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پــروژۀ بیمارســتان راشــد 
زاوه در حــال حاضــر بــا 
98 درصد پیشــرفت 
فیزیکــی در آســتانۀ 
بهــره بــرداری قــرار 
گرفته است. پروژهایی 
 کــه بهــره بــرداری از آن 
می تواند گام بلندی در مسیر 

توسعۀ خدمات سالمت در منطقه باشد.

   نیازی که ریشه در تاریخ دارد
نام زاوه در تاریخ خراســان بزرگ ریشه ای دیرینه 
دارد. منطقــه ای بــزرگ در مرکــز خراســان کــه 
جلگه زاوه نام داشــت امــروز به چند شهرســتان 
تفکیک شده است که شهرســتان زاوه نیز یکی از 
آنهاست. این شهرســتان تا آبانماه ۱۳۸۷، یکی 
از بخشــهای شهرســتان تربت حیدریه بود که در 
این تاریخ به شهرســتان ارتقا یافت. پس از ارتقاء 
به شهرســتان، خواســته های مردم ایــن منطقه 
نیز رنگ وبــوی دیگری گرفت. یکــی از مهمترین 

مطالبات مردم شریف زاوه، بهبود خدمات درمانی 
بود. سال ۱۳92 شبکه بهداشت و درمان زاوه نیز 
به مجموعۀ دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه 
دانشگاه اضافه شد. از همان ابتدای پیوستن زاوه 
به مجموعۀ دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، 
راه اندازی بیمارستان در این منطقه به عنوان یکی 
از اولویت های اصلی حوزۀ بهداشت و درمان زاوه 
مطرح شد. سرانجام با مشارکت خیرین سالمت 
)تامین زمین جهت ساخت بیمارستان در فضایی 
به مســاحت 2 هکتار( و در حضور اســتاندار وقت 
خراســان رضوی، کلنگ احداث بیمارستان ۳2 
تختخوابــی راشــد زاوه در روزهــای پایانی ســال 

۱۳94 به زمین زده شد.

  همتی جهادی برای خدمتی ماندگار
     باتوجه به وســعت زیاد ســطح زیرکشت زعفران 
در این منطقه، تراکم جمعیتی در روستاهای این 
شهرستان باال بوده و همین موضوع نیاز به داشتن 
امکانات درمانی پیشــرفته را بیش ازپیش نمایان 
میساخت. در نخستین روزهای ســال ۱۳95 با 

تخصیــص اعتبــارات الزم، عملیات ســاختمانی 
پروژۀ بزرگ بیمارســتان راشــد زاوه آغاز شد. در 
کمتر از 5 سال، پروژه بیش از ۸5 درصد پیشرفت 
کرد و آرزوی دیرینۀ مردم دیار زاوه رنگ حقیقت به 
خود گرفت. در کنار بهره برداری از چندین مرکز 
خدمات جامع سالمت شهری و روستایی در این 
منطقه و توسعۀ خدمات بهداشــتی، داشتن یک 
بیمارستان نیز ضروری به نظر می رسید و حاال این 
خواستۀ مردم منطقه در آستانۀ تحقق قرار گرفته 
اســت.معاون توســعه مدیریت و منابع دانشــگاه 
علوم پزشــکی تربــت حیدریه در گفــت وگویی به 
تشریح روند ســاخت این بیمارســتان پرداخت و 
گفت: عملیات ساختمانی پروژۀ بیمارستان ۳2 
تختوابی راشد زاوه با مساحت 4۱00 مترمربع از 

بهار سال ۱۳95 آغاز شد.
دکتر علیرضا کامل افــزود: تاکنون بیش از 600 
میلیارد ریــال در ایــن پروژه هزینه شــده اســت و 
شاهد پیشرفتی بالغ بر 9۸ درصد هستیم که بهره 
برداری از این بیمارســتان در آینده ای نزدیک را 

نوید می دهد.

  بیمارستان راشد؛ نقطۀ عطف 
در حوزۀ سالمت زاوه

    مدیر شبکه بهداشــت و درمان شهرستان زاوه 
نیز بهره برداری از بیمارســتان راشــد را تحقق 
یــک آرزوی بزرگ بــرای مــردم منطقــه نامید و 
اظهار داشت: مردم شریف منطقۀ زاوه سال ها 
برای داشتن امکانات درمانی چشم انتظار بوده 
اند و امروز که بیمارســتان راشد در آستانۀ بهره 
برداری قرار گرفتــه امیدواریم رضایت مردمان 

این خطه را به دنبال داشته باشد.
دکتر سجاد رحیمی ضمن قدردانی از همراهی 
مســئوالن شهرســتان و منطقــه در پیشــرفت 
ایــن پــروژه بیان داشــت: بیمارســتان راشــد با 
همتــی جهــادی و همدلــی روی ریل پیشــرفت 
قرار گرفــت و قطعًا خدمــات آن موجب توســعۀ 
خدمات ســالمت در منطقه خواهد بود. اکنون 
نیز با مساعدت وزارت بهداشت و پیگیری های 
مجدانۀ مسئوالن شهرســتان و دانشگاه، تامین 
تجهیزات پزشــکی و نیــروی انســانی این مرکز 
در دســتور کار قرار گرفته تا زمــان افتتاح پروژه 

نزدیکتر شود.
وی ابــراز امیــدواری کرد بهــره بــرداری از این 
مرکز درمانی در کنار ســاختمان تازه تاســیس 
مرکز خدمات جامع سالمت شبانه روزی شهری 
و روســتایی دولت آباد که در زمینی به مساحت 
۱500 مترمربع و اعتباری بالغ بر ۷۸ میلیارد 
ریال ســاخته و مورد بهــره برداری قــرار گرفته 
اســت، بتواند بخشــی از نیــاز مــردم منطقه در 
مراجعه به ســایر شهرســتان ها جهــت دریافت 
خدمــات بهداشــتی درمانــی را مرتفــع نماید و 
نقطــۀ عطفی بــرای حوزۀ ســالمت شهرســتان 

زاوه باشد.

  شمارش معکوس برای افتتاح
   نگاهی به آنچه گفته شــد نشــان میدهد که سال 
۱40۱ بــرای ســالمت منطقــۀ زاوه تــا همیشــه 
مانــدگار خواهــد بــود. در آینــده ای نزدیــک، 
بیمارســتان راشــد به بهره برداری خواهد رسید 
تــا خدمــات درمانــی به مــردم ایــن منطقــه ارائه 
شود. بیمارستان راشــد زاوه اگرچه در ظاهر یک 
بیمارستان است اما سیر در تاریخ منطقه و نگاهی 
به خواســته های مردمان شــریف این دیار نشان 
میدهد که این مرکز درمانی می تواند منشا اثرات 

مهمی در حوزۀ سالمت زاوه باشد.

 بیمارستان راشد زاوه در آستانۀ بهره برداری قرار گرفت؛

شمارش معکوس برای خدمتی ماندگار

 ارتقاء شاخص های سالمت
 از محورهای اساسی توسعه است

مــردم  نماینــده 
تربــت حیدریــه، 
مه والت و زاوه در 
مجلــس شــورای 
اســالمی گفــت: 
ســالمت  حــوزۀ 
محورهــای  از 
اساسی در توسعۀ پایدار به شمار می رود و توجه به ارتقاء 
شــاخص های این حوزه می تواند بستر رشــد منطقه را 
فراهم نماید.دکتر محســن زنگنه با اشــاره به اینکه در 
مجموعۀ دانشــگاه علوم پزشــکی تربــت حیدریه تالش 
هــای ارزنــده ای در مســیر پیشــرفت صــورت گرفتــه 
است عنوان داشــت: در سالیان اخیر ســرانۀ فضاهای 
بهداشــتی و درمانــی منطقــه رشــد قابــل مالحظه ای 
داشــته و در حوزۀ آموزش و پژوهش نیز شاهد پیشرفت 

های بزرگــی بوده ایم کــه نویدبخش روزهای روشــنی 
بــرای ایــن حــوزه اســت. ازجملــه بزرگتریــن اتفاقات 
رقم خــورده در یکســالۀ اخیــر میتوان به بهــره برداری 
از بیمارســتان امام حســین )ع( و اخذ مجوز دانشکدۀ 
پزشــکی و همچنیــن تکمیل پروژۀ بیمارســتان راشــد 
زاوه اشــاره کرد که منشــأ برکات عظیمی برای منطقه 

خواهد بود.
دکتر زنگنه اظهار داشت: مواجهه با بیماری کرونا آزمون 
بزرگی برای سیستم بهداشت و درمان بود که مدافعان 
سالمت با ســربلندی از این آزمون ســخت خارج شدند. 
موفقیــت در مدیریــت این بحــران، ظرفیت هــای باالی 
کشــور در حوزۀ بهداشــت و درمــان را نمایان ســاخت و 
امیدواریم بــا تداوم همت جهــادی و تفکــر علمی حاکم 
بر این حــوزۀ مهم، شــاهد رشــد روزافزون شــاخصهای 

سالمت در کشور و منطقه باشیم.

مدیریت جهادی و تالش شبانه روزی، دانشگاه 
علوم پزشکی تربت حیدریه را در مسیر پیشرفت 

قرار داده است
امام جمعۀ تربت حیدریه گفت: همه گیری 
کرونــا نشــان داد که میشــود بــا مدیریت 
جهــادی و تــالش شــبانه روزی بــه خوبی 
 از ســختی هــا عبــور کــرد و این تــالش ها 
دانشگاه علوم پزشکی را در مسیر پیشرفت 

قرار داده است.
حجت االسالم و المســلمین سید محمد 
معلمــی افزود: مدافعــان ســالمت در روزهای ســخت مقابله با بیمــاری کرونا با 
خلوص نیت و فداکاری از جان مردم به خوبی محافظت کردند که این جان فشانی 
و ازخودگذشتگی ها در تاریخ به یادگار خواهد ماند.وی اظهار داشت: روند روبه 
رشــد طرح های توســعه ای حوزۀ ســالمت به خصوص افتتاح بیمارستان امام 
حسین )ع( و اخذ مجوز جذب دانشجو در رشــتۀ پزشکی دستاوردهای بزرگی 
در حوزۀ سالمت منطقۀ تربت حیدریه است که امیدواریم این پیشرفت ها روزبه 

روز بیشتر شود.

اخذ مجوز رشتۀ پزشکی و جذب دانشجو گام مهمی 
در توسعه و پیشرفت حوزۀ سالمت منطقه است

معاون اســتاندار و فرماندار ویژۀ شهرستان تربت 
حیدریه گفت: دانشــگاه علوم پزشــکی یک مزیت 
و یک ظرفیت بســیار خوب برای منطقه اســت که 
تحرک خوبی در فضــای علمی شهرســتان ایجاد 
کرده اســت.مهندس علــی اکبر کی  پور با اشــاره 
بــه این که رشــتۀ پزشــکی فضــای خوبــی را برای 
تحصیل دانشجویان نخبۀ بومی منطقه فراهم می  
کند تا بتوانند از ظرفیت  های شهرستان استفاده کنند افزود: دانشجویانی که در این 
دانشــگاه تحصیل کنند می  توانند در همین منطقه برای خدمت به مردم فعالیت کنند 
که دیگر مشکلی برای کمبود پزشک در مواقع بحرانی وجود نخواهد داشت.وی بیان 
داشت: اخذ رشتۀ پزشکی و جذب دانشجوی پزشکی گام مهمی است که برای توسعه 
و پیشرفت حوزۀ سالمت منطقه برداشــته شده است که امیدواریم این پیشرفت  ها روز  
به  روز بیشتر شــود. از طرفی طرح  های توسعه محور حوزۀ ســالمت کمک خواهد کرد 
تا شاخص مهم عدالت در سالمت نیز محقق شده و دسترسی آسان و سریع به خدمات 

سالمت برای همه فراهم باشد.

 تهیه شده در روابط عمومی 

دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه 
بهمن ماه 1401
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  بیش از ۶7 هزار ویزیت و خدمت
 در بیمارستان امام رضا)ع( مه والت ارائه شد

مدیر شبکه بهداشت و درمان مه والت گفت: در یکسال 
گذشــته 4۷ هزار و 429 ویزیت عمومــی و تخصصی و 
20 هزار و 209 خدمــت درمانی در بیمارســتان امام 

رضا )ع( این شهرستان ارائه شد.
دکتــر ســیما عســکری گفــت: ۳۸ هــزار و ۳۱۷ نفر از 
مــردم ایــن شهرســتان بــا مراجعه بــه بخــش اورژانس 
ویزیت پزشــک عمومی دریافــت و در درمانگاه ۱۱۳۱ 
نفــر ویزیــت متخصــص ارتوپــدی، ۳۳40 نفــر ویزیت 
متخصص داخلــی، 2۳۷2 نفر ویزیــت متخصص زنان 
و زایمان، ۱59۳ نفر ویزیــت متخصص اطفال، 422 
نفر ویزیت متخصص قلــب و 252 نفر ویزیت متخصص 

اعصاب و روان دریافت نمودند.
وی افزود: از 5۳052 نفر مراجعــه کننده به اورژانس 
۱4۷۳5 نفــر خدمــات ســرپایی دریافــت نمودنــد که 
در این راســتا اســتقبال مردم از این درمانــگاه و بخش 
اورژانس چشمگیر بوده و مردم شــریف این شهرستان 
رضایت خوبی از خدمات بیمارستان و شبکه بهداشت 

و درمان شبکه بهداشت و درمان دارند.
وی اظهار داشــت: در یکســاله گذشــته 2۳۳4 نفر در 

اورژانس بستری شده و در بخش داخلی ۱60 نفر و در 
بخش اطفال نیز 99 نفر بستری شدهاند.

 مدیر شــبکه بهداشــت و درمــان مه والت خاطرنشــان 
کرد: 24 نفــر از شــهروندان محتــرم در بخــش دیالیز 
در طول هفته خدمــات دیالیز دریافــت میکنند که این 
عزیزان با مراجعین مهمان در طول یک ســالۀ گذشــته 

2۸۸۱ نوبت دیالیز شدند.

 در یک سال گذشته

7  بخش در بیمارستان آموزشی درمانی نهم دی تربت حیدریه 
به بهره برداری رسیده است

رئیــس بیمارســتان آموزشــی درمانــی نهــم دی تربــت 
حیدریه از بهره برداری از ۷  بخش در این بیمارستان با 
اعتباری بالغ بر ۳50 میلیارد ریال در یک سال گذشته 

خبر داد.
دکتر زهــرا نیک فرجــام با اشــاره بــه اینکه بیمارســتان 
آموزشــی درمانــی نهم دی بــه عنــوان کهن تریــن مرکز 
درمانی منطقه در مسیر نوسازی و رشد مجدد قرار گرفته 
است، گفت: بخشهای فیزیوتراپی، دیالیز، روانپزشکی،  
آی ســی یو کــودکان  PICU، استریلیزاســیون مرکزی، 
لنــژری مدرنیــزه و پیشــرفته و بانــک خون در یک ســال 
گذشته در بیمارستان آموزشــی درمانی نهم دی به بهره 

برداری رسیده است.
وی با اشــاره به اینکه تجهیزات آزمایشگاهی بیمارستان 
طبق آخرین استانداردها بروزرســانی شده است افزود: 
بیمارستان نهم دی با کسب رتبۀ درجه یک در ارزشیابی 
وزارت بهداشــت بــا باالترین امتیاز در ســال گذشــته به 
عنــوان مرکز آموزشــی درمانــی مجهز شهرســتان برای 
آموزش دانشــجویان پزشــکی از ســال تحصیلــی جاری 

انتخاب شده است.
دکتر نیک فرجام با بیان اینکه تمام بخشهای بیمارستان 
به امکانات رفاهی کامل برای بیماران و همراهان تجهیز 
شده است تصریح کرد: بیمارستان نهم دی در یک سال 
گذشــته به بیــش از 250 هزار مراجعــه کننــده و بیمار، 

خدمات ارائه نموده است.

در چهارمین همایش معاونین توســعۀ مدیریت و منابع دانشــگاه ها، دانشکده 
ها و ســازمان های وابســتۀ وزارت بهداشــت، درمــان و آموزش پزشــکی از 
دانشــگاه های برتر در زمینۀ ثبت تجربیــات موفق مدیریــت و مهار کرونا 

تقدیر به عمل آمد.
دکتر علیرضا کامل معاون توسعۀ مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی 
تربت حیدریــه گفت: با اعــالم وزارت بهداشــت، تجربیات و مســتندات 
موفق در مدیریت و مهار کرونا توسط معاونت های توسعۀ مدیریت و منابع 
دانشگاه ها، دانشــکده ها و سازمان های وابسته در ســامانه ثبت تجارب این 
وزارت ثبت گردیده و پس از بررســی توســط کارشناســان و نخبگان این حوزه، ۷ 

تجربه موفق از ۷ دانشگاه علوم پزشکی به عنوان برترین ها معرفی شدند.
وی افزود: بر اساس اعالم وزارت بهداشت، دانشگاه های علوم پزشــکی تربت حیدریه، شهید بهشتی، 
اصفهان، اهواز، مازندران، قزوین و همدان توانستند عنوان دانشــگاه های برتر در زمینه ثبت تجربیات 
موفق در مدیریت و مهار کرونا را به خود اختصاص دهند.گفتنی اســت در حاشیۀ این همایش، از کتاب 

»تجربیات دانشگاه های علوم پزشکی در مدیریت بیماری کرونا« نیز رونمایی شد.

رئیس بیمارســتان آموزشــی درمانی امام حسین )ع( 
تربت حیدریه گفت: بــا راه اندازی پنــج بخش جدید و 
تامین تجهیزات پزشــکی به روز، گســترۀ خدمات این 

بیمارستان افزایش یافته است.
دکتر محســن تدین با اشــاره به اینکه تکریم بیماران و 
رضایت مراجعین اصلــی ترین هدف این بیمارســتان 
است عنوان داشت: از مهرماه سال ۱400 که این مرکز 
آموزشی درمانی فعالیت رسمی خود را آغاز کرده، طرح 
های توســعه ای آن نیز اجرایی و در حال حاضر شــاهد 
اضافه شدن بخشهای مهمی به این بیمارستان هستیم 
که موجب افزایش رضایت مندی مراجعین شده است.

دکتر تدین افــزود: مرکز نابــاروری امید که نخســتین 
مرکز ناباروری در جنوب خراسان رضوی به شمار می 
رود با اعتباری بالغ بر 25 میلیارد ریال تکمیل و تجهیز 
شــده اســت و به جمعیتی بالغ بر ۱0 هزارنفر خدمات 
ارائــه خواهــد داد. در ایــن مرکز 4 پزشــک متخصص 
حضور داشته و خدماتی از قبیل تشکیل پرونده جهت 

زوجین، درخواست آزمایشها و تست های تشخیصی، 
انجــام ســونوگرافی واژینال توســط متخصــص زنان، 
بررسی نتایج آزمایشات و تست های تشخیصی زوجین 

ارائه میشود.
وی ادامــه داد: بخــش های چشــم پزشــکی، شــیمی 
درمانــی، جراحی اعصــاب و داخلــی نیز بــه مجموعۀ 
بخش هــای بیمارســتان اضافه شــده و بیــش از ۱00 
میلیارد ریال نیز تجهیزات پزشــکی تامیــن گردیده تا 

خدمات بیمارستان را گسترش دهیم.
رئیس بیمارســتان آموزشــی درمانی امام حسین )ع( 
از همراهی خیرین به عنوان نقطه عطف درخشــان در 
توسعۀ بیمارستان یاد کرد و اظهار داشت: با همراهی 
خیریــن ســالمت طــرح هــای توســعه ای و الحاقــی 
بیمارستان با شتاب مناســبی درحال پیشرفت است. 
مهم ترین بخشــی کــه هم اکنــون با همراهــی خیرین 
در دســت اجراســت تکمیل مرکز رادیوتراپی و شیمی 
درمانی اســت که توســط ســرکار خانم زهرا برزگر در 

ساختمانی با زیربنای 2۱00 مترمربع در حال ساخت 
اســت و تاکنون حــدود 60 درصــد پیشــرفت فیزیکی 

داشته است.
وی تصریــح کــرد: در پاسداشــت خدمــات ارزشــمند 
خیریــن ســالمت، نگارخانــۀ خیریــن در بیمارســتان 
طراحــی و پیاده ســازی شــده تــا بتوانیم گوشــه ای از 
همراهی های ارزشــمند خیریــن را به مردم شــریف و 

مراجعین عزیز معرفی نماییم.
دکتــر تدیــن در پایان بــا اشــاره بــه اینکه کاهــش نیاز 
بیمــاران در مراجعــه به ســایر شــهرها جهــت دریافت 
خدمات بیمارســتانی از اهداف اصلــی و اولویت های 
مهم بیمارســتان آموزشــی درمانــی امام حســین )ع( 
اســت، گفــت: اکنــون شــاهد آن هســتیم کــه در این 
بیمارستان به صورت میانگین روزانه 40 عمل جراحی 
انجام می شــود که این حجم از اعمــال جراحی بیانگر 
پوشش گســتردۀ خدمات موردنیاز بیماران منطقه در 

این مرکز درمانی است. 

در ماه های پایانی سال ۱۳9۸ که زنگ خطر 
کرونا به صــدا درآمد، نگرانی های بســیاری 
در حــوزۀ ســالمت ایجــاد و فراهــم نمــودن 
تجهیزات پزشــکی موردنیاز بــرای مقابله با 
این بحــران به یــک اولویــت اساســی تبدیل 
شــد. تنها نقطــۀ مشــخص ویــروس پیچیدۀ 
کرونــا، تنفســی بــودن آن بود و همیــن نکته 
نیــاز بــه تامین فــوری اکســیژن را مشــخص 
ســاخت. قبــل از شــیوع کرونــا، مجموعــۀ 
تحت پوشش دانشــگاه علوم پزشــکی تربت 
حیدریــه با ظرفیــت ۸ تــن اکســیژن و تعداد 
محدودی کپسول به بیماران خدمت رسانی 
میکرد اما واضح بود که در مواجهه با بیماری 
ســهمگین و ناشــناخت های مثل کرونا این 
تجهیــزات پاســخگو نخواهــد بود. مســئول 
واحــد تجهیــزات پزشــکی معاونــت درمــان 
دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه با نگاهی 
بــه آن رزوها، اتفاقــات رقم خــورده در زمینۀ 
فراهم نمودن اکســیژن موردنیاز را بی نظیر 
توصیف میکند. مهندس احســان شــیدایی 

با بیان اینکه ســرعت در تهیــۀ تجهیزات یک 
اصل مهــم در دوران آغاز بیمــاری کرونا بود 
بیان داشت: پیش از شیوع کرونا در مجموعۀ 
تحت پوشش دانشــگاه علوم پزشــکی تربت 
حیدریــه ظرفیتی حــدود ۸ تن بــرای تامین 
اکسیژن موردنیاز داشــتیم اما به محض اوج 
گیری کرونا و در همان ماههای نخست، یک 
مخزن 20 تنی اکسیژن که جهت بیمارستان 
امام حسین )ع( تهیه شده بود به بیمارستان 
آموزشــی درمانــی نهــم دی به عنــوان مرکز 
ریفــرال کرونا منتقل شــد. در ســال 99 نیز 
یک مخزن 20 تنی دیگر تهیه شد که مجموع 
ظرفیت را به حدود 50 تن رســاند.مهندس 
 شــیدایی اضافــه کــرد: یــک اکســیژن ســاز

 بــا ظرفیــت تولیــد 60 لیتــر در دقیقــه بــه 
بیمارستان آموزشی درمانی نهم دی اضافه 
شد تا کمترین چالشی برای تامین اکسیژن 

بیماران بستری نداشته باشیم.
وی مشــارکت خیرین، ارگانها و ســازمان ها 
در مدیریت کرونا را یک نقطۀ قوت برشــمرد 

و اظهار داشــت: خیرین ســالمت بــا نگاهی 
مهرورزانــه و متعالــی، یــک مخــزن ۱0 تنی 
اکســیژن را به بیمارســتان امام رضــا )ع( مه 
والت اهــدا نمودنــد. همچنین با مشــارکت 
وزارت بهداشــت، کارخانۀ قند شهرســتان و 
مجتمع فوالد اســتان ظرفیت کپسول های 
اکســیژن افزایش یافت تا خدمت رســانی به 
بیماران بهبود یابد.مسئول تجهیزات پزشکی 
معاونت درمان دانشــگاه علوم پزشکی تربت 

حیدریه سرعت عمل باال در تامین تجهیزات 
موردنیــاز را حاصــل همدلی و مشــارکت در 
بین کلیۀ ارکان دانشگاه عنوان و اضافه کرد: 
در طول مواجهه با بیماری کرونا بیش از 50 
میلیارد ریال جهت تامین اکسیژن موردنیاز 
هزینه شد و علیرغم اینکه در دوران بحران قرار 
داشــتیم اما بهترین نوع تجهیزات خریداری 
شد و خوشــبختانه هیچ چالشــی برای ارائۀ 

خدمات به بیماران نداشتیم.

سرمقاله

  تکریم بیماران و  رضایت  مراجعین
 اصلی ترین هدف بیمارستان آموزشی درمانی امام حسین )ع(

 دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه در صف برترین های کشور قرار گرفت

 از ابتدای امسال صورت گرفت:

 انجام بیش از 8۰۰ نمونه توسط آزمایشگاه کنترل غذا 
و داروی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

مدیر غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه از 
انجام بیش از ۸00 نمونه مواد غذایی و آرایشی بهداشتی 

از ابتدای امسال خبر داد.
دکتر شــیما نصرالــه الحســینی در این خصــوص گفت: 
آزمایشــگاه کنترل غــذا و دارو بــه منظور کنتــرل کیفی 
محصوالت تولیدی واحدهای تحت پوشش و محصوالت 
سطح عرضه که توسط کارشناسان ادارۀ سالمت محیط 
و کار در شهرســتان های تربت حیدریه، مــه والت و زاوه 
به این آزمایشگاه ارسال میشــود در دو بخش شیمیایی و 

میکروبی آزمایشها را انجام میدهد.
وی افــزود: آزمایشــگاه عالوه بــر انجــام این آزمــون ها، 
بازرســی از آزمایشــگاه هــای واحدهــای تولیــدی تحت 
پوشش و آزمایشگاه همکار به منظور تکمیل چک لیست 

ارزیابی، آموزش مسئولین فنی، شــرکت در آزمون های 
مهارت و2 انجام آزمون های مایعات مشکوک )مشروبات 

الکلی( را نیز در دستور کار دارد.

    

تربت حیدریه از دیرباز یــک منطقۀ مهم در خراســان بزرگ 
قلمداد شــده و از موقعیت اســتراژیک اقتصــادی، فرهنگی 
و اجتماعی برخوردار بوده اســت. نزدیکی به مرکز اســتان، 
موقعیت مواصالتی این شهرستان، ظرفیت های اقتصادی 
و پوشــش جمعیتی این منطقه گواهی بر اهمیت توســعۀ آن 
اســت. حوزۀ ســالمت نیز به عنوان یکــی از ارکان اساســی 

توســعه در این منطقه، به طور ویژه مورد توجه قرار دارد و در 
سالیان متمادی گام های مهمی برای پیشرفت آن برداشته 
شده اســت. ارتقاء دانشکده علوم پزشــکی تربت حیدریه به 
دانشــگاه در تیرماه ســال ۱۳92 به نقطۀ آغازی برای فصل 
جدید تحوالت و پیشرفت های سالمت در منطقه تبدیل شد. 
 دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه در مسیر خدمت رسانی

 و فراهم نمودن دسترســی عادالنه به خدمات ســالمت در 
سالیان اخیر تالش های زیادی داشــته و امروز شاهد رشد 
چشم گیر این خدمات در مقایسه با سالهای نه چندان دور 
هســتیم. قطار پیشــرفت در حوزۀ ســالمت همچنان روی 
ریل توسعه در حرکت است و تالش مجموعۀ دانشگاه علوم 
پزشــکی تربت حیدریه بر آن قرار گرفته تــا با امید، همت و 
تخصص در مســیر توســعۀ خدمات گام برداریــم. اتفاقات 
مثبت در حوزۀ سالمت و پیشرفت های حاصل شده بدون 
همراهی مردم و مســئوالن پرتالش به ویژه نمایندۀ مردم 

شــریف منطقه در مجلس شورای اســالمی، فرمانداران و 
ائمه جمعه شهرســتان های تحت پوشــش دانشگاه میسر 
نبود. بهره برداری از چندین هزار مترمربع فضای فیزیکی 
و پروژه های مهم ســالمت محور در منطقه، افزودن رشته 
مقطع های تحصیلی، جذب پزشــکان متخصص، توســعۀ 
خدمات بهداشــتی و دیگــر اقدامات صــورت گرفته بدون 
شــک حاصل همت، همدلی و همراهی در بیــن مجموعۀ 
دانشگاه علوم پزشکی، مردم و مســئوالن منطقه است که 
نویدبخش روزهای درخشانی برای فردای این دیار است. 
علوم پزشکی به یک نیاز اساسی انسان یعنی تامین، حفظ 
و ارتقاء ســالمتی پاســخ مــی دهد و هــدف متعالــی ما در 
دانشگاه علوم پزشــکی تربت حیدریه نیز بر توسعۀ عدالت 
محور و همه جانبۀ خدمات سالمت قرار گرفته است. امید 
است که با استعانت از خداوند متعال در مسیر ادای فریضۀ 

خدمت سربلند باشیم.

 توسعۀ عدالت محور خدمات سالمت
رسالت مهم دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه است

دکتر حسین ابراهیمی پور
 رئیس دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

 بحران چگونه مدیریت شد؟
 افزایش ظرفیت اکسیژن رسانی در مجموعۀ

 تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

نگاهی به دستاوردهای یک ساله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه 



۳

رئیس دانشــکده بهداشــت دانشــگاه علوم پزشــکی تربــت حیدریه 
گفت: مادران دارای شرایط خاص که دانشجوی دانشکدۀ بهداشت 
دانشگاه علوم پزشــکی تربت حیدریه هســتند می توانند از مزایای 
مصوب در قرارگاه تعالی سالمت و جمعیت دانشگاه بهره مند شوند.

دکتر هــادی علیزاده با بیــان این کــه حمایت از جوانــی جمعیت از 
اهداف اساسی دانشــگاه علوم پزشــکی تربت حیدریه است افزود: 
پس از برگزاری جلســات هم اندیشــی، مقرر شــد تا مــادران دارای 
شــرایط خاص )باردار یا دارای فرزند زیر دوســال( که در دانشکدۀ 

بهداشــت مشــغول بــه تحصیــل هســتند بتواننــد تحصیل خــود را 
به صورت مجــازی ادامــه دهنــد و همچنین بــر اســاس مصوبۀ این 
دانشــکده، این دانشــجویان می توانند دوران کارآمــوزی خود را در 

شهر محل سکونت شان سپری کنند.

 خدمات سطح 2 ناباروری به جمیعتی بالغ بر ۱۰هزار زوج 
نابارور در منطقه ارائه می شود

رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تربــت 
حیدریــه گفــت: جمعیتــی بالــغ بــر ۱0 
هزار زوج نابــارور در منطقه مــی توانند از 
خدمات سطح 2 در مرکز درمان ناباروری 
امید بیمارســتان آموزشــی درمانــی امام 
حسین )ع( استفاده نمایند.دکتر حسین 
ابراهیمی پور در تشریح جزئیات اعتباری 
راه اندازی این مرکز افــزود: با راه اندازی 
مرکز درمان ناباروری امید که بیش از 40 
میلیــارد ریال برای تجهیــز و بهره برداری 
از آن هزینه شــده اســت خدمات سطح 2 
ناباروری بــا کمترین هزینه بــرای درمان 

زوج های نابارور ارائه می شود.

وی با اشــاره به اینکــه نرخ رشــد جمعیت 
و فرزنــدآوری در کشــور مطلــوب نیســت 
اظهار داشت: موضوع جوانی جمعیت در 
کشور مسئله ای بسیار مهم است که سال 
هاست زنگ خطر آن به صدا در آمده و باید 
برای گذر از این بحران تمــام توان خود را 

به کار گیریم.
دکتر ابراهیمی پور تصریح کرد: در زمینۀ 
تحقق اهداف و برنامه های قرارگاه جوانی 
جمعیــت، همۀ دســتگاه ها و ســازمان ها 
نقش دارند و باید در کنــار هم با همدلی و 
همراهی برای تحقق اهداف و برنامه های 

این قرارگاه تالش نماییم.

غربال  گری سرطان برای بیش از ۱9 هزار نفر در مجموعۀ 
تحت   پوشش دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

بــا  مبــارزه  و  پیشــگیری  ادارۀ   رئیــس 
بیماری  های معاونت بهداشــت دانشــگاه 
علوم پزشــکی تربت حیدریه گفت: ساالنه 
هزاران مــورد ابتال بــه ســرطان در ایران و 
میلیون ها مورد در جهــان ُرخ می  دهد که 
در صورت تشخیص زودهنگام، درمان آن 
آســان  تر و امکان کنترل و بهبــود کامل آن 
بیشــتر اســت.محمدرضا اعتصامی  راد با 
اشاره به این که پویش ملی مبارزه با سرطان 
با شــعار »فاصله  ها را کم کنیم«نام  گذاری 
شــده اســت بیان داشــت: در حــال حاضر 
غربــال  گــری ســرطان  هــای رودۀ بزرگ، 
پســتان و دهانــۀ رحــم در همۀ پایــگاه  ها و 
خانه  های بهداشت شهرستان  های تربت 
حیدریه، مــه والت و زاوه به  صــورت کامال 
رایگان در حال انجام است.وی افزود: گروه 
هدف غربال  گری سرطان رودۀ بزرگ افراد 
50 تا 69 ســال، گروه هــدف غربال  گری 
سرطان پستان خانم  های ۳0 تا 69 سال 
و گروه هــدف غربال  گری ســرطان دهانۀ 
رحم خانم  های ۳0 تا 59 ســال هســتند.

وی اظهار داشت: در شش ماهۀ اول امسال 
۱9 هــزار و  246 نفــر غربــال  گری شــده 

 انــد کــه ۳۳42 نفــر از نظر ســرطان رودۀ 
بزرگ، ۷۷۱5 نفر از نظر ســرطان پستان 
و ۸۱۸9 نفر از نظر سرطان دهانۀ رحم در 
مجموعۀ تحت  پوشش دانشــگاه بوده  اند.
اعتصامی  راد تصریح کرد: تغییر در شــیوۀ 
زندگی مانند افزایش مصرف دخانیات، کم 
 تحرکی، مصرف غذاهای چرب و پرکالری، 
عوامــل محیطــی ماننــد افزایــش مصرف 
سوخت  های فسیلی از عوامل افزایش ابتال 
به سرطان هستند که افزایش آگاهی مردم و 
ارتقاء روش  های تشخیص زودهنگام حتی 
برای کســانی  که احتمال بهبــود آن  ها کم 
است، شانس زنده ماندن در زمان تشخیص 

زودتر، بیشتر خواهد بود.

 در راستای 
 حمایت از

 سیاست های 
جوانی جمعیت؛
 امکان ادامه تحصیل غیرحضوری
  برای مادران دارای شرایط خاص

  در دانشگاه علوم پزشکی
  تربت حیدریه 

فراهم شد

با ابالغ سیاستهای جمعیتی از سوی مقام معظم رهبری و با تاکید 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، قرارگاه جوانی جمعیت 
 در دانشــگاه علــوم پزشــکی تربــت حیدریه تشــکیل شــد. یکی از 
اصلی ترین اهداف این قرارگاه حرکت در مســیر فرهنگ سازی و 
آموزش است که در مجموعۀ تحت پوشش دانشــگاه علوم پزشکی 
تربت حیدریه نیز این اهداف طبق برنامۀ مدون مصوب در قرارگاه 

در حال اجراست. 
رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی تربت حیدریه که عهده دار ریاست 
قرارگاه جوانی جمعیت این دانشگاه نیز می باشد در گفت وگویی 
در خصــوص اهمیــت پرداختن بــه مقولۀ جوانــی جمعیــت اظهار 
داشت: تالش در مســیر جوانی جمعیت موضوعی ارزشمند است 
که نیاز به مشارکت همۀ دســتگاه های اجرایی در شهرستان دارد 
و عزم جدی و تــالش برای ترویــج ازدواج جوانــان و فرزندآوری از 
مهمترین اهداف برنامه جوانی جمعیت اســت که با همبســتگی و 

وحدت رویه اجرایی خواهد شد.
دکتر حسین ابراهیمی پور محور مهم فعالیت این قرارگاه را توسعۀ 
اهداف جوانی جمعیت در ابعاد مختلف دانست و بر ضرورت ایجاد 
زیرســاخت های الزم برای ازدواج، باروری سالم، کاهش طالق و 
کاهش ســقط جنین به عنــوان مصادیق فعالیت هــا و مصوبه های 

این قرارگاه تاکید کرد. 
وی عنوان داشــت: هدف از تشــکیل قرارگاه هم ســو نمودن و هم 
افزایــی تمامــی فعالیــت هــای معاونــت هــای دانشــگاه در جهت 
اجرایی ســازی سیاســت های کلی جمعیــت ابالغی مقــام معظم 
رهبری از طریق برنامه ریزی اجرایی کردن شیوه نامه های جوانی 
جمعیت، نظــارت و پایش توزیع و اطالع رســانی شــیوه نامه ها در 
ســطوح مختلف دانشــگاه، پایش فعالیتهای اجرایی که منطبق بر 

استاندارد خدمات سالمت و آموزش باشند میباشد.

   آموزش یک رکن اساسی در فرهنگ سازی
 برای جوانی جمعیت

 معاون بهداشت دانشــگاه علوم پزشــکی تربت حیدریه نیز با بیان 
اینکــه در زیرمجموعۀ قــرارگاه جوانی جمعیت، ۸ کمیته تشــکیل 
شده است، گفت:  تشکیل کمیته های زیر مجموعۀ قرارگاه شامل 
کمیته  های بهداشت، درمان، فرهنگی، آموزش، رسانه، حقوقی، 
بیمه و پایــش، رصد و ارزشــیابی بنا به ســاختار اعالم شــده انجام 

گرفته اســت و برنامه هــای قرارگاه توســط این کمیته هــا اجرایی 
میشود.

دکتــر الهام بهره منــد بر لزوم توجــه به آموزش به عنــوان یک رکن 
اساسی در فرهنگ ســازی برای جوانی جمعیت تاکید کرد و بیان 
داشت: استفاده از دانش در بستر چندرسانه ای و آموزش به زبان 
قابل درک یک اصل مهم در راستای فرهنگ سازی برای خانواده 
ها به شــمار می رود و نیاز اســت تا به این مقوله بیش ازپیش توجه 

داشته باشیم.

    رویای سپهر کوچک؛ سندی برای نمایان کردن
 معایب تک فرزندی

رویای ســپهر کوچک عنوان داســتانی کودکانه بــا موضوع معایب 
تک فرزندی است که در قالب شعر کودک توسط لیلی پوردایی به 
رشتۀ تحریر درآمده است. نگارندۀ این اثر منظوم که از نویسندگان 
و شاعران کودک در تربت حیدریه اســت در خصوص رویای سپهر 
کوچک گفت: این کتاب با موضوع شــعر کودکان ویژۀ گروه ســنی 
"الف و ب" با هــدف تاکید بر ارزشــهای موجود در خانــواده مانند 
تعامل والدیــن با فرزندان و نقش آن در رشــد و تکامــل همه جانبۀ 
کودکان، شــکل گیــری الگوهای رفتــاری و اجتماعــی کودک در 
نتیجۀ تعامل بــا خواهران و بــرادران و ارتباط عمیــق عاطفی بین 

خواهران و برادران تدوین و تهیه شده است.

پوردایــی اضافه کرد: محــدودۀ کاربرد ایــن کتــاب در خانواده ها 
بین والدیــن و کودکان، دبســتان ها، کانون هــای فکری کودکان 
و کتابخانــه هــا اســت.گفتنی اســت کتاب رویــای ســپهر کوچک 
بــه ســفارش معاونــت بهداشــت دانشــگاه علــوم پزشــکی تربــت 
حیدریه چاپ و در آئینی با حضور معاون اســتاندار و فرماندار ویژۀ 
شهرســتان، معاون سیاســی امنیتــی فرمانــدار، رئیس دانشــگاه 
علوم پزشــکی و جمعی از روســا و مدیران ادارات شهرستان تربت 

حیدریه رونمایی شد.

   جوانی جمعیت نیازمند حرکت مشارکتی
 و همدالنه است

رئیس ادارۀ سالمت جمعیت و خانوادۀ معاونت بهداشت دانشگاه 
علوم پزشــکی تربت حیدریه نیز با اعالم ایــن خبر که پویش جوانی 
جمعیــت در مجموعۀ تحت پوشــش دانشــگاه علوم پزشــکی تربت 
حیدریه آغاز شــده است عنوان داشــت: برگزاری جشــنواره های 
عکــس و محیطــی، همایش ترویــج زایمــان طبیعــی، کارگاه های 
آموزشــی ســالمت زنان، مســابقات جوانی جمعیت و ســالمندی، 
پایش واحدهای ســتادی و محیطی از جهت اجرای قانون حمایت 
از خانــواده و جوانی جمعیت، ادغــام موضوعات ســالمت مادران 
بــاردار، ســالمت کــودکان و نــوزادان و بــاروری ســالم بــا جوانی 

جمعیت از برنامه های این پویش میباشد.
زهــره حســینی حرکــت در مســیر جوانــی جمعیــت را نیازمنــد 
مشــارکت و همدلــی در بیــن تمــام ارکان جامعــه برشــمرد و در 
تشــریح اقدامات مشــارکتی در این خصوص اظهار داشــت: رفع 
نیازهــای غذایی گــروه های کــم برخــوردار یکــی از برنامه های 
مشارکتی مصوب در قرارگاه جوانی جمعیت شهرستان است که 
در این راســتا تاکنون حدود 400 بســتۀ غذایی تهیه و بین گروه 
هدف توزیع شده است. همچنین جشــنوارۀ حمایت از خانواده و 
جوانی جمعیت در مجموعۀ تحت پوشــش دانشگاه برگزار شد که 
هدف آن ارتقاء آگاهی و ســطح دانشــی مادران در مقولۀ جوانی 

جمعیت است. 
از ســوی دیگــر راه انــدازی مرکز نابــاروری امیــد در بیمارســتان 
آموزشــی درمانی امــام حســین )ع( زمینــه را برای ارائــۀ خدمات 
به جمعیتی بالغ بر ۱0 هــزار زوج نابارور فراهم میســازد که نقش 

بسزایی در کاهش ناباروری خواهد داشت. 

 تالش برای پویایی و جوانی جمعیت
 از مهم ترین اهداف قرارگاه جوانی جمعیت دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه است

روی خط خبر

نگاهی به دستاوردهای یک ساله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه 

به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه:

گردهمایی معاونین غذا و داروی دانشگاه  های علوم پزشکی 
منطقه 9 کشور برگزار شد

گردهمایی یک روزۀ معاونین غذا و داروی 
دانشگاه  ها و دانشکده  های علوم پزشکی 
منطقــه 9 آمایشــی کشــور بــه میزبانــی 
دانشــگاه علــوم پزشــکی تربــت حیدریــه 

برگزار شد.
دکتــر عباس مهدیــزاده مدیــر راهبردی، 
پایش و امور اســتان  هــای ســازمان غذا و 
دارو در این گردهمایی گفــت: تجهیزات 
آزمایشگاهی بسیار خوبی برای دانشگاه 
علــوم پزشــکی تربــت حیدریــه توســط 
ســازمان غــذا و دارو در حــوزۀ محصوالت 
کشــاورزی منطقه به  خصوص محصوالت 
صادراتی در نظر گرفته شــده اســت.وی 
افــزود: در ایــن نشســت بــرای تســریع و 
تســهیل صــدور گواهی بــرای صــادرات 
محصــوالت مهم کشــاورزی منطقه مانند 
زعفران، پســته، صیفی  جــات و کاالهای 
ســالمت محور تصمیم  های خوبی گرفته 
شــد که امیدواریم شــاهد ارتقــاء کیفیت 
محصوالت صادراتی منطقه باشیم.دکتر 
حســین ابراهیمی  پور رئیس دانشگاه نیز 
در این گردهمایی اظهار داشت: کارکنان 
غــذا و دارو از نجیب  تریــن و پرتالش  ترین 
همــکاران در حوزۀ ســالمت هســتند که 
حوزۀ گسترده  ای را مدیریت می  کنند که 
کوچکترین خطــا در این حوزه مــی  تواند 

تبعات بسیار بزرگی داشته باشد.
دکتر ابراهیمی پور افزود: مسئلۀ سالمت 
یــک مســئلۀ جهانــی، کشــوری و منطقه 
 ای اســت و باید دست به دســت هم برای 
پیشرفت و توســعۀ ســالمت برای خدمت 

مردم با تمام توان تالش کنیم.

دکتــر شــیما نصرالــه  الحســینی معــاون 
غــذا و داروی دانشــگاه علــوم پزشــکی 
تربت حیدریــه در ایــن گردهمایی عنوان 
داشــت: در این گردهمایــی چالش  های 
ایــن حــوزه بررســی و راهکارهایــی برای 
رفع آنها پیشــنهاد مــی  شــود و امیدواریم 
در گردهمایــی امــروز نــوع همــکاری  ها 
در ســطح اســتان و کالن منطقــه 9 و در 
نهایت تعامل با ســازمان غذا و دارو و سایر 
بخــش  هــای وزارت بهداشــت را نهایــی 
کنیم تا به یــک نتیجه مطلوب برســیم و به 
صــورت یکپارچــه در تمــام کشــور برنامه 
 های سازمان غذا و دارو و برنامه های کالن 

دانشگاه ها را پیش ببریم.
دکتــر ناصر وحدتــی معاون غــذا و داروی 
دانشــگاه علوم پزشــکی مشــهد نیز بیان 
داشــت: قطــب  هــای کالن منطقــه توان 
ایــن را دارند که بســیاری از کارهــا مانند 
صدور بســیاری از پروانه  های متمرکز که 
در تهران صــادر می  شــود را مدیریت کند 
کــه امیدواریم در آینــده  ای نزدیک صدور 
مجوزها بــه دانشــگاه  های قطــب واگذار 

شود.

 مدیریت کرونا 
برگ زرینی در کارنامۀ دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

کرونــا آزمونی بزرگ 
برای حوزۀ ســالمت 
بــود و آن چــه در این 
روزهــای ســخت رقم 
خــورد ســند افتخــاری 
برای حوزۀ ســالمت به شمار 
می رود. از اســفندماه ۱۳9۸ تربــت حیدریه نیز 
مثل دیگر نقاط کشور با این بیماری مهلک مواجه 
شــد و از همان روز نخســت با تشــکیل قــرارگاه 
کرونا در دانشــگاه علــوم پزشــکی، اوضاع تحت 

کنترل قرار گرفت.
 در همین راســتا دبیر قرارگاه مقابله با کرونا در 
دانشــگاه علوم پزشــکی تربت حیدریه از ابتالی 
۳۳2۸9 نفر به کرونا در مجموعۀ تحت پوشــش 
این دانشــگاه خبر داد و گفــت: تاکنون 4200 
نفــر به علت ابتــال به کرونــا در بیمارســتان های 

تحت پوشش دانشگاه بستری شده اند.
الهــام صفائیــان ادامــه داد: متاســفانه تاکنون 
600 نفــر در مجموعــۀ تحت پوشــش دانشــگاه 

 جــان خــود را بــر اثــر ابتــال بــه کرونــا از دســت
 داده اند.

صفائیان از واکسیناســیون به عنــوان راهکاری 
موثــر و مهم در مدیریــت بیماری کرونــا نام برد و 
اضافه کرد: تاکنون 629 هزار و ۸۳4 واکســن 
کرونــا در مجموعۀ تحت پوشــش دانشــگاه علوم 
پزشــکی تربــت حیدریــه تزریق شــده اســت که 
شامل پوشش ۸5 درصدی واکسیناسیون نوبت 
اول، ۷۳ درصدی نوبت دوم، ۳5 درصدی نوبت 
سوم و 2 درصدی نوبت های یادآور بعدی است.

دبیر قــرارگاه مقابله بــا کرونا در دانشــگاه علوم 
پزشــکی تربت حیدریه برگزاری منظم و پیگیری 
مداوم مصوبات نشســت های قرارگاه را از نکات 
برجستۀ مدیریت کرونا در مجموعه تحت پوشش 
دانشگاه علوم پزشــکی تربت حیدریه برشمرد و 
اذعان داشت: تاکیدات ریاســت دانشگاه مبنی 
بر رصد و پایش مداوم اجــرای مصوبات قرارگاه 
موجب شــد تا روند اجــرای برنامه ها از ســرعت 
باالیــی برخــوردار باشــد و در مــواردی ماننــد 

افزایش تخت های بیمارســتانی، فراهم نمودن 
تجهیــزات پزشــکی و واکسیناســیون گســترده 

شــاهد هیچ گونه خللی نبودیم و خدمت رسانی 
به بیماران لحظه ای متوقف نشد.



رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تربــت حیدریه 
گفت: با حضور معاون بهداشت وزارت بهداشت، 
درمان و آمــوزش پزشــکی 2 مرکز خدمــات جامع 
سالمت با اعتباری بالغ بر 90 میلیارد ریال در تربت 

حیدریه به بهره برداری رسید.
دکتر حسین ابراهیمی پور افزود: در سفر 
معاون بهداشــت وزارت بهداشت، 
درمــان و آمــوزش پزشــکی بــه 
شهرستان تربت حیدریه ، مرکز 

خدمــات جامع ســالمت مهنــدس حمید رمضانی شــهرک 
ولیعصــر )عــج( و مرکــز خدمــات جامع ســالمت شــهری و 

روستایی زنده یاد مسعود محقق افتتاح شد.
دکتــر ابراهیمــی پور اظهــار داشــت: مرکز خدمــات جامع 
ســالمت مهندس حمید رمضانی شــهرک ولیعصر )عج( که 
عملیات اجرایی آن در ســال 96 آغاز شــده بــود در زمینی 
به مســاحت 2000 مترمربــع با زیربنــای ۱۳50 مترمربع 
و در 2 طبقــه و بــا هزینه ای بالــغ بــر 40 میلیارد ریــال و با 
مشــارکت خیر حوزۀ ســالمت، مهندس حمیــد رمضانی به 

بهره برداری رسید.
دکتر ابراهیمــی پور تصریح کــرد: همچنیــن مرکز خدمات 
جامع سالمت شــهری و روســتایی زنده یاد مســعود محقق 
نیــز در زمینی بــه مســاحت 600 مترمربع که توســط زنده 
یــاد محقق به دانشــگاه علوم پزشــکی تربــت حیدریه اهداء 
و مبلغی حــدود 50 میلیارد ریال نیز توســط ایــن خیر نیک 
اندیــش به دانشــگاه جهت ســاخت مرکز اهداء شــده بود با 

زیربنای ۱۷50 مترمربع به بهره برداری رسید.

رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی تربت حیدریه گفت: در 
یکسال گذشــته، ۱9 پروژه عمرانی با زیربنای بیش از 
2۸ هزار مترمربع در مجموعه تحت پوشش این دانشگاه 
با اعتباری بالغ بر 2۸۷6 میلیارد ریال به بهره برداری 

رسیده است.
دکتر حســین ابراهیمی پور در خصــوص اقدامات این 
دانشــگاه در حوزه عمرانی اظهار داشــت: در یکســال 
گذشــته 29 پروژه در دســت اجرا داشــته ایم که از این 
تعــداد 4 پــروژه آموزشــی، 6 پایــگاه اورژانــس و مرکز 
درمانی و ۱9 پروژه بهداشتی بوده است که ۱9 پروژه از 

این تعداد تاکنون به بهره برداری رسیده است.

دکتر ابراهیمی پور افزود: افتتاح بیمارستان آموزشی 
درمانــی امــام حســین )ع( پس از ســال هــا انتظار یک 
اتفاق بزرگ در حوزه ســالمت منطقه بود و در چند ماه 
آینده نیز بیمارستان راشــد زاوه به بهره برداری خواهد 
رسید که اتفاقات بســیار مهمی در تاریخ حوزه سالمت 

منطقه است.
دکتر ابراهیمی پور تصریح کرد: اخذ رشــته پزشــکی، 
رشته کارشناسی فوریت های پزشکی و رشته یادگیری 
الکترونیکــی بــه دلیــل زیرســاختهای خــوب در ایــن 
دانشــگاه محقق شده است که این رشــته ها به مجموع 

رشته های دانشگاه اضافه خواهد شد.

رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی تربت حیدریه با اشاره 
به اینکه در یک سال گذشته زیرساخت های اکسیژن 
رسانی در بیمارســتان های تحت پوشــش دانشگاه 5 
برابر شده است عنوان داشــت: قبل از آغاز همه گیری 
کرونا یک مخزن ۸ تنی، اکسیژن مورد نیاز بیمارستان 
نهم دی را تامین میکرد اما در حال حاضر بیمارستان 
نهم دی دارای یک مخزن ۸ تنی و یک مخزن 20 تنی 
و یک دستگاه اکســیژن ساز میباشــد و در بیمارستان 
امام حسین )ع( نیز یک مخزن 20 تنی و یک دستگاه 
اکســیژن ســاز ســیار وجود دارد و یک مخزن ۱0 تنی 
اکسیژن هم در بیمارســتان امام رضا )ع( مه والت راه 

اندازی و نصب شــده اســت و اکنون زیرســاخت های 
دانشگاه برای بدترین شــرایط برای خدمت رسانی به 

بیماران تنفسی کامل است.
دکتر ابراهیمــی پور بیان داشــت: امیدواریم به زودی 
دومیــن دســتگاه CT اســکن ۱6 اســالیس را نیــز در 
بیمارستان امام حسین )ع( نصب و راه اندازی نماییم 
که اگر این اتفاق ُرخ دهــد در کمتر از یکســال و نیم 2 
دستگاه CT اســکن به مجموعه شهرســتان اضافه می 
شــود و می توانیم یکی از برخوردارترین شهرستان ها 
حتی در سطح کل کشور از نظر تصویربرداری در حوزه 

CT اسکن باشیم.

خوابگاه دانشجویی یکی از مهمترین نیازهای زیرساختی در مسیر توسعۀ 
آموزش است. ضرورت فراهم نمودن خوابگاه در مجموعۀ پردیس دانشگاه 
به عنوان یکی از پروژه های اولویتدار این مجموعه، زمینه را برای عقد تفاهم 
نامهای با بنیاد خیریــه ۱5 خرداد فراهــم آورد و قرارداد ســاخت خوابگاه 
دانشــجویی توســط این بنیاد در ســال ۱۳9۷ امضا شــد. به گفتــۀ معاون 
فرهنگی دانشــجویی دانشــگاه علوم پزشــکی تربت حیدریه این خوابگاه 

ظرفیت 220 دانشجو را دارد. 
دکتر محمد قربانی در تشریح جزئیات این پروژه گفت: عملیات ساختمانی 
خوابگاه دانشجویی بنیاد ۱5 خرداد با زیربنای 4500 مترمربع و اعتباری 

بالغ بر 400 میلیارد ریال که توســط بنیاد ۱5 خرداد تامین شده، از سال 
۱۳9۷ آغاز و تاکنون بیش از 90 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

دکتر قربانی بهره بــرداری از این خوابگاه را یک ضرورت برشــمرد و اظهار 
داشــت: این خوابگاه قابلیت افزایش ظرفیت تا ۳00 نفر را دارد و در طرح 

توسعۀ دانشگاه چشم انداز این ظرفیت درنظر گرفته شده است.
 معــاون فرهنگــی دانشــجویی دانشــگاه علــوم پزشــکی تربــت حیدریــه 
بهره مندی از زیرساخت مطلوب را یک اصل اساسی در گسترش دانشگاه 
دانشــت و تصریح کرد: یکی از مزایــای این خوابگاه نزدیکی به ســاختمان 
پردیس آموزش فناوری سالمت دانشگاه می باشد که دانشجویان مشکلی  

برای رفت و آمد نخواهند داشت. از طرفی خوابگاه ۱5 خرداد از مجهزترین 
و استانداردترین خوابگاه های کشور اســت که شامل اتاق های مسکونی، 
سالن بدن سازی، کتابخانه، سالن مطالعه، اتاق پزشک و اتاق مهمان، سایت 
کامپیوتر، نمازخانه و سایر امکانات رفاهی و خدماتی برای دانشجویان می 
باشد و راه اندازی آن موجب ارتقاء سطح رضایت مندی دانشجویان خواهد 
شــد.وی همچنین از آغاز عملیات ساخت سلف ســرویس مرکزی پردیس 
دانشــگاه خبر داد و گفــت: این پــروژه کــه 2500 مترمربع زیربنــا دارد با 
استاندارد نوین سلف سرویس سبز ساخته خواهد شد و با برنامه ریزی صورت 

گرفته امیدواریم سال آینده شاهد بهره برداری از آن باشیم.

نگاهی به دستاوردهای یک ساله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه 4

 با حضور معاون بهداشت وزارت بهداشت؛انعکاس

2 پروژۀ بهداشتی در تربت حیدریه به بهره برداری رسید

 در یکسال گذشته:

 ۱9 پروژه با زیربنای 28 هزار مترمربع در مجموعه  تحت پوشش 
دانشگاه علوم پزشکی تربت حید ریه به بهره برداری رسیده است

 معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه خبر داد:

خوابگاه دانشجویی بنیاد ۱۵ خرداد در آستانۀ افتتاح قرار دارد

 معاون دفتر بهبود تغذیۀ وزارت بهداشت:

برگزاری جشنواره های غذا احیاء فرهنگ 
غذایی ستنی و بومی منطقه است

معاون دفتــر بهبود تغذیۀ وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی 
گفت: برگزاری جشنواره های غذا احیاء فرهنگ غذایی سنتی منطقه 

است که باعث می شود غذاهای بومی همچنان باقی بماند.
دکتر پریسا ترابی در حاشــیۀ برگزاری جشنوارۀ غذا در دانشگاه علوم 
پزشــکی تربت حیدریه افزود: متاسفانه مردم به اســتفاده از غذاهای 
آماده و فست فودها روی آورده اند که این غذاها به علت استفاده زیاد 
از نمک، شــکر، روغن و مواد افزودنی ســالمتی افراد را با خطر مواجه 
میکند.وی با اشاره به اینکه برای داشتن بدنی سالم باید به تغذیه توجه 
ویژه ای شود بیان داشت: در غذاهای سنتی ارزش مواد غذایی بیشتر 
حفظ و کمتر از غذاهای سرخ کردنی استفاده می شود که برای داشتن 
نسل سالم در آینده، باید غذاهای بومی و محلی بیشتر استفاده کنیم.

گفتنی است، معاون اســتاندار و فرماندار ویژۀ تربت حیدریه به همراه 
معاونین، رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی به همراه جمعی از مدیران و 
معاونین دانشگاه و کارشناسان وزارت بهداشت از این نمایشگاه بازدید 

و در پایان به نفرات برتر جوایزی اهداء کردند.

در چهاردهمین المپیاد علمی وزارت بهداشت:

2 دیپلم افتخار توسط دانشجویان دانشگاه 
علوم پزشکی تربت حیدریه کسب شد

مسئول واحد المپیاد دانشگاه علوم پزشــکی تربت حیدریه گفت: در 
چهاردهمین المپیاد علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، 

2 دیپلم افتخار توسط دانشجویان این دانشگاه کسب شد.
مهندس فهیمه عطاریان با اشاره به اینکه مرحلۀ کشوری المپیاد علمی 
دانشجویان علوم پزشــکی کشــور از ۱9 تا 2۳ شــهریورماه در تهران 
برگزار شد افزود: سه نفر از دانشجویان دانشــگاه علوم پزشکی تربت 

حیدریه موفق به راهیابی به مرحله نهایی این المپیاد شدند.
وی اظهار داشت: مریم یوسفیان دانشجوی ترم ۸ بهداشت عمومی در 
حیطۀ کارآفرینی در بستر دانشگاه هزارۀ ســوم و مرضیه عارفی اصل 
دانشجوی ترم 5 علوم آزمایشگاهی در حیطۀ آموزش پزشکی توانستند 

دیپلم افتخار این المپیاد را کسب کنند.

با اعالم نفرات و تیم  های برتر:

 جشنوارۀ ورزشی کارکنان دانشگاه
 علوم پزشکی تربت حیدریه به کار خود پایان داد

مســئول ورزش کارکنان دانشگاه علوم پزشــکی تربت حیدریه گفت:  
پنجمین جشنوارۀ ورزشــی کارکنان دانشگاه از ۳0 مهرماه آغاز شده 
بود که با اعــالم تیم  ها و نفــرات برتر بــه کار خود پایــان داد.مصطفی 
یزدانی اظهار داشــت: در رشتۀ فوتســال تیم  بیمارستان نهم دی الف 
به مقام قهرمانی رســید و تیم  های بیمارســتان امام حسین )ع( الف و 
اورژانس ۱۱5 به مقام  های دوم و سوم رســیدند.وی افزود: در رشتۀ 
والیبال نیز تیم  شبکۀ بهداشت و درمان مه والت به مقام قهرمانی رسید 
و تیم  های حفاظت فیزیکی و معاونت بهداشت مقام  های دوم و سوم را 
کسب کردند.وی بیان داشت: در رشتۀ شطرنج آقایان، میالد باغبان 
باشی مقام اول، حمیدرضا ضیغم اسدی مقام دوم و حسین طباطبایی 
و حامد اسداهلل پور به مقام سوم مشترک رســیدند و در شطرنج بانوان 
فهیمه عطاریان و اکرم شــاه  ولی مقام اول مشــترک و زهره الماسیان 

مقام دوم را کسب کرد.
یزدانی عنوان داشــت: در تنیس روی میز آقایان، علــی باقری به مقام 
قهرمانی و سلمان ندافی و قاسم نورمحمدی به مقام  های اول تا سوم 
رســیدند و در تنیس روی میز بانوان نیــز فاطمه زراعتــکار مقام اول و 

ریحانه مجیدزاده مقام دوم را کسب کرد.

معــاون آمــوزش، تحقیقــات و فنــاوری دانشــگاه علوم 
پزشکی تربت حیدریه از موافقت شورای عالی آموزش 
مجازی کشــور با مجوز مرکزآموزش مجازی دانشــگاه 
علوم پزشــکی تربت حیدریه خبر داد.دکتر محمد رضا 
رضائی  منش گفت: در راستای تحقق آیین  نامۀ نظارت و 
ارزشیابی مراکز آموزش مجازی و دانشکده  های آموزش 
مجازی دانشــگاه  هــای علوم پزشــکی کشــور، مراحل 
ارزیابــی درونی و اعتباربخشــی مرکز آمــوزش مجازی 
دانشــگاه علوم پزشــکی تربت حیدریه صورت پذیرفت 
و این مرکز موفق به کســب حکم اعتباربخشی معتبر به 
مدت سه سال از ســوی دبیرخانۀ شورای عالی آموزش 
مجازی شد.وی افزود : با توجه به سیاست  های وزارت 
متبوع مبنی بر توسعه و تقویت آموزش مجازی در سطح 
دانشگاه های علوم پزشکی کشور، رشد و توسعۀ  مرکز 
آموزش مجازی این دانشگاه در دستور کار قرار گرفت و 
با تالش و همت روزافزون مجموعۀ اعضای هیئت علمی 
و کارکنان این دانشگاه زیرســاخت  ها و بسترهای الزم 

جهت توسعه  این مرکز فراهم گردید.
دکتــر رضایــی منش خاطر نشــان کــرد: آمــوزش  های 
مجــازی با توجــه به کیفیــت بــاالی ارائــه دروس، عدم 
وابســتگی کالس درس بــه زمــان خــاص، عدم نیــاز به 
حضور فیزیکی اســتاد و دانشجو، پشــتیبانی و ثبت  نام 
از تعداد زیــاد دانش  پــژوه در یــک درس و ... از اهمیت 
بســزایی برخوردار اســت و همچنین در دوران شــیوع 
اپیدمی کووید-۱9 و تعطیلی دانشگاه  ها و کالس  های 
درس نقش و اهمیت آن دوچندان شــده است و در این 
راستا  دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه با اختصاص 
550 متر مربع مساحت برای این مرکز ازسال ۱۳92 
و بــا راه اندازی ســامانه مدیریت یادگیــری الکترونیک 
LMS فعالیــت آموزش مجازی را شــروع نمود و ســپس 
با راه اندازی دانشــگاه علوم پزشــکی مجازی و توســعه 
آمــوزش مجازی همســو بــا طرح تحــول در آمــوزش در 
سال ۱۳94  فعالیت های این مرکز شتاب فزاینده  ای 
یافت و استانداردهای مراکز آموزش مجازی مورد تایید 

دانشگاه علوم پزشــکی مجازی در این دانشگاه مستقر 
گردید.وی افزود: مرکز آموزش مجازی دانشــگاه علوم 
پزشــکی تربت حیدریه با داشــتن اعضای هیئت علمی 
متخصص در حوزه یادگیــری الکترونیکی و تکنولوژی 
آموزشــی بــه عنــوان قطــب یادگیــری الکترونیکی در 
شرق کشور محسوب می  شــود و طیف متنوعی از انواع 
محتواهــای الکترونیکــی چنــد رســانه  ای و فیلم  های 

آموزشی را با استانداردهای به روز محتوای الکترونیکی 
تولید مــی  نماید و در موکــس ملی آرمان بــه عنوان یک 
دانشــگاه فعال مشــغول به فعالیــت اســت و همچنین 
این مرکز در راستای توسعه رشــته  های مجازی، رشتۀ 
کارشناسی ارشد برنامه  ریزی یادگیری الکترونیکی در 
علوم پزشکی را در سند آمایش سرزمین کالن منطقه 9 

تصویب نموده است.

 اخذ مجوز مرکز آموزش مجازی
 توسط دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه



بیســت وهفتمیــن روز مردادمــاه ۱40۱، تربــت حیدریــه 
میزبــان ســفر رئیــس ســازمان اورژانس کشــور بــود. دکتر 
جعفر میعادفــر درحالی به تربت حیدریه ســفر کــرد که 20 
 پایــگاه اورژانس بــا ۳0 دســتگاه آمبوالنس به مــردم منطقه 
خدمت رسانی میکردند و در نشســت های مشترکی که بین 
مسئوالن شهرســتان و دانشگاه با رئیس ســازمان اورژانس 
کشــور برگــزار گردیــد، تکمیــل هرچــه ســریعتر ســه پایگاه 

اورژانس درحال احداث دانشگاه مصوب شد.
رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه 
علــوم پزشــکی تربــت حیدریــه در خصــوص ایــن ســه پروژۀ 
در دســت اجــرا گفــت: پــروژه هــای پایــگاه هــای اورژانس 
جادهای صفــی آباد، نســر و عبدل آبــاد با زیربنــای مجموع 
۳60 مترمربع در حال احداث هســتند که ساختمان پایگاه 
اورژانس عبدل آباد در شهرستان مه والت افتتاح شده است. 
همچنین در یک سال گذشته 5 پایگاه اورژانس در مجموعۀ 
تحت پوشش دانشگاه افتتاح شده که یک اتفاق مهم و بزرگ 

به شمار میرود. 

دکتــر محمدجــواد امیری بــا اشــاره بــه احــداث بزرگترین 
ساختمان پایگاه اورژانس جاده ای کشــور در تربت حیدریه 
افزود: پایگاه اورژانس جاده ای ثامن االئمه )ع( که با حضور 
وزیر بهداشــت به بهره بــرداری رســید، یکی از پایــگاه های 
ســرآمد کشــور در حــوزۀ اورژانس جــاده ای اســت و نهضت 
احداث پایگاه های اورژانس مجهز در دانشگاه علوم پزشکی 
تربت حیدریه موجب تقویت پیشــانی درمان در منطقه شده 

است.
دکتــر امیری نوســازی نــاوگان آمبوالنســی اورژانس ۱۱5 
را یــک ضــرروت برشــمرد و اضافه کــرد: در حــال حاضر در 
منطقه تربت حیدریه ۳0 دستگاه آمبوالنس داریم که از این 
تعداد 20 آمبوالنس فعال و ۱0 خودرو پشتیبان هستند اما 
تقریبا ۷0 درصــد این ناوگان بالغ بر ۱5 ســال قدمت دارند 
و نوســازی آن ها یک مطالبه مهم و جدی اســت. از طرفی با 
راه اندازی پد بالگرد در بیمارســتان آموزشــی درمانی امام 
حســین )ع(، توانایی راه اندازی اورژانــس هوایی در منطقه 

وجود دارد. 

ساختمان ستاد مرکزی، مراکز خدمات جامع 
سالمت شــهری و روستایی نســر و رودمعجن 
و ۱۱ خانــۀ بهداشــت روســتایی طــرح هــای 
عمرانی در دســت اجــرای معاونت بهداشــت 
دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه هستند.

معاون بهداشت دانشــگاه علوم پزشکی تربت 
حیدریه با بیــان اینکه طــرح های یاد شــده با 
زیربنایی بالغ بــر 6650 مترمربع در دســت 
اجراست گفت: پروژۀ ساختمان ستاد مرکزی 
معاونت بهداشت با زیربنای ۳250 مترمربع، 
بزرگترین طــرح جاری در حــوزۀ عمرانی این 
معاونت اســت که تاکنون بیــش از 60 درصد 
پیشرفت داشــته و امیدواریم در نیمۀ نخست 

سال آینده شاهد بهره برداری از آن باشیم.
دکتر الهام بهره مند افــزود: دو مرکز خدمات 
جامع ســالمت نســر و رودمعجن نیــز از طرح 
هایی مهمی هســتد کــه باتوجه به پیشــرفت 
فیزیکی مطلوبــی که داشــته اند پیــش بینی 
 می شــود تــا پایان ســال مــورد بهره بــرداری 

قرار گیرند.
وی در خصــوص جزئیــات ایــن دو طــرح نیز 
عنــوان داشــت: عملیــات ســاختمانی مرکز 

خدمــات جامــع ســالمت نســر در زمینی به 
زیربنای 690 مترمربع و هزینه ای حدود 40 
میلیارد ریال به پایان رسیده است و با تکمیل 
تجهیزات در آینده ای نزدیک به بهره برداری 
خواهد رســید. مرکز خدمات جامع سالمت 
رودمعجن نیز کــه ۷20 مترمربع زیربنا دارد 
با اعتباری بالغ بر 40 میلیــارد ریال تاکنون 
۸0 درصــد پیشــرفت فیزیکــی داشــته و بــا 
برنامه ریــزی صــورت گرفته توســط معاونت 
توسعه مدیریت و منابع دانشگاه، چشمانداز 
افتتاح این مرکز تا پایان ســال جاری ترسیم 

شده است.
معاون بهداشت دانشــگاه علوم پزشکی تربت 
حیدریه توســعۀ عدالــت محور ســالمت را یک 
آرمان بزرگ در مجموعۀ این دانشگاه برشمرد 
و اظهار داشــت: با هدف ارائۀ خدمات مطلوب 
و عادالنه در روســتاها، ۱۱ طرح ساخت خانۀ 
بهداشــت روســتایی در روســتاهای منظــر، 
رودخانه، یک لنگی، احمدآباد خزائی، جوادیه، 
نسر، ژرف، سرخ آباد، جعفرآباد، عبدل آباد )دو 
خانۀ بهداشت( در دســت اجراست که تاکنون 

بیش از 50 درصد پیشرفت داشته اند. 

5

روی خط خبر

  رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه:

افزایش تعداد پایگاههای اورژانس پیشانی خدمترسانی 
درمان را تقویت کرده است

  نگاهی به طرح های عمرانی 
حوزه  بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

 بهره برداری از 6650 مترمربع پروژه عمرانی
 در آینده ای نزدیک

استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه به دانش 
فنی و ثبت اختراع محصول فناورانه دست یافت.

دکتر جعفر مسافر مالک این اختراع در تشریح آن بیان داشت: اختراع حاضر 
با عنوان »ســاخت هیدروژل های حســاس به دما با قابلیت ژل شوندگی در 
محل جهت دارورسانی مرفین از مسیر بینی« نتیجه بیش از دو سال تالش 
و کار تحقیقاتی فشرده و با همکاری محققین دانشگاه علوم پزشکی مشهد 

بود که به طور خالصه به منظور دارورسانی مورفین از مسیر بینی میباشد. 

دکتر مسافر افزود: خوشبختانه در مسیر این پروژه، موفق به اخذ دانش فنی 
تولید این فرموالسیون دارورسانی شــدیم و اختراع آن نیز در سازمان ثبت 

اسناد و امالک کشور به ثبت رسید.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه در پایان اظهار داشت: 
در ادامۀ این کار تحقیقاتی قصد داریم تا به دانش فنی تولید نیمه صنعتی این 
فرموالسیون داروئی دست پیدا کرده و بتوانیم در آینده ای نزدیک به مرحله 

تولید برسیم.

 در آیین تکریم و تقدیر از خادمان نوروزی سالمت رقم خورد؛

تقدیر وزیر بهداشت از کارشناس فوریتهای 
پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

در آییــن تکریــم و تقدیــر از خادمــان نوروزی ســالمت که بــا حضور 
وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی، رئیس سازمان اورژانس 
کشــور و دیگر مســئولین لشکری و کشــوری در ســالن همایشهای 
رازی دانشــگاه علوم پزشــکی ایران برگزار شــد از »محمد کمالی« 
کارشناس فوریتهای پزشکی دانشــگاه علوم پزشکی تربت حیدریه 
به پاس انجام خدمات ارزنده در تیم تولید محتوای استودیو سالمت 

تقدیر به عمل آمد.

رئیس ادارۀ بازرسی، ارزیابی عملکرد وپاسخگویی 
به شکایات دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه 
به سمت بازرس موضوع مادۀ 9۱ وزارت بهداشت 

منصوب شد

طــرف  از  ابالغــی  در 
دکتر علیرضــا رحیم نیا 
مدیر کل دفتر بازرسی، 
و  عملکــرد  ارزیابــی 
پاســخگویی به شکایات 
وزارت بهداشــت، دکتر 
بــه  بهــروز  محمدرضــا 
ســمت بــازرس موضوع 

مادۀ 9۱ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منصوب شد.
در متن این ابالغ آمده است:

جناب آقای دکتر محمدرضا بهروز
با سالم و احترام

با عنایت به بند 2 مصوبه جلســۀ »کمیتــۀ ســالمت اداری و صیانت از 
حقوق مردم«مورخ 2۱/02/۱40۱ جنابعالی برای مدت سه سال 
به عنوان بــازرس موضوع مــادۀ 9۱ قانون مدیریت خدمات کشــوری 
در ستاد مرکزی این وزارت منصوب می شــوید. انتظار دارد با جدیت 
و پشــتکار در محــدودۀ تخلفــات موضــوع این ماده )رشــوه خــواری و 
سوءاســتفاده از مقــام اداری( بازرســی هــای الزم را به عمــل آورده و 
ضمن رعایت بــی طرفی و امانــت داری، گزارشــهای خــود را مطابق 
دستورالعمل اجرایی مواد 9۱ و 92 قانون مذکور تهیه و ارائه نمایید.

مدیر امور مالی دانشگاه علوم پزشکی تربت 
حیدریه به عنوان عضو »کمیتۀ فنی و تخصصی 

مالی دانشگاه های علوم پزشکی کشور« 
منصوب شد

در ابالغی از طرف دکتر 
بهــروز رحیمــی معــاون 
توســعۀ مدیریت و منابع 
وزارت بهداشت، بهمن 
باقــری مدیر امــور مالی 
دانشــگاه علوم پزشکی 
تربت حیدریــه به عنوان 
و  فنــی  »کمیتــۀ  عضــو 

تخصصی مالی دانشگاه های علوم پزشکی کشور« منصوب شد.
در متن این ابالغ آمده است:

جناب آقای بهمن باقری
 مدیر محترم امور مالی دانشــگاه علوم پزشــکی و خدمات بهداشــتی 

درمانی تربت حیدریه
ســالم علیکم؛ به اســتناد مــادۀ ۱05 آییــن نامــه مالــی و معامالتی 
دانشــگاه ها/ دانشــکده هــای علــوم پزشــکی و خدمات بهداشــتی 
درمانی مصوب مردادماه ۱۳90 ، بدینوسیله جنابعالی، به مدت یک 
ســال از تاریخ این ابالغ به عنوان عضو "کمیتۀ فنی و تخصصی مالی 
دانشــگاههای علوم پزشــکی و خدمات بهداشــتی درمانی منصوب 
میگردید.شایســته اســت با توجه بــه سیاســتهای وزارت متبوع، در 
پایش مستمر نظام ســالمت و آموزش پزشــکی و اجرای نظام بودجه 
ریزی مبتنــی بر عملکرد بــا هماهنگی دبیرخانۀ کمیتــۀ مزبور که در 
این مرکز مستقر می باشد، نسبت به انجام وظایف محوله، به خصوص 
تقویت کنترل های داخلی و استقرار نظام های حسابداری مدیریت و 
مدل های پیشرو، اقدام نموده تا شاهد پیمودن گام هایی اساسی در 
اجرای منویات مقام معظم رهبری )دامه ظله( در ابعاد مختلف بیانیۀ 

گام دوم انقالب باشیم.

 موفقیت عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه 
در دستیابی به دانش فنی و  ثبت اختراع محصول فنا  ورانه

 کسب رتبۀ عالی توسط شورای انضباطی دانشجویان 
دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

معاون فرهنگی دانشجویی دانشــگاه علوم پزشکی 
تربت حیدریه گفت: شــورای انضباطی دانشجویان 
این دانشگاه در دهمین دورۀ ارزیابی عملکرد موفق 
به کسب رتبۀ عالی در سال ۱400 در بین دانشگاه 

 های علوم پزشکی کشور شد.
دکتر محمد قربانی با بیان این که مجموع امتیازات 
ایــن فرآنیــد ۱000 بوده و دانشــگاه علوم پزشــکی 

تربت حیدریه موفق به کسب امتیاز 925 شده است 
افزود: دانشگاه  هایی که در حدفاصل امتیاز 900 تا 
۱000 قرار داشته باشند به کســب رتبۀ عالی نائل 
خواهند شــد که خوشــبختانه بــا تالش  هــای دبیر و 
کارکنان شــورای انضباطی دانشــجویان، در ســال 
۱400 دانشگاه علوم پزشــکی تربت حیدریه موفق 

شد رتبۀ عالی را کسب نماید.

وی در خصــوص شــاخص  های ایــن رتبه  بنــدی نیز 
اظهار داشت: این رتبه  بندی سالیانه است و عملکرد 
شــوراهای انضباطی دانشــگاه  های علوم پزشــکی 
کشــور از جنبه  های تشــکیالت، امکانات، آموزش ، 
دادرســی عالمانه و عادالنه و تالش و تعامل از سوی 
شــورای مرکزی وزارت بهداشــت، درمان و آموزش 

پزشکی مورد پایش و ارزیابی قرار می  گیرند.

 رئیس بیمارســتان آموزشــی درمانی نهم  دی تربــت حیدریه 
برنامه های آتی این مرکز درمانی را تشریح کرد.

دکتر زهرا نیــک فرجام گفــت: باتوجه بــه تاکید مقــام معظم 
رهبری بر جوانی جمعیت در کشور، توسعۀ بلوک زنان و زایمان 
بیمارستان آموزشی درمانی نهم  دی به عنوان یک اولویت مهم 
در دستور کار است.وی افزود: هم چنین راه  اندازی کلینیک 
تخصصــی، احــداث همراه  ســرا، تجهیــز و راه  انــدازی بخش 
Vip و احداث پانســیون متخصصــان برای ماندگاری بیشــتر 
پزشــکان متخصص از برنامه  های پیش  روی بیمارســتان نهم 

دی می  باشد.دکتر نیک فرجام ادامه داد: ساخت امحاء زباله 
استاندارد، نوسازی بافت  های فرسوده ساختمان و جایگزینی 
تجهیزات جدید یا دستگاه  های فرسوده بیمارستان از برنامه  
های دیگر برای توســعۀ هرچه بیشــتر این مرکــز درمانی می  
باشــد.رئیس بیمارســتان آموزشــی درمانی نهم دی در پایان 
عنوان داشت: بیمارستان آموزشی درمانی نهم  دی به عنوان 
کهن  ترین مرکــز درمانی شهرســتان بخــش مهمــی از تاریخ 
ســالمت منطقه را در دل خود جای داده اســت و روند توسعه  

این مرکز تداوم خواهد داشت.

 روند توسعه کهن  ترین مرکز درمانی تربت حیدریه 
تداوم خواهد داشت

نگاهی به دستاوردهای یک ساله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

نگاهی به دستاوردهای یک ساله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه 



معاون بهداشت دانشــگاه علوم پزشــکی تربت حیدریه گفت: آزمایشــگاه های این معاونت با 
۱0 آزمایشــگاه فعال در ۳ شهرستان و روســتاهای زیرمجموعه مشــغول به خدمت رسانی به 

مراجعین هستند.
دکتر الهام بهره مند با اشــاره بــه اینکه راه انــدازی مراکز نمونــه گیری یکــی از اقدامات مهم 
 معاونت بهداشت در حوزۀ آزمایشگاه ها بوده است افزود: در راستای بهبود خدمات، 2۱ مرکز

 نمونه گیری در مراکز فاقد آزمایشگاه دایر شده که از این تعداد ۱0 مرکز نمونه گیری در سال 
۱40۱ راه اندازی شده است.

وی با بیان اینکه به سازی فضاهای آزمایشــگاهی موجود نیز از دیگر اهداف معاونت بهداشت 
دانشــگاه در حوزۀ آزمایشــگاه ها بوده اســت عنوان داشــت: در ســال جاری با توجــه به لزوم 
اختصاص وام بانک جهانی جهت پروژۀ IceRP-2 آزمایشگاه، روند به سازی آزمایشگاه مرکزی 
معاونت بهداشت از ابتدای مهرماه با اعتباری بالغ بر ۱2 میلیارد ریال شامل ساخت آزمایشگاه 
ملکولی و به ســازی فضاهای پذیرش، انتظار و اتاق های مرتبط و همچنین فضای دپوی زباله 

آغاز شده است. 

خودمراقبتی یعنی مراقبت از خــود، یعنی اینکه ما 
برای حفظ سالمت و شادابی خود، کارهای روزمرۀ 
کوچکی انجــام دهیم تــا زندگی بهتر و ســالم تری 
داشته باشیم. خودمراقبتی شامل اقداماتی است 
آموختنــی، آگاهانــه و هدفمند که هر فــردی برای 
خــود، خانــواده و دیگران انجــام می دهد تا ســالم 
بماند، از ســالمت جســمی و روانی خــود حفاظت 
کند، نیازهــای اجتماعی خود را برآورده ســازد، از 
بیماری ها یا حوادث پیشگیری کند، از ناخوشی ها 
و بیمار ی های مزمن مراقبت کند و نیز از ســالمت 
خود بعد از بیماری حــاد یا ترخیص از بیمارســتان 

حفاظت کند. 
آنچه گفته شد مبین اهمیت خودمراقبتی در نظام 
سالمت اســت که از مهم ترین سرفصل های برنامه 
های حوزۀ معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی 

تربت حیدریه به شمار می رود. 
تقدم پیشگیری بر درمان از دیرباز سرلوحۀ برنامه 

های نظــام ســالمت بــوده و خودمراقبتــی نقش 
پررنگی در گســترش این مفهوم دارد از همین رو 
 در دانشگاه علوم پزشــکی تربت حیدریه اجرای 

برنامــه هــای خودمراقبتــی در اولویــت معاونت 
بهداشــت قرار گرفته و طبق گفته های مدیر گروه 
آموزش و ارتقاء سالمت این معاونت تاکنون برنامۀ 
خودمراقبتی در مجموعۀ روستاهای تحت پوشش 

دانشگاه بیش از ۸0 درصد اجرایی شده است.
الهه گرامــی پور با اشــاره به اینکه ۳2۸ روســتا در 

مجموعۀ دانشــگاه علوم پزشــکی تربت حیدریه در 
9 ماه نخســت ســال ۱40۱ تحت پوشــش برنامۀ 
خودمراقبتــی قــرار گرفتــه انــد اظهار داشــت: در 
برنامۀ خودمراقبتی، کارگروهــی با حضور دهیار، 
اعضای شــورای روســتا، بســیج و بهــورزان در هر 

روستا تشــکیل شــده و بر اســاس رصد مشکالت 
و چالــش هــای ســالمت در روســتا، برنامــۀ 
عملیاتی خودمراقبتی با تاکید بر مشکل اصلی 

شناســایی شــده تدوین و اجرا میشــود کــه روند 
اجرای ایــن برنامه به صورت مداوم توســط 

کارشناســان ناظر مراکز خدمات جامع ســالمت، 
رصد و پایش میشود.

گرامــی پــور اضافــه کــرد: 
ســازمان ها، مدارس 
و ادارات از دیگــر 
هــای  نقطــه 
در  هــدف 
ی  ا جــر ا
ح  طــر

خودمراقبتی هســتند که با تشکیل کارگروه هایی 
زمینه هــای انتقال بهتــر مطالب آموزشــی و رصد 
ســطح ســالمت کارکنان و دانش آموزان را فراهم 
میکنند.از دیگر ســو، چندســالی اســت کــه طرح 
تربیت ســفیران سالمت نیز توســط گروه آموزش و 
ارتقاء ســالمت اجرایی شــده که طبق گفتۀ معاون 
بهداشــت دانشــگاه علوم پزشــکی تربــت حیدریه 
تاکنون بیش از 50 هزار سفیر ســالمت در منطقۀ 

تحت پوشش دانشگاه تربیت شده است.
دکتر الهام بهره مند نقش ســفیران ســالمت را به 
عنوان یک واسطۀ کلیدی در انتقال آسان، کارآمد 
و موثــر مفاهیم ســالمت بــه خانــواده هــا توصیف 
کرد کــه در ترویج فرهنــگ خودمراقبتــی جایگاه 
ویژهــای دارد و عنوان داشــت: تاکنون 4296۸ 
ســفیر ســالمت خانواده خانوار، 2۱۷2 ســفیر 
محلــه، ۷459 ســفیر دانــش آمــوزی و بیش 
از 200 نفــر ســفیر تخصصی تربیت شــده و 
اجرای برنامــۀ تربیت ســفیران همچنان در 
مجموعۀ تحت پوشش دانشگاه جاری است.
آن چه در برنامه ها و طرحهای گروه آموزش 
و ارتقاء ســالمت معاونت بهداشــت دانشگاه 
علوم پزشکی تربت حیدریه به چشم می خورد 
نشــان میدهد کــه خودمراقبتــی از اولویت های 
مهم حوزۀ بهداشت دانشگاه است و گسترش آن با 
توسعۀ مشارکت مردم یک نیاز مهم است تا بتوانیم 

به سمت جامعه ای سالم تر و پویاتر حرکت کنیم. 

 3۰ پزشک متخصص جذب
 دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه شدند 

معــاون درمان دانشــگاه علوم پزشــکی 
تربــت حیدریــه از جــذب ۳0 پزشــک 
متخصــص جدیــد در مجموعــۀ تحــت 

پوشش این دانشگاه خبر داد.
دکتر حســین عزیزی در جلســۀ برنامه 
ریزی و به کارگیری پزشکان متخصص 
متعهــد بــه خدمــت در دانشــگاه علــوم 
پزشکی تربت حیدریه گفت: متخصصین 
جــذب شــده در مراکــز درمانــی مانند 

بیمارستان های آموزشــی درمانی امام حســین )ع( و نهم دی، کلینیک 
احمدیه و شبکه های بهداشــت و درمان مه والت و زاوه به درمان بیماران 
خواهند پرداخت.وی افزود: این متخصصین در رشته های آسیب شناسی، 
بیماریهای داخلی، بیماریهای عفونی و گرمسیری، داخلی مغز و اعصاب، 
بیهوشی، جراحی عمومی، جراحی مغز و اعصاب، جراحی کلیه و مجاری 
ادراری، چشــم پزشــکی، رادیولوژی، روانپزشــکی، زنان و زایمان، طب 
اورژانس، کودکان و گوش و حلق و بینی فعالیت خواهند کرد.دکتر عزیزی 
ادامه داد: با اضافه شدن پزشکان جدید به مجموعه دانشگاه شاهد افزایش 
کیفیت خدمت رسانی به مراجعین و سهولت دسترسی به پزشکان خواهیم 
بود.معاون درمان دانشگاه خاطرنشان کرد: ۱00 مركز خدمات درماني 
دولتی، خیریه و خصوصی در شهرستان های تربت حیدریه، مه والت و زاوه 

زیر نظر این دانشگاه فعالیت میكنند.

 ۵ پانسیون پزشکان در مه والت
 به بهره برداری می رسد

مدیر شبکه بهداشــت و درمان 
مه والت گفت: چندیــن پروژه 
عمرانی با اعتباری بالغ بر 65 
میلیــارد ریــال بــه زودی در مه 
والت به بهره برداری می رسد.

دکتر ســیما عســکری بــا بیان 
اینکه توســعۀ خدمات سالمت 

نیازمند تقویت زیرساخته است، افزود: بهره برداری از 5 پانسیون خیرساز 
بیمارستان امام رضا )ع( که 4 پانسیون آن به همت خیر نیک اندیش حاج 
ذوالفقار ذوالفقاری و یک پانســیون دیگر به همت خیــر نیک اندیش حاج 
نعمت اهلل منفرد ساخته شــده از اولویت های مهم عمرانی حوزۀ سالمت 
مه والت است. این پانسیون ها با اعتبار ۱۱ میلیارد ریال ساخته شده و در 

آستانۀ بهره برداری قرار دارد. 
وی اظهار داشت: خرید تجهیزات اتاق عمل، راه اندازی بانک خون، تجهیز 
زایشگاه، تجهیز ۳ واحد پانسیون پزشکان و محوطه سازی جهت پانسیون 
پزشــکان با هزینه 2 میلیارد و ۸50 میلیون تومان از محــل اوراق خزانه با 
پیگیری دکتر محســن زنگنه نماینده مردم شــریف شهرستان در مجلس 

شورای اسالمی، از دیگر پروژه های قابل افتتاح این حوزه می باشد.
مدیر شبکۀ بهداشت و درمان مه والت ادامه داد: خانه های بهداشت شمارۀ 
۱ و 2 روستای عبدل آباد از محل اعتبارات محرومیت زدایی وزارت نفت با 
اعتبار ۱۸ میلیارد ریال و با زیربنای هر پروژه 90 متر در دست اجرا می باشد 
که این دو پروژه در حال حاضر 50 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و تا پایان 

سال جاری به بهره برداری خواهد رسید.
دکتر عسکری با قدردانی از همراهی همیشگی خیرین حوزۀ سالمت در 
پیشبرد برنامه های توسعه محور شبکه بهداشــت و درمان مه والت اظهار  
داشت: تجهیز 2 پانسیون پزشکان و نصب مخزن اکسیژن بیمارستان امام 
رضا)ع( به همت خیرین سالمت و مشارکت در پویش نیکی و مهر مه والت 
صورت گرفت که جا دارد از همراهی خیرین این شهرستان و مشارکت در 
پویش نیکی و مهر تقدیر و تشکر نمایم.وی تامین تجهیزات پزشکی را از دیگر 
اولویت های شبکه بهداشــت و درمان مه والت برشمرد و عنوان داشت: از 
محل اعتبارات دانشگاه علوم پزشکی، تجهیزات اتاق عمل بیمارستان امام 
رضا )ع( با اعتبار بالغ بر ۱0 میلیارد ریال تامین شده و به زودی مورد بهره 
برداری قرار خواهد گرفت. همچنین در راســتای خدمت رســانی هر چه 
بهتر به روستاییان و توسعۀ عدالت محور خدمات سالمت، استانداردسازی 
تجهیزات خانه های بهداشت برخی از روستاهای شهرستان انجام شده که 

مجموع این اقدامات با هزینۀ دو میلیارد ریالی همراه بود.

 گردهمایی مدیران حقوقی دانشگاه های
  علوم پزشکی کالن منطقۀ 9 کشور 

در تربت حیدریه برگزار شد

گردهمایی مدیران حقوقی دانشــگاههای علوم پزشکی کالن منطقۀ 
9 کشــور با حضور مدیر کل حقوقی و تنظیم مقررات وزارت بهداشت، 
رئیس دانشگاه علوم پزشــکی و اعضای هیئت رئیسۀ دانشگاه، معاون 
دادستان مرکز استان، رئیس حوزۀ قضایی، دادستان عمومی و انقالب 

شهرستان و معاون سیاسی فرمانداری در تربت حیدریه برگزار شد.
دکتر حسین ابراهیمی پور رئیس دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه 
گفت: این گردهمایی برای تبادل نظر و استفاده از تجربیات کاربردی 
مدیران حقوقی دانشگاه ها در پیشبرد اهداف مجموعۀ وزارت بهداشت 

در حوزۀ حقوقی برگزار شد.
دکتر ابراهیمی پور افزود: کارگاه آموزشی سیاست جنایی نظام حقوقی 
ایران در خصوص جرایم پزشکی و جلسۀ هم اندیشی و پرسش و پاسخ 

حقوقی از دیگر برنامه های این گردهمایی بود.

رئیس گــروه توســعۀ ســازمان و تحــول اداری دانشــگاه علوم 
پزشــکی تربت حیدریه از ارتقاء میزان تحقق برنامــۀ عملیاتی 

این دانشگاه به  بیش از 9۷ درصد در سال گذشته خبر داد.
حسین قلی زاده در حاشیۀ جلسۀ شورای راهبری دانشگاه که 
با حضور رئیــس، معاونین و نمایندۀ ســازمان مدیریت و برنامه 
ریزی اســتان برگزار شــد گفت: برنامۀ عملیاتی این دانشــگاه 
نسبت به ســال ۱۳99، ۱.۳۱ درصد رشد و میزان تحقق این 

برنامه در سال ۱400، 9۷.06 درصد شده است.
وی افــزود: به اســتناد گــزارش ارائه شــده از ســوی معاونت 
توســعۀ مدیریت و منابع وزارت بهداشــت، شــاهد آن هستیم 
که بــا برنامه ریــزی مناســب و همراهــی مدیــران و کارکنان 
در دو ســال گذشــته، میزان تحقــق برنامۀ عملیاتی در ســال 
۱۳9۸ از ۸۳.2۱ درصــد به 95.۷5 در ســال ۱۳99 و در 

ســال ۱400 میــزان تحقق برنامــه بــه 9۷.06 ارتقــاء پیدا 
کرده است.

وی بیان داشــت: براســاس این گزارش از ۱9 حــوزۀ درگیر 
در برنامــۀ عملیاتــی، ۱۷ حــوزه میزان تحقــق برنامــۀ آنها از 
میانگین کشــوری باالتر و از این میان ۷ حوزۀ موفق به تحقق 

۱00 درصدی برنامۀ عملیاتی خود شــده اند.
رئیس گروه توسعۀ ســازمان و تحول اداری دانشــگاه تصریح 
کرد: دانشــگاه علوم پزشــکی و خدمات بهداشــتی ودرمانی 
تربت حیدریه توانســته است در رتبه بندی انجام شده در بین 
69 دانشگاه و  ســازمان وابســتۀ وزارت بهداشــت در مرحلۀ 
خوداظهاری، پس از دانشگاه های فسا و اصفهان در جایگاه 
ســوم قرار گیرد که این موفقیت مرهون تالش تمام کارکنان 

و مدیران در مجموعۀ تحت پوشــش دانشگاه میباشد.

از ســوی ســازمان مدیریت و برنامه ریزی 
اســتان، دانشــگاه علــوم پزشــکی تربت 
حیدریــه موفق بــه کســب رتبــۀ عالی در 
تدوین ســالنامۀ آماری خراســان رضوی 

شد.
در متــن نامــۀ رضــا جمشــیدی رئیــس 
ســازمان مدیریــت و برنامه ریزی اســتان 
خراســان رضوی آمده اســت: پیــرو نامۀ 
شــمارۀ 22۱964 مــورخ ۱6 مردادماه 
۱400 بــه اســتحضار مــی رســاند پــس 
از ارزیابــی شــاخص های اعالم شــده در 
تدویــن ســالنامۀ آمــاری ســال ۱۳99 
اســتان کــه بــه عنــوان مرجــع رســمی 

اطالعات آمــاری مــورد اســتفادۀ برنامه 
ریــزان، تصمیــم گیــران، پژوهشــگران و 
مجریان برنامه هــای توســعۀ اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی استان قرار میگیرد، 
آن دانشــگاه محترم موفق به کســب رتبۀ 

»عالی« گردیده است.
موثــر  همــکاری  از  تشــکر  ضمــن  لــذا 
جنابعالی و کارشناس محترم آن دانشگاه 
در ارســال اطالعات صحیــح و بهنگام در 
تدوین این نشــریه، خواهشــمند است از 
خدمات ارزشمند سرکار خانم اکرم شاه 
ولی ســرخ آبادی که در این ارتباط نقش 

موثری داشته اند تقدیر به عمل آید.

معــاون فرهنگــی دانشــجویی دانشــگاه 
علــوم پزشــکی تربــت حیدریــه گفــت: 9 
مقــام کشــوری توســط اســاتید، کارکنــان 
و دانشــجویان ایــن دانشــگاه در جشــنوارۀ 
قرآنــی هدهــد وزارت بهداشــت کســب 
شد.دکتر محمد قربانی با اشاره به رشد دو 
برابری شرکت کنندگان نسبت به سال قبل 
افزود: بیــش از 650 نفــر از مجموعۀ تحت 
پوشش دانشگاه در بخش های مختلف این 
جشنواره شــرکت داشــته اند که ۳۳ نفر از 
اساتید، 400 نفر از کارکنان و 225 نفر از 

دانشجویان دانشگاه بودند.
وی عنوان داشت: در بخش کارمندی، سید 
احمد حســینی رتبه اول کشــوری در رشتۀ 
احکام، زینب آقاگلی زاده رتبه اول کشوری 

در رشــتۀ تلخیص کتاب، حمید آزادی رتبه 
دوم کشوری در رشتۀ اپلیکشین، در بخش 
اســاتید، اســتاد محمدرضــا عســکری رتبۀ 
دوم کشــوری در رشــتۀ احــکام و در بخــش 
دانشــجویان، نــگار اســماعیلزاده رتبۀ اول 
کشوری در رشتۀ تفســیر، فرحان عسگری 
رتبــۀ دوم کشــوری در رشــتۀ اپلیکیشــن، 
فهیمه ذباح رتبۀ سوم کشوری در رشتۀ شعر 
نو، حنانه صحراکار رتبۀ ســوم کشــوری در 
رشــتۀ دعاخوانی، مهدی امیری رتبۀ سوم 
کشــوری در رشــتۀ مفاهیم نهــج البالغه را 

کسب کردند.
وی بیــان داشــت: فریبــا جمعــه پــور رتبــۀ 
چهارم کشــوری در رشــتۀ آیین سخنوری و 
بتول رضایی رتبۀ ششــم کشــوری در رشتۀ 

 حفظ ده جــزء قــرآن در بخــش کارمندی و
 هاشــم فتحی رتبۀ پنجم کشــوری در رشتۀ 
مقالــه نویســی در بخــش دانشــجویان را 
کســب کردند.دکتــر قربانی تصریــح کرد: 
در گروه کارمندی به ترتیب شبکۀ بهداشت 
و درمان مــه والت، بیمارســتان نهــم دی و 
بیمارستان امام حسین )ع( و در گروه های 
دانشجویی و اساتید، دانشکدۀ پرستاری و 
مامایی باالترین میزان مشــارکت را به خود 

اختصاص داده اند.
معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه افزود: 
نگار اســماعیل زاده و هاشــم فتحــی نیز از 
بیــن برگزیــدگان کشــوری به مرحلــۀ ملی 
ســی و ششــمین جشــنوارۀ قــرآن و عتــرت 

دانشجویان کشور راه یافتند.

6

  ارائه خدمات آزمایشگاهی 

در ۱0 آزمایشگاه فعال معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

 خودمراقبتی عاملی مهم در ارتقاء سطح سالمت عمومی

  ادامه روند موفقیت دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
 در برنامۀ عملیاتی مشترک سالیانۀ

)HOP( وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

  کسب رتبۀ عالی دانشگاه علوم پزشکی
  تربت حیدریه در تدوین سالنامۀ آماری

 استان خراسان رضوی

 کسب 9 مقام کشوری توسط اساتید، کارکنان و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
در جشنوارۀ قرآنی هدهد وزارت بهداشت

انعکاس

نگاهی به دستاوردهای یک ساله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه 



مدیر تحقیقات و فناوری دانشــگاه علوم پزشــکی 
تربت حیدریه از ثبت اختراع دســتگاه شست و شو 
و ضدعفونی كنندۀ دهان بیمــاران دارای كاهش 
سطح هوشیاری توسط پژوهشگران این دانشگاه 

خبر داد.
دکتــر ســید محمــد احمــدی ســلیمانی بــا تاکید 
بــر کشــف اســتعدادها و خالقیت دانشــگاهیان و 
حمایــت از اختراع هــا و طرح هــای دانــش بنیان 
گفت: این اختراع با محوریت "دستگاه شست و شو 
و ضدعفونی كنندۀ دهان بیمــاران دارای كاهش 
سطح هوشیاری" توسط محمدرضا عسکری عضو 
هیات علمی گروه پرستاری، حسین بختیاری دوم 
بایگی دانشآموختۀ کارشناسی پرستاری دانشگاه 
و مهدی خاکشور دانش آموختۀ مهندسی پزشکی 

با شماره ۱06669 به ثبت رسیده است.
وی اظهار داشت: این اختراع، دستگاهی پزشكی 

اســت كه از یك بدنه تشكیل شــده و قسمت سری 
محل اتصال مسواك از جنس الیاف ابریشمی برای 
شست و شــو، ضدعفونی كردن دهان بیمار بوده و 
همچنین میله هایی استوانه  ای برای ساکشن نیز 

وجود دارد.
وی با بیــان اینکه دســتگاه حاضر حــاوی دو پمپ 
است و به وســیلۀ موتور گیربكس قابلیت چرخش 
۳60 درجــه ای را بــه دســتگاه مــی دهــد افزود: 
همچنیــن دارای باتری های قابل شــارژی اســت 
که امکان اتصال به برق شهری و ساكشن مركزی 
بیمارستان ها یا ساكشن های پرتابل را نیز میدهد.

مدیر تحقیقات و فناوری دانشگاه تصریح کرد: سال 
گذشته نیز محمدرضا عسکری و حسین بختیاری 
دوم بایگی موفق به ثبــت اختراع "ایریگاتور دارای 
درپوش اســتریل متصل بــا قابلیــت تغییــر زاویه" 

شده بودند.

رئیس دبیرخانۀ مشارکتهای اجتماعی دانشگاه 
علوم پزشــکی تربــت حیدریــه همراهــی خیرین 
با حوزۀ ســالمت منطقــه را ارزشــمند و بی بدیل 
توصیف کرد و گفت: خیرین ســالمت در یکسال 
گذشــته مبلغی بالغ بر 49 میلیارد ریال به حوزۀ 
ســالمت منطقۀ تحــت پوشــش دانشــگاه کمک 

کرده اند.
دکتر محمدحسین دلشــاد با اشاره به اینکه عمدۀ 
این کمک ها بــه صورت نقــدی بوده اســت اظهار 
داشــت: در ده ماه نخســت ســال ۱40۱، خیرین 
ســالمت منطقه مبلغ 49 میلیارد و 5۳0 میلیون 
ریــال به دانشــگاه کمــک کرده انــد که بیشــترین 
میزان همراهی خیرین متعلق به شــبکه بهداشت 
و درمان زاوه با اهدای مبلغ 24 میلیارد ریال بوده 
است که بخش عمدهای از آن صرف تامین زمین و 
ساخت پانسیون پزشکان در مجاورت بیمارستان 

راشد شده است. 
همچنین به شبکه بهداشــت و درمان مه والت نیز 

۱2 میلیارد از سوی خیرین کمک شده است. 
دکتر دلشــاد ادامه داد: خرید تجهیزات پزشــکی 
جهت بیمارستانهای آموزشــی درمانی نهم دی و 
امام حسین )ع( با مبلغی بالغ بر ۱۳ میلیارد ریال 
از دیگر حــوزه هایی بــوده که خیریــن در آن نقش 

پررنگی داشته اند.

   با کریمان راه آسان
رئیس دبیرخانۀ مشــارکت های اجتماعی دانشگاه 
علوم پزشکی تربت حیدریه با بیان این که در طرحهای 
عمرانــی در حال اجرای دانشــگاه نیــز خیرین نقش 
مهمــی ایفــا مــی کننــد، افــزود: هــم اکنــون بخش 
رادیوتراپی و شیمی درمانی در بیمارستان امام حسین 
)ع( با زیربنــای 2۱00 مترمربع و صرف ۸0 میلیارد 

ریال هزینه بیش از 50 درصد پیشرفت فیزیکی داشته 
که هزینه های ســاخت آن توســط خیر نیکنام و نیک 
اندیش سالمت ســرکار خانم زهرا برزگر تامین شده 
است.دکتر محمدحسین دلشاد  ادامه داد: عملیات 
ساخت همراه سرای بیمارستان آموزشی درمانی امام 
حسین )ع( نیز با مشــارکت خانوادۀ مرحوم پروان در 
زمینی به زیربنای ۳00 مترمربع از مهرماه سالجاری 

آغاز شــده و چشــم انداز بهره برداری از آن برای سال 
آینده در نظرگرفته شــده اســت.وی در پایان با اشاره 
به اینکه همواره خیرین یاریرســان مجموعۀ دانشگاه 
علوم پزشــکی تربت حیدریه بوده اند عنوان داشــت: 
اثر ماندگار خیرین در بزرگترین پروژه های دانشگاه 
مشهود است و تا همیشۀ تاریخ نام بلند آنها بر تارک 

مهرورزی این مرز و بوم درخشان خواهد ماند. 

 رئیس دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه به عنوان
  عضو شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی

 وزارت بهداشت منصوب شد
در ابالغی از طرف دکتــر ابوالفضل باقــری فرد معاون آموزشــی و دبیر شــورای آموزش 
پزشــکی و تخصصی وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی، رئیس دانشــگاه علوم 
پزشــکی تربت حیدریــه به عنوان عضو شــورای آمــوزش علوم پایه پزشــکی، بهداشــت و 

تخصصی وزارت بهداشت منصوب شد.
در متن این ابالغ آمده است: 

جناب آقای دکتر حسین ابراهیمی پور 
رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

سالم علیکم، در راستای توسعه و ارتقاء علمی رشــته های علوم پایه پزشکی و با تاکید بر 
نقش محوری و بنیادی که در پاسخگویی به نیازهای علمی و فن آوری کشور دارا می باشند 
و با عنایت به تعهد، تخصص، سوابق و تجربیات ارزشمند حضرتعالی، به موجب این ابالغ 
به مدت دو ســال به عنوان عضو شورای آموزش علوم پایه پزشــکی، بهداشت و تخصصی 

منصوب می گردید تا با همکاری سایر اعضا در انجام امور مشروحه اهتمام ورزید.

صدور اولین پروانۀ تاسیس و بهره برداری از یک واحد تولیدی 
در دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

رئیس ادارۀ نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، 
آرایشــی و بهداشــتی دانشــگاه علوم پزشــکی 
تربت حیدریــه گفت: اولیــن پروانۀ تاســیس و 
بهره بــرداری از یــک واحــد تولیــدی در زمینۀ 
گالب و انــواع عرقیــات، عصــاره و اســانس 
گیاهی پیــرو تفویض انجام گرفتــه، پس از طی 
مراحل کارشناســی و تایید کمیتۀ فنی در این 

شهرستان صادر شد.
بــا  اینکــه  بیــان  بــا  امیــری  رویــا  دکتــر 

صــدور ایــن پروانــه مجمــوع تعــداد واحدهــای تولیــدی تحــت پوشــش دانشــگاه 
واحــد   5 بــه  حاضــر  حــال  در  گیاهــی  اســانس  و  عرقیــات  انــواع  زمینــۀ   در 
می رســد اظهار داشــت: پروانۀ یک واحد تولیدی دیگــر در همین زمینه در دســت اقدام 
می  باشــد و در خصوص تمدید پروانۀ بهداشتی ســاخت که در مردادماه ۱۳99 تفویض 
شده  است تعداد ۱0۳ پروانه در زمینۀ فرآورده  های خوراکی و آشامیدنی تا کنون تمدید 
شده است.وی افزود: در حال حاضر از مجموع مجوزهای بهداشتی مربوط به واحدهای 
تولیدی، خوراکی و آشامیدنی، صدور و تمدید پروانۀ مسئول فنی، صدور پروانۀ تاسیس 
و بهره بــرداری و تمدید پروانۀ ســاخت به این اداره تفویض شــده اســت کــه تنها تفویض 
باقیمانده، صدور پروانۀ ســاخت اســت که با توجه به شــرط »تجربه« امید اســت در آیندۀ 

نزدیک به آن نیز برسیم.

  عضویت نمایندۀ دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه 
به عنوان میکروسکوپیست خبره در گروه مرجع کشوری 

تشخیص ماالریا
معــاون بهداشــت دانشــگاه علــوم 
پزشــکی تربت حیدریه گفت: ســعید 
ذوقدارمقــدم کارشــناس معاونــت 
بهداشت این دانشــگاه پس از کسب 
رتبۀ A در آزمون کشــوری تشــخیص 
میکروســکوپی ماالریــا بــه عضویــت 
گروه مرجع کشوری تشخیص ماالریا 

و مدرس کشوری این حوزه در آمد.
دکتر الهام بهره مند با اعالم این خبر 

اظهار داشت: با توجه به درخواست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از سازمان 
بهداشــت جهانی، جهت اعطای گواهینامــۀ حذف ماالریــا و لزوم ایجاد هســتۀ مرکزی 
آموزش، تایید و تشــخیص بیماری و اجرای اســتانداردهای مورد نظر WHO، آزمونی با 
نظارت نمایندۀ وزارت متبوع و مشــاور WHO با حضور شرکت کنندگان استانی برگزار 
شد که سعید ذوقدارمقدم مسئول امور آزمایشگاه های این معاونت موفق به اخذ رتبه A و 

عنوان میکروسکوپیست خبره و همچنین مدرس کشوری به مدت سه سال شد.

 ارتقاء دفتر نمایندگی گزینش دانشگاه علوم پزشکی
 تربت حیدریه به هستۀ گزینش

با اعالم مدیــر کل دبیرخانۀ هیئت مرکــزی گزینش وزارت بهداشــت، دفتــر نمایندگی 
گزینش دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه به هستۀ گزینش ارتقاء یافت.در قسمتی از 
نامۀ رضا محمودی مدیر کل دبیرخانۀ هیئت مرکزی گزینش وزارت بهداشــت، درمان و 

آموزش پزشکی به رئیس دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه آمده است:
با توجه به پیگیری های به عمل آمده توسط این هیئت در خصوص ارتقاء دفتر نمایندگی 
گزینش آن دانشگاه به هستۀ گزینش و موافقت هیئت عالی گزینش کشور اعالم و مراتب 

جهت استحضار و بهره برداری الزم ارسال میگردد.

از ابتدای امسال صورت گرفت:

بیش از 93 هزار تماس تلفنی با اورژانس پیش بیمارستانی 
دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

رئیــس اورژانــس پیــش  بیمارســتانی و مدیریت حــوادث دانشــگاه علوم پزشــکی تربت 
حیدریه گفت: از ابتدای امســال تا کنون 9۳ هزار و ۱00 مورد تماس تلفنی با اورژانس 
پیش  بیمارســتانی این دانشگاه گرفته شــده اســت که ۸ هزار و 22۷ مورد از این تماس 
 ها، مزاحمت تلفنی بوده اســت.دکتر محمدجواد امیری با اشاره به این  که این تماس  ها 
منجر به ۱۷ هزار و ۱02 ماموریت جاده  ای و شــهری در مجموعۀ تحت پوشش دانشگاه 
شده است افزود: ۱2 هزار و ۷۳9 ماموریت در شهرستان تربت حیدریه، 2 هزار و 6۱9 
ماموریت در شهرستان مه والت و ۱ هزار و ۷44 ماموریت نیز در شهرستان زاوه انجام شده 
است.وی اظهار داشــت: از ابتدای امســال 2 هزار و 404 نفر بر اثر حوادث ترافیکی و 2 
هزار و 525 نفر بر اثر حوادث غیر مرتبط با حمل  و نقل در مجموعۀ تحت پوشش دانشگاه 
دچار آسیب دیدگی شده  اند که برای تکمیل درمان به بیمارستان  ها و مراکز درمانی اعزام 

و 56۳ مصدوم نیز به  صورت سرپایی در محل درمان شده  اند.
رئیس اورژانس پیش  بیمارستانی دانشگاه با بیان این  که همچنین در این مدت ۱0 نوزاد 
در داخل آمبوالنس متولد شــده  اند ادامــه داد: در حال حاضر یک مرکــز ارتباطات، یک 
مرکز MCMC و 2۱ پایگاه اورژانس ۱۱5 جاده  ای و شهری با ۳0 دستگاه آمبوالنس در 

شهرستان  های تحت  پوشش دانشگاه خدمت  رسانی می  کنند.

۷

روی خط خبر
 برای دومین سال متوالی:

پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه موفق به ثبت اختراع شدند

تجهیزات پزشــکی یکــی از مهمتریــن عناصــر در بهبــود کیفیت 
خدمات و ارتقاء ســطح رضایت مندی در حوزۀ ســالمت محسوب 
میشود. در ســالیان اخیر، با توسعۀ دانشــگاه علوم پزشکی تربت 
حیدریه، ســرانۀ تجهیزات پزشــکی نیز شــاهد رشــد چشمگیری 
بوده و مردم شــریف منطقه طعم شــیرین بهره منــدی از امکانات 
مجهز و به روز پزشکی را چشیدهاند. دیرزمانی نگذشته که مردم 
شریف شهرستان های تربت حیدریه، مه والت و زاوه برای دریافت 

خدمات درمانی مجبور به تحمل رنج سفر بودند اما امروزه در تربت 
حیدریه بیماران شــهرهای همجوار نیز خدمات درمانی دریافت 
میکنند. در همین راستا، مسئول واحد تجهیزات پزشکی معاونت 
درمان دانشــگاه علوم پزشــکی تربت حیدریه در گفــت وگویی از 
تداوم مســیر ارتقاء تجهیزات پزشــکی در مجموعۀ تحت پوشــش 
دانشــگاه خبر داد و گفت:  تامین تجهیزات موردنیاز بیمارســتان 
راشــد زاوه یکی از مهمترین اقدامــات این حوزه در ســالجاری به 
شــمار می رود که ایــن تامین تجهیزات بــا اعتباری بالــغ بر ۱۱0 

میلیارد ریال صورت پذیرفته است.
مهنــدس احســان شــیدایی همراهــی معاونــت درمــان وزارت 
بهداشت و همچنین هیئت امنای صرفه جویی ارزی را راهگشای 
توســعۀ تجهیــزات توســف کــرد و افــزود: در تامیــن تجهیــزات 
بیمارستان راشد زاوه، بیش از 60 میلیارد ریال اعتبار موردنیاز 
با مساعدت معاونت درمان وزارت بهداشــت و به صورت رایگان 
از طریــق هیئت امنــای صرفــه جویــی ارزی تامین شــد و حدود 
50 میلیارد ریال نیز توســط وزارت بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشکی اختصاص یافت که روند تامین تجهیزات این بیمارستان 

را سرعت بخشید.
مهندس شــیدایی اضافه کــرد: تجهیــز بخش های تازه تاســیس 
بیمارستانی و کلینیکی دانشگاه از دیگر اقدامات حوزۀ تجهیزات 

پزشکی است که شامل تجهیز بخشــه ای چشم پزشکی، جراحی 
اعصاب و ناباروری در بیمارستان آموزش درمانی امام حسین)ع( 
و بخش روانپزشکی در بیمارستان آموزشی درمانی نهم دی بوده 
اســت. همچنین پیگیری، خریــد و تامیــن تجهیــزات و ملزومات 
موردنیاز جهت راه اندازی واحد دندانپزشــکی کلینیک احمدیه 
و راه اندازی بخشــهای جدید بیمارســتان امام رضــا )ع( مه والت 
اجرایی شده و به زودی مردم شــریف منطقه از خدمات این بخش 

ها نیز بهره مند خواهند گشت.
همراهی خیرین سالمت از دیگر نقاط روشن و امیدبخش در حوزۀ 
تجهیزات پزشکی است که مسئول واحد تجهیزات پزشکی معاونت 
درمان  دانشــگاه علوم پزشــکی تربت حیدریه در این خصوص نیز 
اظهار داشت: خیرین ســالمت همواره یاریرسان حوزۀ تجهیزات 
پزشکی بوده اند و در یک سال اخیر نیز مبلغی بالغ بر ۳2 میلیارد 
ریال توســط این قشــر نیــک اندیش به حــوزۀ تجهیزات پزشــکی 

دانشگاه اهدا شده است.
جهش چشــمگیر تجهیزات و ملزومات پزشــکی در دانشگاه علوم 
پزشــکی تربت حیدریه نویدبخش فردایی روشــن برای گسترش 
خدمات بهداشــتی و درمانی در منطقه اســت و میتواند زمینه ای 
برای تبدیل شدن دانشــگاه علوم پزشــکی تربت حیدریه به قطب 

درمان جنوب خراسان رضوی را فراهم نماید.

  جهش چشمگیر دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
 در حوزۀ تجهیزات پزشکی

 خیرین سالمت 
بازوی توانمند دانشگاه در توسعه سالمت

مهندس غالمرضا کریمی 
 مدیرعامل مجمع خیرین 

سالمت تربت حیدریه:

مواجهه با کرونا از یک سو و توسعه یافتگی 
جوامع از سوی دیگر، نمایانگر لزوم توجه 
بیشــتر به حوزۀ ســالمت به عنوان یک اصل اساســی در توســعۀ اجتماعی بود و 
خوشــبختانه در این مســیر ســخت، همراهی خیرین موجب دلگرمــی مدافعان 
ســالمت و گرهگشــایی در حوزۀ ارائه خدمات ضروری به مردم شــد. خیرین در 
تعالی حوزۀ سالمت نقش مهمی دارند و هرچقدر مشارکت این قشر نیکاندیش 
در حوزۀ مهم و حیاتی ســالمت بیشتر باشــد برکات بیشــتری نیز به آحاد جامعه 
خواهد رســید. رســالت مجمع خیرین ســالمت تربت حیدریه کمک به دانشگاه 
علوم پزشکی در راستای پیشبرد اهداف عام المنفعه سالمت بوده و در این مسیر 
با تمام توان و بهره مندی از ظرفیت خیرین نیکسرشت و بلندآوازۀ سالمت، همراه 

متولیان سالمت منطقه خواهیم بود.

علی مغانی
رئیس هیئت مدیره 

مجمع خیرین 
امید سالمت تربت 

حیدریه:

سنت خیر و وقف نیکو، از دیرباز در میهن عزیزمان جاری بوده و 
در آموزه های دینی نیز تاکیدات بسیاری به آن شده است. یکی 
از زیباترین و باشکوه ترین جلوه های ایثار، کمک به نجات جان 
انســانها و فعالیت خیرخواهانه در حوزۀ ســالمت است. مجمع 
خیرین امید ســالمت تربت حیدریه تالش  دارد تا با سوق دادن 
افراد روشــن ضمیر و نیک اندیش به ســمت ســالمت و کمک به 
نجات جان بیماران، بازویی موثر در کنار دانشگاه علوم پزشکی 
باشد و بتواند نقش موثری در ارتقاء شاخص های سالمت منطقه 

ایفا نماید.

مقررات مرتبط با مستندســازی امــوال غیرمنقول 
 دانشــگاه هــای علــوم پزشــکی کشــور در کتابــی 
جمع آوری شد.رئیس کمیته امالک و مستندسازی 
اداره کل حقوقی و تنظیم مقررات وزارت بهداشت 
گفت: ایــن کتــاب در گردهمایی مدیــران حقوقی 
دانشــگاه  ها و دانشــکده  های علوم پزشــکی کالن 
منطقۀ 9 کشور در تربت حیدریه رونمایی شد.امیر 
گل محمدیــان افزود: این کتاب بــا تالش جمعی از 

اعضــای کمیتــۀ امــالک و مستندســازی ادارۀ کل 
حقوقــی و تنظیم مقــررات وزارت بهداشــت چاپ و 

منتشر شده است.
مدیر امــور حقوقی دانشــگاه علوم پزشــکی تربت 
حیدریــه در پایان اظهار داشــت: هــدف اصلی از 
گــردآوری قوانیــن منــدرج در این کتاب تســهیل 
در دسترســی به مقررات مورد نیاز مستندســازی 

اموال غیرمنقول می باشد.

 کتاب مجموعۀ قوانین و مقررات حاکم بر اموال غیرمنقول
 دانشگاه  های علوم پزشکی در تربت حیدریه رونمایی شد

نگاهی به دستاوردهای یک ساله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه 



آخرین روز تیرماه سال ۱۳95 در تاریخ 
دانشــگاه علوم پزشــکی تربت حیدریه 
یک روز مهــم و ویژه اســت. کلنگ آغاز 
عملیــات بزرگتریــن پــروژۀ عمرانــی 
دانشگاه در محلی که حاال با نام پردیس 
آمــوزش و فنــاوری ســالمت شــناخته 
می شــود بــه زمیــن خــورد تا ســرآغاز 
حرکتی بزرگ در مســیر توسعه باشد. 
این پروژۀ بــزرگ 66 هــزار مترمربعی 
شامل بخشهای گســترده ای است که 
بهره برداری کامــل از آن، نه تنها برای 
دانشگاه علوم پزشکی بلکه برای حوزۀ 
دانشــگاهی منطقــه یک مزیــت بزرگ 

خواهد بود.

 دانشــکدۀ پزشــکی و پیراپزشکی 
در آستانۀ افتتاح

بــه گفتــۀ رئیــس ادارۀ توســعۀ منابع 
فیزیکــی و امــور عمرانــی دانشــگاه 
علوم پزشکی تربت حیدریه، عملیات 
و  پزشــکی  دانشــکدۀ  ســاختمانی 
پردیــس  مجموعــۀ  در  پیراپزشــکی 
آموزش و فناوری ســالمت تا انتها راه 
چندانــی ندارد و این بخــش به زودی 

آمادۀ بهره برداری خواهد بود.
ر  د حســینی  میــر  ا ســید  س  مهنــد
تشــریح جزئیات ایــن بخش از پروژه 
گفت: ساختمان دانشــکدۀ پزشکی 
و پیراپزشــکی در زمینی به مساحت 
۸500 مترمربــع و اعتبــاری بالــغ 
ل  ر حــا ل د یــا د ر ر 4 میلیــا 5 0 بــر 
احــداث اســت و تاکنــون نیــز بیــش 
یکــی  فیز فت  پیشــر صــد  ر د  9 ۷ ز  ا
داشته اســت که امیدواریم در آینده 
ای نزدیک شــاهد بهره بــرداری این 

ساختمان باشیم.

پردیــس آموزش و فناوری ســالمت 
زیرســاختی  اولویــت  مهمتریــن 
دانشــگاه علــوم پزشــکی تربــت 

حیدریه است
رئیــس دانشــگاه علوم پزشــکی تربت 
حیدریــه نیز معتقد اســت کــه پردیس 
آمــوزش و فناوری ســالمت مــی تواند 
زمینــه گســترش حــوزۀ دانشــگاهی 
منطقــه را فراهــم آورد.دکتر حســین 
ابراهیمی پور با اشــاره به اینکه توسعۀ 
زیرســاخت ها گام نخســت و بنیادین 

در مســیر پیشــرفت اســت گفــت: در 
چشــم انداز ترســیم شــده برای حوزۀ 
ســالمت منطقــه، آمــوزش از جایــگاه 
ویژهــای برخــوردار اســت و رســیدن 
به اهــداف این بخــش نیازمنــد فراهم 
نمودن زیرســاخت هاســت. از همین 
رو در حالحاضــر مهمتریــن اولویــت 
زیرســاختی و عمرانی دانشــگاه علوم 
پزشــکی تربــت حیدریــه، پیشــرفت 
پروژۀ عظیم پردیس آموزش و فناوری 

سالمت است. 

افق روشنی پیشروی حوزۀ آموزش 
و پژوهش دانشــگاه علوم پزشــکی 

تربت حیدریه قرار دارد
معــاون آمــوزش، تحقیقــات و فناوری 
دانشــگاه علــوم پزشــکی از پردیــس 
آمــوزش و فناوری ســالمت بــه عنوان 
نقطۀ الهام بخش در گســترش آموزش 
و پژوهــش نــام بــرد و اظهار داشــت: با 
نگاهی بــه آنچــه در دورنمــای پردیس 
آمــوزش و فنــاوری ســالمت به چشــم 
میخــورد بایــد اذعان داشــت کــه افق 

روشــنی پیــش ر وی حــوزۀ آمــوزش و 
پژوهش دانشــگاه علوم پزشــکی تربت 
حیدریــه قــرار دارد.دکتــر محمدرضا 
رضایــی منــش بیــان داشــت: تقویــت 
زیرســاخت های آموزشــی و پژوهشی 
باعث می شــود تا دانشــجویان بهتر در 
فضای رشــد قرار بگیرند و نســل هایی 
کارآمدتــر، پویاتــر و بادانشــتر تربیــت 
شوند و به تداوم روند روبه رشد سالمت 

در منطقه و کشور کمک نمایند.

اینجا چراغی روشن است!
پروژۀ دانشکدۀ پزشــکی و پیراپزشکی 
به عنوان نخســتین بخــش از مجموعۀ 
پردیــس آمــوزش و فنــاوری ســالمت 
در آســتانۀ بهره بــرداری قــرار دارد که 
نویدبخش روزهای روشنی برای توسعۀ 
آموزش علوم پزشکی در منطقه است. 
تسریع در روند پیشرفت این پروژه برای 
امروز یــک نیاز و برای فــردا امیدبخش 
اســت؛ پــروژه ای کــه حــاال مهــم ترین 
اولویت عمرانی دانشگاه علوم پزشکی 
تربت حیدریه به شــمار می رود و چشم 

امید زیادی به آن دوخته شده است.

تیرماه برای حوزۀ ســالمت منطقــۀ تربت حیدریه 
یادآور خاطرات شیرین اســت. ۸ سال پس از آنکه 
در ۱۸ تیرماه سال ۱۳92 مجوز ارتقاء دانشکده 
علوم پزشــکی تربــت حیدریه بــه دانشــگاه صادر 
شــد، اینبار در نوزدهمین روز از تیرماه ۱400 در 
دویست وهشتادوسومین جلسۀ شورای گسترش 
دانشگاههای علوم پزشکی کشــور، رای موافقت 
اصولی تاســیس دانشــکدۀ پزشــکی در دانشگاه 
علوم پزشکی تربت حیدریه صادر شد. صدور این 
رای که حاصل تالشی چندین ساله و عزمی راسخ 
در سایۀ همدلی و همراهی همۀ ارکان دانشگاه و 
مسئوالن شهرستان بود، نور عظیمی از امید را در 

افق سالمت منطقه روشن ساخت.

    راهی که با مداومت و همدلی پیموده شد
 رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تربــت حیدریــه 
راه اندازی دانشــکدۀ پزشــکی در این دانشگاه را 
حاصــل مداومــت، پیگیــری و همدلی دانســت و 
گفت: جذب دانشجو در رشتۀ پزشکی عمومی و راه 
اندازی دانشکدۀ پزشکی منشاء تحوالت مهمی در 
حوزۀ سالمت منطقه خواهد بود و شتاب بیشتری 

به توسعۀ سالمت خواهد داد.
دکتر حســین ابراهیمی پــور با بیــان اینکه فراهم 
نمودن زیرســاخت های مورد تایید هیئت ارزیاب 
یک کار بســیار ســخت بود کــه با همتــی جهادی 
میســر شــد افزود: در مســیر اخذ مجوزهای الزم 
برای راه اندازی رشتۀ پزشکی، همراهی مسئوالن 
شهرستان به ویژه نماینده مردم شریف منطقه در 

مجلس شورای اسالمی، فرمانداران و ائمۀ جمعه 
یک نقطۀ قــوت بود کــه در کنار تــالش مجاهدانۀ 
مجموعــۀ دانشــگاه علوم پزشــکی، منجــر به رقم 

خوردن این اتفاق مهم شد.

     زیرساختهای الزم برای تربیت 
دانشجویان پزشکی فراهم شده است

معاون آموزش، تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم 
پزشــکی تربت حیدریه نیز درخصوص زیرساخت 
های آموزشــی که به دانشــجویان رشــتۀ پزشکی 
اختصــاص یافته اســت اظهار داشــت: نخســتین 

گام مهم که در این راســتا برداشته شــده، تکمیل 
ســاختمان دانشــکدۀ پزشــکی در محــل پردیس 
آمــوزش و فنــاوری ســالمت اســت که ایــن روزها 

آخرین مراحل خود را طی میکند. 
دکتر محمدرضا رضایی منش افزود: این دانشکده 
مجهز به آزمایشگاه های بیوشیمی، بافتشناسی، 
قارچشناســی،  و  انگلشناســی  فیزیولــوژی، 
میکروبشناســی، ایمنولوژی سلولی- مولکولی و 
سالن تشریح اســت. همچنین کتابخانه با فضایی 
بالغ بر 450 متر مربع شامل ۱5000 جلد کتاب 
فارسی و ۱400 جلد کتاب التین, Ebook 2۱2و 

5 دستگاه کامپیوتر متصل به اینترنت با پهنای باند 
5 مگابایت و امکان دسترسی به کتابخانه دیجیتال 
از دیگر امکاناتی است که برای دانشجویان رشتۀ 
پزشکی درنظر گرفته شده اســت. مدل داروخانه 
آموزشــی و اســتودیو ضبــط صــدا و تصویــر جهت 
آموزش مجازی نیز از دیگــر امکانات این مجموعه 

است.

    بیمارستانهای آموزشی درمانی، بستری 
مهم برای تربیت دانشجویان پزشکی

فراهم نمودن زمینه برای ارائۀ آموزشهای بالینی 
بــه دانشــجویان یکی از خواســته های مهــم گروه 
ارزیاب رشتۀ پزشــکی بود که با وجود بهره مندی 
تربت حیدریه از دو بیمارســتان با استانداردهای 
آموزشی درمانی، این نیاز با سرعت باالیی مرتفع 
شــد. رئیــس دانشــکدۀ پزشــکی دانشــگاه علوم 
پزشــکی تربــت حیدریه در ایــن خصــوص عنوان 
داشت: راه اندازی بیمارســتان امام حسین )ع( و 
تبدیل آن به مرکز آموزشی درمانی کمک شایانی 
به تسریع فرایند اخذ مجوز دانشکدۀ پزشکی کرد.

دکتــر رضــا قاســمی بیــان داشــت: بیمارســتان 
آموزشــی درمانــی نهــم دی نیــز کــه کهــن ترین 
مرکز درمانی منطقه به شــمار میــرود با رویکردی 
مبتنی بــر تحــول آموزشــی طرحهای توســعه ای 
خود را برنامه ریزی نمــود و راه اندازی بخش های 
روانپزشــکی و جراحی زنــان در این بیمارســتان 
به پیشــرفت روند اخذ مجوزهای دانشکده کمک 

کرد.

 با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی
  پیوسته فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی

 در دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه موافقت شد
رئیس دانشــکده پرستاری و مامایی دانشــگاه علوم پزشــکی تربت حیدریه از موافقت 
شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشــکی با پذیرش 20 دانشجوی مرد در مقطع 
کارشناسی پیوستۀ فوریت های پزشــکی پیش بیمارستانی در این دانشگاه خبر داد.

دکتــر مروارید ایرانی با اشــاره بــه اهمیــت تربیت نیروهــای کارآمد در رشــتۀ فو ریت 
های پزشــکی و تقویت خط مقدم چرخۀ نظام سالمت گفت: از آنجایی که فوریت های 
پزشکی چشم بینای نظام سالمت هســتند و به عنوان نخستین گروه از کادر درمان بر 
بالین بیماران و مصدومان حاضر می شــوند لذا تربیت دانشجویانی توانمند می تواند 

تاثیر به سزایی در شــاخص های حوزۀ پیش بیمارستانی داشته باشد.
وی افزود: با توجه بــه یکپارچگی و برنامه ریزی صورت گرفته بین معاونت آموزشــی و 
مرکز اورژانس پیش بیمارســتانی و مدیریت حوادث دانشــگاه از بهمن ماه سالجاری 
مقطع کاردانی این رشته در مجموعۀ دانشگاه حذف و به صورت مستقیم و پیوسته به 
جذب 20 دانشجوی مرد در رشتۀ فوریت های پزشــکی پیش بیمارستانی می پردازد 

و همچنین جذب دانشــجو به صورت ناپیوسته نیز ادامه خواهد داشت.

 نخستین جشنوارۀ استا  رت آپ نبض سالمت 
در تربت حیدریه برگزار شد

معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه گفت: نخستین استارت 
آپ نبض سالمت با موضوع کاهش آسیب های حوادث ترافیکی به میزبانی این دانشگاه 

با معرفی برگزیــدگان بهکار خود پایان داد.
دکتر محمد قربانی در آیین پایانی این اســتارتآپ با اشــاره به نقش مهم استارت آپ 
ها در جامعۀ امروزی به عنوان نقطۀ عطف فعالیت های اقتصادی و کســب و کارهای 
نوین اشــاره کرد و افزود: هر ســاله ســوانح و حوادث ترافیکی قربانیــان زیادی را به 
خود اختصاص می دهد بر همین اســاس استارت نخستین جشــنوارۀ نبض سالمت 
با موضوع ســوانح و حوادث ترافیکی در ســه ســطح پیشــگیری، درمان و توانبخشی 

زده شد.
وی اظهار داشت: در این رویداد علمی 40 تیم  شرکت کرده بودند که ۱6 تیم وارد مرحله 

نهایی شدند و با یکدیگر به رقابت پرداختند.
معاون فرهنگی دانشــجویی دانشــگاه تصریح کــرد: کار قضاوت این رویداد توســط 
یک تیم 9 نفره شــامل کادر درمان، کارشناســان ارشــد حوزۀ ســالمت و کارشناس 
حوزه کســب و کار انجام شــد که در پایان، تیم های دلینا، نجات و ابن سینا به ترتیب 
رتبه های نخســت تا ســوم را کســب کردند و 2 تیم خالقیت و رکورد شایســته تقدیر 

اعالم شدند.

۸

پردیس آموزش و فناوری سالمت؛ نیاز امروز، امید فرداانعکاس

 در یکسال اخیر صورت گرفت:

ارائه  بیش  از ۲6 هزار خدمات در کلینیک تخصصی احمدیه

سرپرســت کلینیــک احمدیــه تربــت 
حیدریه گفــت:  45 پزشــک متخصص 
و فــوق تخصــص در ایــن کلینیــک و 
در دو شــیفت صبــح و عصر مشــغول به 

خدمترسانی به مردم منطقه هستند.
دکتر  علی ابراهیمزاده با تاکید بر اینکه 
این کلینیک روزانه به بیش از۳00 نفر از 
مراجعین خدمات پزشکی و درمانی ارائه 
می کند خاطرنشان کرد: در این کلینیک 
پزشــکان در رشــته های تخصصی ریه، 
گوارش، داخلی، اطفال، زنــان، قلب و 
عروق، ارتوپدی، اعصاب و روان، جراحی 
عمومی، بیهوشی، چشم، گوش و حلق 
و بینی، پوســت، جراحی مغز و اعصاب 
و دندانپزشــکی مشــغول ارائه خدمات 

پزشکی هستند.

وی ادامــه داد: ایــن مرکــز درمانــی به 
دستگاه های رادیولوژی، سونوگرافی، 
ورزش،  تســت  ماموگرافــی، 
اکوکاردیوگرافی، الکتروکاردیوگرام، 
اســپیرومتری تنفســی مجهز است که 
خدمات را با تعرفــۀ دولتی به مراجعین 

ارائه مینماید.
دکتــر ابراهیــم زاده با اشــاره بــه اینکه 
کلینیــک تخصصــی احمدیه از ســوی 
بیمۀ ســالمت استان خراســان رضوی 
در سال ۱400 به عنوان کلینیک نمونۀ 
استان معرفی شده است، بیان داشت: 
در مدت زمان یکســالۀ اخیر 5۷۷۷5 
نفر به این کلینیک مراجعه و 269۳۸ 
خدمت پزشــکی و پاراکلینیکی به این 

مراجعین ارائه شده است.  
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