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فارس

وی تصریــح کــرد :بــا تمهیداتــی کــه در نظــر
گرفتــه شــده اســت ،در تمامــی مراکــز مــا در24
نقطــه ســطح اســتان همــکاران پایــگاه ســنجش
فشــار خــون را راه انــدازی کــرده و در ایــن طــرح
فعــال هســتند.

مدیــر درمــان تامیــن اجتماعــی اســتان فــارس بــه
همـراه تعــدادی از مدیـران مراکــز درمانــی اســتان
بــا حضــور در واحــد ســامت درمانــگاه شــهید
رضایــی شــیراز بــا شــرکت در طــرح بســیج ملــی
انــدازه گیــری فشــار خــون ،از کارکنــان درمــان
ب ـرای مشــارکت در پویــش ملــی ســنجش فشــار
خــون دعــوت کــرد.
دکتــر اکبــر امیــری بــا اشــاره بــه ایــن که متاســفانه
در جامعــه مــا حــدود نیمــی از بیمــاران فشــار
خونــی از وضعیــت خــود اطــاع ندارنــد ،گفــت:
حفــظ ســامت کارکنــان اهمیــت زیــادی دارد و
ایــن عزیــزان نیــز بایــد اقــدام بــه ثبــت فشــار خــون

خــود کننــد و دسترســی راحتتــر آنهــا بــه خدمــات
درمانــی در مواقعــی موجب ســهلانگاری کارکنان
مــا میشــود.
مدیــر درمــان اســتان بــا بیــان اینکــه بیماریهایی
نظیر ســکته مغزی و قلبی ،بیمــاری مزمن کلیوی
و برخــی از بیماریهــای چشــمی و شــریانی را
میتــوان بــا آمــوزش و مراقبــت تــا میــزان زیــادی
کنتــرل کــرد ،افــزود :افـراد بــا مراجعــه بــه مراکــز
کنتــرل فشــار خــون و ثبــت در ســامانه بــه پزشــک
مربوطــه بـرای درمان و مشــاور برای کنترل فشــار
خــون معرفــی میشــوند و دســتورهای الزم بـرای
کنتــرل را دریافــت خواهنــد کــرد.

مهدیــان مســئول پرســتاری پلیکلینیــک شــهید
رضایــی در ایــن خصوص گفــت :از آغــاز این طرح
ملــی در خــرداد مــاه امســال روزانــه فشــار خــون
 150تــا  200نفــر در ایــن مرکــز اندازهگیــری و در
ســامانه وزارت بهداشــت ثبــت میشــود .عــاوه بر
ایــن بروشــور آموزشــی در خصوص عوارض فشــار
خــون و نحــوه مبارزه بــا آن در اختیــار مراجعان قرار
داده میشــود.
وی ،بــا بیــان ایــن کــه مــا بیمــاران را بــا توجــه بــه
وضعیــت فشــار خــون اف ـراد بــه صــورت فــوری و
غیرفــوری مــورد را بــه پزشــکان ارجــاع میدهیــم،
افــزود :فشــار خــون باالتــر  120بــرروی 80
غیرطبیعــی محســوب میشــود و اگــر فــردی بــا
فشــار خون  170روی  120مراجعه داشــته باشــد،
ضمــن ارجــاع فــوری بــه پزشــک در صورت نیــاز و
تاییــد پزشــک مســتقر در درمانــگاه ،دارو درمانی یا
انتقال به بیمارســتان در دســتور کار قـرار میگیرد.
گفتنــی اســت ،عــاوه بــر اج ـرای عمومــی ایــن
طــرح ،پویــش کنتــرل فشــار خــون مــادران بــاردار
نیــز توســط کارکنــان مامــا در بیمارســتان شــهید
دکتــر بهشــتی در حــال اج ـرا اســت.

استاندارچهارمحالوبختیاری:

روابط عمومیها ،شایسته داشتن بهترین تجهیزات هستند

در نهمیــن همایــش تجلیــل از روابــط عمومیهــای برتــر چهارمحــال
وبختیــاری در ســال ،1397عــزت اللــه رئیســی اردلــی ،رئیــس و
کارشــناس ارشــد روابــط عمومــی اداره کل ایــن اســتان بــه عنــوان
روابــط عمومــی شایســته تقدیــر معرفــی شــد و بــه همــراه مدیــر کل
چهارمحــال و بختیــاری از ســوی اســتاندار لــوح ســپاس دریافــت
کــرد.
اســتاندار چهارمحــال وبختیــاری در ایــن همایــش گفــت :مدیــران

حمایتهــا و خدمــات تامیناجتماعــی در
مرحلــه اول متوجــه بازگردانــدن توانایــی نیــروی
کار و ارائــه خدمــات درمانــی و توانبخشــی و در
صــورت لــزوم جبــران کاهــش یــا قطــع درآمــد
اســت .ایــن راهبــرد و دوراندیشــی از بصیرتــی
آگاه نشــأت میگیــرد کــه از آن جملــه میتــوان
بــه حمایتهــا در دوره رکــود زندگــی افــراد،
غرامــت دســتمزد ایــام بیمــاری ،مقــرری بیمــه
بیــکاری ،هزینههــای ســفر بیمــار و همــراه
بیمــار ،هزینههــای پروتــز و اروتــز اشــاره کــرد.
دوره رکود اقتصادی

فشار خون باالتر
 120برروی
 80غیرطبیعی
محسوب میشود
چهارمحال
وبختیاری

مدیــر درمــان اســتان قــم گفــت :اداره
کل درمــان مســتقیم ،هــر ســال براســاس
شــا خصها ی تخصصــی عملکــر د ،
بخشهــای مختلــف  71بیمارســتان
تامیناجتماعــی کشــور را مــورد ارزیابــی قــرار
میدهــد کــه بخــش اورژانــس بیمارســتان
امــام رضــا(ع) قــم در بیــن 20بیمارســتان
 200-100تختخوابــی موفــق بــه کســب رتبــه
اول و در بیــن کل بیمارســتانهای ملکــی
تامیناجتماعــی کشــور موفــق بــه کســب رتبــه

در ایــن دوره بیــکاری افزایــش و تقاضــا کاهــش
مییابــد و فــروش بــه طــور تدریجــی ســختتر
میشــود .مســئله اصلــی در ایــن دوره ،نقدینگــی
اســت .تأمیــن مــواد اولیــه و فــروش بــه ســمت
فــروش نســیهای پیــش مـیرود .در ایــن شــرایط
بایــد متناســب بــا نیــاز مشــتری تولیــد کنیــم و
دنبــال قیمــت رقابتــی ،کاهــش هزینههــا و
صرفــه جویــی باشــیم .بایــد از طریــق صنــدوق
پیشــنهادها ،پرسشــنامه و ایمیــل از نیاز مشــتری
باخبــر شــویم و بــه حمایــت از مشــتری بــا کاهش
نــدادن کیفیــت ،افزایش نــدادن بیرویــه قیمت،
برونســپاری بــرای کاهــش هزینههــا و فشــارها
بــر مشــتری ادامــه دهیــم .در ایــن دوره بــا الهــام
از نظــام تامیناجتماعــی بــه حمایــت از مشــتری
بپردازیــم و اگــر ایــن شــرایط را هوشــمندانه
ســپری کنیــم ،زیرســاختهای خویــش را تقویت
کنیــم و بــه وفــاداری مشــتری اهمیــت دهیــم،
میتوانیــم مشــتریان خــود را بــرای دوره فعلــی و
نیــز بعــد از ایــن دوره رکــود حفظ کنیــم و از طرفی
مشــتریان طــرد شــده دیگــر رقبــا را جــذب کنیم.
دوره بحران
گاهــی حــوادث ،بیماریهــا و اتفاقــات دیگــر
بیــش از معمــول ادامــه پیــدا میکنــد و نتایــج
دشــواری بــه همــراه دارد کــه فــرد توانایــی کامــل
بــرای فعالیــت اقتصــادی و کســب درآمــد را از
دســت میدهــد ،منجــر بــه فــوت فــرد ،نقــص
دایمــی عضــو و دیگــر مــواردی کــه زندگــی افــراد
را بــه یــک بحــران تبدیــل میکنــد ،میشــود
و فــرد و خانــواده فــرد نیازمنــد حمایــت جــدی
میشــوند کــه نظــام تامیناجتماعــی بــه ایــن
مهــم پاســخ داده اســت؛ از آن جملــه میتــوان
مســتمری ازکارافتادگــی ،مســتمری بازماندگان،
هزینــه کفــن و دفــن و هزینههــای ســنگین
درمانــی افــراد تحــت پوشــش را ذکــر کــرد.

اورژانس بیمارستان قم خوش درخشید
ســوم از نظــر عملکــرد شــد.
دکتــر داود علیمحمــدی بــا تشــکر از پزشــکان،
پرســتاداران وکادر درمانــی بیمارســتان اظهــار
داشــت :اورژانــس پیشــانی و ورودی بیمــاران
بدحــال به بیمارســتان اســت کــه اگــر اقدامات
درمانــی مناســب ،مراقبــت و هدایــت بیمــار
بــرای دریافــت خدمــات جراحــی و بســتری یــا
ترخیــص بیمــار پــس از بهبــودی بــه درســتی
انجــام شــود ،شــاخصهای اســتاندارد
ســامت ارتقــای قابــل قبولــی پیــدا میکنــد

نظام تامیناجتماعی الگویی
()2
در حمایت از رونق تولید
خدارضا کرمیجو
کارشناس نامنویسی و حسابهای انفرادی

روابــط عمومــی از دســتگاههای اجرایــی ،چشــم و زبــان ســازمان
هســتند .از مســئوالن دســتگاههای اجرایــی درخواســت دارم تــا
بهتریــن تجهیــزات را در اختیــار روابــط عمومیهــا قــرار دهنــد.
اقبــال عباســی گفــت :مدیــران روابــط عمومــی در دســتگاههای
اجرایــی بایــد از بهتریــن و شایســتهترین کارکنــان باشــند؛ چــرا
کــه میتواننــد بــا ارتقــای کمــی و کیفــی ارتبــاط بیــن مســئوالن
دســتگاههای اجرایــی و مــردم در راســتای بهبــود امــور تــاش
کننــد.
وی تصریــح کــرد :مدیــران روابــط عمومــی دســتگاههای اجرایــی
بایــد بــر عملکــرد ســازمان شــامل بودجــه ،توانمندیهــا ،نیــروی
انســانی ،مشــکالت ،توقعــات اربــاب رجــوع ،اطالعرســانی و امــور
دیگــر مرتبــط بــا حیطــه کاری خــود اشــرافیت کامــل داشــته باشــند.
اســتاندار چهــار و محــال بختیــاری در پایــان همایــش بــا اشــاره
بــه لــزوم برگــزاری چنیــن نشس ـتهایی در جهــت ارتقــای جایــگاه
روابــط عمومــی افــزود :بــه زودی نشســت هماندیشــی اســتاندار
بــا مدیــران کل و مدیــران روابــط عمومــی دســتگاههای اجرایــی
چهارمحــال و بختیــاری برگــزار خواهــد شــد.

کــه بــه لطــف خداونــد و تــاش همــکاران،
بخــش اورژانــس بیمارســتان براســاس ارزیابی
انجــام شــده در جایــگاه مطلوبــی قــرار دارد.
وی افــزود :مجموعــه درمانــی بایــد همــواره
بــه فکــر بهبــود در فرایندهــای خدمــت بــه
بیمــاران باشــد و مــا هــم از ایــن قاعــده مســتثنا
نیســتیم و ممکــن اســت کاســتیهایی هــم
داشــته باشــیم کــه تــاش میکنیــم بــا تمــام
تــوان و امکانــات بــرای خدمــت بــه مــردم گام
برداریــم.
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دوره بحران اقتصادی

از نشــانههای ایــن دوره میتــوان بــه مــوراد
زیــر اشــاره کــرد :بیــکاری بــه حداکثــر و تقاضــا
بــرای کاالهــای عــادی و لوکــس بــه حداقــل
میرســد ،توســعه متوقــف و تــوان خریــد مــردم
بــه شــدت کاهــش مییابــد .در ایــن دوره نیازمنــد
حمایتهــای همهجانبــه مــردم ،دولــت و کلیــه
فعــاالن اقتصــادی در قالــب تدویــن یــک نظــام
جامــع اقتصــادی هســتیم.
(ادامه دارد)...

