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دانشــگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان 
همدان در ابتدا با نام مجتمع آموزشــی علوم تندرستی در سال 
۱۳۵۱در مجموعه دانشــگاه بوعلی سینا ضمن همکاری دانشگاه 
مونپلیه فرانسه با رشته های پزشــکی، پرستاری و بهداشت با 
امکاناتی محدود هســته اولیه گروه پزشکی را پایه گذاری و در 
پزشکی  علوم  دانشــگاههای  جلسه هجدهم شورای گسترش 
کشور در سال ۶۷ دانشگاه علوم پزشکی همدان به طور مستقل 

شروع به کار کرد.
دانشــگاه علوم پزشــکی همدان با برخــورداری از قطب های 
علمی ممتاز عاوه بر نقش کلیدی در تأمین ســامت جامعه به 
تربیت نیروی انسانی متعهد، خاق، متخصص و پژوهشگر برای 
پاســخگویی به نیازهای بهداشــتی و درمانی جامعه و اعتای 

فرهنگ پیشگیری همت گماشته است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا با این مقدمه و با اشاره به وضعیت 
حوزه درمان گفت: کل بیمارستان های استان دارای ۳ هزار و ۱۲۳ تخت 
مصــوب، ۳ هزار و ۳۸۵ تخت فعال و ســتاره دار و ضریب اشــغال ۶۶.۶ 

درصد است.
دکتررشــید حیدری مقــدم در خصوص حوزه بهداشــت نیز اظهار کرد: 
دانشــگاه علوم پزشکی ابن ســینا دارای ۷ شــبکه بهداشت و درمان و 
۸ مرکز بهداشــت اســت که شــامل ۵۱۰ باب خانه بهداشت فعال، ۶۶ 
مرکز خدمات ســالمت جامع شــهری فعال، ۴۶ مرکز خدمات سالمت 
جامع شهری روستایی فعال، ۳۷ پایگاه بهداشتی شهری فعال، ۱۳ پایگاه 
بهداشتی روستایی فعال و سه پایگاه مشاوره رفتاری فعال در هشت شهر 

و ۲۳ بخش و ۹۵۱ پارچه آبادی است.

وی در حوزه فوریت های پزشــکی نیز یادآور شد: دانشگاه علوم پزشکی 
ابن ســینا از ۵۳ پایگاه اورژانس فعال و ۲۲ پایگاه اورژانس شهری و ۳۰ 
پایگاه اورژانس جاده ای فعال و یک پایگاه هوایی مســتقر در مرکز استان 

برخوردار است.
رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی ابن ســینا از جذب ۲۰۰ دانشــجوی 
خارجی از کشــورهای تاجیکســتان، سریالنکا، ســوریه، یمن، لبنان 
روســیه و افغانستان خبر داد و تعداد کل اعضای هیات علمی را ۴۵۷ 
نفر و تعداد دانشــکده ها را ۱۱ مورد و مجموع دانشــجویان را ۶ هزار 

و ۳۵۹ دانشجو دانست.
حیدری مقدم با تشریح اقدامات انجام شده برای ایجاد زیرساخت های 
الزم توریســم سالمت در بیمارســتانهای اســتان و انعقاد قرارداد به 
منظور پذیرش بیماران از کشــور عراق گفت: در روزهای اخیر مجوز 
برای جذب توریسم ســالمت در مراکز آموزشی درمانی بعثت، قلب و 
عروق فرشــچیان و بیمارستان خصوصی بوعلی و کلینیک افق دریافت 

شد .
وی در خصوص اقدامات توســعه ای دانشــگاه گفت: در راستای افزایش 
ظرفیت های دانشگاه در حوزه ارائه خدمات بهداشتی و درمانی بیمارستان 
جدید االحداث شهرستان تویســرکان با ۱۵۴ تخت، بیمارستان اکباتان 
بــا ۲۲۰ تخت، بیمارســتان ولیعصــر )عج( رزن ۱۵۰ تخت در دســت 
احداث اســت همچنین بیمارستان شهید قدوســی نهاوند با ۱۸۰ تخت 
و بیمارســتان جدید آیت ا... بهاری شهرستان بهار با ۸۵ تخت در مرحله 
جذب نیرو بــه منظور بهره بــرداری از بخش های نیمه فعــال قرار دارد 
همچنین توســعه و راه اندازی بخش ها و خدمات جدید در کلینیک های 

تخصصی و فوق تخصصی ویژه نیز در دستورکار است.

رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی ابن ســینا ارتقای این دانشگاه از تیپ 
دو بــه  تیپ یک را با اهمیت خواند و افزود: بســیاری از شــاخص های 
بهداشتی دانشگاه علوم پزشــکی ابن سینا از شاخص های کشوری بهتر 
است همچنین در حوزه درمان نیز دستاوردهای خوبی ازجمله راه اندازی 
کلینیک زخم دیابتی برای اولین بار در غرب کشور، راه اندازی ۲۶ مرکز  
home care، راه اندازی ســالمتکده طب سنتی، راه اندازی اورژانس 
دندانپزشکی از نوروز ۹۴ و ایجاد سامانه های آزمایشات غربالگری سالمت 

جنین حاصل شده است.
وی با بیــان اینکه ۴۰۰ میلیون تومان تجهیــزات در زمان طرح تحول 
خریداری شده است یادآور شد که قبل از طرح تحول سالمت حتی یک 
دســتگاه رادیولوژی دیجیتال در همدان نبود همچنین ۳ دستگاه ام آر 

ای نیز در این مدت خریداری شد.
حیدری مقدم تعیین استاندارد مصرف حاملهای انرژی در سطوح مختلف 
دانشگاه را از اهداف مهم دانست و گفت: به این منظور سامانه ای توسط 

دانشگاه تهیه و به برخی دانشگاهها فروخته شده است.
وی با اشــاره بــه اهمیت احــداث مرکز جامع ســرطان گفــت: تمام 
زیرســاخت های توسعه مرکز جامع سرطان در ۹ طبقه با متراژ ۲۳ هزار 
مترمربع فراهم شــده اســت که امید می رود فاز اول آن تا پایان امسال 
شروع شود و به این ترتیب یک بیمارستان ۲۱۳ تخت خوابی به ظرفیت 

استان اضافه می شود.
رئیس دانشــگاه علوم پزشکی ابن ســینا یادآور شد که از مجموع ۳۸۱ 
پروژه با زیربنای تقریبی ۲۲۰ هزار مترمربع تعداد ۳۱۸ پروژه با زیربنای 
حــدود ۱۴۲ هزار مترمربع تکمیل، تجهیز و راه اندازی شــده اســت به 

طوریکه هر شش روز یک پروژه افتتاح شده است.

علوم پزشکی همدان  از شاخص های  
سالمت کشور باالتر است

افتخارارتقا
سطح دانشگاه
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 بازدید استاندار همدان ازبیمارستان در حال 
ساخت 150 تختخوابی ولیعصر)عج( رزن

اســتاندار همــدان از رونــد پیشــرفت ســاخت بیمارســتان در حــال ســاخت 
۱۵۰ تختخوابی ولیعصر)عج( بازدید نمود.

مهندس شــاهرخی در ســفر خود به شهرســتان رزن و درگزین با افتتاح و 
کلنگ زنی پروژه ها، از روند پیشــرفت ساخت بیمارســتان ۱۵۰ تختخوابی 
ولیعصر)عج(شهرســتان رزن بازدید کرد.وی اظهــار کرد: با تالش های انجام 
شــده در حوزه سالمت پیشرفت های خوبی در اســتان همدان حاصل شده 
است و این شرایط موجب شده که دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا به دانشگاه 

تیپ یک تبدیل شود.

   بهره برداری 3 طرح اورژانس همدان 
در هفته دولت

ســه پایــگاه اورژانــس جــاده ای هفتــه دولــت امســال در ایــن اســتان طــی 
ــرداری شــد. هفتــه دولــت بهره ب

پایــگاه اورژانــس جــاده ای میانــده شهرســتان تویســرکان بــا ۵۰۰ میلیــون 
ریــال اعتبــار کــه صــرف آماده ســازی و تجهیــز شــده بــود در زمــره ایــن 

۱۱ بنــا قــرار دارد.
شــش نفــر نیــروی انســانی کاردان و یــا کارشــناس در ایــن پایــگاه مشــغول 
فعالیــت هســتند و یــک دســتگاه آمبوالنــس نیــز بــه صــورت ۲۴ ســاعته 
ــه ارزش  فعــال اســت. در مــاه جــاری ۱۷ دســتگاه آمبوالنــس کمــک دار ب

ــرار می گیــرد. ــال در اختیــار اورژانــس ۱۱۵ دانشــگاه ق ۲۰۰ میلیــارد ری

 افتتاح پایگاه اورژانس جاده ای غینرجه 
شهرستان رزن

شهرســتان رزن تکالیــف خــود را در زمینــه راه انــدازی پایگاه هــای اورژانــس 
تــا ســال ۱۴۰۰ )پایــان برنامــه ششــم توســعه کشــور( بــا راه انــدازی پایــگاه 

جربانلو در نیمه دوم سال جای به اتمام می رساند.
ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــدوده دانش ــر در مح ــال حاض ــف در ح ــن وص ــا ای ب
ــگاه وجــود دارد  ــگاه و در شهرســتان اســدآباد ۵ پای ــاب پای ابن ســینا ۵۵ ب
ــگاه در ســطح اســتان ایجــاد شــده  اســت. ــاب پای ــه ۶۰ ب کــه در مجموع

۱۱ بنــای جدیــد پایگاه هــای اورژانــس اســتان نیــز در حــال ســاخت اســت و 
یکــی از آن جملــه پایــگاه اورژانــس غینرجــه بــوده  کــه جهــت آماده ســازی و 
تجهیــز آن ۵۰۰ میلیــون ریــال هزینــه شده اســت و شــش نفــر نیروی انســانی 
کاردان و کارشــناس در ایــن پایــگاه مشــغول بــه کار هســتند و یــک دســتگاه 

آمبوالنــس نیــز بــه صــورت ۲۴ ســاعته فعــال اســت.
ــه  ــه مجموع ــتاندارد ب ــس اس ــتگاه آمبوالن ــر ۵۶ دس ــال اخی ــی ۶ س ط
ــتگاه  ــز ۱۷ دس ــاری نی ــاه ج ــت و در م ــل شده اس ــتان تحوی ــس اس اورژان
ــس  ــار اورژان ــال در اختی ــارد ری ــه ارزش ۲۰۰ میلی ــس کمــک دار ب آمبوالن

۱۱۵ دانشــگاه قــرار می گیــرد.
 پایگاه فوریت های پزشکی سد کالن مالیر

ــاون  ــور مع ــا حض ــمیزان( ب ــد کالن )آش ــکی س ــای پزش ــگاه فوریت ه پای
ــوم  ــگاه عل ــوادث دانش ــت ح ــتانی و مدیری ــس پیش بیمارس ــز اورژان مرک
پزشــکی ابن ســینا، جمعــی از مســئوالن واحدهــای تابعــه شــبکه بهداشــت 
و درمــان بــا همراهــی شــورای اســالمی و اهالــی روســتای آشــمیزان افتتاح 
شــد.این پایــگاه بــه دلیــل وجــود مخاطــرات و پوشــش حــوادث در مســیر 
ــه همــت دکتــر معصومــی رئیــس اورژانــس پیش بیمارســتانی  ترافیکــی ب
و مدیــر حــوادث اســتان همــدان و بــا شــش نفــر نیــروی شــرکتی شــامل 
ــم  ــا فراه ــگاه ســابق ب ــای پزشــکی در درمان کارشــناس و کاردان فوریت ه
ــال  ــاختمان در ح ــرد. س ــه کار ک ــاز ب ــزات الزم آغ ــام تجهی ــودن تم نم
احــداث ایــن پایــگاه نیــز بــا اعتبــارات دانشــگاه علــوم پزشــکی ابــن ســینا 

در حــال اجــرا اســت

  افتتاح خانه بهداشت جدیداالحداث روستای 
رسول آباد سفلی شهرستان بهار

خانــه بهداشــت جدیداالحــداث روســتای رســول آباد ســفلی از توابــع 
ــدار، بخشــدار مرکــزی،  ــا حضــور فرمان بخــش مرکــزی شهرســتان بهــار ب
ــه  ــر شــبکه و جمعــی از مســئوالن شهرســتانی در دومیــن روز ازهفت مدی

دولت افتتاح شد.
این پروژه با زیربنای ۹۰ متر مربع احداث و دیوار کشی محوطه هم انجام شده 
است و برای این پروژه اعتباری بالغ بر ۲۰۰ میلیون تومان هزینه شده است.

 افتتاح مرکز خدمات جامع سالمت روستای 
شعبان نهاوند

مرکز خدمات جامع سالمت روستای شعبان نهاوند در سفر معاون عمرانی 
استاندار به شهرستان نهاوند مرکز خدمات جامع سالمت شعبان با حضور 
فرماندار مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان، معاون فرماندار، بخشدار 

مرکز و روسای ادارات شهرستان بهره برداری شد.

  افتتاح مرکز خدمات جامع سالمت روستای 
شهرک نهاوند

مرکز خدمات جامع ســالمت شــهرک باحضور نماینده مردم شهرستان در 

مجلس شــورای اســالمی معاون فرماندار، مدیرشــبکه بهداشــت و درمان 
شهرستان، بخشدارخزل و روسای ادارات شهرستان بهره برداری شد.

  ساختمان جدید مرکز جامع سالمت 
شهر سامن افتتاح شد

ــور  ــا حض ــامن ب ــهر س ــالمت ش ــع س ــز جام ــد مرک ــاختمان جدی س
ــع  ــور اقتصــادی و توســعه مناب ــاون هماهنگــی ام ظاهــر پورمجاهــد مع
اســتانداری همــدان، قدرت الــه ولــدی معــاون اســتاندار همــدان و 
ــالم  ــت االس ــی و حج ــد کاظم ــن محم ــر، همچنی ــژه مالی ــدار وی فرمان
آزادیخــواه نماینــدگان مــردم مالیــر در مجلــس شــورای اســالمی، 
رئیــس مرکــز بهداشــت و جمعــی ازمســئولین و کارکنــان شــبکه 

ــد.  ــاح ش ــر افتت ــان مالی ــت و درم بهداش

 مرکز جامع سالمت روستای جوراب به همت 
خیر مالیری افتتاح شد

ــه همــت خیــر مالیــری حــاج  مرکــز جامــع ســالمت روســتای جــوراب ب
ــا اعتبــاری بالــغ بــر ۴ میلیــارد تومــان افتتــاح شــد. حســین توکلــی و ب

افتخــار مالیــر بــه خیریــن بزرگــی اســت کــه در همــه حــوزه هــای فعــال 
ــراد در  ــن اف ــده ای ــات ارزن ــن ســالمت گوشــه ای ازخدم هســتند  و خیری
شهرســتان اســت. مرکــز جامــع ســالمت خیــر ســاز جــوراب توســط حــاج 
حســین توکلــی آغــاز شــد کــه بــه اعتبــاری بالــغ بــر ۴ میلیــارد تومــان بــه 

ــید. ــرداری رس بهره ب
ــعت آن از  ــه  وس ــت ک ــده اس ــاخته ش ــع س ــز در ۶۵۰ مترمرب ــن مرک ای
ــن  ــار ای ــع بیشــتر اســت. در کن ــر معــادل ۱۱۰ مترمرب مراکــز دیگــر مالی
مرکــز بیمارســتان ۹۶ تختخوابــی ســاخته مــی شــود کــه بــا پیگیــری هــا 

ــه اســت. ــش یافت ــه ۱۳۴  تختخــواب افزای ب
در افــق توســعه شهرســتان تــا ســال ۱۴۰۴ بایــد ۲۵۰ تخــت بیمارســتانی 
در بخــش دولتــی و خصوصــی بــه ظرفیــت شهرســتان مالیــر اضافــه شــود. 
ــا حضــور خیــر مالیــری حــاج  ــود کــه ب ــده ب ــه زمیــن مان ایــن مســئله ب

حســین توکلــی ایــن امــر مهــم آغــاز شــد.
ــی در  ــای اساس ــی از نیازه ــکی یک ــوختگی و روانپزش ــوانح و س ــش س بخ

ــود. ــاح می ش ــتان افتت ــن بیمارس ــت در ای ــتان اس شهرس
ــا  یکــی از نقــاط درخشــان و قــوت دولــت ورود در مســائل بهداشــتی ب
ــا ویژگــی  ــود. طــرح تحــول ســالمت ب ــم تحــول ســالمت ب طــرح عظی
ــرد  ــه کار ک ــاز ب ــد آغ ــر و امی ــت تدبی ــدرت در دول ــا ق ــری ب ــع نگ جام
ــروز  ــد و ام ــام ش ــه انج ــرای بودج ــای الزم ب ــدا و پیش بینی ه و در ابت
ثمــرات آن را در  راه خدمــت بــه مــردم شــاهد هســتیم و مراکــز درمانــی 
و جامــع ســالمت در نقــاط مختلــف شهرســتان در حــال خدمت رســانی 

هســتند.
خدمــات خیریــن و بخصــوص مجمــع خیریــن ســالمت در شهرســتان جای 
ــن ســالمت  ــات خیری ــه اقدام ــا توجــه ب ــر ب ــر دارد. شهرســتان مالی تقدی
حرف هــای زیــادی در ســطح کشــور بــرای گفتــن دارد و خیریــن مالیــری 

در بخــش هــای مختلــف ســالمت و درمــان ورود پیــدا کرده انــد.

دولت درمانی هفته   - بهداشتی   پروژه های  



ویژه سالمت
                ) یت سا (  www.hamedanpayam.com
) یمیل ا (  info@hamedanpayam.com

۰۹۱۸۳۱۵۱۴۳۷
تلفن:۳۸۲۶۴۴۳۳ )۰۸۱(

دورنگار: ۳۸۲۷۹۰۱۳ )۰۸۱(

لیتوگرافي و چاپ: پیام رسانه )همدان(
نشاني: همدان، خیابان مهدیه، روبروي 

دبیرستان شریعتي، ساختمان پیام 

مهرماه 1398

صاحب امتیاز و مدیر مسئول:  نصرت ا... طاقتي احسن
سردبیر:  ........................................... یدا... طاقتي احسن

 مدیر ویژه نامه:سمانه جهانگیری

 افتتاح دســتگاه سنگ شکن شمارۀ 2 
مرکز آموزشــی درمانی شهید بهشتی

دومیــن دســتگاه سنگ شــکن مرکــز آموزشــی درمانــی شــهید بهشــتی بــا 
حضــور اســاتید رشــتۀ ارولــوژی بــا هــدف ارتقــای ســطح خدمــات مرکــز 

ــرار گرفــت. ــرداری ق مــورد بهره ب
 بــرای افتتــاح دســتگاه جدیــد اســاتید و پزشــکان بخــش ارولــوژی حضــور 
داشــتند. ایــن امــر ســبب افزایــش رضایتمنــدی مراجعیــن و نیــز کاهــش 

مــدت زمــان انتظــار بیمــاران بــرای انجــام سنگ شــکن خواهــد بــود.

 اورژانس مرکز آموزشــی درمانی بعثت 
یافت توسعه 

ــر ۱۳۶۵  ــغ ب ــاحتی بال ــت در مس ــی بعث ــی درمان ــز آموزش ــس مرک اورژان
مترمربــع تحــت عنوان"اورژانــس حــاد" بــا حضــور نماینــدگان کمیســیون 

بهداشــت و درمان مجلس و مسئولین دانشگاه افتتاح شد.
ــت از  ــه دول ــای هفت ــد از پروژه ه ــد بازدی ــدگان در رون ــن نماین همچنی
ــز  ــرطان نی ــع س ــز جام ــداث مرک ــد اح ــت و رون ــرد بعث ــد بالگ ــروژه پ پ

ــد. ــد کردن بازدی
ــت  ــت و فعالی ــتان بعث ــزون بیمارس ــای روزاف ــه ماموریت ه ــه ب ــا توج ب
ــه  ــورده ک ــد خ ــال ۹۴ کلی ــاد از س ــس ح ــعه اورژان ــی توس ــداد هوای ام
ــت  ــتان بعث ــی بیمارس ــس قبل ــه اورژان ــت ۳۸ تختخــواب ب ــن ظرفی ــا ای ب

ــت. ــده اس ــه ش اضاف
ــه شــده  ــی اضاف ــه قبل ــه مجموع ــز ب ــوی نی ــی- ری ــای قلب ــاق احی ۷ ات
و بــه طــرح توســعه اورژانــس حــاد بیمارســتان بعثــت حــدود ۱۱ 
ــاص  ــت اختص ــرف وزارت بهداش ــان از ط ــون توم ــارد و ۵۰۰ میلی میلی
بنیــاد  کمــک  بــا  همــدان  ســرطان  جامــع  مرکــز  اســت.  یافتــه 
ــاخت  ــال س ــینا در ح ــن س ــکی اب ــوم پزش ــگاه عل ــچیان و دانش فرش
ــب تپنــده  ــوان قل ــه عن اســت و خوشــبختانه دســتگاه شــتاب دهنــده ب
ــداری شــده اســت. در  ــی مناســب خری ــا قیمت ــع ســالمت ب ــز جام مرک
ــاح خواهــد شــد  ــروژه افتت ــن پ ــاز نخســت ای ــاه ســال جاری ف بهمــن م
و ســاختمان مرکــز جامعــه ســرطان همــدان نیــز ۶۰ درصــد پیشــرفت 

ــت. ــته اس ــی داش فیزیک

 افتتاح مرکــز مهارت های بالینی معاونت 
آموزشی دانشــگاه علوم پزشکی ابن سینا

 

ــا حضــور اعضــای کمیســیون بهداشــت و درمــان در مجلــس شــورای  ب
ــوم  ــت آموزشــی دانشــگاه عل اســالمی مرکــز مهارت هــای بالینــی معاون

پزشکی ابن ســینا افتتاح شد.
ــاز  ــال ۱۳۹۷ آغ ــع در س ــر مرب ــروژه در ۷۰۳ مت ــن پ ــاخت ای ــد س رون
شــده و اعتبــاری بالــغ بــر ۱۷ میلیــارد ریــال از منابــع وزارت بهداشــت در 

ــه شــده  اســت. ســاخت آن هزین
اســتاندار همــدان بــا قدردانــی از زحمــات کمیســیون بهداشــت و درمــان 
مجلــس در ســفر بــه اســتان همــدان و آشــنایی بــا ظرفیــت هــای اســتان 

بــه ویــژه در حــوزه بهداشــت و درمــان اظهــار کــرد: بــا تالش هــای انجــام 
شــده در حــوزه ســالمت پیشــرفت های خوبــی در اســتان همــدان حاصــل 
شــده اســت و ایــن شــرایط موجــب شــده کــه دانشــگاه علــوم پزشــکی ابــن 

ســینا بــه دانشــگاه  تیــپ یــک تبدیــل شــود.
ــوم  ــگاه عل ــه دانش ــه اینک ــاره ب ــا اش ــاهرخی ب ــعید ش ــید س ــدس س مهن
پزشــکی ابــن ســینا بــه ســمت دانشــگاههای نســل ســه حرکــت می کنــد، 
گفــت: ایــن دانشــگاه بــا جــذب دانشــجویان خارجــی و تبدیــل دانــش بــه 
ــه دانشــگاههای نســل ســه گام  ثــروت در مســیر توســعه و تبدیل شــدن ب
ــه  ــردن ب ــرای عمل ک ــرایط را ب ــد ش ــران توانمن ــور مدی ــی دارد و حض برم

ــد. ــرب کشــور تســهیل می کن ــوان قطــب غ عن
وی تســهیل شــرایط ورود گردشــگران ســالمت در اســتان را از موضوعــات 
در دســتورکار دانســت و اظهــار کــرد: اســتان همــدان بــا وحــدت، همدلــی 

و یکدلــی در حــال پیشــبرد برنامــه هــا دولــت اســت.
ــت  ــه ای یکدس ــتان را مجموع ــدگان اس ــع نماین ــدان مجم ــتاندار هم اس
دانســت و گفــت: نماینــدگان بــه دنبــال منافــع اســتان هســتند و 

می کننــد.  پیگیــری  را  موضوعــات 
ــالمی  ــورای اس ــس ش ــان مجل ــت و درم ــیون بهداش ــس کمیس ــب رئی نای
نیــز بــا تشــکر از حضــور نماینــدگان اثرگــذار اســتان همــدان در مجلــس 
شــورای اســالمی گفــت: اعضــای کمیســیون بهداشــت و درمــان مجلــس 
ــه یکــی از اســتان ها  ــا حضــور مســئوالن مرتبــط ب هــر دو هفتــه یکبــار ب
اســتان  مســئوالن  حضــور  بــا  بازدیدهــا  نتیجــه  و  می کننــد  ســفر 

ــود. ــی ش ــدی م جمع بن
ــرد و  ــوان ک ــک عن ــه ی ــدان را درج ــتان هم ــورداری اس ــطح برخ وی س
درمــان،  و  بهداشــت  اســتمرار تالش هــای مســئوالن حــوزه  افــزود: 
ــت  ــه بهداش ــت مجموع ــل موفقی ــان عام ــودن آن ــر ب ــودن و پیگی جوان ب

ــت. ــان اس و درم
ــت:  ــدم گف ــر حیدری مق ــای دکت ــی از تالش ه ــا قدردان ــی ب ــر قربان دکت
خیریــن  ظرفیــت  از  ابن ســینا  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  بهره گیــری 
ــع ســرطان  ــز جام ــال مرک ــه طــور مث ســالمت بســیار ارزشــمند اســت ب

ــد. ــور باش ــرب کش ــب غ ــد قط ــدازی می توان ــد از راه ان بع
نایــب رئیــس کمیســیون بهداشــت و درمــان مجلــس شــورای اســالمی بــا 
بیــان اینکــه دریافــت ردیــف ملــی بــرای ســال ۹۸ بــا کمــک نماینــدگان 
ــراز  ــدم اســت اب ــر حیدری مق ــات بیمــه ای از درخواســت های دکت و مطالب
ــن اقدامــات بســیاری گرفتاری هــای  دانشــگاه  ــا ای امیــدواری کــرد کــه ب

علــوم پزشــکی رفــع شــود.
وی بــا اشــاره بــه موضوعــات مطــرح شــده در جلســه بــا بخــش خصوصــی، 
نظــام پزشــکی و خیریــن ســالمت گفــت: ارائــه خدمــت در بخــش دولتــی 
اســتان همــدان مطلــوب اســت و ایــن موضــوع موجــب شــده کــه بخــش 
ــدی  ــای ج ــد حمایت ه ــان نیازمن ــد و آن ــال نباش ــدان فع ــی چن خصوص
اســتانداری و مجلــس شــورای اســالمی برلــی پیشــبرد فعالیت هــای خــود 

هســتند.
قربانــی فضــای خــوب مدیریتــی اســتان همــدان را ســتود و اظهــار کــرد: 
در اســتان همــدان مســائل سیاســی و ســلیقه ای مطــرح نیســت و تنهــا 
ــز  ــد از مرک ــه بازدی ــاره ب ــا اش ــت.وی ب ــی اس ــوع اصل ــالش موض کار و ت
نابــاروری جهاددانشــگاهی اظهــار کــرد کــه بــا توجــه بــه تاکیــدات مقــام 
معظــم رهبــری ایــن مرکــز مــی توانــد بــه افزایــش نمــودار رشــد جمعیــت 

کشــور کمــک کنــد.
معــاون آموزشــی دانشــگاه نیــز در ایــن جمــع گفــت: مــا از ورود 
دانشــجویان خارجــی بــه دانشــگاه حمایــت می کنیــم زیــرا آنهــا در 
کشــور مــا بــه دالر هزینــه می کننــد و ایــن بــرای مــا در سیســتم 

آموزشــی بــه صرفه تــر اســت. 
بــه ورود و پذیــرزش  اشــاره  بــا  فراهانــی همچنیــن  دکتــر فرهــاد 
ــوم پزشــکی ابن ســینا از  ــی در دانشــگاه عل دانشــجویان پاکســتانی و عراق

ــر داد.  ــگاه خب ــی دانش ــایت انگلیس ــدازی س ــرای راه ان ــالش ب ت

 فاز دوم خوابگاه پسرانه شهید مباشر کاشانی 
دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا افتتاح شد

ــت  ــا ظرفی ب نی  ــا ش کا ــر  مباش ــهید  نه ش ا ــر پس ه  ــگا ب ا ز دوم خو ــا ف
الری  دات  سیما ســا دکتــر  حضــور  بــا  نشــجو  دا  ۶۰ ســکان  ا
و  درمــان  شــت،  بهدا رت  ا وز نشــجویی  دا و  فرهنگــی  معــاون 

فتتــاح رســید. ا بــه  ن  در همــدا پزشــکی  مــوزش  آ
ــا  ــگاه ب ــانی دانش ــر کاش ــرانه مباش ــگاه پس ــاز دوم خواب ــاح ف ــم افتت مراس
حضــور خانــم دکتــر الری معــاون فرهنگــی و دانشــجویی وزارت بهداشــت 
و خانــم دکتــر اصغــری معــاون فرهنگــی و دانشــجویی دانشــگاه، همچنیــن 
مهنــدس کاووســی مدیــر امــور دانشــجویی و ســایر مدیــران و کارشناســان 

ایــن معاونــت برگــزار شــد.
فــاز نخســت خوابــگاه دانشــجویی شــهید مباشــر کاشــانی  ظرفیــت ۲۰۰ 
نفــر اســکان را داشــت کــه بــا افتتــاح فــاز دوم، ایــن تعــداد بــه ۲۶۰ نفــر 

افزایــش یافتــه و آمــاده اســکان دانشــجویان خواهــد بــود.

ــینا  ــکی ابن س ــوم پزش ــگاه عل ــجویی دانش ــگاه دانش ــن خواب ــاز دوم ای ف
ــون  ــالن تلویزی ــه و س ــه، نمازخان ــالن مطالع ــون س ــی همچ دارای امکانات
بــوده و بــا مبلغــی بالــغ بــر پنــج میلیــارد ریــال بــه بهره بــرداری رســیده 

اســت.
ــت و  ــعه مدیری ــت توس ــگاه، معاون ــجویی دانش ــی و دانش ــت فرهنگ معاون
ــوم  ــگاه عل ــل دانش ــعبه بین المل ــی و ش ــر فن ــز دفت ــگاه و نی ــع دانش مناب
پزشــکی ابن ســینا در ســاخت، تعمیــر و تجهیــز فــاز دوم خوابــگاه مباشــر 

مشــارکت داشــته کــه طــی مــدت ســه مــاه تجهیــز شــده اســت.
گفتنــی اســت بــا احتســاب ایــن خوابــگاه، امــروز ســرانه هــر دانشــجو در 
ســراهای دانشــجویی دانشــگاه علــوم پزشــکی همــدان بــه ۴ متــر افزایــش 
ــگاه  ــا ۵ خواب پیــدا کــرده و اکنــون اداره امــور خوابگاه هــای دانشــجویی ب
ــا ظرفیــت  ــگاه پســرانه ب ــا ظرفیــت ۱۴۰۰ نفــر و نیــز دو خواب ــه ب دختران

ــد. ــات می کن ــه خدم ــه دانشــجویان ارائ ــر ب ۷۶۰ نف

 بازدید نایب رئیس کمیســون بهداشت 
و درمان مجلس شــورای اسالمی از مرکز 
آموزشــی درمانی قلب و عروق فرشچیان

نایــب رئیــس کمیســیون بهداشــت و درمــان مجلــس شــورای اســالمی بــا 
ــر  ــس و مدی ــینا، رئی ــن س ــکی اب ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش ــی ریی همراه
مرکــز آموزشــی درمانــی قلــب و عــروق فرشــچیان از بخش هــای مختلــف 
ازجملــه ســی تــی آنژیــو، اتــاق ســی تــی اســکن، پزشــکی هســته ای، ســی 
ــات  ــان خدم ــک در جری ــد و از نزدی ــد کردن ــی بازدی ــو و بازتوان ــی ی س

انجام شــده در این مرکز فوق تخصصی قرار گرفتند.
نایــب رئیــس کمیســیون بهداشــت و درمــان همــت واالی مســئوالن 
ــز  ــن مرک ــرای ســاخت ای ــوار مرحــوم فرشــچیان ب ــر بزرگ دانشــگاه و خی
ــز  ــون مرک ــی همچ ــز دولت ــود مراک ــرد: وج ــار ک ــتود و اظه ــز را س مجه
ــی بســیار ارزشــمند اســت. ــی فرشــچیان در بخــش دولت آموزشــی درمان
ــه  ــینا ب ــکی ابن س ــوم پزش ــگاه عل ــم دانش ــه تی ــب ب ــر قربانی نائ دکت
از مرکــز آموزشــی درمانــی قلــب و عــروق  از برخــورداری  دلیــل 
ــن  ــدازی گردشــگری ســالمت در ای فرشــچیان تبریــک گفــت و از راه ان

ــرد. ــی ک ــز قدردان مرک

  افتتاح مرکز خدمات جامع ســالمت شهیدان 
وزیری امجد شهرستان بهار

 
امجــد  وزیــری  شــهیدان  ســالمت  جامــع  خدمــات  مرکــز 
اعضــای  ز  ا شــیویاری  دکتــر  حضــور  بــا  بهــار  شهرســتان 
ــاح  فتت ا ــالمی  ــورای اس ــس ش ــان مجل ــت و درم ــیون بهداش کمیس

و بــه بهره برداری رســید.
مرکــز خدمــات جامــع ســالمت شــهیدان وزیــری امجــد بهــار در 
ــت.  ــده اس ــاخته ش ــه س ــه طبق ــع و در س ــر مرب ــای ۱۲۴۵ مت زیربن
ــه  ــه ســه جانب ــم نام ــب تفاه ــز از ســال ۹۶ و در قال ــن مرک احــداث ای
ــرای  ــود ب ــده ب ــاز ش ــت آع ــگاه و وزارت بهداش ــتانداری، دانش ــن اس بی
ــدان  ــع دن ــز تجمی ــس و مرک ــه آزمایشــگاه رفران ــز ک ــن مرک ســاخت ای
ــون  ــارد و ۵۰۰ میلی ــک میلی ــت ی ــای داده اس ــود ج ــکی را در خ پزش

ــت. ــده اس ــه ش ــان هزین توم


