیـــز  را  صومـــی 
کـــه  پرتـــاش و توانمنـــدی دانســـتند 
و  پیگیـــری  صـــرف  را  زیـــادی  وقـــت 

انـــد. گذاشـــته  دانشـــگاه  اقدامـــات 
کارشناس خبر: آمنه سلیمی
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همایش سالمت بانوان با محوریت پیشگیری از سرطان های شایع زنان برگزار گردید

گذار است وتوجه به سالمت زنان در جامعه  دکتر صومی:  سالمت زنان جامعه بر سالمت مجموعه ی خانواده و جامعه تاثیر 
گرفته و حساسیت زیادی نسبت به این موضوع داشته باشیم باید در اولویت قرار 

سونامی سرطان نداریم
رئیـــس دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز 
بـــا تاکیـــد بـــر این کـــه ســـونامی ســـرطان 
گفـــت: بـــا توجـــه بـــه  در کشـــور نداریـــم، 
این کـــه دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز 
مســـئول ثبـــت جمعیـــت ســـرطان بـــوده، 
بـــر همیـــن اســـاس شـــاهد افزایـــش رشـــد 
ــن  ــه ایـ کـ ــتیم  ــتان هسـ ــرطان در اسـ سـ
رشـــد طبیعـــی اســـت و در مقایســـه بـــا آمـــار 
کنـــون ایـــن آمـــار بـــه  پنـــج ســـال گذشـــته ا
حـــدود هفـــت هـــزار نفـــر رســـیده اســـت، 
ولـــی نمـــی تـــوان آن را ســـونامی ســـرطان 
کـــه ســـونامی بـــرای خـــود  نامیـــد چـــرا 

تعریفـــی دارد. 
گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه  بـــه 
دکترمحمـــد   ، تبریـــز  پزشـــکی  علـــوم 
حســـین صومـــی در همایـــش ســـامت 
از  پیشـــگیری  محوریـــت  بـــا  بانـــوان 
ســـرطان هـــای شـــایع زنـــان، بـــا بیـــان 

ـــوم  اینکـــه زیرســـاخت های دانشـــگاه عل
پزشـــکی جهـــت جوابگویی بـــه نیازهای 
آتـــی جامعـــه در حـــال توســـعه اســـت، 
اظهـــار کـــرد: انتظـــار داریـــم بـــا توســـعه  این 
زیـــر ســـاخت ها و تجهیـــزات بتوانیـــم 
امیـــد بـــه بقـــای انســـان ها را در جامعـــه 
افزایـــش دهیـــم. یکـــی از وظایـــف وزارت 
بهداشـــت و درمـــان افزایـــش طـــول عمـــر 
انسان هاســـت کـــه مـــا از پیـــروزی انقـــاب 
ـــا کنـــون شـــاهد افزایـــش امیـــد  اســـامی ت

بـــه زندگـــی افـــراد بوده ایـــم. 

بیماری های مزمن، معضل قرن21
ــاره به این کـــه بیماری هـــای  ــا اشـ وی بـ
مزمـــن معضـــل قـــرن حاضـــر بوده اســـت، 
بیماری هـــای  درحال حاضـــر  افـــزود: 
کـــه در راس آن هـــا  گیـــر دار مزمـــن  غیـــر وا
تنفســـی  و  عروقـــی  و  قلبـــی  بیمـــاری 
کاهـــش طـــول  قـــرار دارنـــد ، موجـــب 

ـــی  کیفیـــت زندگ عمـــر و بهـــم ریختگـــی 
انســـان ها خواهـــد شـــد. 

رئیـــس دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز بـــا 
ـــر  ـــه ب ـــان جامع ـــامت زن ـــه س ـــان این ک بی
ســـامت مجموعـــه ی خانـــواده و جامعه 
گـــذار اســـت، افـــزود: توجـــه بـــه  تاثیـــر 
ســـامت زنـــان در جامعـــه بایـــد در اولویت 
قـــرار گرفتـــه و حساســـیت زیـــادی نســـبت 

بـــه ایـــن موضـــوع داشـــته باشـــیم. 
  وی ادامه داد: خوشبختانه در سیستم 
ســـامت علـــوم پزشـــکی زمینـــه جهـــت 
ــی  ــز درمانـ کـ ــه مرا ــوان بـ ــه ی بانـ مراجعـ
فراهـــم شـــده اســـت و درصـــد باالیـــی 
از زنـــان، تمایـــل زیـــادی بـــه دریافـــت 
ــه  کـ ــد  ــات از پزشـــکان خانـــم دارنـ خدمـ
در حـــال حاضـــر بـــا توجـــه بـــه شـــرایط 
موجـــود جامعـــه در تمامـــی رشـــته ها، 
پزشـــکان متخصـــص زنـــان جهـــت ارائـــه  
ـــت.  ـــده اس ـــم ش ـــان فراه ـــه زن ـــات ب خدم

کز غربالگری فعالیت مرا
وی از فعالیت بخش غربالگری سرطان 
ــر داد و  ــا)ع( خبـ ــام رضـ ــتان امـ در بیمارسـ
گفـــت: در حـــال حاضـــر مرکـــز غربالگـــری 
الزهـــرا)س( و  ســـرطان در بیمارســـتان 
اهـــر  مرنـــد،  میانـــه،  شهرســـتان های 
و  اســـت  شـــده  مســـتقر  نیـــز  بنـــاب  و 
کارکنـــان  ســـامت  مرکـــز  همچنیـــن 
تـــا  می کنیـــم  ایجـــاد  را  دانشـــگاه  در 
همکاران دانشـــگاهی همراه خانـــــواده ی 
کــــز پرونـــده ی ســـامت  خـــود در ایـــن مرا

ـــکیل دهنـــد.  الکترونیکـــی تشـــــــ
کـــه  کـــرد  دکتـــر صومـــی ابـــراز امیـــدواری 
کارکنـــان دانشـــگاه تـــا  مرکـــز ســـامت 
شـــهریور مـــاه ســـال آتـــی در اورژانـــس 
بیمارســــــــتان امـــام  رضــــــــا)ع( ایجـــاد 
بـــه صـــورت  تـــا معاینـــات  می شــــــــود 
دوره ای بـــرای همـــکاران و خانـــواده آنهـــا 

انجـــام شـــود.
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اولویت پیشگیری از سرطان 
در  بانــوان  ســامت  همایــش  ادامــه 
دکتــر  تبریــز  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه 
و  زنــان  متخصــص  واعظــی  مریــم 
زنــان  آنکولــوژی  فلوشــیپ  و  زایمــان 
دومیــن  ســرطان ها  این کــه  بیــان  بــا 
عامــل مرگ ومیــر زنــان در کشــور اســت، 
ســرطان  شــیوع  از  پیشــگیری  گفــت: 
گیــرد.   به گــزارش  ــد در اولویــت قــرار  بای
روابــط عمومــی دانشــگاه علوم پزشــکی 
تبریــز ، دکتــر مریــم واعظــی در همایــش 
ســامت بانوان با محوریت پیشــگیری 
از ســرطان های شــایع زنــان، بــا بیــان 
این که بیماری قلبی  و عروقی، حوادث 
و ســرطان ها ســه علــل اصلــی مــرگ میــر 
کــرد:  اظهــار  اســت،  کشــور  در  مــردان 
بیمــاری قلبــی و عروقــی و ســرطان ها 
عامــل  دومیــن  و  اولیــن  ترتیــب  بــه 
کشــور هســتند. مــرگ و میــر زنــان در 

گیردار مزمن   بیماری های غیروا
دغدغه ی اصلی سازمان جهانی 

بهداشت
دکتـــر مریـــم واعظـــی بـــا اشــــــــــاره بـــه 
ــماری های  ــته بیــــ ــه در گذشـــــــ اینکـــــــ
گیــــــردار و عفونـــی مهم تریـــن علـــل  وا
مرگ ومیــــــــــر در جامعـــه بـــود، افـــزود: 
کنـــــــــــون  ا فعلـــــی،  وضعیـــــت  طبـــق 
از  مزمـــن  گیـــــردار  بیماری هـــای غیروا
جملـــه ســـرطان ها، بیماریهـــای قلبـــی 
و عروقـــی، فشـــار خـــون، چاقـــی و چربـــی 

خـــون ســـامت افـــراد را تهدیـــد می کنـــد. 
گیـــردار مزمـــن  وی بیماری هـــای غیروا
ـــی  ـــی و مل ـــه ی اصل ـــوان دغدغ ـــه عن را ب
عنـــوان  جهانـــی  بهداشـــت  ســـازمان 
گفـــت: چاقـــی بـــا 4۸ درصـــد،  کـــرده و 
بـــا 1۹ درصـــد، قندخـــون  فشـــارخون 
معمـــول بـــا 13 درصـــد، چربـــی خـــون بـــا 
ـــا 4۵ درصـــد  کـــم تحرکـــی ب 2۸ درصـــد، 
و غـــذای ناســـالم بـــا ۸۸ درصـــد ســـامت 
افـــراد را تهدیـــد می کنـــد. دکتـــر واعظـــی 
بـــا بیـــان این کـــه ســـازمان بهداشـــت 
جهانـــی برنامـــه ای در راســـتای مقابلـــه 
ــا  ــان تـ ــردار در جهـ گیـ ــاری غیروا ــا بیمـ بـ
ــت:  گفـ ــد،  ــی می کنـ ــال 202۵ اجرایـ سـ
ســـال  تـــا  برنامه هـــا  ایـــن  اجـــرای  بـــا 
ــر ناشـــی  1404، 2۵  درصـــد مـــرگ و میـ
بایـــد  گیـــردار  وا غیـــر  بیماری هـــای  از 

ــد.  کاهـــش یابـ

گوارش،  سرطان های دستگاه 
پستان و دهانه ی رحم در زنان 

قابل پیشگیری است
ســـرطان های  این کـــه  بیـــان  بـــا  وی 
گـــوارش، پســـتان و دهانـــه  دســـتگاه 
رحـــم در زنـــان قابـــل پیشـــگیری اســـت، 

»ســـرویکس«  ســـرطان  کـــرد:  اظهـــار 
ـــت  ـــان اس ـــر زن ـــل مرگ ومی ـــی از عوام یک
کـــه در آن قســـمتی از سیســـتم تناســـلی 
ــرات  ــه جـ ــود و بـ ــایی می شـ ــار نارسـ دچـ
کـــه ۹0 درصـــد بیمـــاری  گفـــت  می تـــوان 
ســـرطانی ســـرویکس زنـــان در اســـتان 
در مرحلـــه ی پیشـــرفته بـــوده و قابـــل 
کـــه ایـــن فاجعـــه ای  درمـــان نیســـتند 

ــرای جامعـــه اســـت.  بـ
 وی ادامـــه داد: ســـن متوســـط جهـــت 
 ۵2 ســـرویکس  بیمـــاری  تشـــخیص 
ســـالگی بـــوده و شـــیوع جغرافیایـــی آن نیز 
متفـــاوت اســـت؛ بـــه طـــوری کـــه میـــزان 
مبتایـــان بـــه ایـــن بیمـــاری در نـــژاد ســـیاه 
پوســـتان نســـبت بـــه ســـفید پوســـتان 
باالتـــر بـــوده اســـت و بـــا بهبـــود وضعیـــت 
ــای  ــی و مراقبت هـ ــادی و اجتماعـ اقتصـ
ــه  ــان بـ ــزان مبتایـ ــراد، میـ ــتی افـ بهداشـ

ایـــن بیمـــاری کاهـــش می یابـــد. 
این کـــه  بیـــان  بـــا  همچنیـــن  وی   
ـــرویکس  ـــاری س ـــروس HPV در  بیم وی
نـــوع کم خطـــر موجـــب ایجـــاد ضایعـــات 
می شـــود،  بانـــوان  بـــدن  در  زگیلـــی 
جهـــت  درمانـــی  روش  هیـــچ  گفـــت: 
ــم  کـ ــوع  ــرویکس نـ ــرطان سـ ــان سـ درمـ
کـــه 30 درصـــد ایـــن  خطـــر نداریـــم؛ چـــرا 
نـــوع بیمـــاری علی رغـــم درمـــان عـــود 
ــر  ــرویکس نـــوع پرخطـ ــا سـ می کنـــد، امـ
نیـــاز بـــه غربالگـــری داشـــته و در مراحـــل 
اولیـــه ی تشـــخیص بـــا تجویزهـــای الزم 

می شـــود.  درمـــان 
روش  این کـــه  بـــه  اشـــاره  بـــا  وی   

کاهـــش  درمـــان پـــاپ اســـمیر موجـــب 
می شـــود،  ســـرویکس  ســـرطان  بـــروز 
از  روشـــی  اســـمیر  پـــاپ  کـــرد:  اظهـــار 
ــام  ــا انجـ ــرد بـ ــه فـ کـ ــری اســـت  غربالگـ
آن یـــک مرتبـــه در عمـــر خـــود موجـــب 

کاهـــش ایـــن بیمـــاری مـــی شـــود.

گارداسیل  کسن  تاثیر مثبت وا
جهت پیشگیری و درمان سرطان 

سرویکس زنان
را  گارداســـیل  کســـن  وا تزریـــق  وی 
جهـــت پیشـــگیری و درمـــان ســـرطان 
گفـــت:  و  دانســـته  موثـــر  ســـرویکس 
کســـن جهـــت تجویـــز از ســـنین   ایـــن وا
11تـــا 2۶ ســـالگی افـــراد موثـــر اســـت 
جـــزء  ح  طـــر ایـــن  کـــه  معتقـــدم  و 
ـــون  ـــی چ ـــود ول ـــی ش ـــیون مل کسیناس وا
اســـت  باالیـــی  هزینه هـــای  دارای 
کشـــور موافقـــت  هنـــوز بـــا اجـــرای آن در 

نشـــده اســـت. 

معرفـــی رســـمی مرکـــز آموزشـــی و 
نیمـــه ی  در  تبریـــز  الزهـــرا  درمانـــی 
جامـــع  مرکـــز  به عنـــوان   97 دوم 

زنـــان ســـالمت 
و  زایمــــــــــان  و  زنـــــــــــان  متخصـــص 
ـــش  ـــان در بخ ـــوژی زن ـــیپ آنکول فلوش
ــز  ــرد: مرکـ کـ ــوان  ــر ســـخنان عنـ دیگــــــ
ـــز در  ـــرا تبری ـــان الزه ـــی و درمـــــ آموزشــــ
نیمـــه ی دوم ۹۷ بـــه صـــورت رســـمی 
بـــه عنـــوان مرکـــز جامـــع ســـامت زنـــان 

معرفـــی می شـــود.
کارشـــناس ارشــــــــــد مامایـــی، فریبــــــــا 
بخشـــیان نیـــز در همایـــش ســـامت 
این کـــه  بـــه  اشــــــــــاره  بـــا  بانـــــــــوان، 
ســــــــرطان ســــــــــینه جزو شـــایع تریــــــــن 
ســـــــــرطان ها در قشـــــــــر زنـــان اســـت، 
کـــرد: معاینـــه ی خودآزمایـــی  اظهـــار 
ســــــــینه بایـــد بـــه قشـــر زنـــان آمـــوزش 
نیـــز  ماموگرافـــی  طریـــق  از  و  داده 
ــرد. وی در  گیـ ــرار  ــری قـ ــورد غربالگـ مـ
خصـــوص خودآزمایـــی  BSE مطالـــب 

ارزنـــده ای را ارائـــه نمـــود.
درخاتمـــه دکتـــر صومـــی از مســـئولین 
برگـــزاری همایـــش ســـامت بانـــوان بـــا 
محوریـــت پیشـــگیری از ســـرطان هـــای 
امـــور  بـــا مشـــارکت  کـــه  زنـــان  شـــایع 
بانـــوان دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز 
ـــوان  ، رقیـــه قاســـمپور )مشـــاور امـــور بان
کل  ــل اداره  ــگاه ( وعوامـ رئیـــس دانشـ
اســـتانداری  وخانـــواده  بانـــوان  امـــور 

برگـــزار شـــد تشـــکر بعمـــل آورد.

کارکنـــان دانشـــگاه  دکتـــر صومـــی وعـــده داد  مرکـــز ســـامت 
بیمارســـتان  اورژانـــس  در  ســـال97  مـــاه  شـــهریور  تـــا 
امـــام رضـــا)ع( ایجـــاد می شـــود تـــا معاینـــات بـــه صـــورت 
شـــود انجـــام  آنهـــا  خانـــواده  و  همـــکاران  بـــرای  دوره ای 

15   شماره پانزدهم - بهمن ماه 1396   ماهنامه ندای سالمت



قائم مقام رئیس و معاون اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی تبریز :
همه مدیران و تصمیم گیران جامعه بایستی مشکالت دریاچه ارومیه را 
جزء الویت های کاری خود بدانند، چرا که با خشکی آن سالمت آحاد 

مردم به خطر خواهد افتاد

 دکتـــر طاهـــر اقـــدم؛ قائـــم مقـــام رئیـــس 
و معـــاون اجتماعـــی دانشـــگاه علـــوم 
پزشـــکی تبریـــز در ســـمینار برنامـــه جامع 
ــکی  ــران خشـ ــامت بحـ ــرات سـ مخاطـ
نظـــام  آمادگـــی  ارومیـــه؛  دریاچـــه 
کاهـــش  کـــرد: بررســـی و  ســـامت اعـــام 
ســـامتی  کننـــده  تهدیـــد  مخاطـــرات 
مـــردم یکـــی از وظایـــف اصلـــی و مهـــم 
کـــه مـــی تـــوان  نظـــام ســـامت می باشـــد 
در ایـــن راســـتا از نظـــرات متخصصیـــن، 
کـــه در  کارشناســـان و حتـــی از اقداماتـــی 
ـــام  ـــورد انج ـــن م ـــا در ای ـــاط دنی ـــایر نق س
گرفـــت . دکتـــر طاهـــر اقـــدم  شـــده بهـــره 
گفـــت: خیریـــن محتـــرم در پژوهـــش 

مرتبـــط بـــا خشـــکی دریاچـــه ارومیـــه 
تبریـــز  پزشـــکی  علـــوم  دانشـــگاه  بـــا 
همـــکاری دارنـــد و در منطقه شـــرفخانه 
کار در حـــال ســـاخت  محلـــی بـــرای ایـــن 
می باشـــد . معـــاون اجتماعـــی دانشـــگاه 
تحقیقـــات  نتایـــج  بـــه  اســـتناد  بـــا 
بعمـــل آمـــده و شـــرایط مشـــابه در ســـایر 
ـــه  ـــکی دریاچ ـــرد : خش ک ـــان  ـــورها بی کش
ارومیـــه ســـامتی حـــدود 14 میلیـــون 
کشـــور و  نفـــر در اســـتان هـــای مختلـــف 
کشـــور آذربایجـــان را تحـــت تاثیـــر  حتـــی 
شـــوری  درجـــه ی  داد.   قـــرار خواهـــد 
بـــاالی دریاچـــه ی ارومیـــه و خشـــکی 
گـــرد و  آن ســـبب افزایـــش نمـــک در 
خـــاک و بعضـــًا طوفـــان نمـــک خواهـــد 

شـــد.  دکتـــر طاهـــر اقـــدم افـــزود: طبـــق 
کاهـــش  آمارهـــای اعـــام شـــده  شـــاهد 
بارندگی هـــا  میـــزان  درصـــدی   ۵0
گذشـــته هســـتیم و  در پنجـــاه ســـال 
بـــه رعایـــت  را ملـــزم  مـــا  ایـــن نکتـــه 
الگـــوی درســـت مصـــرف آب توســـط 
کشـــاورزان مـــی نمایـــد.   شـــهروندان و 
بـــر نقـــش  کیـــد  بـــا تا دکترطاهراقـــدم 
بیماری هـــا  از  پیشـــگیری  در  مـــردم 
کـــرد: هـــر جـــا مـــردم در  خاطرنشـــان 
امـــور مختلـــف مشـــارکت نموده انـــد، 
کـــه  موفقیـــت بهتـــری بـــه دســـت آمـــده 
مصـــداق ایـــن تجربـــه درهشـــت ســـال 
ــام  ــم مقـ ــد. قائـ ــاع مقـــدس می باشـ دفـ
ــاون اجتماعـــی دانشـــگاه  رئیـــس و معـ

افـــزود: همـــه مدیـــران و تصمیم گیـــران 
جامعـــه بایســـتی مشـــکات دریاچـــه 
ارومیـــه را جـــزء الویـــت هـــای کاری خـــود 
کـــه بـــا خشـــکی آن همـــه  بداننـــد چـــرا 
و به خصـــوص ســـامتی آحـــاد مـــردم 
بـــه خطـــر خواهـــد افتاد.امیـــد اســـت 
کارشناســـانه  تصمیمـــات  اتخـــاذ  بـــا 
از  ناشـــی  مشــــــــکات  بـــر  بتوانیــــــــم 
ــم  ــق آئیـ ــه فائـ ــه ارومیـ ــکی دریاچـ خشـ
. گفتنـــی اســـت : ســـمینار برنامـــه جامـــع 
ــکی  ــران خشـ ــامت بحـ ــرات سـ مخاطـ
دریاچـــه ارومیـــــــــه؛ آمادگــــــــــی نظـــام 
ســـامت بـــه میزبانـــی دانشـــگاه علـــوم 
پزشـــکی تبریـــز در مرکـــز بهداشـــت تبریـــز 

ـــزار شـــد.    برگ

با حضور قائم مقام رئیس و معاون اجتماعی دانشگاه صورت گرفت:
جلسه بررسی مشکالت بیماران هموفیلی

گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه،   بـــه 
جلســــــــــه بررســـی مشــــــکات بیمـــاران 
قائم مقـــام  حضـــور  بـــا  هموفیلـــی 
رئیـــس و معـــاون اجتماعـــی دانشـــگاه، 
قائـــم مقـــام معـــاون درمـــان، مدیـــر 
مرکـــز آموزشـــی درمانـــی امـــام رضـــا و 
رئیـــس مرکـــز آموزشـــی درمانـــی شـــهید 
قاضـــی و جمعـــی از مســـئولین ذیربـــط 
در محـــل ســـاختمان شـــهید قاضـــی 

برگـــزار شـــد.
 در ابتـــدای جلســـه دکتـــر طاهـــر اقـــدم 
بـــا بیـــان مشـــکات بیمـــاران هموفیلی 
کانـــون هموفیلـــی  و درخواســـت های 
ایـــن  مشـــکات  حـــل  خواســـتار 

بیمـــاران شـــد.
طاهراقـــدم یـــادآور شـــد: مـــا در مقابـــل 
و  هســـتیم  مســـئول  عزیـــزان  ایـــن 
بکنیـــم  را  تاشـــمان  نهایـــت  بایـــد 
کـــم  تـــا مشـــکات تمامـــی بیمـــاران 

برکـــت نظـــام  بـــه  شـــود، هـــر چنـــد 
ــن  ــامی در ایـ ــوری اسـ ــدس جمهـ مقـ
کرامـــت  ارتقـــای  و  حفـــظ  ســـال ها  
روز  بـــه  روز  اداری  نظـــام  در  مـــردم 
بیشـــتر می شـــود بـــه موضـــوع طـــرح 
کـــه  کـــرد  تحـــول نظـــام ســـامت اشـــاره 
بـــا اجـــرای ایـــن طـــرح عظیـــم ملـــی مـــا 
کـــم شـــدن آالم مـــردم هســـتیم  شـــاهد 
و ایـــن را بـــه وضـــوح مـــی تـــوان در 
ســـطح جامعـــه مشـــاهده و احســـاس 
کـــرد  در ادامـــه جلســـه دکتـــر عبـــادی 
مدیـــر تعالـــی بیمارســـتانی بـــا قرائـــت 
بنـــد بنـــد درخواســـت هـــای صـــورت 
کانـــون هموفیلـــی،  گرفتـــه در نامـــه 
شـــد  مطـــرح  بیمـــاران  مشـــکات 
ـــا توجـــه بـــه  پتانســـیل  گردیـــد ب ومقـــرر 
هـــای موجـــود در دانشـــگاه مشـــکات 

ــردد.   گـ ــع  ــده مرتفـ ــرح شـ مطـ

قائم مقام رئیس و معاون اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی تبریز: 

لزوم هماهنگی و همکاری همه ارگان ها 
جهت کاهش آسیب های ناشی از کم آبی

  دکتــر طاهراقــدم در نشســت تخصصــی 
ســامت  رویکــرد  بــا  آب  آینده نــگاری 
بــا اشــاره بــه تعریــف ســازمان بهداشــت 
داشــت:  اظهــار  ســامت  از  جهانــی 
ســامت ابعــاد مختلــف دارد و انســان 
کــه از  زمانــی ســالم محســوب میشــود 
بعــد جســمی ،روحــی ، روانــی ومعنــوی 
عوامــل  تمــام  کــه  چــرا  باشــد  ســالم 
ســامت  توانــد  مــی  انســان  پیرامــون 
انســان را تحــت تأثیــر قــرار دهــد. وی 
بــا تاکیــد بــر اینکــه بهداشــت وســامتی 
بــدون آب امــکان پذیــر نیســت ادامــه 
اخیــر  هــای  ســال  در  متأســفانه  داد: 
میــزان بارندگــی درکشــور کاهــش یافتــه 
، بدیــن لحــاظ همــه موظفیــم الگــوی 
مصــرف آب را تغییــر دهیــم مخصوصــا 
کشــت محصــوالت  کشــاورزی و در  در 
بایســتی بــا کمتریــن مصــرف آب آن را 

مدیریت کنیــم.   دکتر طاهر اقدام یــادآور 
کاهــش آب  شــد: در اثــر خشکســالی و 
محیط زیســت تغییر می کند که ممکن 
اســت باعــث آســیب هــای اجتماعــی 
واقتصــادی و نیــز مهاجــرت شــود. وی 
تنهــا راه مقابلــه بــا عــوارض و مخاطرات 
کــم آبــی و بخصــوص در مــورد کاهــش 
آب دریاچــه ارومیــه همدلــی و همفکری 
وحساســیت سیاســتمدارن و سیاســت 
هــا  دانســته  گــذاران در همــه عرصــه 
افــزود:  همدلــی مســئولین میتوانــد  و 
راســتفاده  در  مــردم  هدایــت  موجــب 
گر ایــن  بهینــه و همراهــی انهــا شــود.ا
مهــم اتفــاق نیفتــد وایــن رونــد خشــکی 
دریاچــه ارومیــه ادامــه یابــد، ســامتی 
مــردم بیــش از پیــش بــه خطــر افتــاده و 
هزینه هــای حفــظ ســامتی نیــز افزایش 

ــد.   می یاب
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در جلسه هم اندیشی و تبیین وضعیت موجود انجمن اوتیسم تبریز مطرح شد: 

معاونت اجتماعی به عنوان تسهیل گر و 
حلقه اتصال بین سمن ها و دولت  نقش 
مهمی در شفاف سازی قوانین، آموزش و 

توان افزایی سمن ها بر عهده دارد 

گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه   بــه 
برنامــه عملیاتــی  اجــرای  دنبــال  بــه 
تبییــن  و  مردم نهــاد  ســازمان های 
وضعیــت موجــود ســمن هــا ،جلســه 
هــم اندیشــی بــا حضــور روســای ادارات 
ســازمان هــای مــردم نهــاد و خیریــن و 
موسســات خیریــه ســامت معاونــت 
ــل و  ــر عام ــا مدی ــگاه ب ــی دانش اجتماع
رئیــس هیــت مدیــره و ســایر اعضــای 
مهربــان  دنیــای  اوتیســم  انجمــن 
جلســه  ابتــدای  شــد در  برگــزار  تبریــز 
آقایــان صادقــی فــر و دواتگــری بــا بیان 
گزارش مختصــری از عملکرد معاونت 
اعــام  ســمن ها  حــوزه  در  اجتماعــی 
ــد: معاونــت اجتماعــی به عنــوان  کردن
تســهیل گر و همچنیــن حلقــه اتصــال 
می باشــد  دولــت  و  ســمن ها  بیــن 
شفاف ســـــازی  در  مهمــی  نقــش  کــه 
تــوان  و  آمـــوزش  برگــزاری  و  قوانیــن 
افزایــی ســمن هــا بــر عهــده دارد و از 
داران  دوســت  شــما  جمــع  در  اینکــه 
ســامت جامعــه هســتیم خرســندیم 
و  شــما  کنــار  در  اجتماعــی  معاونــت 
همــگام بــا شماســت مــا حضــور یافتــه 
ــکات  ــی و مش ــوص بررس ــم در خص ای
موجــود هــم اندیشــی داشــته باشــیم و 
حــرف دل شــما را بشــنویم تــا بنوانیــم 
ــی تاشــمان  در برنامــه ریــزی هــای آت
بیشــتر  رســانی  خدمــت  بــرای  را 
مدیرعامــل  جعفــرزاده  کنیم آقــای 
انجمــن اوتیســم توضیحاتــی در مــورد 

تاریخچــه بیمــاری اوتیســم، فعالیــت 
انجمــن در تبریز و مشــکات و مســائل 
کمــک هــا و  پیــش روی خانــواده هــا و 
کــه ایــن انجمــن انجــام مــی  خدماتــی 
کمــک هــای معیشــتی،  دهد)ازجملــه 
درمان دارویی و غیردارویی، برگــزاری 
مربیــان  بــرای  آموزشــی  کارگاه هــای 
کارگاهــــــی  ــزاری  ــا ، برگـــــ و خانواده هـــــ
خارجــی  مجــرب  اســاتید  حضــور  بــا 
جلســات  تشــکیل  و   ۹3 ســال  در 
هماهنگــی متعــدد بــا ســایر خیریــه هــا 
و ســمن هــای حــوزه ســامت ،کمــک 
کز توانبخشــی  بــه تجهیــز و فعالیت مرا
اوتیســم ،4 مرکــز توانبخشــی در تبریز، 
یــک مرکــز در عجبشــیر و یــک مرکــز 
(ایجــاد  میانــه  در  تاســیس  حــال  در 
پروانــه  دریافــت  و  اوتیســم  مدرســه 
فعالیــت مرکــز نگهــداری شــبانه روزی 
در  بهزیســتی  از  اوتیســم  کــودکان 
ســال 13۹۶ ارائــه نمودنــد.  در پایــان 
کــودکان  جمــع  در  جلســه  اعضــای 
مربیــان  از  و  یافتــه  حضــور  اوتیســم 
کردنــد ومقــرر  کار تقدیــر و تشــکر  فــدا
کتبــی  گزارشــی  شــد از طــرف انجمــن  
کــه  از فعالیــت هــای حــوزه اوتیســم 
در  تاکنــون  انجمــن  فعالیــت  آغــاز  از 
در  همچنیــن  و  شــده  انجــام  تبریــز 
بــه  صــورت وجــود برخــی مشــکات 
ــه  ــا ب ــل ه ــنهادات و راه ح ــراه پیش هم
علــوم  دانشــگاه  اجتماعــی  معاونــت 
پزشــکی جهت پیگیری ارســال شــود.  

جلسه پیشگیری از حوادث چهارشنبه سوری برگزار شد 
دانشگاه علوم پزشکی تبریز اولین جلسه 
پیشگیری از حوادث چهارشنبه سوری را 

تشکیل داد 

گـــزارش روابـــط عمومـــی معاونـــت    بـــه 
اجتماعـــی دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی 
تبریـــز: بـــا دعـــوت دانشـــگاه علـــوم 
ــاون  ــور معـ ــا حضـ ــز و بـ پزشـــکی تبریـ
نیـــروی  فرماندهـــی  اجتماعـــی 
آن  کارشناســـان  تبریـــز،  انتظامـــی 
و  رئیـــس  مقـــام  قائـــم  معاونـــت، 
معـــاون اجتماعـــی دانشـــگاه علـــوم 
عمومـــی  روابـــط  مدیـــر  پزشـــکی، 
درمـــان  معـــاون  مقـــام  ،قائـــم 
دانشـــگاه ،قائـــم مقـــام رئیـــس مرکـــز 
ــت  ــتان و رئیـــس فوریـ ــت اسـ بهداشـ
ــان  کارشناسـ ــایر  هـــای پزشـــکی و سـ
علـــوم  دانشـــگاه  رئیـــس  اتـــاق  در 
شـــد.  در  برگـــزار  تبریـــز  پزشـــکی 
مقـــام  قائـــم  ایـــن جلســـه  ابتـــدای 
پزشـــکی  علـــوم  دانشـــگاه  رئیـــس 
موضـــوع  اهمیـــت  حســـب  تبریـــز 
بـــه برنامـــه هـــای ســـال قبـــل اشـــاره 

آقـــای مهنـــدس  ادامـــه  و در  کـــرده 
گـــزارش  کارشـــناس بهداشـــت،  پاشـــا، 
کاملـــی از آمـــار ســـال های قبـــل ارائـــه 
داد. در ادامـــه آقـــای دکتـــر عبـــادی 
بـــه  درمـــان  معـــاون  مقـــام  قائـــم 
ــتری  ــه بسـ ــر بـ ــات منجـ کاهـــش تلفـ
ــرد و نســـبت  کـ ــاره  در ســـال قبـــل اشـ
اظهـــار  ســـالم  بـــه  فرهنگ ســـازی 
کـــرد.  دکتـــر فـــزراد رحمانـــی  امیـــدواری 
رئیـــس مرکـــز فوریت هـــای پزشـــکی 
بـــه مداخلـــه خانواده هـــا   ادامـــه  در 
از  محافظـــت  بـــه  و  کـــرده  کیـــد  تا
مامـــوران اورژانســـی و امـــدادی نیـــز 
ســـرهنگ  ادامـــه  نمـــود.  در  اشـــاره 
مطالـــب  بیـــان  بـــه  اســـمعیل پور 
به صـــورت تخصصـــی از طریـــق صـــدا 
کـــرد  کیـــد  و ســـیما و ســـایر رســـانه هـــا تا
در  تلویزیونـــی  برنامـــه  پخـــش  از  و 

نویـــد داد. آینـــده نزدیـــک 
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ح شد: در انجمن پژواک طاهر تبریز مطر
این انجمن می کوشد تا خانواده ها  جز رنج 

مریض داری مشکل دیگری نداشته باشند

کنـــار  کمـــک خیریـــن خـــود همیشـــه در  بـــا  تبریـــز  ک طاهـــر   انجمـــن پژوا
رنـــج  جـــز  بـــه  هـــا  خانـــواده  تـــا  اســـت  ســـرطانی  بیمـــاران  خانواده هـــای 
ـــط عمومـــی  ـــزارش رواب گ ـــه  مریـــض داری مشـــکل دیگـــری نداشـــته باشـــند.  ب
برنامـــه  بـــه دنبـــال  تبریـــز  پزشـــکی  علـــوم  اجتماعـــی دانشـــگاه  معاونـــت 
در  دواتگـــری  و  صادقی فـــر  آقایـــان  ســـمن ها  فعالیـــت  و  عملکـــرد  پایـــش 
ک طاهـــر حضـــور یافتنـــد و بـــا مســـئولین انجمـــن جلســـه  محـــل انجمـــن پژوا
گزارشـــی از طـــرف روســـای  هم اندیشـــی برگـــزار شـــد.  در ابتدایـــی جلســـه 
ادارات ســـازمان هـــای مـــردم نهـــاد و خیریـــن و موسســـات خیریـــه معاونـــت 
ـــط  ـــدف بس ـــا ه ـــی ب ـــت اجتماع ـــد معاون ـــام ش ـــه و اع ـــگاه ارائ ـــی دانش اجتماع
گردیـــده اســـت و تـــاش مـــی  گســـترش ارتبـــاط بیشـــتر بـــا ســـمن هـــا تشـــکیل  و 
گســـترش بیشـــتر ارتباطـــات  کنـــد بـــا همفکـــری و ایجـــاد وحـــدت رویـــه موجـــب 
در حـــوزه خیریـــن ســـامت اعـــم از حمایتـــی و آســـیب هـــای اجتماعـــی درمانـــی 
و ســـامت باشـــد و بـــا مطالعـــه و ارزیابـــی بتوانـــد شـــاهد ایجـــاد ســـمن هـــای 
گزارشـــی از فعالیـــت  جدیـــد باشـــد  آقای صدقـــی مدیـــر و معـــاون مالـــی انجمـــن 
ــات  ــاران و خدمـ ــداد بیمـ ــده، تعـ ــام شـ ــای انجـ ــه هـ ــن، هزینـ ــاله انجمـ ۹ سـ
کمبـــود هـــای موجود،اســـکان و ایـــاب و  جانبـــی غیـــر از دارو و مشـــکات و 
ــد  ــرر شـ ــد و مقـ ــه نمودنـ ــی ارائـ ــن توضیحاتـ ــل انجمـ ــاران و محـ ــاب بیمـ ذهـ
کـــه معاونـــت اجتماعـــی  گونـــه پیشـــنهاد و درخواســـت های  طـــی نامـــه ای هـــر 
کنـــد.  بـــه معاونـــت  کمـــک  می توانـــد در رونـــد خدمـــت رســـانی انجمـــن 
اجتماعـــی ارســـال نمایند.  اهـــداف انجمـــن عبارتنـــد از اطـــاع رســـانی در مـــورد 
بیماری هـــای ســـرطانی و طـــرق پیشـــگیری و درمـــان، شناســـایی، حمایـــت و 
ـــی  ـــت مال ـــی وضعی ـــان ، بررس ـــی و درم ـــز تخصص ک ـــه مرا ـــاران ب ـــی بیم راهنمای
کمـــک بـــه بهبـــود وضعیـــت آنهـــا و تامیـــن رفـــاه بیمـــاران و خانـــواده  بیمـــاران و 
ـــی  ـــک مال کم ـــد ،  ـــاران نیازمن ـــی بیم ـــای درمان ـــن هزینه ه ـــک و تامی کم ـــا ،  آنه
و پشـــتیبانی بـــه خانـــواده بیمـــاران و جلوگیـــری از فروپاشـــی و انهـــدام آنهـــا ، 
کـــز آموزشـــی و درمانـــی،   همـــکاری بـــا وزارت بهداشـــت و درمـــان و دیگـــر مرا
کـــز درمانـــی و خریـــد تجهیـــزات مـــورد نیـــاز ، ایجـــاد  گســـترش مرا کمـــک بـــه 
کـــز مشـــاور درمانـــی و روان درمانـــی بـــرای خانـــواده و بیمـــاران ســـرطانی،  مرا
تامیـــن نیـــروی متخصـــص در حـــوزه تغذیـــه خـــاص بیمـــاران ســـرطانی ، 
ــات  ــا و تحقیقـ ح هـ ــر ــتیبانی از طـ ــت و پشـ ــی و حمایـ ــز تحقیقاتـ کـ ــاد مرا ایجـ

در مـــورد ســـرطان

جلسه فعال سازی 
سمن ها و ایجاد 
موسسات خیریه 

بیمارستانی در 
آذرشهر 

گـــزارش روابـــط عمومـــی معاونـــت   بـــه 
ــکی  ــوم پزشـ ــگاه علـ ــی دانشـ اجتماعـ
برنامـــه  اجـــرای  به دنبـــال  تبریـــز، 
عملیاتـــی ســـازمان هـــای مـــردم نهـــاد و 
خیریـــن و موسســـات خیریـــه ســـامت 
اجتماعـــی  معاونـــت  پایـــش  تیـــم 
و  بهداشـــت  شـــبکه  در  دانشـــگاه  
درمـــان آذرشـــهر حضـــور یافتـــه و بـــا 
رئیـــس شـــبکه و مدیـــر بیمارســـتان 
جریـــان  ودر  کـــرده  برگـــزار  جلســـه 
گرفتنـــد  در  قـــرار  کارهـــا  پیشـــرفت 
ابتدایـــی جلســـه آقایـــان دواتگـــری 
گزارشـــی از اهـــداف و  و صادقـــی فـــر 
ـــی در خصـــوص  برنامـــه هـــای عملیات
ســـازمان هـــای مـــردم نهـــاد و خیریـــن 
و  داده  ارائـــه  خیریـــه  موسســـات  و 
ایـــن  نمـــودن  عملیاتـــی  خواســـتار 
برنامـــه در شـــبکه آذرشـــهر شـــدند دکتر 
علیـــزاده رئیـــس شـــبکه نیـــز ضمـــن 
گویـــی و تشـــکر از حضـــور  ـــر مقـــدم  خی
معاونـــت  پایـــش  تیـــم  اعضـــای 

ـــای  ـــت ه ـــی از فعالی گزارش ـــی  اجتماع
چندیـــن  طـــی  در  گرفتـــه  صـــورت 
ســـال اخیـــر در حـــوزه فعالیـــت هـــای 
انجمـــن هـــای حمایتـــی و بهداشـــتی 
و درمانـــی آذرشـــهر ارائـــه دادنـــد و مقـــرر 
ـــی رابـــط ســـمن ها  شـــد از آقـــای چوپان
و خیریـــن در شـــبکه حمایـــت شـــود تـــا 
نامبـــرده بتواننـــد بـــا راه انـــدازی ســـایت 
ــا معاونـــت اجتماعـــی  و هماهنـــگ بـ
اعامـــی  هـــای  برنامـــه  و  اهـــداف 
معاونـــت  پایـــش  ببریـــم  پیـــش  را 
اندیشـــی و  اجتماعـــی جهـــت هـــم 
ارزیابـــی عملکـــرد انجمـــن خیریـــن 
حمایـــت حمایـــت از بیمـــاران نیازمنـــد 
دهگـــده  موسســـه  همچنیـــن  و 
ســـامت ینگجـــه حضـــور یافتنـــد و 
ــا  ــن هـ ــن انجمـ ــای ایـ ــات امنـ ــا هیـ بـ
فعالیـــت  پرونـــده  و  برگـــزار  جلســـه 

هایشـــان را رویـــت نمودنـــد . 

جلسه بررسی موسسه خیریه مرکز قلب 
شهیدمدنی تبریز

 به گـــزارش روابط عمومـــی مرکـــز قلـــب 
شـــهید مدنـــی تبریز، پیـــرو ابـــاغ وزارت 
کـــز  کشـــور بـــه مرا بهداشـــت و درمـــان 
درمانـــی مبنـــی بـــر تشـــکیل موسســـه 
کـــز درمانـــی بـــا  خیریـــه در داخـــل مرا
هـــدف حمایـــت از بیمـــاران نیازمنـــد 
جـــذب  بـــا  تجهیـــزات  تامیـــن  و 
مشـــارکت هـــای مردمـــی و خیریـــن، 
دفتـــر مدیریـــت مرکـــز قلـــب شـــهید 
مدنـــی تبریـــز جلســـه ای بـــا حضـــور 
دکتـــر مســـعود پزشـــکیان نایـــب رئیـــس 
اســـامی و جـــراح  مجلـــس شـــورای 
دکترمحمدعلـــی  عـــروق،  و  قلـــب 

ناصـــر  دکتـــر  مرکـــز،  مدیـــر  فیـــروزی 
گـــروه داخلـــی  اصـــان آبـــادی مدیـــر 
قلـــب، مهنـــدس برزگـــر رئیـــس هیـــت 
کشـــور، مهنـــدس  مدیـــره انبـــوه ســـازان 
بازرگانـــی  اتـــاق  اعضـــای  از  زیـــدی 
رابـــط  بهـــروزی  اردشـــیر  و  اســـتان 
کـــرد. در ایـــن  خیریـــن مرکـــز برگـــزار 
جلســـه اســـاس نامـــه موسســـه خیریـــه 
و  بررســـی  بهداشـــت  وزارت  اباغـــی 
گام نخســـت جلســـه ای  مقـــرر شـــد در 
ــا  جهـــت تشـــکیل هیئـــت موســـس بـ
حضورخیریـــن اســـتان در بهمـــن مـــاه 

گـــردد. برگـــزار 
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نماینده ولی فقیه در استان در 
جلسه مکارم اخالق: 

مدیران در 
تصمیم  گیری های خود 

باید با کارشناسان 
مجموعه تحت 

مدیریت خود حتی 
مخالفانشان نیز 
مشورت نمایند 

گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه    بــه 
علــوم پزشــکی تبریــز ، جلســه مــکارم 
اخــاق و معنویــت با ســخنرانی نماینده 
ولــی فقیــه در اســتان و امــام جمعه تبریز 
والمســلمین  االســام  حجــه  حضــرت 
بــا  و  هاشــم  آل  علــی  محمــد  دکتــر 
آذربایجان شــرقی  حضور اســتاندار 
ــران اســتانی در  ــر خدابخــش و مدی دکت
مجتمــع فرهنگی رفاهی امید دانشــگاه 

علوم پزشــکی تبریز برگزار شــد.  نماینده 
ایــن جلســه  ولــی فقیــه در اســتان در 
باســعادت  والدت  تبریــک  ضمــن 
حضرت زینب کبری )س( و روز پرستار 
ــه پرســتاری حضــرت زینــب  ــا اشــاره ب ب
کبــری)س( از پنــج امــام معصــوم خاطــر 
کردنــد: شــغل پرســتاری شــغل  نشــان 
حقیقــت  در  و  اســت  مقدســی  بســیار 
چرخــه  تکمیل کننــده  پرســتاران 

بهبودی و سامت بیماران می باشـــند.  
امام جمعه تبریـــــــــز در بخش دیگری از 
سخنانشــان ضمــن برشــمردن مولفــه 
در  مدیــران  گیــری  تصمیــم  هــای 
ــق  ــورت، ح ــد: مش گفتن ــامی  ــام اس نظ
محــوری و تــوکل بــر خــدا و ســپس اقــدام 
کــردن(  بــدون تســویف ) امــروز و فــردا 
گیــری  از شــاخصه هــای مهــم تصمیــم 
مدیر نظام اســامی می باشــد . ایشان در 

تشــریح مولفــه مشــورت ضمن اشــاره به 
ــه اهمیــت  ــی )ع( ب احادیثــی از امــام عل
ــران در  ــد : مدی گفتن ــوده و  ــاره نم آن اش
تصمیــم گیــری هــای خــود بایــد بــا همه 
کارشناســان مجموعــه تحــت مدیریــت 
خــود حتــی مخالفانشــان نیــز مشــورت 
نمایند . گفتنی اســت : قرائت فاتحه در 
مــزار شــهدای گمنــام پایــان بخــش ایــن 

ــود. جلســه ب

کارکنان  گامی در جهت همگانی سازی ورزش در بین  مسابقات ورزشی جام فجر دانشگاه 
رئیس اداره ورزش کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تبریز از مشارکت حدود ۳5۰۰نفر در 

مسابقات جام فجر دانشگاه علوم پزشکی تبریز خبر داد 

ــگاه  ــی دانشـ ــزارش روابـــط عمومـ گـ ــه  بـ
حبیـــب  تبریـــز،  پزشـــکی  علـــوم 
قاضـــی زاده در ایـــن خصـــوص اظهـــار 
ــام  ــابقات جـ ــن دوره ی مسـ ــرد: نهمیـ کـ
ـــا  فجـــر دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز ب
رقابـــت در 24 رشـــته ی ورزشـــی هماننـــد 
ســـال های گذشـــته طـــی جلســـات برگـــزار 
بـــا نماینـــدگان و انجمن هـــای  شـــده 
مـــورد  کـــه دو  شـــد  ورزشـــی تصویـــب 
پیـــاده روی  و   بـــوده  همگانـــی  آن   از 
همگانـــی در روز پنجشـــنبه 12 بهمـــن 
مـــاه راس ســـاعت هشـــت صبـــح برگـــزار 
جـــام  داد:  ادامـــه  وی  می شـــود.   
ــی  ــابقات آمادگـ ــا مسـ ــن دوره بـ ــر ایـ فجـ
جســـمانی از ســـوم بهمـــن مـــاه شـــروع 
کـــه آقایـــان : زیـــرک از مرکـــز آموزشـــی  شـــد 
و درمانـــی امـــام رضـــا )ع(، جلیـــل نامـــور 
و جلیـــل مســـتوفی از معاونـــت بهداشـــت 
دانشـــگاه در رده ی بـــاالی 40 ســـال بـــه 

ترتیـــب بـــه عنـــوان نفـــرات برتـــر شـــناخته 
شـــدند. در رده  ی ســـنی زیـــر 40 ســـال نیـــز 
ـــوری از دانشـــکده ی  ـــان : مقصـــود ن آقای
بهداشـــت، جعفریـــان از مرکـــز بهداشـــت 
دانشـــکده ی  از  کهـــن  و  هریـــس 
مدیریـــت ســـامت بـــه ترتیـــب موفـــق 
بـــه کســـب رتبه هـــای برتـــر شـــدند.  وی 
ادامـــه داد: مســـابقات آمادگـــی جســـمانی 
خواهـــران هفتـــم بهمـــن درســـالن 2۹ 
بهمـــن دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز 
و  زیر30ســـال،  الـــف(:  گـــروه  ســـه  در 
)ب(: 30 تـــا 40 ســـاله و )ج(: بـــاالی 40 
کـــه خانم هـــا »ناهیـــد ملکـــی«  برگـــزار شـــد 
ــرا)س(،  ــی الزهـ ــی درمانـ ــز آموزشـ از مرکـ
از  موســـی الرضا«  “زینـــب  اول،  مقـــام 
مرکـــز آموزشـــی درمانـــی الزهـــرا مقـــام دوم 
و”زهـــرا ســـاعی« از مرکـــز آموزشـــی درمانی 
گـــروه  امـــام خمینـــی بنـــاب مقـــام ســـوم 
الـــف را کســـب کردنـــد. »لیـــا ضیـــاء المع« 

ــام  ــرا مقـ ــی الزهـ ــی درمانـ ــز آموزشـ از مرکـ
اول، »راحلـــه غامـــی« از مرکـــز بهداشـــت 
ــزاده«  ــین علیـ ــام دوم و »نوشـ ــز مقـ تبریـ
از مرکـــز آموزشـــی درمانـــی الزهـــرا و »الهـــه 
درمانـــی  آموزشـــی  مرکـــز  از  داداشـــی«  
نیکـــو کاری مشـــترکا موفـــق بـــه کســـب 
گـــروه ب شـــدند. همچنیـــن  مقـــام ســـوم 
مرکـــز  از  مصباحـــی  اشـــرف  خانـــم 
ــام  ــی مقـ ــهید مدنـ ــی شـ ــی درمانـ آموزشـ
از معاونـــت  اول، »فاطمـــه ســـعادتی« 
بهداشـــت مقـــام دوم و “معصومـــه قلـــی 
زاده« از مرکـــز آموزشـــی درمانـــی ســـینا 
 40 بـــاالی  ســـنی  رده ی  ســـوم  مقـــام 
کردنـــد.   قاضـــی زاده بـــا  ســـال را کســـب 
بیـــان ایـــن کـــه مســـابقات فوتســـال یکـــی 
ــمار  ــه شـ ــابقات بـ ــن مسـ ــی تریـ از طوالنـ
گفـــت: بـــه دلیـــل آمـــاده  ســـازی  می آیـــد، 
ســـالن های ورزشـــی، ایـــن مســـابقات 
و  شـــد  آغـــاز  مـــاه  بهمـــن  چهـــارم  از 

ـــرفته ی آن  ـــی و پیش ـــای مقدمات دوره ه
تـــا 2۹ بهمـــن مـــاه نیـــز ادامـــه خواهـــد 
بانـــوان  والیبـــال  مســـابقات  داشـــت. 
و  شـــده  شـــروع  مـــاه  بهمـــن  چهـــار  از 
بخـــش آقایـــان نیـــز از پنجشـــنبه، 12 
در  شـــد.  شـــروع خواهـــد  مـــاه  بهمـــن 
مجمـــوع 12 رشـــته در بخـــش آقایـــان، 
ـــوان و دو ورزش  ـــش بان ـــته در بخ 10 رش
گرفتـــه شـــده اســـت  همگانـــی در نظـــر 
کـــه فوتســـال، گل کوچـــک، تیرانـــدازی، 
تنیـــس روی میـــز، شـــطرنج، بدمینتون، 
کشـــی، دارت، والیبـــال  شـــنا، طنـــاب 
بـــوده  آقایـــان  مســـابقات  رشـــته های 
و بانـــوان نیـــز در بخش هـــای آمادگـــی 
روی  تنیـــس  تیرانـــدازی،  جســـمانی، 
ــنا و ...  ــز، شـــطرنج، بدمینتـــون، شـ میـ
کـــرد.  وی خاطرنشـــان  رقابـــت خواهنـــد 
ــد  ــام خواهـ ــا اعـ ــج آن متعاقبـ ــرد نتایـ کـ

شـــد.
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درخشش مرکز تحقیقات سلول های بنیادی دانشگاه 
کسب مقام سوم کشوری 

کــه در دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز در مقولــه  تحقیقــات  گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه ؛ درســایه تــاش و اقدامــات انجــام یافتــه در طــول ســه ســاله اخیــر  بــه 
کــز تحقیقاتــی  گرفت مرکــز تحقیقــات ســلول هــای بنیــادی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز در بیــن مرا کاربــردی در حوزه ســلولهای بنیــادی صــورت  و پژوهشــهای 

کشــوری شــد. کســب مقــام ســوم  کشــور وموفــق بــه  بیومدیــکال 

دو رویداد مهم، در دانشگاه علوم پزشکی تبریز  در مرکز جامع 
سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی قطب آذربایجان 

ســومین ســمپوزیوم نانوفنــاوری بازســاختی ایــران ) Nanotechnology Regenerative(  و افتتــاح اولیــن 
کشــور   ــز جامــع در  ک ــی و پزشــکی بازســاختی مرا کلینیــک ســلول درمان

بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه ، بــا حمایــت  رئیــس 
محتــرم و معــاون محترم تحقیقات و فنــاوری دانشــگاه،  
اولین کارگاه کشوری تجاری سازی ایده تا پدیده در سلول 
هــای بنیــادی و پزشــکی بازســاختی در عرصــه فنــاوری 
های همگرا و همچنین سومین سمپوزیوم نانوفناوری 
   )anotechnology Regenerative( بازســاختی ایــران
ــوم و فناوری هــای ســلول  ــا همــکاری ســتاد توســعه عل ب
های بنیادی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
با حضور پروفسور الکساندر مارکوس سیفعلیان )بنیانگذار 
 Nanotechnology and Regenerative دپارتمــان 
 )University college London دانشگاه Medicine
و اســاتید مجــرب داخلــی و بــا حضــور دبیــر محتــرم ســتاد 
توســعه علــوم و فنــاوری هــای ســلول هــای بنیــادی و 

هیــأت همــراه و بــا همــکاری مرکــز نــوآوری  و شــتابدهی 
و  کارآفرینــی  فنــاوری،  دفتــر  و  آذربایجان)منشــأ( 
تجاری ســازی »دفتــر فکــت« بــه ترتیــب در روزهــای 
بــه ذکــر  گردیــد.الزم  برگــزار خواهــد  2۹ و 30 بهمــن 
ــداد جلســه  ــر ایــن روی ــه در ایــن راســتا عــاوه ب ک اســت 
پزشــکی  و  بنیــادی  هــای  ســلول  اســتانی  شــورای 
ــر  ــاوه ب ــزار و ع ــفند برگ ــر روز 2۹ اس ــز عص ــاختی نی بازس
کلینیــک ســلول درمانــی و  آن مراســم افتتــاح اولیــن 
ــد از  ــز جامــع در کشــور  و بازدی ک پزشــکی بازســاختی مرا
پیشــرفت مراحل تأســیس آزمایشگاه کشــوری فناوری 
 )RegENBICS( هــای همگــرا در پزشــکی بازســاختی
آزمایشــگاه  نانوبیومتریــال،  آزمایشــگاه  شــامل 
آزمایشــگاه   ،CRISPR روش بــا  ژنتیکــی  دســتکاری 

و  میکروفلوئیدیــک  القایــی،  بنیــادی  هــای  ســلول 
  Stem Cell based Drug Screening آزمایشــگاه 

انجــام خواهــد پذیرفــت.
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مادربارداری دریکی از روستاهای هشترود ازمیان 
برف و کوالک نجات داده شد 

 ســاعت نــه و نیــم صبــح روز یکشــنبه ۸ 
بهمــن 13۹۶ طــی تمــاس تلفنــی بهــورز 
خانــه بهداشــت عمــران کنــدی از توابــع 
مرکــز بهداشــتی و درمانــی نظــر کهریــزی 
هشــترود  شهرســتان  کیلومتــری  در۷0 
مبنــی بــر اینکــه مــادری بیســت ســاله بــا 
بارداری بار دوم و سابقه سزارین به علت 
ک شــدید  بســته بــودن راه  و بــرف و کــوال
 امــکان انتقــال بــه بیمارســتان را  نــدارد
برایــن اســاس، بافاصلــه تیــم امــداد و 
نجات شبکه بهداشت  و درمان هشترود 
هماهنگی های الزم را با اداره راه و ترابری 
کهریــزی را  و بخشــداری بخــش نظــر 

ــدند . ــه ش ــازم منطق ــل آورده و ع ــه عم  ب
بنابرایــن گزارش،بــا تــاش بــی وقفه بعد 
از پنــج ســاعت تــاش در ســاعت دو نیــم 
بعــد از ظهــر مــادر در آســتانه زایمــان، بــه 
بیمارســتان امــام حســین)ع( هشــترود 
اورژانــس  بطــور  و  شــده   داده  انتقــال 
گرفتنــد قــرار  ســزارین  عمــل   تحــت 
همچنیــن  یــک مــادر بــاردار پــا بــه مــاه نیز 
بــه علــت نامناســب بــودن شــرایط جــوی 
بــا یــاری اکیــپ هــال احمــر شهرســتان از 
ــه واحــد اســکان مــادران  همــان روســتا ب
ودرمــان  بهداشــت  شــبکه  در  واقــع 

هشــترود انتقــال داده شــد.

حضور دکتر صومی در برنامه تلویزیونی سحرلر شبکه استانی 
دکتر صومی با حضور در برنامه تلویزیونی 

سحرلر به بیان عملکرد دانشگاه پرداخت

گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه  بــه 
علــوم پزشــکی تبریز دکتــر صومی ضمن 
یــاد خاطــره  تمــام کســانی که در آفرینش 
قیــام 2۹ بهمــن مردم تبریــز دخیل بوده 
وهمچنیــن کســانیکه راه آنــان را ادامــه 
حوزه هــای  عملکــرد  بیــان  بــه  دادنــد 

مختلــف دانشــگاه پرداخــت.
صومـــی گفـــت : دانشـــگاه علوم پزشـــکی 
تبریـــز بیـــش از نـــه هـــزار دانشـــجو دارد 
در  آنـــان  درصـــد  هفتـــاد  تقریبـــا  کـــه 
کانونهـــای دانشـــجویی  تشـــکل هـــا و 
فعـــال هســـتند ، مـــا تقریبـــا در چهـــار 
ســـال اخیـــر هرســـال رتبـــه اول را در حوزه 
کـــرده  کســـب  دانشـــجویی  معاونـــت 
ــرد  ــان عملکـ ــی در بیـ ــر صومـ ــم. دکتـ ایـ
گفـــت : در  حـــوزه آموزشـــی دانشـــگاه 
حـــوزه آموزشـــی 11 دانشـــکده داریـــم، در 
کـــه باالتریـــن مقـــام را  آخریـــن ارزیابـــی 
در مجمـــوع آیتـــم هـــای حـــوزه معاونـــت 
کردیـــم مربـــوط بـــه  کســـب  آموزشـــی 
کـــه چهـــارم شـــدیم.  ســـال ۹4 اســـت 

پژوهـــش،  حـــوزه  در  افـــزود:  صومـــی 
ــوم  ــگاه علـ ــز دانشـ ــه و...نیـ ــد مقالـ تولیـ

بـــار،  اولیـــن  بـــرای  تبریـــز  پزشـــکی 
کـــه  کـــرد  کســـب  امســـال رتبـــه ســـوم را 
کـــه دانشـــگاه  نشـــان دهنـــده ایـــن اســـت 
ــرای  ــی بـ ــم حرفـ ــش هـ ــوزه پژوهـ در حـ

دارد. گفتـــن 
وجــود  بــه  اشــاره  بــا  صومــی  دکتــر 
تحقیقــات،  30مرکــز  ۶پژوهشــکده،  
اخیــرا در حــوزه  کــه  یــک پژوهشــگاه 
ســلولهای بنیــادی نیــز وارد شــده اســت 
افزود:  در نهایت درمجموعه دانشــگاه 
علــوم پزشــکی تبریــز حرکتهــای خوبــی 
گذشــته  دوســال  در  و  شــده  انجــام 
ازبیشــترین میزان رشــد حوزه فــن آوری 
برخــوردار شــده ایم. دکتــر صومی گفت: 
در نهایــت انتظــار داریــم دانشــگاه علوم 
پزشــکی تبریــز به عنــوان دانشــگاه مادر 
کــه بــه حــوزه هــای بیــن المللــی نیــز 
وارد شــده اســت و جــزو دانشــگاههای 
آمــوزش  در  بتوانــد  کشوراســت  برتــر 
کــه از خــارج وارد  افــراد مخصوصــا آنــان 

کنــد. ــر ایفــا  میشــوند نقــش موث
بــه  اشــاره  بــا  ادامــه  در  صومــی  دکتــر 
خصــوص  در  علمــی  موفقیتهــای 

هــر  از  تقریبــا  االن  گفــت  نیــز  درمــان 
1000زایمــان، مـــرگ و میــــــــر زیــر ۷ نفــر 
کــه آمــار بســیار خــوب و نــادر در  اســت 
ســطح جهــان اســت. دکتــر صومــی در 
خصــوص ادعــای افزایــش ســرطان در 
ســطح کشــور نیز گفت: ایــن توانمندی 
و  کشــف  در  کشــور  ســامت  سیســتم 
ــش  ــه افزای ک ــت  ــرطان اس ــار س ــت آم ثب
ابتــا بــه ســرطان را نشــان میدهــد البتــه 
ابتــا بــه ایــن بیمــاری در سراســر جهــان 
بــا ایــن  در حــال افزایــش اســت ولــی 
حــال شــیوع بیمــاری ســرطان در ایاالت 
اعامــی  آمــار  طبــق  آمریــکا  متحــده 

تقریبــا ســه برابــر ایــران اســت.
وی ادامـــه داد در حـــوزه دارو تقریبـــا 

ـــدارد و در امـــر  مشـــکل خاصـــی وجـــود ن
نظـــارت بـــر تولیـــد و توزیـــع مـــواد غذایـــی 
کنتـــرل را در دســـت داریـــم و اجـــازه  نیـــز 
ـــردم  ـــان م ـــا ج ـــازی ب ـــتفاده و ب ـــوء اس س
را هیچـــگاه بـــه متخلفیـــن نخواهیـــم 
داد و مـــردم از ایـــن بابـــت خیالشـــان 
در  صومـــی  دکتـــر  باشـــد.  راحـــت 
گفـــت : مـــردم  انتهـــای ســـخنان خـــود 
کـــه دانشـــگاه  بایـــد بـــا روشـــهای علمـــی 
کنـــد از  در ســـطح جامعـــه پیشـــنهاد مـــی 
ابتـــا بـــه انـــواع بیماری هـــا پیشـــگیری 
ــتم  ــکات و نواقـــص سیسـ ــد، مشـ کننـ
ــارات  ــزد نماینـــد و انتظـ گوشـ ــا  را بـــه مـ
خـــود را نیـــز در حـــد تـــوان و امکانـــات، 

از خادمـــان خـــود بخواهنـــد.
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برگزاری نشست بررسی وضعیت موسسات خیریه 
و سازمان های مردم نهاد شهرستان اسکو 

ــگاه  ــی دانشـ ــزارش روابـــط عمومـ گـ ــه  بـ
علـــوم پزشـــکی تبریـــز جلســـه بررســـی 
ـــازمان  ـــه و س ـــات خیری ـــت موسس وضعی
هـــای مـــردم نهـــاد اســـکو بـــا حضـــور 
ادارات  روســـای  و  شـــبکه  رئیـــس 
خیریـــن و موسســـات خیریـــه و ســـازمان 
هـــای مـــردم نهـــاد معاونـــت اجتماعـــی 
شـــد برگـــزار  اســـکو  شـــبکه  محـــل   در 
موسســـات  و  خیریـــن  اداره  رئیـــس 
خیریـــه  ســـامت معاونـــت اجتماعـــی 
گفـــت : جـــذب و نگهـــداری خیریـــن دو 
ــه الزم و  کـ ــتند  ــم هسـ ــدا از هـ ــه جـ مقولـ
گـــر مـــا بـــرای جـــذب  ملـــزوم همدیگرنـــد ا
بـــرای  ولـــی  کنیـــم  تـــاش  خیریـــن 
ــا در امـــور ســـامت غفلـــت  ترغیـــب  آنهـ
کنیـــم  فرصـــت را از دســـت داده ایـــم 
جلـــب حمایـــت هـــای خیریـــن ســـامت 
بـــا  ایـــن عزیـــزان  تـــداوم همـــکاری  و 
حـــوزه ســـامت بـــه مراتـــب بـــا اهمیـــت 
تـــر از حمایـــت اولیـــه آنهاســـت. دواتگـــر 
گفـــت: خیـــر و نیکـــی از صـــف الهـــی اســـت 
و کســـانی کـــه ایـــن ویژگـــی و خصوصیت 
را دارنـــد در حقیقـــت آینـــه وجودشـــان 
بازتـــاب صفتـــی از صفـــات خداونـــدی 
خیـــر  بـــه  کســـانی  چنیـــن  و  اســـت 
الناصریـــن معروفنـــد. دواتگـــر در بـــا بیـــان 
کاملـــی از شـــیوه اجرایـــی  توضیحـــات 
ایجـــاد موسســـات خیریـــه بیمارســـتانی 
مطابـــق بـــا دســـتورالعمل هـــای وزارتـــی 
خواســـتار تعجیـــل در تحقـــق آن شـــد و 
گفـــت: اداره خیریـــن و موسســـات خیریه 
معاونـــت اجتماعـــی آمادگـــی کامـــل خـــود 
کارهـــا اعـــام  را جهـــت تســـریع و تســـهیل 

مـــی دارد. در ایـــن جلســـه صادقـــی فـــر 
رئیـــس اداره ســـازمان هـــای مـــردم نهـــاد 
معاونـــت اجتماعـــی از داشـــتن پتانســـیل 
هـــای فـــراوان در زمینـــه نیـــروی انســـانی 
و رتبه برتر ســـواد در منطقه و همچنین 
رشـــد و توســـعه فـــردی و اجتماعـــی مـــردم 
کـــرد و افـــزود: همـــکاری  منطقـــه یـــاد 
هـــای بیـــن بخشـــی یکـــی از اصلی تریـــن 
شـــاخص هـــای توســـعه هـــر جامعـــه 
می باشـــد و درایـــن بیـــن ایجـــاد معاونـــت 
اجتماعـــی در وزارت بهداشـــت و درمـــان 
و دانشـــگاههای علـــوم پزشـــکی یکـــی از 
ضروریـــات حـــوزه ســـامت بـــود تـــا بتـــوان 
بیشـــتر از پتانســـیل هـــای ســـازمان هـــای 
گزارشـــی  مـــردم نهـــاد اســـتفاده شـــود وی 
ایجـــاد  اطاعاتـــی،  بانـــک  از  ایجـــاد 
ســـمن های جدیـــد در حـــوزه ســـامت 
اجتماعـــی،  آســـیب های  و  درمـــان  و 
ــورت  ــای صـ ــت هـ ــازی فعالیـ مستندسـ
گرفتـــه ،برگـــزاری همایـــش و کارگاههای 
ســـمن ها،  توانمندســـازی  و  آموزشـــی 
وضعیـــت  تبییـــن  شبکه ســـازی  و 
موجـــود ســـمن ها نقـــش مشـــارکت های 
اجتماعــــــــی در توســــــــــعه فــــــــردی و 
کردنـــد  اجتماعـــی ارئـــه نمودنـــد و اشـــاره 
وظایـــف  مهمتریـــن  از  تســـهیل گری 
معاونـــت اجتماعـــی اســـت و خواســـتار 
توجـــه بیشـــتر بـــه اهمیـــت ایجـــاد ارتبـــاط 
 موثـــر بـــا ســـازمان هـــای مـــردم نهـــاد شـــد
دکتـــر هاشـــمی اقـــدم رئیـــس شـــبکه 
فعالیتهـــای  از  تقـــدی  ضمـــن  اســـکو 
ارزشـــمند و مایـــت هـــای خـــوب  معـــاون 
از  گزارشـــی  بـــه  دانشـــگاه  اجتماعـــی 

فعالیـــت شـــبکه و جـــذب کمـــک هـــای 
ایجادمجمـــع  همچنیـــن  و  مردمـــی 
پرداخـــت  اســـکو  ســـامت  خیریـــن 
ســـه  جـــزو  اســـکو  شـــبکه   : افـــزود  و 
کشـــور  ســـطح  در  انتخابـــی  شـــبکه 
کـــه پـــروژه پیشـــکام خدمـــات  اســـت 
ـــی و مراقبـــت هـــای  جامـــع ســـامت روان
و  می شـــود  اجـــرا  انهـــا  در  اجتماعـــی 
امضـــای  بـــا  اســـت  توانســـته  شـــبکه 
تفاهم نامـــه بـــا  21 ارگان در شهرســـتان 
الزم  نمایـــد.  اجرایـــی  را   پـــروژه  ایـــن 
ــروژه  ــرای پـ ــه اجـ کـ ــت  ــح اسـ ــه توضیـ بـ
پیشـــگام در قالـــب ســـه بســـته پایـــه 
)غربالگـــری جمعیـــت تحت پوشـــش 
بـــه لحـــاظ بیماری هـــای روان پزشـــکی 
)تخصصـــی( ایجـــاد مرکـــز تخصصـــی 

ســـامت روان جامعـــه نگربـــا محورییـــت 
توانبخشـــی روزانه،مراقبـــت مشـــارکتی، 
بیمــــاران  بســــــــــتری  و  کاردرمـــــانی 
روانپزشـــکی در بخـــش اعصـــاب و روان( 
و بســــــــته اقـــدام جامعـــه )بـــا محوریـــت 
مداخـــات  اجتماعـــی و همکاری هـــای 

. شـــند می با ) بین بخشی
گفتنـــی اســـــــت معاونــــــــت اجتماعـــی 
بــــــه منظور بررســـی وضعیـــت موسســـه 
ک کوبـــی،  پا و  بیمارســـتانی  خیریـــه 
جلســـه ای بـــا رئیـــس بیمارســـتان و کادر 
کردنـــد. همچنیـــن از  اجرایـــی برگـــزار 
محـــل مجمـــع خیریـــن ســـامت اســـکو 
کوثـــر   و موسســـه خیریـــه پیشـــگامان 
ســـامت  حـــوزه  در  فعالیـــت  بـــرای 

ــد. ــل آمـ ــه عمـ ــوت بـ دعـ

افتتاح پروژه َخّیرساز سالمت در آذربایجان شرقی 

خانـــه بهداشـــت روســـتای جانقـــور از توابـــع شهرســـتان هریـــس باحضـــور دکتـــر طاهـــر 
اقـــدم  معـــاون اجتماعـــی و قائـــم مقـــام  رئیـــس دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز، 
دواتگـــر رئیـــس اداره خیریـــن  و موسســـات خیریـــه  ســـامت معاونـــت اجتماعـــی، 
ــبکه بهداشـــت ودرمان  ــر مهامیـــن ریاســـت شـ ــدار و دکتـ مهنـــدس تقویمـــی فرمانـ
ــام  ــاری امـ ــام غفـ ــتان هریـــس، حجت االسـ ــئولین ادرات شهرسـ ــی از مسـ و جمعـ
ـــه  ـــاح وب ـــی روســـتای جانقـــور افتت جمعـــه شهربخشـــایش، بخشـــدار خواجـــه و اهال
بهـــره بـــرداری رســـید. دکتـــر طاهـــر اقـــدم در آییـــن افتتـــاح خانـــه بهداشـــت روســـتای 

گفـــت: مشـــارکت خیریـــن در حـــوزه ســـامت باقیـــات صالحـــات اســـت و  جانقـــور 
ـــه  ـــان در ادام ـــت . ایش گشاس ـــیار راه  ـــه بس ـــردم منطق ـــامت م ـــکات س ـــل مش در ح
گفـــت: معاونـــت اجتماعـــی دانشـــگاه آمـــاده همـــکاری بـــا افـــراد خیـــر منطقـــه اســـت 
کـــه در تهـــران  و خواســـتار برگـــزاری همایشـــی بـــا حضـــور خیریـــن شهرســـتان هریـــس 
ـــه  گفتنـــی اســـت : زمیـــن ایـــن خان کشـــور زندگـــی می کننـــد شـــد.  و دیگـــر شـــهرهای 
ـــا فرودینـــی  ـــاج آق ـــور اهـــداء شـــده ح ـــواده قلی پ ـــرم خان ـــر محت ـــط خی بهداشـــت توس

ـــد .  ـــرده ان ک ـــه بهداشـــت را تقبـــل  احـــداث ســـاختمان خان
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انجام ۲۳هزار ماموریت 
توســـط اورژانس در 

سه ماهه پائیـــز

ــوم  ــگاه علـ ــومی دانشــــــــــ ــط عمــــــ ــزارش روابـ به گـ
گـــزارش  پزشـــکی تبریـــز، دکتـــر فــــــــرزاد رحمانـــی در 
ـــت  ـــز مدیری ـــه ماهه مرک ـــای ســــــــ ـــم فعالیت ه حج
ــت:  گفـ ــتان  ــکی اسـ ــای پزشـ ــوادث و فوریت هـ حـ
کارشناســـــــان ایـــن مرکـــــــــــــز در ســـه ماهه پائیـــز، 
کـــه از ایـــن  22۹۶۷ماموریـــت انجـــام داده انـــد 
تعـــداد نزدیـــک 1۵۶24ماموریـــت در تبریـــز وبقیـــه 

در شهرســـتان ها بـــوده اســـت.
گفت:کارشناســان ایــن مرکــز  دکتــر فرزادرحمانــی 
در ســه ماهــه پائیــز بیســت و دو هــزار ونهصــدو 
شــصت وهفت ماموریــت انجــام داده اند کــه از این 
ــه  ــز و بقی ــت در تبری ــک 1۵۶24ماموری ــداد نزدی تع
در شهرســتان ها بــوده اســت. وی افــزود: تعــداد 
1۸4۸2ماموریــت انجــام یافتــه غیــر تصادفــی و 
44۸۵ماموریــت مربــوط بــه تصادفــات می باشــد. 
رئیــس مرکــز مدیریت حــوادث وفوریتهای پزشــکی 
اســتان ابــراز داشــت: ۹04۹ نفربیمــار غیرتصادفــی  
کــز  مرا بــه  تصادفــی   مصــدوم  تعداد41۷۵نفــر  و 
درمانــی انتقــال یافتــه اســت و  ۶3۹۷ نفــر درمحــل 
درمــان شــده اند. دکتــر رحمانــی عنــوان داشــت: 
کــه از خدمــات  گــروه بیمــاران غیــر تصادفــی  در 
اورژانــس بهــره برده انــد به ترتیــب بیمــاران قلبــی و 
تنفســی و ســقوط و انــواع مســمومیت ها قراردارنــد. 
در  ۷1۸نفــر  فــوت  مــدت  ایــن  در  گفــت:  وی 
ماموریت هــای تصادفــی وغیرتصادفــی در محــل 

ــت. ــده اس ــد ش ــس تائی ــط اورژان توس
وی خاطرنشــان شــد: اورژانــس اســتان 24۹مــورد 
اســتقرار در مکانهــا ومیادیــن ومناســبتهای خــاص 
را بــه انجــام رســانده اســت. الزم بــه ذکــر اســت، 
همــکاران اورژانــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز 
در کنــار اقدامــات انجــام یافته در خصوص خدمت 
ــران اربعیــن حســینی و امدادرســانی  رســانی بــه زائ
کشــور  ــه غــرب  بــه هموطنــان آســیب دیــده در زلزل

ــته اند. ــمگیری داش ــرآمد وچش ــش س ــز نق نی

کاری در مرکز �وادث و  ت�� و شیرین های ی� روز 
�وریتهای، �زشکی دانشگاه ع�وم �زشکی تبریزدر 

مبارزه با �ات� نامر�ی
مرگ خاموش مادر و دختر  تبریزی  

و نجات خانواده ۴ نفره از چنگال 
قاتل نامرئی

بــه گــزارش روابط عمومی دانشــگاه علوم پزشــکی تبریز، رئیس 
مرکــز مدیریــت حــوادث وفوریتهــای پزشــکی اســتان آذربایجــان 
شــرقی بــا اعــام ایــن خبرگفت:حوالــی ســاعت 1۹امــروز شــنبه بــا 
کاهــش ســطح هوشــیاری دو نفــر  در شــهرک باغمیشــه  گــزارش 

ســریعا دو آمبوالنــس اورژانــس بــه محــل اعــزام شــدند. 
در  حضــور  از  پــس  کارشناســان  افــزود:  رحمانــی  فــرزاد  دکتــر 
محــل وبررســی وضعیــت بالینــی بــا پیکــر بــدون عائــم حیاتــی 
مادر3۶ســاله و دختــر 10ســاله اش مواجــه  شــدند وبــی درنــگ 
اقدامــات احیــا قلبــی ریــوی پیشــرفته را آغــاز و تــا بیمارســتان 
ادامــه دادنــد وعلیرغــم ایــن تاش هــا در بیمارســتان فــوت ایــن 

دو نفــر تاییــد شــد.
گفتنی اســت طبق گزارشــات رســیده نشــت گاز مونوکسید کربن 
ــه تلــخ اعــام شــده اســت.  از آبگرمکــن حمــام علــت ایــن حادث
هوشــیاری تکنســین اورژانــس تبریــز ناجی 4 نفــر از اعضای یک 
ــواده در  ــک خان ــای ی ــر از اعض ــار نف ــد.  چه ــواده تبریــزی ش خان
گــزارش  کــوی منظریــه تبریــز از خطــر مــرگ رهایــی یافتنــد. بــه 
روابــط عمومــی دانشــگاه ، طــی تمــاس بــا مرکــز اورژانــس تبریــز 
گــزارش ضعــف و بیحالــی خانــم مســنی بــا ســابقه جراحــی قلــب 
را اعــام و درخواســت اورژانــس مــی کننــد. کارشناســان اورژانس 
حیــن ویزیــت بیمــار قلبــی متوجــه ســه نفــر دیگــر از اعضــای 
خانــواده شــدند کــه بــه اذعــان خانــواده ســرما خــورده بودنــد ولی 
گاز گرفتگی با مونوکسید کربن خانواده داشت  شواهد حاکی از 
کیــپ اورژانــس باعــث نجــات پســر 14 ســاله، دختــر  کــه ذکاوت ا
1۵ســاله و زن44و۷2ســاله از مــرگ حتمــی شــده و مســمومین 

تحــت اقدامــات درمانــی بــه بیمارســتان انتقــال یافتنــد.
گاز  گزارشــات رســیده نشــت  در خصــوص ایــن حادثــه طبــق 
مونوکســید کربــن از پکیــج علــت ایــن حادثــه اعــام شــده اســت. 
گــوار از ایــن دســت نباشــیم بــه  لطفــا بــرای اینکــه شــاهد اخبــار نا

گرفتــه دقــت شایســته نماییــم. توصیــه هــای ایمنــی صــورت 

 برگزاری دو کارگاه 
با عناوین مطالعات 

کیفی و طراحی، 
سنجش اعتبار و 

پایایی پرسشنامه 

ســـامت  مدیریـــت  پژوهشـــکده 
ــر دارد دو  ــی در نظـ ــای ایمنـ و ارتقـ
کارگاه بـــا عناویـــن مطالعات کیفی 
و  اعتبـــار  و ســـنجش  و طراحـــی 
پایایـــی پرسشـــنامه برگـــزار نمایـــد.

ــن  کارگاه  ــدگان در ایـ کننـ ــرکت  شـ
ــا نحـــوه  ــا مرحلـــه بـــه مرحلـــه بـ هـ
انجـــام  تـــا  پروپـــوزال  تکمیـــل 
گـــزارش آن آشـــنا خواهنـــد  پـــروژه و 
کننـــدگان در طـــول  شـــد. شـــرکت 
کارگاه هـــا یـــک پـــروژه  برگـــزاری 
پژوهشـــی در حیطـــه هـــای ذکـــر 
کز تحقیقاتی  شده را در یکی از مرا
مربـــوط بـــه پژوهشـــکده بـــه عنوان 
کـــرده  طـــرح تحقیقاتـــی تصویـــب 
پـــروژه را تکمیـــل نمـــوده و در  و 
بـــرای  کارگاه  خروجـــی  نهایـــت 
نهایـــی  گـــزارش  گواهـــی  اخـــذ 
طـــرح تحقیقاتـــی خواهـــد بـــود.

از اعضـــای محتـــرم هیئـــت علمـــی 
و دانشـــجویان عاقـــه منـــد بـــه 
ــده  ــر شـ ــای ذکـ ــرکت در دوره هـ شـ
خواهشـــمند اســـت تـــا پایـــان دی 
فـــرم  تکمیـــل  بـــه  نســـبت  مـــاه 
پیـــش پروپـــوزال تـــک صفحـــه 
ای موجـــود در ســـایت پژوهشـــکده 
مدیریـــت ســـامت و ارتقای ایمنی 
در   )http://hsri.tbzmed.ac.ir(
بخـــش منـــوی عمودی)فراخـــوان 
بارگـــزاری  پژوهشـــگر(  تربیـــت 
نماینـــد. اقـــدام  ســـایت  در  آن 
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بازدید اعضای شورای شهر تبریز به همراه شهردار تبریز از حوزه های بهداشتی، 
درمانی، آموزشی، پژوهشی و تحقیقاتی و حوزه دانشجویی فرهنگی و اجتماعی

کان شـــهر تبریـــز بـــه همـــراه شـــهردار تبریـــز  بـــا حضـــور در دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی ازعملکـــرد دانشـــگاه  گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه، اعضـــای شـــورای اســـامی  بـــه 

در حـــوزه هـــای بهداشـــتی، درمانـــی، آموزشـــی، پژوهشـــی و تحقیقاتـــی و حـــوزه دانشـــجویی فرهنگـــی و اجتماعـــی اطـــاع یافتنـــد.

هم
ر اد

اه
: ظ

خبر
س 

شنا
کار

ماهنامه ندای سالمت    شماره پانزدهم - بهمن ماه 241396



دکتـــر صومـــی درایـــن دیـــدار بـــا بیـــان 
و  پزشـــکی  علـــوم  دانشـــگاه  اینکـــه 
مجموعـــه شـــهرداری وشـــورای شـــهر 
تامیـــن  حـــوزه  شـــهری،  مدیریـــت  در 
ســـامت شـــهر و حـــوزه عمرانی ســـامت، 
هم پوشـــانی و وظایـــف مشـــترک دارنـــد؛ 
همـــکاری بیشـــتر از پیـــش بـــرای تامیـــن 
ســـامت شـــهروندان در کانشـــر تبریـــز را 

خواســـتار شـــد.
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز 
در ایــن دیــدار بیــان نمــود؛ بــه لحــاظ 
قدمــت دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز 
بعــد از دانشــگاه تهــران دومین دانشــگاه 
ســال  بــه  آن  تاســیس  و  بــوده  کشــور 
132۶ برمی گــردد و مــا امســال شــاهد 
گرامیداشــت هفتادمیــن ســال تاســیس 
بــا  دانشــگاه  ایــن  بــود.  خواهیــم  آن 
مرکــز   30 و  دانشــکده   1۸ بــودن  دارا 
تحقیقاتــی ویــک پژوهشــگاه جامــع و 
نفرعضوهیــات  و 1000  پژوهشــکده   3
علمــی در بهداشــت و درمــان و آمــوزش 
کشــور از دانشــگاههای  و پژوهــش در 
درخشــش  ایشــان  اســت.  بی رقیــب 
ســالهای اخیر در عرصه پژوهش و احراز 
رتبــه 3 کشــوری را از جملــه افتخــارات 
دانشــگاه عنــوان نمــود و افــزود 4 نفــر 
از اســاتید ایــن دانشــگاه از یــک درصــد 
دانشــمندان برتــر بیــن المللــی هســتند.
ـــدان دور  ـــه چن ـــالهای ن ـــزود در س وی اف
جایـــگاه دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز 
در آمـــوزش تعریـــف چندانـــی نداشـــت 
ولـــی بـــا تاشـــهای انجـــام یافتـــه در ســـال 
ــوم  ــگاه علـ ــی دانشـ ــگاه آموزشـ ۹4 جایـ
کشـــوری  پزشـــکی تبریـــز بـــه رتبـــه 4 
ــال  ــدی امسـ ــه بنـ ــا یافـــت و در رتبـ ارتقـ
قطعـــا رتبـــه باالتـــری را احـــراز خواهـــد 
ــد  ــاختمان جدیـ ــه داد، سـ ــود و ادامـ نمـ
دانشـــکده داروســـازی و ســـه دانشـــکده 
گام بلنـــد  کـــه بـــا ایـــن  جـــا داده شـــده 
آمـــوزش  حـــوزه  در  بـــارزی  کارهـــای 

گرفـــت. دانشـــگاه صـــورت خواهـــد 
حــوزه  در  اینکــه  بیــان  بــا  ایشــان 
اخیــر  ســال های  طــی  در  بهداشــتی 
تحــول قابل توجهــی داشــته ایم، گفت: 
از 1000 خانــه بهداشــت اســتان 2۵۷ 
و  اســت  شــده  احــداث  جدیــد  خانــه 

در  ســاله  چنــد  مســئولیت  طــول  در 
بقیــه خانــه هــای  ایــن توســعه  کنــار 
تعمیــرات  و  بهســازی  نیــز  بهداشــتی 

داشــته اند.
دکترصومی افزود از 2۶۹ مرکز سامت 
اســتان 144 مرکــز جدیــد احــداث بــوده 
و مربــوط بــه چنــد ســال اخیــر اســت 
کانشــهر  کــه از ایــن تعــداد 32 مرکــز در 
ــاخت 12  ــن س ــه زمی ک ــد  ــز می باش تبری
مــورد آن توســط خــود دانشــگاه تامیــن 
مــورد   20 زمیــن  تامیــن  ودر  شــده 
شــهرداری و شــورای شــهر همــکاری 
میــرود شــورای  انتظــار  و  انــد  داشــته 
در  شــهردار  تبریــزو  کانشــهر  اســامی 
در  دیگــر  ساخـــــــت  10 زمیــــن  تامیــن 
مــورد نظــر دانشــگاه  نواحــی شــهری 
کننــد. دکتــر صومــی ارتقــائ  را یــاری 
اســتان  درمانــی  و  بهداشــتی  ســطح 
بهداشــتی  خدمــات  بــه  دسترســی  و 
برخــــــوردار  کــم  و درمانــی درمناطــق 
خصوصــا  مناطــق حاشـــــیه شــهر را از 
کـــــــــز  دســـــــتاوردهای فعال ســازی  مرا

جامــع ســامت عنــوان نمــود.
رئیــس دانشـــگاه علوم پزشــکی با بیان 
دانشــجویی  محیــط  ســامت  اینکــه 
در  تبریــز  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه 
مثال زدنــی  کشــور  در  اخیــر  ســالهای 
کرد به واســطه ســاختاری  کید  اســت تا
و  دانشـــــــــجویی  کانـــــــــون ها  در  کــه 
نشــریات دانشــجویی و پژوهش هــای 
دانشــجویان  مختلــف  گروه هــای 
ایجــاد شــد حوزه دانشــجویی فرهنگی 
کشــوری شــد و همــه  حائــز رتبــه برتــر 
ایــن  پزشــکی  علــوم  دانشــگاههای 
واحــد دانشــگاه را الگویــی بــرای هــدف 
گــذاری و رســیدن بــه جایــگاه آن مــد 
کنــار ایــن اموراصــاح  نظــر دارنــد. در 
خوابگاههــای  اداره  مدیریتــی  روال 
از  مشــارکتی  شــیوه  بــه  خودگــردان 
کــه  بــود  اساســی دانشــگاه  اقدامــات 
در افزایــش رضایتمنــدی دانشــجویان 
دانشــجویی  فرهنگــی  بنیــه  وارتقــاء 
نقــش بســـــــزایی داشــت. بــه لحــاظ 
کیفــی دانشـــــــکده ها  کمــی و  توســعه 
احـــــــــداث  مختلــف،  رشــــــــته های  و 
دانشــــــــجویی  خوابــگاه  بزرگتــــــــرین 

ــراز  ــت 2000 نف ــوربا ظرفی کش ــه  دختران
کــه دانشــگاه بــه آن  ضروریاتــی بــود 

اقــدام نمــود.
اقدامــات  تشــریح  بــا  صومــی  دکتــر 
از  درمــان  حــوزه  در  یافتــه  انجــام 
ایجــاد بیمارســتان ۷23 تختخوابــی  
تبریــز  شــهدای  درمرکــز  فاینانــس  بــا 
کــه  تختخوابــی   1000 بیمارســتان  و 
توســط قــرارگاه خاتــم ســاخته خواهــد 
بیمارســتان  دو  ایــن  کار  رونــد  شــد 

نمــود. راتشــریح 
از راه انـــــــدازی1۶   ایشــــــــان در ادامــه 
درمانــگاه تخصصــی و فــوق تخصصی 
گفــت؛ از  در پهنــه اســتان خبــر داد و 
ایــن تعــداد 3 مــورد مربــوط بــه تبریــز 
اســتان  شهرســـــــتان های  در  بقیــه  و 

تاســیس شــده اســت. 
 14 اینکــه  بیــان  بــا  صومــی  دکتــر 
اســتان  در  اورژانــس  بخــش  مــورد 
ایجــاد شــده و توســعه یافتــه اســت، 
ــل و  ــا تکمی ــه ب ک ــرد  ک ــدواری  ــراز امی اب
راه انــدازی ســاختمان جدیــد اورژانــس 
مرکــز آموزشــی درمانــی امــام رضــا )ع( 
ــام  ــات انج ــرات اقدام ــاهد ثم ــز ش تبری

باشــیم.    یافتــه 
در ادامـــه ایـــن جلســـه صمیمـــی اعضـــای 
ــر  ــهردار کانشـ ــز و شـ ــهر تبریـ ــورای شـ شـ
تبریـــز ضمـــن ابـــراز خرســـندی از اقدامـــات 
همـــه جانبـــه دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی 
بهداشـــــــتی،  حوزه هـــای  در  تبریــــــــــــز 
پژوهشـــــــی،  آموزشـــــــــی،  درمانـــــــــی، 
تحقیـــــــــقاتی، دانشـــجویی فرهنگـــی 
و اجتماعـــی از رئیـــس دانشـــگاه علـــوم 
پزشـــکی تشـــکرنموده و اعـــام آمادگـــی 
تامیـــن  در  همـــکاری  هرگونـــه  بـــرای 

کردنـــد. ســـامت همشـــهریان عزیـــز 
رئیــس  ریحــان  مســعودی  دکتــر 
شــورای اســامی اســتان در ایــن جلســه 
ــا تشــکر از دکتــر صومــی بیــان نمــود،  ب
درکســوت  صومــی  دکتــر  حضــور  بــا 
و  اســتانی  دانشــگاه جایــگاه  ریاســت 
کشــوری دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریز 
شــاهد ارتقــاء چشــمگیری بــوده اســت 
چه از نظر علمی، آموزشــی و پژوهشــی 
و  پزشــکی  تجهیــزات  نظــر  از  چــه  و 
ج شــهین باهــر  عمرانــی. مهنــدس ایــر

کانشــهر تبریــز در ایــن جلســه  شــهردار 
بــا بیــان اینکــه مجموعــه شــهرداری و 
شــهرداران مناطــق در تامیــن ســامت  
کنــار دانشــگاه خواهد  بــا تمــام تــوان در 
کــرد تمــام سیاســتهای  کیــد  ایســتاده تا
شــهرداری و دانشــگاه در خدمــت بــه 
آنــان  ســامت  تامیــن  و  همشــهریان 

همســو بــوده و خواهــد بــود.
مهنــدس بابایــی اقــدم عضــو شــورای 
اقدامــات  کنــار  در  گفــت  تبریــز  شــهر 
کارنامــه دانشــگاه  عمرانــی دانشــگاه ، 
علــوم پزشــکی تبریــز در حــوزه هــای 
ــکی  ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم بهداش
، تحقیقــات وفنــاوری و دانشــجویی 
و فرهنگــی و اجتماعــی نیــز درخشــان و 

ســتودنی  اســت. 
ایشــان افــزود مــن وقتــی دکتــر صومــی 
بــرای  تــوان  تمــام  بــا  کــه  میبینــم  را 
پیشــبرد اهــداف نظــام ســامت اســتان 
و رشــد همــه جانبــه علمــی و فیزیکــی 
تــاش میکننــد  و فرهنگــی دانشــگاه 
بســیار خوشــحال میشــوم و آرزو میکنم 
دســتگاهها  مســئولین  تمــام  کاش 
چنین ســعی و کوششــی داشــته باشند.

و  پرســتاران  مطالبــات  بــه  ادامــه  در 
لــزوم ایجــاد همراه ســراهای شــهر اشــاره 
کردنــد. کــه دکتــر صومــی از حل مشــکل 
تاپایــان  کشــور  پرســتاران  مطالبــات 
همــراه  خصــوص  ودر  داد  خبــر  ســال 
ســرا نیــز اقدامــات قبلــی و آتــی دانشــگاه 

گردیــد.      تشــریح 
دیگــر  عضــو  اندیــش  ســونیا  دکتــر 
شــورای شــهر تبریــز بــا تقدیــر از اقدامات 
کــز  مرا در  پایــش  امــر  در  دانشــگاه 
ازفعالیتهــای دانشــگاه در امــر تحــول 
خدمــات بهداشــتی و درمانــی در نواحی 
کــم برخــوردار تشــکرو از اقــدام دانشــگاه 
گــرم خانــه هــای حاشــیه  در نظــارت بــر 
واظهــار  کــرد  خرســندی  ابــراز  شــهر 
نمــود؛ دکتــر صومــی بــی ســر و صــدا و 
بی ادعــا در ایــن امــور فعالیــت ارزنــده 
ای دارنــد .ایشــان در ادامــه کمک همه 
دســتگاهها بــرای ایجاد شــیلتر زنانــه در 
ــرد در  ک ــد  ــده و تاکی ــتار ش ــهر را خواس ش
کمــک و تجــارب دانشــگاه  ایــن راه بــه 

علــوم پزشــکی نیــاز خواهــد بــود.
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دکتر صومی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز:

گزارش یک سال خدمت و سازندگی

گســـترده ای  دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز در اســـتان آذربایجـــان شـــرقی و در عرصـــه ســـامت، پهنـــه 
ــانی مـــی  ــرده و بـــه مـــردم خدمت رسـ کـ ــز مدیریـــت  کان شـــهر تبریـ ــا  ــاده تـ ــتاهای دور افتـ را از روسـ

ـــد.  کن
سیســتم ســامت اســتان با1۸دانشــکده تــراز برتــر و ۸ معاونــت، 43 مرکــز آموزشــی، درمانــی و 

ــع و  ــگاه جام ــک پژوهش ــی و ی ــی و پژوهش ــز تحقیقات ــری از  30مرک گی ــره  ــا به ــتان و ب بیمارس
3 پژوهشــکده و هــزار نفــر عضــو هیــات علمــی و 1۹ شــبکه بهداشــت و درمــان، هــزار خانــه 

کــز ســامت شــهری،  بهداشــت روســتایی و چندیــن مرکــز ســامت شهری-روســتایی و مرا
کشــور از دانشــگاه هــای بــی رقیــب  در عرصــه بهداشــت، درمــان، آمــوزش و پژوهــش در 
بــوده و یکــی از ادارات تــراز برتــر اســتان و از دانشــگاه هــای بــا نــام و نشــان و فعــال در 
کشــور و منطقــه اســت. از ســوی دیگــر در عرصــه بیــن المللــی نیــز بــه واســطه اســاتید 
ــم و  ــاحت عل ــرار در س ــای پرتک ــی و واژه ه ــکار عموم ــرای اف ــنا ب ــی آش ــش نام و تحقیقات

ــت. ــکی اس ــوزش پزش ــان و آم ــت و درم ــاوری و بهداش ــات و فن ــش و تحقیق پژوه
دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز در ســایه تــاش شــبانه روزی تــک تــک همــکاران در پهنــه 

گذشــته توفیقــات زیــادی در عرصــه خدمــت بــه  گســترده ســازمانی، در طــول یــک ســال 
کــدام بــرگ زرینــی در دفتــر دانشــگاه رقــم زده و نــور امیــدی در  هموطنــان عزیــز داشــته و هــر 

کثــر  کــه تحقــق ا ــه طــوری  کــرده اســت ب ــه تدبیــر و تــاش خدمتگزارانشــان ایجــاد  دل مــردم ب
ــم  ــت مغتن ــن فرص ــت. در ای ــوده اس ــا ب ــز م ــای عزی ــتانی ه ــم اس ــه ه ــتاوردها آرزوی دیرین ــن دس ای

ح مختصــری از عملکــرد نظــام ســامت در قالــب ۸ معاونــت خدمــت هموطنــان عزیــز  و محــدود شــر
عرضــه می گــردد. 

حوزه معاونت درمان

رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز با 
اشــاره به عملکرد حــوزه معاونت درمان 
در یــک ســال گذشــته گفــت: در حیطــه 
درمــان، دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز 
در یک سال اخیر توفیقات چشمگیری 
در مقایســه بــا شــاخص هــای کشــوری 
اســت؛  داشــته 

چندیــن  افتتــاح  و  احــداث  پیگیــری 
ســاخت  مجــوز  اخــذ  بیمارســتان، 
بیمارستان های جدید و توسعه تخت 
های بیمارســتانی در اســتان تا ســه هزار 
تخــت، از تختهای بخشــهای جنــرال، 
  LDR  ، NICU، PICU، BICUزنــان
و تختهــای روان و غربالگــری ســرطان، 
ایجــاد درمانگاه های تخصصــی و فوق 
بخــش  توســعه  و  ایجــاد  تخصصــی، 
از  تخصصــی  فــوق  هــای 

درمــان  حــوزه  در  عملکــرد  مصادیــق 
کثــر آنهــا از اولیــن  کــه ا اســتان اســت 
دکتــر محمــد  کشــور هســتند.   هــای 
حســین صومــی افــزود: ایــن اقدامــات 
در کیفــی شــدن خدمــات درمانــی نقش 
شــایانی داشــته انــد و ارتقــاء رضایــت 
منــدی بیمــاران شــاخص خوبــی بــرای 
بــه  اســت  اقدامــات  ایــن  اثربخشــی 
کــه برخــی از ایــن ســرویس هــا  طــوری 
نــه تنهــا موجــب رفــع آالم بیمــاران و 
مراجعــان اســتان بلکــه رضایــت منــدی 
مراجعــان از اســتان هــای همجــوار را 
کنــد  نیــز در پــی داشــته اســت تــا ثابــت 
تبریــز بــه شایســتگی مرکزیــت قطــب 
و  بهداشــت  در  را  کشــور  شــمالغرب 

کــرده اســت. درمــان احــراز 
وی ادامــه داد: خیریــن محتــرم حــوزه 
ســامت در ایــن راه یاریگــر مــا بــوده انــد 

کــه 
فــرد  بــه  فــرد  از 

آنهــا بــه خاطــر مشــارکت هــای 
ارزنــده شــان در پــروژه هــای بهداشــتی و 
کنیــم. مــی  تشــکر  اســتان  درمانــی 

رئیـــس دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز 
کـــه پیگیـــری ســـاخت  بـــا بیـــان ایـــن 
کـــه بـــا  بیمارســـتان ۷23 تختخوابـــی 
تبریـــز و  فاینانـــس در مرکـــز شـــهدای 
کـــه  بیمارســـتان هـــزار تختخوابـــی امیـــد 
بـــا همـــکاری قـــرارگاه خاتـــم ســـاخته 
افتتـــاح  کـــرد:  خواهـــد شـــد، تصریـــح 
ــا حضـــور  بیمارســـتان جدیـــد هریـــس بـ
کـــه  معـــاون اول محتـــرم رئیـــس جمهـــور 
در عـــرض کمتـــر از دو ســـال ســـاخته شـــد، 
افتتـــاح بیمارســـتان 122تختخوابـــی 
ــراب و درمانـــگاه  ــام خمینـــی )ره( سـ امـ
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بـــا  تخصصـــی  فـــوق  و  تخصصـــی 
حضـــور معـــاون اول رئیـــس جمهـــور، 
کلنـــگ زنـــی و آغـــاز عملیـــات ســـاخت 
مرکزجامـــع  ســـاز  خیـــر  بیمارســـتان 
ســـرطان در شـــهرک خـــاوران، پیگیـــری 
ســـاخت بیمارســـتان ۵00 تختخوابـــی 
ـــی  ـــودکان � زهـــرا مردان ک ـــز ســـرطان  مرک
ـــی و  ـــگاه تخصص ـــداث 1۶ درمان آذر، اح
فـــوق تخصصـــی در اســـتان 3 مـــورد در 
تبریـــز و 13 مـــورد در شهرســـتان های 
کلنـــگ زنـــی و شـــروع ســـاخت  اســـتان، 

درمانـــگاه تخصصـــی و فـــوق تخصصـــی 
خیـــر ســـاز در شهرســـتان هشـــترود، از 
جملـــه اقـــدام هـــای انجـــام شـــده در 
حـــوزه درمـــان بـــوده اســـت. ،عضویـــت 
در زنجیـــره بیمارســـتانهای ارتقـــا دهنـــده 
ــی ،  ــت جهانـ ــازمان بهداشـ ــامت سـ سـ
کلینیـــک شـــبانه روزی  بهـــره بـــرداری از 
ــتان  ــکی اسـ ــاع دندانپزشـ ــطح 3 ارجـ سـ
در دانشـــکده دندانپزشـــکی ،راه انـــداری 
بیمـــاران  درمـــان  و  تشـــخیص  مرکـــز 
اوتیســـم در اســـتان ، راه انـــدازی اولیـــن 

پیکـــری   بـــرون  اکسیژناســـیون  مرکـــز 
افتتـــاح  دانشـــگاه،  در  )نواالنـــگ( 
ـــان اســـتان در  اولیـــن اورژانـــس جامـــع زن
مرکـــز آموزشـــی و درمانـــی الزهـــرا تبریـــز، 
افتتـــاح بخـــش توانبخشـــی، بازتوانـــی و 
فیزیوتراپـــی اختصاصـــی زنـــان و مـــادران 
ـــز آموزشـــی و درمانـــی الزهـــرا)س(  در مرک
تبریـــز،  راه انـــدازی اولیـــن مرکـــز تغذیـــه 
ــیر  ــن بانـــک شـ ــوزادان و اولیـ ــدی نـ وریـ
مـــادر کشـــوری در بیمارســـتان الزهـــرا، 
راه انـــدازی درمانـــگاه فـــوق تخصصـــی 

ژنتیـــک در مرکـــز الزهـــرا)س(در دانشـــگاه 
علـــوم پزشـــکی  تبریـــز در طـــول یـــک 
اســـت. دکتـــر صومـــی  ســـال ر� داده 
ــز  ــاح مرکـ ــرد: افتتـ کـ ــوان  همچنیـــن عنـ
جامـــع پیونـــد اعضـــا بـــا حضـــور معـــاون 
اول محتـــرم رئیـــس جمهـــور در مرکـــز 
امام رضـــا)ع(  درمانـــی  و  آموزشـــی 
تبریـــز، افتتـــاح بزرگتریـــن، جامع تریـــن و 
مجهزتریـــن مرکـــز همودیالیـــز خاورمیانه  
در تبریـــز، راه انـــدازی بخـــش حیاتـــی و 
فـــوق تخصصـــی پیونـــد مغـــز اســـتخوان 
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در ســـاختمان شـــهید قاضی بیمارســـتان 
امـــام رضـــا )ع( تبریـــز، راه انـــدازی بخـــش 
فـــوق تخصصـــی پیونـــد قلـــب، تشـــکیل 
ایرانیـــان  اعضـــای  پیونـــد  انجمـــن 
ـــز  ـــرقی،افتتاح مرک ـــان ش ـــعبه آذربایج ش
ـــرب  ـــمال غ ـــه 2 ش ـــامت منطق ـــد س رص
آزمایشـــگاه جامـــع  راه انـــدازی  کشـــور، 
ـــاوگان  ـــم ن ـــور، ترمی ـــب کش ـــامت قط س
ــای اورژانـــس، کیوســـک  آمبوالنـــس هـ
در  احیـــا  و  اورژانـــس  و پک هـــای  هـــا 
شـــهر بـــرای رویـــداد تبریـــز 201۸ ، اجـــرای 
طـــرح بـــزرگ » اورژانـــس یـــار« در مـــدارس 
و آمـــوزش امـــداد و نجـــات بـــه دانـــش 
آمـــوزان در شـــهر اولیـــن هـــا، دریافـــت 
لـــوح تقدیـــر از فرمانـــده ســـپاه عاشـــورا و 
جانشـــین پدافنـــد زیســـتی اســـتان بـــه 
خاطـــر پـــروژه راه دسترســـی اورژانـــس، 
برگـــزاری جلســـات هماهنگـــی ادارات و 
نهادهـــای اســـتانی بـــرای آمادگـــی ســـتاد 
ــا  پدافنـــد غیـــر عامـــل بـــرای مواجهـــه بـ
کاروان تیـــم بهداشـــتی  بحـــران ، اعـــزام 
و درمانـــی بـــرای خدمـــت بـــه زائـــر اربعیـــن 
حســـینی در ایـــران و عـــراق بـــرای ۹۵ و 
کامـــل بهداشـــتی و  ۹۶ ، اعـــزام تیـــم 
درمانـــی بـــه مناطـــق زلزلـــه زده غـــرب 
کشـــور در اولیـــن ســـاعات بـــروز زلزلـــه، 
کامـــل بهداشـــتی و درمانـــی  پوشـــش 
مناطـــق زلزلـــه زده غـــرب کشـــور در هفتـــه 
ـــه طبـــق جـــدول زمانـــی وزارت،  دوم زلزل
انجـــام اولیـــن جراحـــی تیروئیـــد بصـــورت 
در  بـــرش  بـــدون  و  اندوســـکوپیک 
گـــردن در کشـــور، انجـــام اولیـــن  ناحیـــه 
حالـــب  الپاراســـکوپی  جراحـــی  مـــورد 
رتروســـکال در شـــمال غـــرب کشـــور، از 
جملـــه دیگـــر خدمـــات ارائـــه شـــده در 

ــت. ــوده اسـ ــتان بـ ــان اسـ بخـــش درمـ

حوزه معاونت تحقیقات و فناوری 

کــه در یــک  دکتــر صومــی بــا بیــان ایــن 
ســال دانشــگاه علــوم پزشــکی در حــوزه 
کشــور و  دنیــا  پژوهــش و فنــاوری در 
صاحــب نظــر و دارای جایــگاه ویــژه ای 

کــرد: چنــد ســال  بــوده اســت، تاکیــد 
کــه در رتبــه اول تــا ســوم  یاپــی اســت 

مختلــف  هــای  حــوزه  در  کشــوری 
پژوهــش تحقیقــات و فنــاوری جایــگاه 

کــرده اســت.  را تثبیــت  خــود 
ـــز  ـــکی تبری ـــوم پزش ـــگاه عل ـــس دانش رئی
بســـیاری از مجـــات علمـــی و پژوهشـــی 
دانشـــگاه رتبـــه جهانـــی داشـــته و 4 نفـــر 
از اســـاتید ایـــن دانشـــگاه بـــه عنـــوان 
ـــی  ـــر جهان ـــمندان برت ـــد دانش ـــک درص ی

اعـــام شـــدند.
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز 
گفت: بی تکلف همیــــــن درخشش های 
بین المللــی در حــوزه تحقیقــات باعــث 
ــگاه های  ــر دانشـــــ پیشــقدم شــدن اکثــــ
کشــورهای  و  همســایه  کشـــــورهای 
اروپایــی بــرای عقد تفاهم نامه همکاری 
دوجانبه با دانشــگاه علوم پزشــکی تبریز 
کــه لیســت اقدامــات دانشــگاه و  شــده 
رتبه هــای اخــذ شــده کشــوری و جهانــی 
و تفاهم نامه هــای منعقــد شــده، بــه قــرار 

ذیــل اســت.
در  جهانــی  دوم  و  اول  رتبــه  کســب 
مجــات پزشــکی و علمــی و پژوهشــی 
طبق اســکور بندی بین المللی، کســب 
رتبــه برتریــن دانشــگاه در تحقیقــات 
کســب رتبــه پــر  کاربــردی و دارویــی،  
افتخــار و غــرور انگیــز ســومی در حــوزه 
پژوهــش کشــوری ) رتبــه 3 کشــوری(، 
کرســــــی از کرســی های  کســـــب چهـــــــار 
جهــان  پر اســتناد  برتــر  دانشــمندان 
توســط اســاتید دانشــگاه علــوم پزشــکی 
ســاخت  آغــاز  و  زنــی  کلنــگ  تبریــز، 
کوهــورت و پیگیــری  مرکــز تحقیقــات 
پژوهشــگاه  پــروژه  ســاخت  مراحــل 
ملــی ربــع رشــیدی، راه انــدازی اولیــن 
کشــور و ایجــاد  کلیــن روم شــمال غرب 
کلیــن روم پژوهشــی درمانــی  چندیــن 
مرکــز  اولیــن  راه انــدازی  اســتان،  در 
پزشــکی  و  بنیــادی  ســلولهای  جامــع 
شــبکه  راه انــدازی  کشــور،  بازســاختی 
جهانــی آمــوزش و پژوهــش در تبریــز، 
کســب عنــوان مجلــه برتــر بیــن المللــی 
توســط مجلــه  Bio impact دانشــگاه 
،عقــد تفــام نامــه با دانشــگاه گرونینگن  
علــوم  المللــی  بیــن  انســتیتو  هلنــد، 
بیمارســتان  آلمــان،  هانوفــر  اعصــاب 

پاریــس  دانشــگاه  ســوییس،  لوســرن 
13فرانســــــــه، تفاهم نامـــــــــه همــکاری 
مابیــن مرکــز پزشــکی مبتنــی بــر شــواهد 
دانشــگاه آدالیــد اســترالیا و موسســه و 
ژوانــا بریگــز، عقــد تفاهم نامــه همکاری 
مشــــــــترک بــا دانشـــــــگاه خــاور نزدیــک 
قبــرس، دانشــــــــــگاه ســــــامت و علــوم 
طــب  دانشــگاه  قبــرس،  اجتماعــی 
دولتــی باکــو  آذربایجان، دانشــگاه های 
موالنــا،  پروتــکل  اســاس  بــر  ترکیــه 
همــکاری مشــترک بصــورت مجــازی بــا 
دنشــگاه ملــی خارکیــف اوکرایــن، عقــد 
دو تفاهــم نامــه همــکاری مشــترک بــا 
دانشـــــــگاه  و  کربــا   دانشــــــــگاه های 
بصــره عــراق، عقــد ســه  تفاهــم نامــه 
بــا دانشــگاههای  همــکاری مشـــترک 
تپه اســتامبول،  تپه یئــدی  حاجــت 
آتاتــورک ارزروم ترکیــه ،عقــد تفاهم نامه 
همکارهــای مشــترک بــا دانشــگاه های 
کپنهــاگ دانمــارک  اودنســه دانمــارک، 
برگــزاری  آمریــکا،  پنســیلوانیای  و 
مــرزی  ترددهــای  دوجانبــه  اجــاس 
ایــران و جمهــوری آذربایجــان، برگزاری 
کارآفرینــی  فنــاوری  جشــنواره  اولیــن 
و تحقیقــات دانشــجویی« فکــت« در 
تبریــز و تجلیــل از برگزیــدگان ، برگــزاری 
آئیــن تجلیــل از دانشــجویان برگزیــده 
برتــر  نفــرات  و  علمــی  المپیادهــای 
کنکــور سراســری از اســتان، پنجمیــن 
کنگــره بیــن المللــی ســامت مبتنــی بــر 
شــواهد ،دوره هــای آموزشــی مدیــران 
بیمارســتانی )مدیریــت مالــی، مدیریت 
کیفیــت و...(،  کنتــرل  منابــع انســانی و 
دومیــن کنگــره بیــن المللــی بیماریهای 
عروقی ریه ، ســمینار بازتوانی شــناختی 
بیــن  کنفرانــس  اســتروک،  از  بعــد 
کنگــره  المللــی اورولــوژی فانکشــنال، 
پیشــگیری،  تازه هــای  المللــی  بیــن 
ســرطانهای  درمــان  و  تشــخیص 
فنــاوری  ملــی  همایــش  گوارشــی، 
اطاعــات و ســامت و برگــزاری همایش 
منطقــه ای شــمال غرب و غــرب کشــور 
یگانــه  تکاملــی  »مراقبــت  محــور  بــا 

نــوزادان«
حوزه معاونت آموزش 

رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز 
تامیــن  زیربنــای  آمــوزش  داد:  ادامــه 
عقبــه انســانی توانمنــد و متخصــص 
خدمــت  عرصــه  در  حضــور  بــرای 
رســانی در ســازمان اســت. زمانــی افــراد 
کــه  کارآمــد جــذب ســازمان مــی شــوند 
ــا در حــوزه آمــوزش موفــق  دانشــگاه ه
کــرده باشــد و دانشــجویان در  عمــل 
ــای  ــوزش ه ــتاندارد آم ــد اس ــک فراین ی
غ  اثربخشــی را  دریافــت نمــوده و فــار
گام بعــدی  التحصیــل شــده باشــند. 
دوران  طــول  در  آمــوزش  اســتمرار 
و  مــداوم  آمــوزش  و  سیســتم  در  کار 
ایــن  ابزارهــای  از  و  اســت  بازآمــوزی 

اســت. توانمندســازی 
صومــی بــا تاکید بر این که در یک ســال 
گذشــته دانشــگاه علوم پزشکی تبریز در 
زمینــه آمــوزش جوامــع هــدف داخــل و 
خــارج ســازمانی اقدامــات چشــمگیری 
کیفیــت  گفــت: ارتقــاء  داشــته اســت، 
آمــوزش در دانشــکده هــا، ایجــاد رشــته 
واحدهــای  و  تحصیلــی  جدیــد  هــای 
درســی تــازه، جدیــت در آمــوزش ضمــن 
بنیادیــن  تحــول  و  کارکنــان  خدمــت 
ــن  ــکان و عجی ــوزی پزش ــد بازآم در واح
کــردن آمــوزش بــا پژوهــش و توســعه 
فضاهــا و امکانــات آموزشــی و پژوهشــی 
کارهــای انجــام یافتــه در ایــن  از جملــه 

دانشــگاه اســت.
وی کســب عنــوان فرآینــد برتــر آموزشــی 
ســال  مطهــری  شــهید  جشــنواره  در 
تبریــز  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه   ۹۶
بنــدی  ســطح  در  برتــر  رتبــه  احــراز  و 
 13۹4 ســال  کشــوردر  دانشــگاههای 
در  و  داشــت  را  کشــوری  رتبــه چهــارم 
کــه انجــام  ســال ۹۵ و۹۶ بــا اقداماتــی 
تــا  یــک  برتــر  هــای  رتبــه  جــز  شــده 
ســه خواهــد بــود ، افتتــاح ســاختمان 
ــور  ــا حض ــازی ب ــکده داروس ــد دانش جدی
جمهــور  رئیــس  محتــرم  اول  معــاون 
پــروژه  در ســایت دانشــگاه، پیگیــری 
ســاخت دانشــکده  و ســامتکده طــب 
گهــی فراخــوان تعهــد  ســنتی ، انتشــار آ
تعهــد  فراخــوان  مصاحبــه  و  خدمــت 
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جــذب  بــرای  فراخــوان   ، خدمــت 
محــور«  پژوهــش  دوره  در  پژوهشــگر 
رشــته  ایجــاد  ســال۹۶،   « دکتــرا  پســا 
واحــد  ایجــاد  و  ترافیــک  و  ســامت 
درســی »ایمنــی و ترافیــک«، راه انــدازی 
پزشــکی  علــوم  مجــازی  دانشــکده 
و  تبریــز  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  در 
توانمندســازی  اســاتید در زمینه آموزش 
مجــازی، برگــزاری جلســه هــم اندیشــی 
کارشناســان آموزشــی دانشــکده و حــوزه 
معاونــت آموزشــی، برگــزاری دوره هــا و 
کارگاه های توانمندسازی اعضاء هیات 
علمی در دانشــگاه علوم پزشــکی تبریز، 
کوتــاه مــدت شــش مــاه  برگــزاری دوره 
اخــاق حرفــه ای جهــت اعضــاء هیئــت 
علمــی، شناســائی  ، جــذب  ، هدایــت و 
حمایت  نخبگان در ســطح دانشــگاه  و 
معرفــی بــه بنیــاد ملــی نخبــگان کشــور، 
کارشناســی تغذیــه بالینــی  ایجــاد رشــته 
ــه و  کارشناســی ارشــد ناپیوســته تغذی و 
علــوم غذایــی ، برگــزاری  همایــش کان 
منطقــه 2 کشــوری بــا حضــور معاونیــن 
آموزشــی و مدیــران  EDC دانشــگاهها، 
تشــکیل هیئت هــای ممتحنــه در کان 
طراحــی  جلســـــات  برگــزاری  منطقــه، 
دانشــگاه های  همــکاری  بــا  ســوال 
منطقــه، الکترونیکــی نمــودن فرم های 
متعــدد خدمــات آموزشــی، راه انــدازی 
نســخه اندروئیــد ســامانه دانشــجویی 
امــور  بــرای تســریع و تســهیل  »ســما« 
دانشــجویان دانشــگاه علــوم پزشــکی 
اســتان ، راه اندازی ســامانه الکترونیکی 
و اپلیکیشــن آمــوزش مــداوم تبریــز در 
زیــر پورتــال دانشــگاه علــوم پزشــکی، 
دریافــت مجــوز و اجــرای 3۶۸ برنامــه 
غیرحضــوری،  و ۵۵برنامــه  حضــوری 

اجــرای  نامــه  تفاهــم  مــورد   14 عقــد 
برنامــه هــای آمــوزش مــداوم بــا انجمــن 
انجــام  تخصصــی،   و  علمــی  هــای 
نیازســنجی  و  تحقیقاتــی  طرحهــای 
اجــرای   کیفیــت  بــر  موثــر  عوامــل 
برنامــه هــای آمــوزش مــداوم، توســعه 
دانــش ترافیــک و حــوادث جــاده ای 
)آزمایشــگاه ترافیــک، طــرح رجیســتری 
دانــش  توســعه   ،)... و  تصادفــات 
)کلینیــک  وروانپزشــکی  روانشناســی 
تعدیل شــخصیت، مرکز جامع اوتیســم 
و...(، توســعه سیســتم هــای زیســت 
مرکــز   ( آبــی  کوسیســتم  ا و  محیطــی 
تحقیقــات ســامت و محیــط زیســت 
دانــش  توســعه  و...(،  دانشــگاه  در 
کمیتــه  داروســازی و صنایــع مرتبــط) 
تخصصــی وبرگــزاری همایــش کشــوری 
( را از جملــه اقــدام هــای انجــام شــده در 

برشــمرد. آمــوزش  بخــش 

حوزه معاونت بهداشتی

رئیـــس دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز 
کـــه در یـــک ســـال گذشـــته  بـــا بیـــان ایـــن 
در حـــوزه بهداشـــت تحـــول چشـــمگیری 
در اســـتان داشـــتیم، گفـــت: بـــا قاطعیـــت 
کـــرد دانشـــگاه علـــوم  مـــی تـــوان اعـــام 
و  عمرانـــی  حـــوزه  در  تبریـــز  پزشـــکی 
تامیـــن زیرســـاخت هـــای بهداشـــتی و 
ــای  ــه هـ ــرای برنامـ ــاظ اجـ ــه لحـ ــم بـ هـ
ملـــی و بومـــی در حـــوزه بهداشـــت در 

کشـــور بـــی نظیـــر بـــوده اســـت.
خانـــه   1000 از  داد:  ادامـــه  صومـــی 
بهداشـــت اســـتان 2۵۷ خانـــه جدیـــد 
احـــداث شـــده اســـت )۹2 تـــا ۹۶ ( و در 
طـــول مســـئولیت چند ســـاله در کنـــار این 

توســـعه بقیـــه خانـــه هـــای بهداشـــتی نیـــز 
بهســـازی  محوطـــه ســـازی و تعمیـــرات 
مرکـــز   2۶۹ از  و  انـــد  داشـــته  اساســـی 
جدیـــد  مرکـــز   144 اســـتان  ســـامت 
احـــداث بـــوده و مربـــوط بـــه چنـــد ســـال 
اخیـــر اســـت )۹2 تـــا ۹۶ ( و افـــزود تکمیـــل 
معاونـــت   ســـاختمان  دوم  و  اول  فـــاز 
بهداشـــتی دانشـــگاه، افتتـــاح 40 مرکـــز 
جامـــع ســـامت در دهـــه فجـــر ســـال 
ــالگرد  ــه مناســـبت چهلمیـــن سـ ــر بـ اخیـ
قیـــام مـــردم تبریـــز در 2۹ بهمـــن ۵۶ 
ــامت  ــع سـ ــز جامـ ــن مرکـ ــاح چندیـ افتتـ
در طـــول ســـال و ســـاخت و بهســـازی 
ده هـــا خانـــــــــه بهداشـــــــــت روســـــــتایی 
چندیــــــــــن  ســـاخت  و  یک ســــــــال  در 
ــان  ــبکه بهداشـــت و درمـ ــاختمان شـ سـ
ــرفت در  ــه پیشـ ــتان ها از جملـ در شهرسـ
شـــاخص های عمرانـــی حـــوزه بهداشـــت 
کـــه  در شهرستانهاســـت. مضافـــا ایـــن 
ســـاخت درمانـــگاه هـــای تخصصـــی و 
فـــوق تخصصـــی در شهرســـتان هـــا بـــرای 
ــدی و  ــطح بنـ ــام سـ ــه نظـ ــرای بهینـ اجـ
ـــز از  ـــواده نی ـــک خان ـــق پزش ـــاع از طری ارج
مصادیـــق پیشـــبرد اهـــداف ســـند تحـــول 

در نظـــام ســـامت اســـتان اســـت.
ایــن  تمــام  کنــار  در  کــرد:  اضافــه  وی 
محولــه  خطیــر  رســالت  اجــرای  امــور 
از  پیشــگیری  بــر  مبنــی  دانشــگاه  بــه 
گیـــــــر نیــز  گیــــــــر و غیروا بیماری هــای وا
موجبــات  و  انجــام  تمــام  قــدرت  بــا 
تحســین همــکاران وزارتی و نمایندگان 
بهداشــت  ســازمان  بازدیدکننــدگاه  و 
کــه از مصادیــق  جهانــی را برانگیختــه 
آن اجــرای 100 درصدی واکسیناســیون 
جوامــع هدف شــهری و روســتایی، ارائه 
مکمــل هــای آهــن و ویتامیــن هــا بــرای 

گامــی بــزرگ  گــروه هــای ســنی مختلــف 
بــرای پیشــگیری از بیمــاری هــا بــود.

رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز 
مختلــف  هــای  کمپیــن  برگــزاری 
اجتماعــی و برپایــــی کاس هــای متنوع 
آمــوزش همگانــی و ترویجــی و فرهنــگ 
ســازی آمــوزه هــای متناســب بــا اهــداف 
ســند تدبیــر، توســعه و تحــول اســتان 
بــود کــه اجــرای برنامــه نــوروزی نظــارت 
کننــده مــواد غذایــی  ــر اماکــن عرضــه  ب
کتــاب  اولیــن  از  رونمایــی  اســتان، 
کشــوری آموزشــی، بهداشــتی و مراقبــت 
هــای فــردی؛ تحریــر شــده بــا » خــط 
برگــزاری  روشــندالن،  ویــژه  بریــل« 
کمپیــن مدیریــت اســترس و  چندیــن 
کــردن ســند  خشــم در زمینــه عملیاتــی 
تدبیر و توســعه اســتان، ارائه تســهیات 
درمــان نابــاروری، همــکاری بــا طــرح 
بیمــه برکــت جهــت شناســایی زوجیــن 
نابــارور و ارائــه تســهیات جهــت ایجــاد 
و  تشــخیصی  خدمــات  بــه  دسترســی 
درمانــی و عقــد تفاهــم نامــه بــا مرکــز 
دانشــگاهی  جهــاد  نابــاروری  درمــان 
آذربایجــان شــرقی از جملــه اقــدام هــای 

انجــام شــده در ایــن حــوزه دانســت.
صومــی بــا اشــاره بــه عملکــرد دانشــگاه 
نــوزادان  حــوزه  در  پزشــکی  علــوم 
خدمــات  ارائــه  گفــت:   کــودکان  و 
فشــارخون،  آزمایشــات  و  غربالگــری 
هی�وتیروئیــدی،  کتونــوری،  فنیــل 
کــم خونــی، تکامــل، ســامت  بینایــی، 
دهــان و دنــدان، چربــی خــون، ژنتیــک 
کــودک ســالم، اجــرای  در قالــب برنامــه 
 Home care مراقبــت در منــزل نــوزادان
و  طالقانــی  الزهــرا،  بیمارســتانهای  در 
کــودکان در ایــن  مرکــز آموزشــی درمانــی 
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زمینــه انجــام شــده اســت.
کاس  راه انــدازی 2۷  همچنیــن  وی 
تمــام  در  زایمــان  بــرای  آمادگــی 
پوشــش  تحــت  هــای  شهرســتان 
اســتان، نجــات جــان بیــش از 100 مــادر 
بــاردار پرخطــر در مناطــق صعــب العبــور 
در فصــل ســرما، پیونــد برنامــه ســامت 
کنتــرل ایــدز بــه  بــاروری و برنامــه هــای 
منظــور حــذف انتقــال بیمــاری ایــدز از 
مــادر بــه نــوزاد و انتخــاب رابــط مــادر 
بــاردار پرخطــر بــرای پیگیــری دریافــت 
مراقبت هــا ســامت مــادران بــاردار را از 
اقدام هــای انجــام شــده در ایــن حــوزه 

دانســت.
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز با 
ــه تعــداد مکمــل هــای دارویــی  اشــاره ب
گروه هــای هــدف،  توزیــع شــده بــرای 
گفــت: در ایــن زمینــه بــرای کــودکان زیــر 
2 ســال، قطــره مولتــی ویتامیــن و قطــره 
فــروس ســولفات و بــرای مــادران بــاردار،  
قــرص مولتــی ویتامیــن و قــرص فــروس 
ســولفات، بــرای مــادران بــاردار و زنــان 
پیــش ازبــارداری قــرص اســید فولیــک، 
ــرای دانــش آمــوزان قــرص فرفولیــک  ب

گرفتــه شــده اســت. در نظــر 
اختــال  دارای  افــراد  کل  صومــی 
روانپزشــکی شناســایی شــده را ۸2 هــزار 
و 4۶0 نفــر خوانــد و افــزود: شناســایی 
غربــال مثبــت اختــاالت مصرف مــواد و 
الــکل، راه انــدازی 2 مرکــز ســامت روان 
جامعــه نگــر ) CMHC(، ارتقــاء فعالیــت 
فیزیکــی در نوجوانان و دانش آمــوزان از 
طریــق اجــرای برنامــه هــای حیــاط پویــا 
در مدارس، اجرای تمرینات کششی در 
کاس، ارتقای ســواد ســامت نوجوانان 
کاس  برگــزاری  طریــق  از  جوانــان  و 
بلــوغ،  خودمراقبتــی،  آمــوزش  هــای 
پیشــگیری از رفتارهــای پرخطر، تغذیه 
مــدارس  بــه  دادن  اولویــت  و  ســالم 
مــروج ســامت و افزایــش مــدارس مــروج 
ســامت ۵ ســتاره در اســتان بوده اســت.

وی ادامــه داد: از شــروع برنامــه ادغــام 
گیــر تعــداد افــراد  بیمــاری هــای غیروا
مبتــا بــه فشــارخون شناســایی شــده از 
12۸ هــزار و ۸۹4 نفــر بــه 1۵۸ هــزار و 30 

نفــر افزایــش یافتــه اســت.
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز 
گفــت: تعــداد افــراد مبتــا بــه دیابــت 
شناســایی شــده را از ۵14 هــزار و ۵2 نفــر 
بــه ۶2۹ هــزار و ۵ نفــر از افزایــش یافتــه 
برنامــه  خصــوص  در  صومــی  اســت. 
غربالگری کــم کاری مادرزادی تیروئید 
نــوزادان افــزود: نــوزادان مبتــا بــه ایــن 
بیمــاری شناســایی و تحــت درمــان و 

ــد. گرفتــه ان مراقبــت قــرار 

حوزه معاونت غذا دارو

رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز 
تصریــح کــرد: دو رســالت عمده معاونت 
اســت،  آن مســتتر  نــام  در  دارو  و  غــذا 
کــز دولتــی،  تامیــن داروی بیمــاران مرا
کز ســاخت  نظــارت بــر داروخانــه هــا و مرا
کــز تحقیقــات  دارو و ارتبــاط موثــر بــا مرا
کنــار آن  کشــور و در  دارویــی اســتان و 
ــا ســامت اعــم از  پایــش مــواد مرتبــط ب
لوازم آرایشــی و بهداشــتی از مولفه های 
بعــد اول وظیفــه ای این معاونت اســت 
و دومیــن رســالت ایــن معاونــت پایــش 
امنیــت غذایــی تولیــد شــده و عرضــه 

شــده بــه بــازار اســت.
علـــوم  دانشـــگاه  داد:  ادامـــه  صومـــی 
پزشـــکی تبریـــز در یـــک ســـال در هـــر دو 
مقولـــه دارو و غـــذا از اســـتان هـــای موفـــق 
ــود  ــا وجـ ــه بـ کـ ــوری  ــه طـ ــوده بـ ــور بـ کشـ
کـــه در مســـیر  تمـــام مشـــکات مالـــی 
بـــرای طـــرح تحـــول ســـامت پیـــش آمـــد، 
در تامیـــن داروهـــای بیمـــاران اســـتان 
ـــه  ـــزد ســـایر دانشـــگاه هـــا بـــوده و در ب زبان
حـــق غـــذا نیـــز بـــا تجهیـــز آزمایشـــگاه های 
پایـــش تخصصـــی و افزایـــش سرکشـــی ها 
اعتمـــاد  و اطاع رســـانی های عمومـــی 
امنبـــت  بحـــث  در  جامعـــه  عمومـــی 

غذایـــی را حاصـــل آورده اســـت. 
انجـــام  معاونـــت  ایـــن  افـــزود:  وی 
بیـــش از 12هـــزار بازدیـــد از واحدهـــای 
صـــدور  عرضـــه،  ســـطح  و  تولیـــدی 
بهداشـــتی  گواهـــی  4هـــزار  از  بیـــش 
آشـــامیدنی،  و  موادغذایـــی  صـــادرات 
معـــدوم ســـازی بیـــش ازچنـــد صـــد تـــن 

کاالی غیربهداشـــتی و غیراســـتاندارد، 
ـــز بعنـــوان  انتخـــاب آزمایشـــگاه ایـــن مرک
رتبـــه اول کشـــوری در ارزیابـــی عملکـــرد 
آزمایشـــگاهی کشوردرســـال۹3، کســـب 
مقـــام دوم ارزیابـــی عملکـــرد معاونت هـــا 
کارنامـــه خـــود دارد،  در ســـال ۹4 را  در 
کســـب چندمین بـــاره  عنـــوان دارنـــده 
بیشـــترین نشـــان ایمنـــی و ســـامت از 
اســـتان  تولیـــدی  واحدهـــای  ســـوی 
آذربایجان شـــرقی ســـال۹۶،  توانمنـــدی 
شناســـایی 1۵0 نـــوع ســـم در محصـــوالت 
روش  راه انـــدازی14  کشـــارزی،  خـــام 
جدیـــد آزمایشـــگاهی پیشـــرفته، اهتمـــام 
بـــه نصـــب چراغ راهنمــــــای تغذیــــــــــه ای 
روی محصـــوالت اســـتان، راه انـــدازی 
گیـــری مـــواد نگهدارنـــده  مرکـــز انـــدازه 
ــی  ــوالت آرایشـ ــه محصـ ــده بـ ــزوده شـ افـ
بهداشـــتی در دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی 
تبریـــز، برگـــزاری دوره آمـــوزش همگانـــی 
دارویـــی  و  غذایـــی  امنیـــت  حـــوزه  در 
شـــده  انجـــام  هـــای  اقـــدام  جملـــه  از 
اســـت. فـــاز اول و دوم ســـاختمان جدیـــد 
معاونـــت غـــذا و دارو  در ســـایت دانشـــگاه 

در حـــال تکمیـــل اســـت.

حوزه معاونت اجتماعی

رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز 
اجتماعــی  نوپــای  معاونــت  گفــت: 
در  تبریــز  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه 
تامیــن  بــا  گذشــته  ســال  یــک  طــول 
ســتاد  ســاختمان  از  فیزیکــی  فضــای 
ملزومــات  تهیــه  و  دانشــگاه  مرکــزی 
اداری و جــذب نیــروی انســانی در اداره  
ــن  ــاد، اداره خیری ــردم نه ــازمانهای م س
و خیریــه هــای ســامت و اداره مولفــه 
کار را  هــای اجتماعــی موثــر بــر ســامت،  

اســت. کــرده  آغــاز 
کــرد: معاونــت اجتماعی  صومــی اضافه 
دانشــگاه علوم پزشــکی تبریز در جریان 
یــک ســال گذشــته فعالیــت هــای ذیــل 
تعییــن  پیــش  از  اهــداف  زمینــه  در  را 
کــرده و در بیشــتر مــوارد  شــده دنبــال 
ــوم پزشــکی  در بیــن دانشــگاه هــای عل

کشــور پیشــتاز بــوده اســت. 

گفـــت: تعییـــن نیـــروی انســـانی،  وی 
فضـــای فیزیکـــی و تجهیـــزات اداری 
یـــک  در  اجتماعـــی  معاونـــت  بـــرای 
ـــام  ـــش از ۸0 درصـــد انج ـــر بی ـــال اخی س

ــت . ــده اسـ شـ
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز 
از راه انــدازی وب ســایت اطــاع رســانی 
معاونــت اجتماعــی و پوشــش خبــری 
خــوب معاونت اجتماعی در حــوزه های 
درون بخشــی و بین بخشــی خبــر داد و 
افــزود: پیگیــری و توســعه برنامه هــای 
مرتبــط بــا فرهنــگ ســامت، همــکاری 
بخش های مختلف اســتان  با برگزاری 
و مشــارکت در جشــنواره هــای فرهنگــی 
هنری بین بخشــی و راه اندازی کمپین 
هــای آموزشــی و اطــاع رســانی چهــار 
مــورد در طــول ســال، تقویــت دبیرخانــه 
غذایــی  امنیــت  و  ســامت  شــورای 
اســتان با اســتفاده از تمام ظرفیت های 
ســتادی و دانشــگاهی در جهــت توســعه 
و تقویــت نظامنــد همــکاری هــای بیــن 

بخشــی بــوده اســت.
صومــی تصریح کــرد: دبیرخانــه کارگروه 
اســتان  غذایــی  امنیــت  و  ســامت 
تریــن جمــع مدیریــت  در واقــع عالــی 
مدیریــت  حــوزه  در  گیــری  تصمیــم 
استان است که وظیفه اش هماهنگی 
کارگــروه  و پیگیــری اجــرای مصوبــات 
کــه دســتور جلســه  بــه طــوری  اســت 
ایــن کارگــروه یکــی از طریــق تصمیمــات 
کشــور  اباغــی شــورای عالــی ســامت 
اســت و دیگــری در خصــوص چالــش 
اســتانی و منطقــه ای  هــای ســامت 
کــه بــا مدیریــت رئیــس دانشــگاه  اســت 

. می شــود  مطــرح 
وی گفـــت: تفاهـــم نامـــه اجـــرای برنامـــه 
افزایـــش ســـواد ســـامت جامعـــه ســـه 
علـــت عمـــده مـــرگ و میـــر  )بیماری هـــای 
قلبی عروقـــــــــــی، حــــــوادث ترافیکـــی  و 
و  بهداشـــت  وزارت  بـــا  ســـرطان ها( 
ـــا گســـتره کشـــوری در معاونـــت  درمـــان ب
اجتماعـــی دانشـــگاه علوم پزشـــکی تبریز 

منعقـــد شـــده اســـت .
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز 
گفــت: توجــه ویــژه بــه عوامــل اجتماعی 
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موثــر بر ســامت و عقــد تفاهم نامه های 
کــز تحقیقــات و تقویــت  مختلــف بــا مرا
در  توســعه  و  تحقیــق  هــای  فعالیــت 
هــای  آســیب  حیطــه  در  دانشــگاه 

اجتماعــی شــده اســت. 

معاونت توسعه مدیریت و منابع

دکتـــر صومـــی گفـــت: برشـــمردن وظایـــف 
منابـــع  و  مدیریـــت  توســـعه  معاونـــت 
از ســـامان دهی و توســــــــعه فضاهـــای 
فیزیکی دانشـــگاه و مدیریت نگه داشـــت 
منابـــع  مدیریـــت  مذکـــور،  فضاهـــای 
انســـانی، آمـــوزش مدیـــران، مهندســـی 
مشـــاغل و مهندســـی ســـازمان، مدیریـــت 
برنامه ریـــزی و پایش عملکـــرد بودجه ای 
و در نهایـــت امـــور پشـــتیبانی و رفاهـــی 
کارکنـــان دانشـــگاه مبیـــن نقـــش ایـــن 
معاونـــت در توفیـــق ســـایر معاونـــت هـــای 

دانشـــگاه در ماموریـــت محولـــه دارد.
وی ادامــه داد: دانشــگاه علــوم پزشــکی 
توفیقــی  چنــان  حــوزه  ایــن  در  تبریــز 
کــه در جشــنواره عمــران  بدســت آورد 
کــه بــا حضــور رئیــس  ســامت کشــوری 
کــه رئیــس  جمهــور محتــرم برگــزار شــد، 
ــز و  ــکی تبری ــوم پزشـــ ــگاه علــــــ دانشــــــــ
رئیــس قطب دانشــــــــگاه های علـــــــــوم 
پزشـــــــکی های شــــــمال غرب کشــــــــــــــور  
به نمایندگی از کل دانشــگاه های کشــور 
ســخنران جشـــنواره بودنــد و دانشــــــگاه 
به خاطــــــر اجــــــرای دقیـــــق و ســــــــــریع 
ــامت  ــام س ــی نظ ــای عمرانــــ پروژه هـــــ
بــه  موفــق  آن  راه انــدازی  و  اســتان 

دریافــت لــوح تقدیــر شــد.    
رئیــــس دانشــــــــــــگاه علــــــوم پزشـــــکی 
گفــت: پیگیــری بــرای اجرایــی  تبریــز 
 1000 بیمارســتان  ســاخت  شــدن 
تخت خوابــــی جایگزیــــــــن بیمارســــــــتان 
تکمیــل  تبریـــــــــز،  خمینــی)ره(  امــام 
ســاختمان  بلــوک  دو  راه انــدازی  و 
جدیــد دانشــکده داروســازی، تکمیــل 
و راه انــدازی طبقــات فوقانــی مجتمــع 
امیــد ســلف ســرویس، ، تهیــه خــودرو 
ســیار یونیــت دندانپزشــکی و همــکاری 
داروســازی،  دانشــکده  تجهیــز  در 

پیشرفت در ساختمان جدید دانشکده 
ســال،  یــک  طــول  در  ســتنی  طــب 
اجــرای پــروژه بــزرگ توســعه اورژانــس 
امــام رضــا )ع(،پیشــرفت  بیمارســتان 
طبقــه  پــروژه  درصــدی   100 فیزیکــی 
  100 فیزیکــی  ستاد،پیشــرفت  چهــارم 
بــه  دسترســی  مســیر  پــروژه  درصــدی 
اورژانس، پیشــرفت در ساخت خوابگاه 
دخترانــه 2000 نفــری جدیــد دانشــگاه ، 
اجرای فاز اول پروژه عظیم پژوهشــگاه 
ملــی ربــع رشــیدی در طــول یــک ســال، 
ســاخت  در  توجــه  قابــل  پیشــرفت 
مرکــز  متــری   40000 جامــع   اورژانــس 
آموزشــی و درمانــی امــام رضــا )ع( تبریــز، 
ســامت  کــز  مرا ســاخت  در  پیشــرفت 
شــهری جدیــد در تبریــز، پیشــرفت در 
ســاختمان جدیــد معاونــت بهداشــتی 
دانشــگاه در طــول یــک سال،پیشــرفت 
داروی  و  غــذا  ســاختمان  ســاخت  در 
دانشــگاه، پیگیــری پــروژه ســاختمان 
نــوآوری،  مرکــز  و  دانشــگاه  مســجد 
تجهیــز  ســامت،  رصــد  مرکــز  تجهیــز 
مرمــت  ســتاد،  طبقــات  بهســازی  و 
فیزیکــی  پیشــرفت  ســتاد،  نمازخانــه 
ــروژه توســعه ای بیمارســتان الزهــراء،  پ
ــه و  ــروژه 2.۵ طبق ــی پ ــرفت فیزیک پیش
تاسیســات بیمارســتان سینا،  پیشرفت 
در ســاخت درمانگاه هــای تخصصــی 
جدیــد شهرســتان های اهــر، خدآفریــن، 
هشــترود، ســراب و عجــب شــیر، اتمــام 
ســاخت چنــد بیمارســتان های جدیــد 
در شهرســتان ها اتمــام ســاخت چندیــن 
ســاختمان شــبکه در شهرســتان هــا،و 
پیشــرفت در ســاخت شهرســتان هــا، 
تکمیــل وبهره بــردای از پروژه پانســیون 
انجــام  اقــدام هــای  از جملــه  ورزقــان 

شــده بــوده اســت.
ــه ۸0 مــورد برگــزاری  ــا اشــاره ب صومــی ب
مناقصــه در حــد معامــات بــزرگ گفــت: 
ایجــاد فضــای ســبز بــه متــراژ ۶000 متــر 
مربــع ، تامیــن اعتبــار مربــوط بــه امــور 
ــل،  ــداث، تکمی ــرات، اح ــک )تعمی تمل
تجهیــزات،  خریــد  زمیــن،  تملــک 
  CCU ، تکمیــل بخــش هــای ،LDR
کــز آموزشــی  ICU، توســعه اورژانــس مرا

ــی  ــای تخصص ــک ه کلینی ــی ،  و درمان
اعتبــار  ابــاغ  تخصصــی(،  فــوق  و 
اعتبــارات  و  اختصاصــی  درآمدهــای 
ماهانــه  عمومــی هزینــه ای بصــورت 
ــاب  ــای اجتن ــه ه ــش هزین ــت پوش جه
ــگاه،  ــای دانش ــه واحده کلی ــه  ــر ب ناپذی
ذخیــره  بازخریــد  کامــل  اعتبــار  ابــاغ 
مرخصــی و 100% پــاداش بازنشســتگی 
اجــرای  ۹۵و۹۶،  ســال  بازنشســتگان 
نــرم افــزار نظــام نویــن مالــی )تعهــدی( 
از  اباغــی  اعتبــارات  کلیــه  ثبــت  و 
تمامــی منابــع بــه واحدهــای دانشــگاه، 
بیمارســتان  پــروژه  نمــودن  اجرایــی 
هزارتختخوابی حداقل برای پیشرفت 
ده درصــدی، احصــاء و تدویــن فرآینــد 
و  ســازمان  توســعه  مدیریــت  و  هــای 
تحــول اداری و تهیــه شــیوه نامــه بــرای 
پرداخــت مبتنــی بــر عملکــرد، بررســی 
برگ تعیین مشــخصات شــغل و شاغل 
دســتورالعمل  در  نیــاز  مــورد  مــدارک  و 
جهــت  مســتخدمین  مربــوط  هــای 
رســمی  بــه  پیمانــی  از  وضــع  تبدیــل 
آزمایشــی، بررســی مــدارک حکــم رســمی 
قطعــی بــر اســاس دســتورالعمل آئیــن 
نامــه اداری و اســتخدامی مربــوط بــه 
رســمی  مســتخدمین  وضــع  تعییــن 
آزمایشــی بــه رســمی قطعــی، برگــزاری 
آزمــون جذب نیرو توســط شــرکت ثمین 
گســتر و نیــرو هــای خدمــات عمومــی 
در قالــب شــرکت  خدماتــی، برگــزاری 
کثــری انتخابــات نظــام  پرشــور و حدا
عمــران  جشــنواره  برگــزاری  پزشــکی، 
تمبــر  از  رونمایــی  و  تبریــز  ســامت 
کتابچــه عملکــرد دانشــگاه  و  یادبــود 
درحــوزه ســامت اســتان، بــه حداقــل 
رســاندن هزینه هــای ســتاد طبق اســناد 
از 42میلیــون بــه 14 میلیــون تومــان 
کامــل و دقیــق و  درمــاه و پاســخگویی 
بــه موقــع بــه مکاتبــات و درخواســت 
ــی در زمینــه  ــی، مل هــای مقامــات محل
و  دانشــگاه  شــهرت  حســن  حفــظ 
ــاداش  ــری پ ــان، پیگ ــوق آن ــاع از حق دف
غیــر  و  علمــی  هیــات  بازنشســتگان 
 13۹۶ و   13۹۵ ســال  علمــی  هیــات 
و  کشــور  بودجــه  و  برنامــه  ســازمان  از 

آمــوزش  و  درمــان  و  بهداشــت  وزارت 
پزشــکی  ،پیگیــری، دریافــت و تحویــل 
چــک ســرمایه بیمــه عمــر و غرامــت بــه 
ذینفع،تجلیــل از دانــش آمــوزان ممتــاز  
)اعطــای لــوح تقدیــر و پاداش نقــدی در 
قالــب کارت هدیــه(، تــدارک مراســمات 
و همایش های روز پرســتاری و مامایی 
کاروان هــای راهیــان نــور و ارتحــال  و 
ــای  کاره ــه  ــه بســیج از جمل ــام و هفت ام

یکســاله اخیــر بــوده اســت
وی بــا بیــان عملکــرد دانشــگاه علــوم 
ــت:  ــته گف ــال گذش ــک س ــکی در ی پزش
جدیــد  تفصیلــی  تشــکیات  تدویــن 
کــز آموزشــی و درمانــی و بیمارســتان  مرا
هــا بــا افزایــش حــدود 100% پســت هــای 
ســازمانی،تعیین تکلیف نهایی ســایت 
و  زمین،تکمیــل  ســاری  در  دانشــگاه 
کننــده  بایگانــی فــرم تعییــن اســتفاده 
از ســرمایه بیمــه عمــر و مســتند ســازی 
عمر،تهیــه  بیمــه  ســرمایه  پرداخــت 
گــزارش جامــع مدیریــت منابع انســانی و 
هوشمند سازی نرم افزار پرسنلی،تهیه 
ــه هیــات امنــای  ــه ب گــزارش جهــت ارائ
دانشــگاه  و نمایندگان مجلس شــورای 
گهی  اسامی در استان،تهیه و تنظیم آ
اســتخدام پیمانــی و ثبــت در ســازمان 
کشــور،تهیه  مدیریــت و برنامــه ریــزی 
خزانــه  اســناد  هــای  فــرم  تنظیــم  و 
تملــک  اعتبــارات  محــل  از  اســامی 
دارائی هــای ســرمایه ای ملــی و اســتانی 
و اعتبــارات هزینــه های ،ثبت اینترنتی 
همــکاران بــرای مشــهد، مجتمع رامســر 
ثبــت  بهشــتی،  شــهید  ســاختمان  و 
ســامانه  و  فاکتورهــا  مالیاتــی  ســامانه 
راه انــدازی  در  پیگیــری   HOP-OP

ســامانه درخواســت خریــد ســتاد
دریافــت لــوح تقدیر در جشــنواره عمران 
اجــرای  دلیــل  بــه  کشــوری  ســامت 
کیفــی و بــه موقــع پــروژه هــای  کمــی، 
کلیــه  بهداشــتی و درمانی،رســیدگی بــه 
امــور ســاختمان هــای رامســر و مشــهد 
شــهید  و  مطهــری  شــهید  مجتمــع  و 
بهشــتی، صـــــــــدور معرفی نامه هــــــای 
مختلــف بــرای بیمــه خدمــات درمانــی، 
دریافــت وام، وام صندوق،عقــد تفاهــم 
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کاس هــای  شــهریه  تخفیــف  نامــه 
قــرارداد  و  تفاهم نامــه  عقــد  زبــان، 
مربــوط بــه بیمــه هــای درمــان، خــودرو، 
حوادث،کســب مقــام قهرمــان کشــوری 
کارکنــان جانبــاز و  المپیــاد ورزشــی  در 
و  تفصیلــی  بودجــه  مبادلــه  معلــول، 
اصاحیــه ســال 13۹۶ بــا هیــات امنــای 
پیشــنهادی  بودجــه  ارائــه  دانشــگاه 
و  برنامــه  ســازمان  بــه   13۹۶ ســال 
بودجــه کشور،مســتند ســازی پرداخــت 
کمــک هزینــه ازدواج ، هزینــه فــوت و 
مســتند ســازی تجلیــل از دانــش آمــوزان 
برتــر، نگهــداری حســاب و پایــش نحــوه 
واریــز حــق بیمــه بــه حســاب اعام شــده 
ــراد تحــت پوشــش،  ــا اف و انطبــاق آن ب
شــدن  عملیاتــی  بــرای  هماهنگــی 
ســاخت بیمارســتان ۸00 تختخوابــی 
گــذاری  کــره جنوبی،وا کشــور  از ســوی 
آموزشــی  کــز  مرا عمومــی  خدمــات 
درمانــی دانشــگاه از طریــق مناقصــه بــا 
حضــور بیــش از ۵2 شــرکت خصوصــی 
ــاش  ــران پرت ــل و مدی ــه عوام کارنام در 

ایــن معاونــت ثبــت شــده اســت.

 معاونت دانشجویی فرهنگی

رئیـــس دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز 
گفـــت: حـــوزه دانشـــجویی فرهنگـــی در 
دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز مطالبات 
کـــه بـــا توســـعه  انباشـــته شـــده ای داشـــت 
رشـــته هـــا و دانشـــکده ها پاســـخ گویی 
کـــرد  بـــه آن عزمـــی جـــدی طلـــب مـــی 
در ایـــن چنـــد ســـال اقدامـــات زیـــادی در 
کـــه نتیجـــه آن  کلیـــد خـــورد  ایـــن زمینـــه 
بـــه ثمـــر نشســـتن برخـــی از ایـــن فعالیـــت 
هـــا و تـــاش هـــا در یـــک ســـال اخیـــر بـــود.
صومـــی افـــزود: ســـاخت خوابـــگاه 2000 
ســـال  یـــک  در  کـــه  دخترانـــه  نفـــری 
توجهـــی  قابـــل  فیزیکـــی  پیشـــرفت 
داشـــت، افتتـــاح پـــروژه بـــزرگ مجتمـــع 
کـــه مجموعـــه  فرهنگـــی، رفاهـــی امیـــد 
ای مشـــتمل اســـت بـــر آشـــپزخانه پخـــت 
و  ســـرویس  ســـلف  ســـالن  صنعتـــی، 
غذاخـــوری مـــدرن و مجهـــز دانشـــجویی 

و یـــک طبقـــه مجـــزا بـــرای اســـتقرا دفاتـــر 
و  دانشـــجویی  نشـــریات  هـــا،  کانـــون 
از جملـــه  هـــای دانشـــجویی  تشـــکل 
دســـتاوردهای ایـــن دانشـــگاه در ســـال 

اخیـــر اســـت. 
کـــرد: بـــه طـــور حتـــم در  وی تصریـــح 
تکریـــم  و  بسترســـازی  ایـــن  نتیجـــه 
کـــه دانشـــگاه  ــز بـــود  دانشـــجویان عزیـ
علـــوم پزشـــکی در مســـابقات علمـــی، 
فرهنگی، هنــــری، اجتماعی، مــذهـبی    
کشـــور رتبــــه های برتـــــــــر  و سیاسی در 
خاطـــر  بـــه  و  کرده انـــــــــــــد  کســـب  را 
داشــــــــــتن ســــــــــالم تریـــــــــــن فضـــای 
دانشـــجویی تقدیـــر شـــدند و موخرتریـــن 
خاطـــر  بـــه  دانشـــگاه  از  تجلیـــل  آن 
دســـتگاه برتـــــــــــر در غنی ســــــازی اوقات 

فراغـــت دانشــــــــــــــجویان بـــــــــود. 
رئیـــس دانشـــگاه علوم پزشـــکی تبریـــز 
گفـــت: مســـئوالن دانشــــــــگاه معتقدنـــد 
مدیـــریــــت  آموزشـــی  کارگاه  بهتریـــن 
ســــازمانی و مـدیریــــت سیاســــی بـــرای 
کـــه ســـکانداران مجموعـــه  دانشـــجویان 

در سال های نه چنــــــدان دور هســــتند؛ 
و  کانون هـــا  و  هـــا  تشـــکل  همیـــن 
کنـــار علـــم و عمـــل  نشـــریات اســـت تـــا در 
مزیـــن بـــه اخـــاق و ایمـــان نهادینـــه 

گردنـــد.  شـــده، 
تـــراز  ارتقـــاء  داد:  ادامــــــــــه  صومـــی 
فرهنگـــی دانشـــگاه بـــه رتبـــه1 و تکـــرار 
کســـب  پیاپـــی،  4 ســـال  بـــرای  آن 
کســـب 24 امتیـــاز در  رتبـــــــه ســـوم بـــا 
ســـی و دومیـــن جشـــنواره ملـــی قـــرآن و 
کشـــور،  عتـــرت دانشـــگاهیان سراســـر 
بیشـــترین  دارنـــده  عنـــوان  کســـب 
رتبـــه در جشـــنواره قـــران و عتـــرت در 
توســـط  درمـــان  و  بهداشـــت  وزارت 
اســـاتید و دانشـــجویان، کســـب عنـــوان 
اقامـــــــه  فعـــال در  و  نمونـــه  دســـتگاه 
در  قهرمانـــی  مقـــام  کســـب  نمـــاز، 
ــهای  ــه ای ورزشـ ــاد منطقـ ــن المپیـ اولیـ
همگانـــی، کســـب مقـــام نائـــب قهرمـــان 
کشـــوری در دومیـــن المپیـــاد قهرمانـــی 
دانشـــجویان،  همگانـــی  ورزشـــهای 
ــاد  ــن المپیـ کســـب مقـــام اول در دومیـ
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ورزش هـــای همگانـــی دانشـــجویان 
پزشـــکی  علـــوم  دانشـــگاه های  پســـر 
کشـــور، دریافـــت لـــوح  در شـــمال غرب 
تقدیـــر درآئیـــن افتتاحیـــه برنامـــه هـــای 
ــان  ــان و نوجوانـ ــت جوانـ ــات فراغـ اوقـ
کســـب عنـــوان  ـــرای چندمیـــن ســـال،  ب
ــر  کشـــوری توســـط دفتـ دفتـــر برگزیـــده 
نهـــاد نماینگـــی مقـــام معظـــم رهبـــری 
لـــوح  دریافـــت  دانشـــگاه ها،  در 
همخوانـــی«  گـــروه  »پرافتخارتریـــن 
توســــــــــط همخــــوانی دانشـــگاه علـــوم 
پزشـــکی تبریـــز در کارنامـــه ایـــن معاونت 

می درخشـــد.
دربــــــررسی  امســــــــــال  افـــــــــزود؛  وی 
پژوهشـــی  و  آمــــــوزشی  مســــــــتندات 
در معـاونت تحقیـقات و فنــاوری وزارت    
بهداشــت،  »بهـزاد یوســــفی«    دانشـجوی 
دانشـــگاه علوم پزشــــــکی تبریـــز بعنـــوان 
کشــــــــــوری  پژوهشـــــــــگر برجســـــــــته 
کارشناســـی انتخـــاب شــــد  در مقطـــع 
دانشــــجویان  درخشـــش  پـــی  در  و 
در  تبریـــز  علوم پزشـــکی  دانشـــگاه 
دانشـــگاهی،  فوتبـــال  مســـابقات 
جمال شادمــــان نیا و سجـــــاد  طزرجـــی 
بـــه  دانشـــگاه  ایـــن  دانشـــجویان  از 
دانشـــجویان  فوتبـــال  ملـــی  تیـــم 
شـــدند. دعـــوت  بهداشـــت  وزارت 
نمایشـــگاه  افتتـــاح  داد؛  ادامـــه  وی 
غ در دانشکده بهداشت،  نقاشی ســـیمر
برگــــــــزاری اولین المپیــــــــــاد ورزشـــــــی 
دانشـــجویان  دانشـــــــــگاهی  درون 
پســــــــــر دانشــــــــگاه علوم پزشــــکی تبریز 
از  ورزشـــکار  از ۹00  بیـــش  حضـــور  بـــا 
11 دانشـــکده و در 12 رشـــته ورزشـــی 

ــوم  ــگاه علـ ــر دانشـ ــجویان دختـ و دانشـ
پزشـــکی تبریـــز در 10 رشـــته ،برگـــزاری 
ــنواره  ــتمین جشـ ــه هشـ ــن اختتامیـ آییـ
بهداشـــت  وزارت  هنـــری  فرهنگـــی 
بـــا نـــام »صنوبـــر« در دانشـــگاه علـــوم 
انتخابـــات  تبریز،برگـــزاری  پزشـــکی 
شـــورای صنفـــی دانشـــجویان دانشـــکده 
جشـــن  برگـــزاری  دانشـــگاه،  و  هـــا 
زوج   100 بـــرای  دانشـــجویی  ازدواج 
دانشـــجوی دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی 
کرســـی آزاد اندیشـــی  تبریـــز، برگـــزاری 
بـــا موضـــوع روابـــط دختـــر و پســـر قبـــل 
از ازدواج،برگـــزاری بیســـت و ششـــمین 
آییـــن تجلیـــل از دانشـــجویان نمونـــه 
دانشـــگاهی دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی 
هیئـــت  اعضـــای  حضـــور  بـــا  تبریـــز 
ــجویان  ــگاه و دانشـ ــن دانشـ ــه ایـ رئیسـ
نمونـــه دانشـــگاهی و همچنیـــن دیگـــر 
دانشـــجویان در تـــاالر لـــک دانشـــکده 
دندانپزشـــکی ،برگـــزاری جشـــن میـــاد 
امـــام جعفـــر صـــادق  پیامبـــر )ص( و 
)ع( در دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز 
دانشجو،پوشـــش  روز  بـــا  همزمـــان 
ســـی ودومین  صوتی _ رســـانه ای 
قـ ــــرآن  و  عتـــرت  ملـــی  جشـــنواره 
ــجویان  ــط دانشـ ــگاهیان توسـ دانشــــــــ
کمیتـــه دانشـــجویی مفـــدا  فعـــال در 
تبریـــز، برگـــزاری عـــزاداری اباعبـــداهلل 
کثـــر آنهـــا اعضـــای  کـــه در ا الحســـین )ع( 
حضـــور  دانشـــگاه  رئیســـه  هیـــات 
دلشـــتند، برگـــزاری اردوهـــای جهـــادی، 
کارگاه »صیانـــت ازحقـــــــــوق  برگـــزاری 
کارمنـــدان  شـــــــــهروندی« بـــا حضـــور 
فرهنگـــی  و  دانشـــجویی  معاونـــت 

در  تبریـــز  پزشـــکی  علـــوم  دانشـــگاه 
دندانپزشـــکی،   دانشـــکده  لـــک  تـــاالر 
نقـــش   « سیاســـی  مناظـــره  برگـــزاری 
ایـــران در معـــادالت بیـــن المللـــی »بـــا 
اســـتاد  کام  زیبـــا  صـــادق  حضـــور 
دانشـــگاه  سیاســـی  علـــوم  تمـــام 
تهـــران و محمدحســـن قدیـــری ابیانـــه 
و  مکزیـــک  در  ایـــران  ســـابق  ســـفیر 
کرســـی  ســـتاد  همـــت  بـــه  اســـترالیا، 
ـــزاری همایـــش  هـــای آزاد اندیشـــی، برگ
بزرگداشـــت روز دانشـــجو هشـــتم آذر بـــا 
حضـــور عـــزت اهلل ضرغامـــی، رئیـــس 
همـــت  بـــه  ســـیما،  و  صـــدا  ســـابق 
اطـــاع  ارائـــه   دانشـــجویی،  بســـیج 
گاهـــی رســـانی،  رســـانی ایـــدز خدمـــات آ
مشـــاوره، غربالگـــری و تســـت دربـــاره 
ایـــن بیمـــاری بـــه وســـیله همتایـــاران 
ســـامت روان دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی 
تبریـــز و همراهـــی معاونـــت بهداشـــتی، 
ـــه  معاونـــت اجتماعـــی دانشـــگاه و خیری
نیکـــوکاری تبریـــز در محـــل مجتمـــع 
عمـــوم  بـــه  تبریـــز  اطلـــس  تجـــاری 
پزشـــکی  علـــوم  دانشـــگاه  )رئیـــس 
تبریـــز عنـــوان دار »همتایـــار افتخـــاری 
کارهـــای  ـــه  ســـامت روان« شـــد( از جمل
افتخارآمیز دانشـــجویان دانشـــگاه علوم 
پزشـــکی تبریـــز در یکســـال گذشـــته بـــود 
ـــان  ـــدار هیـــات رئیســـه دانشـــگاه در آب دی
ــتاندار جدیـــد اســـتان  ــا اسـ ــاه 13۹۶ بـ مـ
آذربایجـــان شـــرقی جنـــاب آقـــای دکتـــر 
گزارشـــی از رونـــد  مجیـــد خدابخـــش و 
کارهـــای انجـــام یافتـــه ارایـــه نمودنـــد کـــه 

موجبـــات تاییـــد و تشـــکر ایشـــان شـــد.
در بهمـــن مـــاه 13۹۶ اعضـــای محتـــرم 

کان شـــهر تبریـــز و  شـــورای اســـامی 
شـــهردار محتـــرم تبریـــز  بـــا حضـــور در 
ازعملکـــرد  پزشـــکی  علـــوم  دانشـــگاه 
دانشـــگاه در حـــوزه هـــای بهداشـــتی، 
و  پژوهشـــی  آموزشـــی،  درمانـــی، 
دانشـــجویی  حـــوزه  و  تحقیقاتـــی 
فرهنگـــی و اجتماعـــی اطـــاع یافتنـــد و در 
ایـــن جلســـه صمیمـــی اعضـــای شـــورای 
کانشـــر تبریـــز  شـــهر تبریـــز و شـــهردار 
ضمـــن ابـــراز خرســـندی از اقدامـــات همـــه 
جانبـــه دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز 
درمانـــی،  بهداشـــتی،  حوزه هـــای  در 
تحقیقاتـــی،  پژوهشـــی،  آموزشـــی، 
دانشـــجویی فرهنگـــی و اجتماعـــی از 
ـــکر  ـــکی تش ـــوم پزش ـــگاه عل ـــس دانش رئی

نمودنـــد.
اخـــاق  درس  جلســـات  برگـــزاری   
حجـــت الســـام والمســـلمین آل هاشـــم 
مجتمـــع  در  اســـتانی  مدیـــران  ویـــژه 
ــد  ــی امیـ ــی رفاهـ ــیس فرهنگـ ــازه تاسـ تـ
در دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز و 
حضـــور در یادمـــان شـــهدای دانشـــگاه و 
ادای احتـــرام بـــه مقـــام شـــامخ شـــهیدان 
امـــام  تاکیـــد  و  گمنـــام  شـــهدای  و 
بـــودن  بـــر ســـتودنی  جمعـــه محتـــرم 
فعالیت هـــای مقابلـــه بـــا آســـیب های 
ــکی  ــوم پزشـ ــگاه علـ ــی در دانشـ فرهنگـ
کـــه ایـــن تأثیـــرات و اســـتعانت از  تبریـــز 
حضـــرت حـــق توشـــه راهـــی بـــرای ادامـــه 
تعالـــی  مســـیر  در  پرشـــتاب تر  تـــاش  
فرهنگـــی دانشـــگاه در ســـال های آتـــی 

خواهـــد شـــد، انشـــااهلل.
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انا � وانا الیه راجعون

ــام تســلیت رئیــس دانشــگاه  پی
ــز بمناســبت  ــوم پزشــکی تبری عل
ــاری ــاس جب ــر عب درگذشــت دکت

از  گلـــی  اجـــل  دســـت  بـــار  دگـــر  تاســـف  کمـــال  بـــا 
بوســـتان دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز را پرپـــر 
نمـــود ،  جنـــاب آقـــای دکتـــر عبـــاس جبـــاری همـــکار 
ـــار  ـــه دی ـــی ادعـــا وخـــوش فکـــر مـــا نابهنـــگام ب جـــوان ب
کنـــار بعـــد عاطفـــی از دســـت دادن  باقـــی شـــتافت در 
دوســـتان خـــوب،  بی بهـــره شـــدن جامعـــه از خدمـــات 
کـــه مـــی توانســـت در زدودن  پزشـــک متخصصـــی 
آالم بیمـــاران نیازمنـــد پیونـــد نقـــش ارزشـــمندی 
ایفـــاء نمایـــد غمـــی جانـــگاه را بـــر وجـــود خانـــواده ، 
دوســـتاران وخادمـــان ســـالمت وارد نمود.اینجانب از 
صمیـــم قلـــب ایـــن درد ع�یـــم را بـــه خانـــواده محتـــرم 
مخصوصـــا همســـر وفرزنـــدان خردســـال ایشـــان 
از  و  نمـــوده  عـــرض  تســـلیت  داغـــدار  وهمـــکاران 
خـــدای بـــزرگ رحمـــت واســـعه را بـــه پـــاس تالشـــهای 
ـــم. ـــرده اســـتدعا مـــی نمای ک ـــز ســـفر  ـــه آن عزی صادقان

دکتر محمد حسین صومی / رئیس دانشگاه

35   شماره پانزدهم - بهمن ماه 1396   ماهنامه ندای سالمت



وزیر بهداشت در نشست با اعضای جدید کمیته فنی تجهیزات پزشکی:

ضرورت استفاده از فرصت پسابرجام برای استفاده از تجهیزات 
پزشکی با کیفیت و قیمت مناسب 

وزیر بهداشت در مراسم بزرگداشت روز پرستار:

مقاومت، صبر و متانت بخشی از حرفه پرستاری است

رئیس سازمان نظام پزشكی كشور در مراسم بزرگداشت روز پرستار: 

بدون حضور پرستاران، حرفه پزشكی هم معنی ندارد 

 رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت:

موردی از ابتال یا فوت به علت آنفلوآنزای پرندگان در انسان در 
کشور مشاهده نشده است

قائم مقام وزیر بهداشت:

طرح تحول سالمت، اقدام شایسته دولت برای حفظ سالمت 
مردم است

مشاور وزیر بهداشت تاکید کرد:

مهم ترین علت کبد چرب، بی تحرکی است

معاون درمان وزارت بهداشت مطرح کرد:

ضرورت توسعه تجهیزات بیمارستانی و درمانی همزمان با 
توسعه زیرساختها

مدیرعامل کانون هموفیلی ایران:

مصوبه کمیسیون تلفیق، مشکل بیماران خاص را حل نمی کند

سخنگوی وزارت بهداشت در نشست خبری: 

تالش برای پرداخت معوقات 6 ماهه اول امسال کارکنان و 
پرسنل بیمارستانی تا دو ماه آینده

مشاور وزیر و مدیر کل دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت:

پرستار هر روزش معامله با خداست

وزیر بهداشت در حاشیه نشست مشترک با اعضای اتاق بازرگانی ایران:

نمایندگان مجلس به تصمیماتی که به آموزش عالی آسیب وارد 
می کند توجه داشته باشند

نامه وزیر بهداشت به رییس مجلس:

مصوبات سه گانه کمیسیون تلفیق، باعث جلوگیری از جذب 
نخبگان در دانشگاه های علوم پزشکی در آینده خواهد شد

وزیر بهداشت در نشست اعضای جدید کمیسیون قیمت گذاری تجهیزات 
پزشکی:

دستورالعمل نحوه قیمت گذاری تجهیزات پزشکی مشخص و 
مصوب شود 

رئیس سازمان غذا و دارو عنوان کرد:

فعالیت 130 شرکت تولیدکننده دارو در کشور/ داروهای داخلی با 
کیفیت مناسبی تولید می شود 

بر اساس بخشنامه دفتر نظارت و اعتبار بخشی امور درمان وزارت بهداشت؛

استفاده غیر متعارف از تلفن همراه و ورود به شبکه های اجتماعی 
در شیفت فعال و موظف کاری در مراکز درمانی ممنوع شد 

وزیر بهداشت در مراسم بهره برداری از ساختمان جدید مرکز اورژانس تهران:

موتورالنس های اورژانس تهران تا کنون بیش از 100هزار 
ماموریت انجام داده اند / نباید تفاوتی بین تکنیسین های 

اورژانس و پرستاران وجود داشته باشد

مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت:

سرطان اولین عامل مرگ در دهه های آینده خواهد بود/ قابل 
پیشگیری بودن سرطان با بهبود تغذیه

معاون وزیر بهداشت در نشست قطب4 معاونت های غذا و دارو کشور:

نشانگرهای رنگی بر بیش از 80 درصد صنایع غذایی نصب شده 
است

مدیرگروه عوامل خطر بیماری های غیرواگیر وزارت بهداشت:

تبلیغات نقش محوری در کاهش یا افزایش عوامل خطر موثر بر 
سالمت دارد

معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو:

مدیریت هزینه ها در حوزه دارو باید به صورت مرتب گزارش 
داده شود

معاون بهداشت وزارت بهداشت:

اطالعات سالمت 67 میلیون ایرانی در سامانه سیب ثبت شده 
است 

وزیر بهداشت در حاشیه همایش ملی مبارزه با سرطان:

حداقل 50 درصد سرطان ها، قابل پیشگیری هستند

معاون تحقیقات و  فناوری وزارت بهداشت در همایش ملی مبارزه با سرطان:

فعالیت 34 مرکز تحقیقاتی سرطان در کشور
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وزیر بهداشت در همایش ملی مبارزه با سرطان: 

در ایران، سونامی شیوع سرطان نداریم 

مدیرعامل سازمان انتقال خون در برنامه نبض شبکه خبر :

ورود به عصر جدید اهدا /جوانها برای اهدای پالکت و پالسما 
اقدام کنند 

در همایش ملی مبارزه با سرطان انجام شد؛

رونمایی از 11 سند ملی در حوزه سرطان

مشاور وزیر و مدیر کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت خبر داد:

نصب برچسب اصالت کاال بر روی پنج دسته از تجهیزات و 
ملزومات پزشکی

مشاور وزیربهداشت در امور زنان خبر داد: 

امضای تفاهم نامه مشترك بین وزارت بهداشت و معاونت امور 
زنان و خانواده ریاست جمهوری برای ارتقای سالمت زنان 

وزیر بهداشت در حاشیه نشست مشترک با رییس بنیاد شهید:

توانبخشی از مهمترین حلقه های درمان است

با حضور معاون وزیر بهداشت و رییس سازمان غذا و دارو؛

از فرآورده دارویی قرص سیترات پتاسیم رونمایی شد/ این 
فرآورده دارویی، یکی از درمان های اصلی جلوگیری از ایجاد 

سنگ های کلیوی است

مدیرکل دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت: 

ممنوعیت استفاده نامتعارف از تلفن همراه در بیمارستان، یک 
استاندارد بین المللی پذیرفته شده است

دبیرکل دپارتمان رفاه، سالمت عمومی و خانواده وزارت بهداشت بلژیک:

برای گسترش همکاریهای بلژیک با ایران، در  تجهیزات پزشکی 
تالش می کنیم

رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت:

در حال حاضر هیچ نوع بیماری، مناطق زلزله زده را تهدید نمی 
کند

سخنگوی سازمان غذا و دارو:

فروش دارو در فضای مجازی ممنوع و جرم است 

مشاور وزیر بهداشت و مدیرکل تجهیزات پزشکی در نشست هم اندیشی با 
شرکت های کنترل کیفی تجهیزات پزشکی:

32 شرکت کنترل کیفی در حوزه تجهیزات پزشکی فعالیت می کنند

وزیر بهداشت در جلسه شورای معاونین سازمان انتقال خون:

خدمات سازمان انتقال خون ارزشمند است

مدیرکل دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت خبر داد:

تصویب دو حکم در راستای توسعه طب سنتی ایرانی در برنامه 
ششم توسعه

معاون بهداشت وزارت بهداشت:

تکمیل پرونده الکترونیک سالمت، یکی از مهمترین برنامه های 
وزارت بهداشت است

سخنگوی وزارت بهداشت:

پوشش واكسیناسیون در كشور به بیش از ٩٨ درصد افزایش 
یافته است

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت اعالم کرد:

حمایت از انجام 56 طرح تحقیقاتی فرا دانشگاهی و ملی

معاون بهداشت وزارت بهداشت خبر داد:

تجهیز 3100 مرکز بهداشتی کشور به یونیت دندانپزشکی

قائم مقام معاون بهداشت و رییس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت:

پرونده الکترونیک سالمت باید یکپارچه باشد و برای مردم 
پرونده های متعددی تشکیل نشود

معاون درمان وزارت بهداشت تاکید کرد:

موظف به ارائه خدمات دندانپزشکی به کودکان زیر 14 سال و 
زنان باردار هستیم

معاون اجتماعی وزارت بهداشت در نشست خبری به مناسبت دهه فجر:

کمک 1500 میلیارد تومانی خیرین به حوزه سالمت در سال 
گذشته

وزیر بهداشت در نوزدهمین جشنواره ابن سینا:

جمهوری اسالمی چیزی جز حاکمیت اخالق نیست

دبیرکل دپارتمان رفاه و سالمت وزارت بهداشت بلژیک:

آماده همکاری با ایران در حوزه ساخت بیمارستان هستیم

قائم مقام وزیر بهداشت در نشست با هیات بلژیکی:

ایران در رتبه دوم دستیابی به اهداف توسعه پایدار قرار دارد 

سرپرست مرکز تحقیقات و مطالعات منابع انسانی سالمت وزارت بهداشت:

تحقیقات کاربردی، تدوین سیاست های اثربخش را تضمین می کند
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معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت اعالم کرد:

تامین 80 دستگاه کلینیک سیار دندانپزشکی و تحویل و توزیع 
در مناطق محروم کشور

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت در نوزدهمین جشنواره ابن سینا:

ارتقا رتبه جهانی ایران در توسعه پایدار

 رئیس دفتر آمار و فناوری اطالعات وزارت بهداشت خبر داد:

استقرارسامانه پرونده الکترونیکی سالمت ایرانیان )سپاس( 

رییس سازمان غذا و دارو در دیدار با معاون داروی وزیر بهداشت سوریه :

آماده انتقال تجارب موفق دارویی ایران به سوریه هستیم

معاون برنامه ریزی راهبردی وزارت بهداشت در نشست خبری  دهه فجر:

مستمندان بیشتر از متموالن از طرح تحول سالمت بهره مند 
شده اند

مدیر کل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت در همایش "بهبود تغذیه 
جامعه با مشارکت زنان روستایی و عشایر" عنوان کرد:

کاهش 40درصدی کمبود آهن در دختران، با برنامه آهن یاری 

معاون درمان وزیر بهداشت در نشست رابطین مددکاری اجتماعی دانشگاه  های 
علوم پزشکی سراسر کشور:

بیایید همه با هم مددکاری اجتماعی را احیا کنیم

با دستور وزیر بهداشت در شورای گسترش وزارت بهداشت مصوب شد:

تاسیس مرکز تحقیقات تجهیزات و ملزومات پزشکی

معاون اجتماعی وزیر بهداشت در نشست رابطان مددکاری اجتماعی 
دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور:

ضرورت استفاده از ظرفیت مددکاران در مشارکت های اجتماعی 

معاون آموزشی وزارت بهداشت :

تعداد دانشگاه های علوم پزشکی و زیرساخت های آموزش 
علوم پزشکی بعد از انقالب 7 تا 10 برابر شده است

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت :

طرح تحول سالمت انقالبی عظیم درحوزه سالمت است كه باید 
ادامه یابد

مشاور وزیر و مدیرکل تجهیزات پزشکی در نشست مشترک با هیات تجهیزات 
پزشکی کشور عمان خبر داد :

گسترش همکاریهای ایران و عمان در حوزه تجهیزات پزشکی

با تصویب شورای عالی ارزشیابی مدارک دانش آموختگان خارج از کشور؛

دانشگاههای خارجی مورد تایید وزارت بهداشت در سال 
تحصیلی جدید میالدی اعالم شد

رییس سازمان غذا و دارو در نشست خبری به مناسبت دهه فجر مطرح کرد:

تولید بیش از 96 درصدی داروها در داخل کشور

وزیر بهداشت در راهپیمایی 22 بهمن:

مردم بعد از 39 سال با شور و تعصب مسیر انقالب اسالمی را 
گم نکرده اند

 وزیر بهداشت در جشن سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ایران: 

انقالبی واقعی، گره از کار مردم باز می کند

مدیرکل دفتر سالمت جمعیت، خانواده و مدارس خبر داد:

بهبود متوسط امید به زندگی در ایران نسبت به متوسط جهانی

معاون بهداشت وزارت بهداشت: 

1200 دندانپزشک در سطح روستا و 1100 دندانپزشک در سطح 
شهر مشغول ارائه خدمات دولتی هستند

 مدیرکل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت :

باید در حوزه تولید و ارتقای کیفیت تجهیزات پزشکی تالش 
کنیم/ حدود 1000 شرکت تولید کننده تجهیزات پزشکی، در کشور 

فعالیت می کنند

سرپرست سازمان اورژانس کشور اعالم کرد: 

تمهیدات اورژانس کشور برای پوشش امدادی راهپیمایی بزرگ 
22 بهمن در سراسر کشور

قائم مقام وزیر بهداشت:

گفتگو، مفاهمه و مراجع قانونی بهترین راه حل مشکالت است

نماینده تام االختیار وزیر بهداشت در مناطق زلزله زده: 

اقدامات بهداشتی و درمانی در مناطق زلزله زده مطلوب است

رئیس مرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات علمی وزارت بهداشت:

جمعیت جوان هیات علمی، مسیر توسعه علمی کشور را هموار 
می کند

معاون درمان وزارت بهداشت: 

حمایت از حقوق بیماران، خط قرمز وزارت بهداشت است
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رییس اداره پیشگیری از سرطان وزارت بهداشت:

بروز سرطان در ایران کمتر از متوسط جهانی است

رییس مرکز حراست وزارت بهداشت:

هرگونه تجمع بدون مجوز، مقابل وزارت بهداشت غیرقانونی 
است

مدیرکل دفتر سالمت جمعیت،خانواده و مدارس وزارت بهداشت اعالم کرد؛

اسامی روزهای هفته ملی سالمت مردان ایران / شعار هفته 
ملی سالمت مردان "ورزش؛ کلید طالیی سالمت مردان"

نماینده سازمان همکاری های بین المللی ژاپن:

همکاری های دو جانبه ایران و ژاپن در حوزه سالمت تقویت 
می شود

رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت:

بیماری آنفلوآنزای فصلی روبه کاهش است/ مردم اقدامات 
پیشگیرانه را رعایت کنند

قائم مقام وزیر بهداشت در امور بین الملل خبر داد: 

سفر وزیر بهداشت موریتانی به ایران/ آشنایى با نظام سالمت و 
بهره بردارى از تجارب و فناوری هاى سالمت در ایران

رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت :

آنفلوآنزای پرندگان ابتالی انسانی در ایران نداشته است 

معاون آموزشی وزارت بهداشت:

برنامه جامع آموزش در حوزه سالمت باید جدی گرفته شود/ 
300 پروژه آموزشی در دست اقدام داریم

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت خبر داد:

پیگیر دریافت تخصیص های صادره و تخصیص های بهمن و 
اسفند امسال هستیم

قائم مقام وزیر بهداشت در امور بین الملل خبر داد؛

همکاریهای ایران و قزاقستان در حوزه سالمت گسترش می یابد 

مدیركل دفترنظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت: 

ابالغ دو بخشنامه نظارتی از سوی دفتر نظارت و اعتباربخشی 
معاونت درمان وزارت بهداشت در هفته آینده

با حضور معاون بهداشت وزارت بهداشت؛

نشست تکنیکی غنی سازی مواد غذایی برای پیشگیری و کنترل 
کمبود ویتامین "دی "برگزار شد

با اعالم سازمان بهداشت جهانی؛

وزیر بهداشت جمهوری اسالمی ایران به عنوان کمیسیونر کنترل 
و پیشگیری از بیماری های غیرواگیر سازمان جهانی بهداشت 

انتخاب شد

معاون بهداشت وزارت بهداشت :

گروه گسترش شبکه در دانشگاه های علوم پزشکی مغز متفکر 
معاونت بهداشت است 

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری:

گیاهان دارویی ثروت پایان ناپذیر است

رييس اداره پيشگيري از سرطان وزارت بهداشت: 

با توسعه فاز دو ثبت سرطان، جزو كشورهاي با استاندارد 
مطلوب در حوزه ثبت سرطان خواهيم بود 

معاون پرستاری وزارت بهداشت عنوان کرد:

حرکت رو به رشد دنیا به سمت سالمندی 

با حمایت دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت؛

نخستین پویش ملی گیاهان دارویی و طب ایرانی برگزار می شود

با حمایت دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت؛

نخستین نمایشگاه بین المللی طب سنتی و جایگزین و داروهای 
گیاهی، برگزار می شود 

وزیر بهداشت: 

به ایجاد فضای گفتگو و تعامل کمک کنیم/ سیاسیون و تریبونها 
مراقب سالمت روان مردم باشند  

مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ایران تاکید کرد:

تنها راه برون رفت از بحران بیمه سالمت، پرداخت بدهی های 
گذشته و مدیریت هزینه هاست 

معاون وزیر دادگستری و رییس سازمان تعزیرات حکومتی:

موضوع سالمت یکی از مهم ترین محورهای اجتماعی در 
سیاستگذاریهای همه دولت ها است  

وزارت بهداشت در هشتمین دوره جایزه ملی مدیریت مالی 
موفق به دریافت تندیس بلورین شد 

سخنگوی وزارت بهداشت در نشست خبري هفتگی: 

هدفگیری برنامه ششم توسعه، کاهش پرداختی از جیب مردم 
در حوزه سالمت به، 25 درصد است
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 نمایشگاه کاریکاتور با محوریت چاقی و عوامل خطر مرتبط 

کاریکاتـــور  کشـــد نمایشـــگاه  کنتـــرل اضافـــه وزن و چاقـــی تحـــت عنـــوان چاقـــی مـــی  کمپیـــن پیشـــگیری و  در راســـتای برگـــزاری 
ـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه  گ ـــه  ـــد. ب گردی ـــزار  ـــز بهداشـــت اســـتان برگ ـــا محوریـــت چاقـــی و عوامـــل خطـــر مرتبـــط در مرک ب
کشـــور در قالـــب مســـابقه ای توســـط مرکـــز  کاریکاتوریســـت هایـــی از ســـطح  کـــه در ســـال ۹۵ بـــا مشـــارکت  ایـــن نمایشـــگاه 
ع  کشـــد« و تناســـب موضـــو کمپیـــن« چاقـــی مـــی  کنـــون نیـــز در راســـتای برگـــزاری  بهداشـــت اســـتان برگـــزار شـــده بـــود، هـــم ا
ـــی و  ـــر چاق ـــل خط ـــی، عوام ـــوارض چاق ـــا ع ـــدگان ب ـــتر بازدیدکنن ـــه بیش ـــنایی هرچ ـــدف آش ـــا ه ـــددا ب ـــن،  مج کمپی ـــا  ـــابقه ب مس

ـــد.  گردی ـــزار  ـــتان برگ ـــت اس ـــز بهداش ـــی در مرک ـــرل چاق کنت ـــگیری و  ـــای پیش راهه

)WSP( کارگاه ایمنی آب شرب تبریز

کارگاه ایمنـــی آب شـــرب تبریـــز بـــا هـــدف 
آب  ایمنـــی  و  بهداشـــت  ســـطح  ارتقـــای 
نماینـــدگان  شـــرکت  بـــا  تبریـــز  اشـــامیدنی 
شـــرکت آب و فاضـــاب شـــهری و روســـتایی 
شهرســـتان های تبریــــز، هشـــترود، مراغـــه، 
مســـئول  کارشناســـان  و  آذرشـــهر  و  اهـــر 
بهداشـــت محیـــط شـــبکه های بهداشـــت 
و درمـــان شهرســـتانهای مذکـــور در ســـالن 
اجتماعـــات مرکـــز بهداشـــت اســـتان برگـــزار 
عمومـــی  روابــــــــط  به گــــــــــزارش  گردیـــد. 
آهنگـــری  بهـــــــــروز  مهنـــدس  دانشـــگاه، 
مهندســـی  کارشناســـــــــان  گـــروه  رئیـــــــس 
ــتان  ــت اسـ ــز بهداشـ ــط مرکـ ــت محیـ بهداشـ

ضمـــن عـــرض خیـــر مقـــدم بـــه مدعویـــن در 
ـــز  ـــز تبری ـــه آبری ـــن حوض گرفت ـــرار  ـــوص ق خص
شهرســـتانهای  جغرافیایـــی  محـــدوده  در 
فـــوق، لـــزوم اهمیـــت دادن بـــه ســـامت و 
ـــدند. ـــتار ش ـــز را خواس ـــرب تبری ـــی آب ش ایمن

و  نماینـــده شـــرکت آب  آرمانفـــر  مهنـــدس 
فاضـــاب اســـتان نیـــز ضمـــن تبییـــن اهـــداف 
ح ایمنـــی آب شـــرب  کارگاه، دورنمـــای طـــر
تبریـــز را ترســـیم نمـــوده و اقدامـــات حفاظتـــی 
ـــی آب  ـــه WSP  )ایمن ـــه در برنام ـــام یافت انج
صـــورت  پیشـــرفت های  و   تبریـــز(  شـــرب 
ــه را  ــی برنامـ ــای مطالعاتـ ــه در زمینه هـ گرفتـ

بیـــان داشـــتند.

صدور مجوز پذیرش دستیار دوره فلوشیپ بیهوشی قلب به مرکز قلب شهید مدنی تبریز

گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه، دکتـــر ســـهراب نگارگـــر اســـتاد و رئیـــس بخـــش بیهوشـــی و مراقبـــت هـــای ویـــژه ایـــن مرکـــز بـــا اعـــام خبـــر صـــدور مجـــوز پذیـــرش  بـــه 
کشـــور بـــه دنبـــال  گفـــت: ایـــن مجـــوز از طریـــق دبیرخانـــه شـــورای آمـــوزش پزشـــکی و تخصصـــی وزارت بهداشـــت و درمـــان  دســـتیار دوره فلوشـــیپ بیهوشـــی قلـــب 
گردیـــده اســـت.  وی  بازدیـــد مورخـــه روز پنجـــم دهمیـــن مـــاه  13۹۶ هیئـــت ارزشـــیابی از بخـــش بیهوشـــی و مراقبـــت هـــای ویـــژه مرکـــز قلـــب شـــهید مدنـــی تبریـــز صـــادر 
ع اعمـــال جراحـــی در مرکـــز شـــهید مدنـــی ، تعـــداد تخت هـــای آی ســـی یو و اتاق هـــای عمـــل و همچنیـــن دارا بـــودن  توانمنـــدی اعضـــای هیئـــت علمـــی ، تنـــو

کامـــل را از جملـــه نقـــاط قـــوت لحـــاظ شـــده بـــرای صـــدور ایـــن مجـــوز برشـــمرد. بخش هـــای جانبـــی بـــا تجهیـــزات 

تشکیل موسسه خیریه در مرکز قلب 
شهید مدنی تبریز با هدف حمایت از 

بیماران نیازمند 

عمومـــی  روابـــط  گـــزارش  بـــه 
وزارت  ابـــاغ  پیـــرو  دانشـــگاه، 
کشـــور بـــه  بهداشـــت و درمـــان 
کـــز درمانـــی مبنـــی بر تشـــکیل  مرا
کـــز  موسســـه خیریـــه در داخـــل مرا
حمایـــت  هـــدف  بـــا  درمانـــی 
تامیـــن  و  نیازمنـــد  بیمـــاران  از 
تجهیـــزات بـــا جـــذب مشـــارکت 
هـــای مردمـــی و خیریـــن، دفتـــر 
شـــهید  قلـــب  مرکـــز  مدیریـــت 
بـــا  ای  جلســـه  تبریـــز  مدنـــی 
حضـــور دکتـــر مســـعود پزشـــکیان 
نایـــب رئیـــس مجلـــس شـــورای 
اســـامی و جـــراح قلـــب و عـــروق، 
دکترمحمدعلـــی فیـــروزی مدیـــر 

مرکـــز، دکتـــر ناصـــر اصـــان آبـــادی 
قلـــب،  داخلـــی  گـــروه  مدیـــر 
مهنـــدس برزگـــر رئیـــس هیـــت 
کشـــور،  ســـازان  انبـــوه  مدیـــره 
اعضـــای  از  زیـــدی  مهنـــدس 
اتـــاق بازرگانـــی اســـتان و اردشـــیر 
بهـــروزی رابـــط خیریـــن مرکـــز 

کـــرد.  برگـــزار 
نامـــه  ایـــن جلســـه اســـاس  در 
موسســـه خیریـــه اباغـــی وزارت 
بهداشـــت بررســـی و مقـــرر شـــد در 
ـــت  ـــه ای جه ـــت جلس گام نخس
بـــا  موســـس  هیئـــت  تشـــکیل 
حضورخیریـــن اســـتان در بهمـــن 

ــردد. گـ ــزار  ــاه برگـ مـ
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