
رئیس سازمان جوانان: 

انتخابات جوانان هالل احمر 
اردیبهشت ماه    برگزار می شود

رئیس ســازمان جوانان جمعیت هالل احمر 
گفــت:  »انتخابات مجمــع نمایندگی اعضای 
جوانان در ۲۱ اردیبهشت ماه  ســال ۹۵ برگزار 
می شــود.« دکتر مســعود حبیبی در ادامه از 
راه اندازی سامانه جامع عضویت اعضا خبر داد و 
اظهار داشت:  »برای اعضای جمعیت هالل احمر 
کارت هوشــمند عضویت صادر می شــود.« او 
اضافه کرد:  »جمعیت هالل احمر هم برای رأی 
دادن و هم عضویت در شــورای اجرایی شعب 
شهرســتان ها دارای زمینه محکمی است.« به 
گفته دکتر حبیبی جمعیــت هالل احمر یک 
جمعیت غیر سیاسی اســت و این موضوع را در 
عمل نیز نشان داده است. رئیس سازمان جوانان 
جمعیت هالل احمر تاکید کرد:  »از دیگر کارهای 
مهم در جمعیت هالل احمر کشــور راه اندازی 

مجمع نمایندگی اعضای جوانان است.«

رئیس سازمان داوطلبان خبر داد:

 اجرای طرح »نیابت« به مناسبت
 دهه فجر در خانه های سالمندان

رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هالل احمر 
از اجرای طرح »نیابت« در خانه های ســالمندان 
و مراکز نگهداری از سالمندان در دهه فجر خبر 
داد. به گزارش ایکنا، فرح ناز رافع با اشاره به این که 
طرح »نیابت« داوطلبان هالل احمر درحال اجرا 
اســت و افرادی که تحت پوشــش و نیابت قرار 
گرفته اند به صــورت مداوم خدمــات دریافت 
می کنند، گفت:  »در این طرح ســالمندانی که 
فرزند ندارند یا فرزند آنها در کنارشــان نیست 
از ســوی داوطلبان هالل احمر مــورد حمایت 
قــرار می گیرنــد.« او ادامــه داد: »در این طرح 
داوطلبــان هالل احمر به نیابــت فرزند )فرزند 
نداشته یا فرزندی که والدین خود را رها کرده( 
به ســالمندان بیمار یا افرادی که نیاز به کمک 
دارند، یاری می رسانند.« رافع از اجرای این طرح 
طی دهه فجر در خانه های ســالمندان و مراکز 
نگهداری از سالمندان خبر داد و گفت: »طی این 
دهه داوطلبان به مراکز نگهداری از ســالمندان 
رفته و به دلجویی و کمک به آنها اقدام می کنند.«

 در 9 ماهه نخست  سال جاری 
در سمنان محقق شد

 بهره مندی 17 هزار نیازمند
 از خدمات بهداشتی و درمانی

با همکاری و مشــارکت خیــران و داوطلبان 
بیــش از ۱7  هــزار و 300 نیازمنــد از ابتدای  
ســال جاری از خدمــات بهداشــتی و درمانی 
هالل احمر اســتان ســمنان بهره مند شده اند. 
ابراهیم احســانی، معاون داوطلبان هالل احمر 
ســمنان گفت:  »به منظور تسکین آالم بشری 
و در راســتای تالش در جهت سالمت انسان ها، 
۱7 هــزار و 300 نیازمند ایرانــی و اتباع بیگانه 
دارای مجوز اقامت قانونــی از خدمات درمانی 
در زمینه هــای ویزیت رایگان، دارو، بســتری، 
توانبخشی و ... که از ســوی هالل احمر استان 
ارایه شده، بهره مند شده اند که ارزش ریالی این 
خدمات بالغ بر یک میلیارد و 303 میلیون ریال 
بوده اســت.« او همچنین گفــت: »این خدمات 
در قالب اعزام کاروان های سالمت به روستاها و 
مناطق محروم، ویزیت رایگان بیماران نیازمند در 
خانه های داوطلبی، اجرای پروژه های حمایتی 
و معیشــتی در قالب امور بهداشــتی، برپایی 
ایستگاه های سالمت در مناسبت های مختلف و 
تقبل بخشی از هزینه های درمان نیازمندان ارایه 

شده است.«

غنچه های هالل مبارکه اصفهان 
امدادگران کوچک شهر

آموزش امداد و کمک های اولیه ویژه غنچه های 
هالل احمر مبارکه استان اصفهان در قالب طرح 
»امدادگر کوچک« در شهرســتان مبارکه برگزار 
شــد. رئیس جمعیت هالل احمر شهرســتان 
مبارکه با اعالم این خبر گفت: »هدف از برگزاری 
این دوره، کاهش آســیب پذیری کــودکان در 
هنگام ســوانح و آمادگی کانون های غنچه ها در 
هنگام بروز حوادث است.« ابوطالبی ضمن اشاره 
به محتوای آموزشی این دوره اظهار داشت: »در 
این آموزش ها موضوعاتی همچون پانســمان، 
کار گروهی آموزشــی در موقــع حادثه و حفظ 
خونســردی به صورت عملی تدریس و براساس 
تقویم آموزشــی در کلیه کانون های غنچه های 
این شهرستان برگزار خواهد شد.« او با تاکید به 
امر مهم آموزش کودکان به عنــوان امدادگران 
کوچک و امیدهای آینــده در هر خانواده ایرانی 
افزود: »جمعیت هالل احمر شهرســتان مبارکه 
با آموزش عملی و متناســب با سن غنچه های 
هالل احمر و اجــرای مانورهای نمادین و تعلیم 
عملی مفاهیم امــدادی و آمادگی کودکان عضو 
هالل احمــر می توانــد گام موثــری در تربیت 

غنچه ها و آمادگی خانواده های آنها بردارد.«
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خبرنامه

تغییر رویکرد در خصوص طرح های پژوهشــی در 
جمعیت هالل احمر مقوله ای است که پیش تر با استفاده 
از توان داخلی موسسه آموزش عالی هالل )کارشناسان،  
اعضای هیات علمی، مدرســان و دانشجویان( تقویت 
شده بود. در این زمینه می توان بیان کرد که در صورت 
فراهم آمدن ســاز وکارهای مالی و معامالتی مناسب، 
پذیرش سفارش های پژوهشــی در قالب پروژه از سایر 
سازمان ها و دســتگاه ها دور از انتظار نباشد. به همین 
منظور برای بررســی روند این موضــوع در جمعیت 
هالل احمر و رویکردهای پژوهش محور جدید، با دکتر 
ســیدحمید جمال الدینی، معاون آموزش، پژوهش و 

فناوری جمعیت هالل احمر گفت وگویی داشته ایم.

 دکتر جمال الدینی درخصوص تغییر رویکرد 
در طرح های پژوهشی چه برنامه هایی در جمعیت 

هالل احمر در حال پیگیری است؟
تغییر رویکرد در خصوص طرح های پژوهشی ایده ای 
اســت که از زیرســاخت های آن تحت عنوان سامانه 

»کایپر« تا پایان  سال بهره برداری خواهد شد. در حقیقت 
برنامه هایی که مدنظر داشــتیم در مراحل پایانی قرار 
دارد و به زودی نتایج آن  که شامل طرح های پژوهشی، 
همایش، کتب و انتشارات است، به بهره برداری خواهد 
رسید. همچنین این طرح نه تنها در مرکز، بلکه در تمام 
استان هایی که ظرفیت انجام طرح های پژوهشی دارند، 

انجام خواهد شد.

 چه اقداماتی بــرای به ثمر رســیدن این 
زیرساخت ها انجام شده است؟

تشکیل سامانه، اخذ مجوزهای قانونی در خصوص 
فعالیت در حوزه های پژوهشی، نیازسنجی طرح های 
کاربردی در هالل احمر، عقد تفاهمنامه با دانشگاه ها و 
مراکز پژوهشی برای انجام پروژه های مشترک، پیگیری 
جهت اخذ تفاهمنامه با صندوق حمایت از پژوهشگران 

و پژوهش های کاربــردی هالل احمر به منظور جذب 
منابع همچون استفاده از ظرفیت های داوری و درنهایت 
استفاده از احصاي ظرفیت های قانونی منابع پیش بینی 
شده در قانون برای  سال ۹۵ در حوزه پژوهش و تدوین 
مدل کسب و کار دانش بنیان در هالل احمر، اقداماتی 

بود که در حوزه پژوهش و فناوری انجام شده است.
  گفته شــده که محتوای دوره های آموزشی 
مدیریت تجمعات انبوه و برگــزاری این دوره 
آموزشی ویژه ایام اربعین در استان های هم مرز با 
کشور تهیه شده است؛ این طرح در حال حاضر 

در چه مرحله ای قرار دارد؟
این دوره با توجه به دستور رئیس محترم جمعیت، 
برگزار و نظرات متخصصان در قالب کتاب »دستورالعمل 
اجرایی برای آموزش مربیان« جمع آوری شــد. الگوی 
برنامه ریزی برای شــرایطی که با تجمعات انبوه همراه 
اســت، طراحی و در قالب کتاب تا پایان  ســال منتشر 
خواهد شــد. در حال حاضر داوری این کتاب به پایان 
رسیده است و تا پایان  سال جاری از آن رونمایی خواهد 
شــد. درواقع نکته مهم، تدوین دستورالعمل های این 
دوره ها بود و این که مربیانی که برای آموزش این دوره ها 
تربیت شــده اند چه ویژگی هایی باید داشته باشند. به 
مفهوم کلی معاونت آموزش و پژوهش در راستای تحقق 

این دوره ها باید بداند به چه نکاتی توجه کند.

معاون آموزش، پژوهش و فناوری جمعیت هالل احمر در گفت وگو با »شهروند« خبر داد:

بهره برداری از سامانه پژوهشی »کایپر« تا پایان  سال جاری
   دکتر جمال الدینی: کتاب دستورالعمل اجرایی آموزش مدیریت تجمعات انبوه برای مربیان تا پایان  سال منتشر می شود

قاب

 کارگاه نقاشی غنچه های هالل
 شهرستان سیب و سوران

رویارویی و جدال انســان با پدیده های طبیعی، پیشــینه ای 
به بلندی تاریخ حیات انســان دارد. این پدیده ها بارها انســان 
را مقهوِر خود ســاخته و چهره جغرافیایی بســیاری از جوامع 
را تغییر داده اســت. این ســوانح هرســاله درجهــان منجر به 
مرگ، معلولیت جســمی و روانی میلیون ها انســان و خسارات 
مالی بســیار می شود. کشــور ما ایران، درطول تاریخ با حوادث 
غیرمترقبه و بالیای طبیعی فراوانی دســت به گریبان بوده و بنا 
به جایگاه جغرافیایی خاص، جزو ۱0 کشــور بالخیز درجهان 
به شمار می رود. بر اثر ســوانح و بالیا، افراد بسیاری جان خود را 
از دســت داده و تعداد زیادی نیز از نظر جسمی و روانی آسیب 
دیده اند. آســیب دیدگان بالیا رنج و فشار زیادی را تجربه کرده 
و نیازمند حمایت های روانی هستند. به همین منظور، سازمان 
جوانان جمعیت هالل احمر طرحی با عنوان سحر)ســاماندهی 
حمایت های روانی- اجتماعی دربالیا( را در استان های مختلف 
به اجرا درآورد. اســتان خوزستان همگام با ســایر استان ها به 
اجرای طرح ملی »سحر« با حضور اعضای پُرتوان خود پرداخته 
که در این گزارش با دیدگاه شــرکت کنندگان در طرح بیشتر 

آشنا خواهیم شد.
مهار آسیب های روانی و اجتماعی

مهار آســیب های روانی و اجتماعی موضوع مهمی است که 
مدیرعامل جمعیت هالل احمر اســتان خوزســتان نیز به آن 
اشاره و عنوان می کند: »آسیب های روانی و اجتماعی درکمین 
قربانیان حوادث قرار دارند و باید حتما مهار شوند تا خانواده ها 
از گزند آنها مصون بماننــد.« دکتر خــدادادی اظهار می کند: 
»انسان ها همواره در برابر حوادث آســیب پذیر بوده و هستند، 
اما معموال به آســیب های روانی و اجتماعی حوادث کمتر توجه 
می شود و خانواده های قربانیان را در معرض آسیب بیشتر قرار 
می دهد.« او ادامــه می دهد:  »هم قربانیان و هــم خانواده های 
آنها نیاز به دلجویی و رســیدگی دارند، چراکه وقتی آسیبی به 
فرد وارد می شــود، خانواده او و اطرافیانــش تحت تأثیر آن قرار 
می گیرند، امــا پس از بروز حــوادث نمی داننــد چگونه با فرد 
آسیب دیده یا خانواده او برخورد کنند.« دکتر خدادادی با اشاره 
به لزوم رسیدگی دقیق به وضع قربانیان حوادث، خواستار دقت 
اعضای تیم های ســحر در نحوه برخورد با حادثه دیدگان شــد 
و گفت: »در این موارد به دلیل واردشــدن استرس بسیار زیاد، 
افراد باید تمرکــز خود را حفظ کرده و درصــورت واکنش تند 
اطرافیان، درپی مقابله باشند.« مدیرعامل جمعیت هالل احمر 
خوزستان با اشــاره به حمایت خود از نیروهای جوان جمعیت 
به عنوان یک ســرمایه می گوید: »به عنوان یک حامی از شــما 
حمایت می کنیم تا نتیجه الزم را به دســت آورید و امیدواریم 
بتوانید با پیگیری هــای الزم درکاهش آالم آســیب دیدگان و 
بازماندگان موثر باشید.« خدادادی ادامه می دهد: »نگاه ما به این 
نوع اقدامات، بشردوستانه و نگاه به همنوعی است که به کمک 
نیاز دارد و این لذت روحی و معنوی را برای شما به بار می آورد.« 
دکتر خدادادی درپایــان عنوان می کند: »انجام چنین کارهایی 
عالوه بر تسکین آالم دردمندان باعث تسکین خودمان می شود 
و آرامش روحی را برای مــا به همراه می آورد کــه ارضا کننده 

است.«
خوزستان تیم »سحر« خود را آماده می کند

معاون امور جوانان جمعیت هالل احمر استان خوزستان هم 
از برگزاری نخســتین نشســت تیم های حمایت روانی در بالیا 
ویژه طرح ملی سحر در این استان خبر می دهد. بیژن فتاحی راد 
در آیین افتتاحیه کارگاه آموزشی حمایت روانی از کودکان در 
بالیا با اشــاره به اهداف هالل احمر و تسکین آالم بشری و لزوم 
تشکیل تیم های ســاماندهی درحوادث اظهار می کند: »درپی 
تفاهمنامه ســازمان مدیریــت بحران با جمعیــت هالل احمر 
درخصوص واگذاری مســئولیت حمایت های روانی- اجتماعی 
پس از بالیا و این امر خطیر به ســازمان جوانان، تیم های سحر 
)ســاماندهی حمایت های روانی- اجتماعــی در بالیا( اعضای 
تیم های اســتانی سحر شناسایی و تشکیل شــد.« فتاحی راد با 
اشاره به تشکیل نخســتین کارگاه آموزشی منطقه ای با حضور 
استان های خوزســتان، ایالم و لرســتان به میزبانی خوزستان 
اظهار داشــت: »در بهمن ماه، نخســتین نشســت کشوری با 
همکاری یونیسف و ســازمان جوانان هالل احمر و همچنین با 
حضور معاونان امور جوانان حاضر در کارگاه آموزشــی مذکور 
تشکیل شد که پس از ۶روز دوره آموزشی، این عزیزان به عنوان 
مدرس معرفی شــدند تا تجربیات خود را دراختیار جوانان قرار 
دهند.« او ادامه می دهد: »اعضای حاضر در این نشست از فعاالن 
مراکز امورجوان شعب سراسر استان و دارای سطح معلومات باال 
در رشته های مرتب، انتخاب و از توانمندی های این عزیزان در 

حوادث و بالیا به نحو احسنت بهره خواهیم برد.«
 استفاده از تمام ظرفیت ها
 در شعب استان خوزستان 

معــاون امــور جوانــان جمعیــت هالل احمــر اســتان 
چهارمحال و بختیاری به عنوان مدرس این دوره به خوزســتان 
ســفر کرد و تجربیات خود را دراختیار اعضای جوان این استان 
قرار داد. محمدرضا عــرب، قدیمی ترین معــاون امور جوانان 
درکشور اســت که بیش از دو دهه ســکاندار حوزه جوانان در 
اســتان خود بوده اســت. آقای عرب دیدگاه خود را از جوانان 
فعال و مشــتاق خوزستانی در طرح ملی ســحر این طور عنوان 
می کند: »اســتفاده از تمام ظرفیت ها در کلیه شــعب اســتان 
و انســجام در انتخاب اعضا در رشــته های روانشناسی از نکات 
مثبت این دوره بود.« مدرس این دوره ضمن با اهمیت خواندن 
طرح ملی سحر برای پاســخگویی به نیازهای روانی بازماندگان 
از بالیا به ویــژه جوانــان، نوجوانان، کودکان و اثربخشــی این 

تیم ها، پیشنهاداتی درخصوص این امر مهم ارایه می دهد که از 
مهم ترین آنها می توان به برگزاری دوره های بازآموزی، شرکت 
در فعالیت هایی همچون اردوهای جهادی، ایفای نقش درجهت 
ارایه خدمات در بالیا و نیــز تمرینی برای آمادگی بهتر نام برد.« 
او ادامه می دهد: »اگر از هر شهرســتان یک کارشناس به عنوان 
مربــی در کارگاه حضور داشــت و یک دوره در مــدت زمان ۲ 
الی 3روزه ادامه می یافت، قطعا به رســالت خود در ساماندهی 

حرکت های روانی در بالیا نزدیک تر می شدیم.«
اجرای آموزش ها به صورت عملی در شرایط واقعی

بهــاره دالور از اعضای قدیمــی و توانای مرکــز امور جوانان 
شهرستان باغملک است که به عنوان عضو منتخب در این دوره 
شــرکت کرده اســت. او نظرات خود را پیرامون کارگاه چنین 
عنوان می کند: »در این کارگاه اطالعاتی کسب کردم که خیلی 
کارساز بود، دانشــم پیرامون حمایت های روانی دربالیا افزایش 
یافت اما باز کافی نیســت، چراکه مدت زمان آموزشــی بسیار 
پایین بوده است، درحالی  که آموزش درهمه جهان حرف اول را 
می زند؛ از این رو به این مقوله باید زمان بیشتری اختصاص داد.« 
دالور ادامه می دهد:  »می بایســت پیرامون چنین کارگاه هایی 
که با سالمت روحی انسان ها سروکار داریم، آموزش ها بیشتر و 
به صورت عملی باشد.« او همچنین عنوان می کند: »از مسئوالن 
مربوطه تقاضامندم اعضای طرح ملی ســحر را درشرایط کامال 
واقعی قرار داده تا به توانایی های خود در برخورد با حوادث پی 

برده و این وظیفه سنگین را به بهترین شکل انجام دهیم.«
 صدمات روحی و روانی
 ماندگارترین نوع آسیب

اعظم قدیمی هم از اعضای جوان شهرســتان شــادگان است 
که عضویت در دو اســتان ســمنان و مرکزی را تجربه کرده اما 
با ورود به استان خوزســتان و ادامه فعالیت هایش به عالقه خود 
که حضور در کارگاه حمایت های روانی- اجتماعی در بالیاست، 
دســت پیدا می کنــد. قدیمی با حضــور در کارگاه آموزشــی 
ســاماندهی حمایت های روانــی و اجتماعــی در بالیا، جذب 
مسائل پرداخته شده می شــود و در فعالیت های گروهی خوش 
می درخشد. این عضو فعال پیرامون برگزاری این دوره می گوید: 
»اگر کارگاه حالت فعال تری به خود بگیرد و افراد به کارگروه های 
مختلفی تقسیم شود و شرایط انجام دوره به صورت عملی فراهم 
بود، به نتیجه بهتری دســت می یافتیم.« او بــا اعتقاد بر این که 
صدمات روحی و روانی، ماندگارترین نوع آسیب هستند، تصریح 
می کند: »با ادامه داشتن این قبیل کارگاه ها و برقراری تعامالت 
بیشــتر افراد حاضر در جلســه و همکاری دوســتان، می توان 
آموخته های این کارگاه را به عرصه ظهور درجامعه رســاند و با 
ارزیابی از شرکت کنندگان در هفته های آتی و گرفتن گزارش از 

آنها گام موثری در این راه برداشت.«
هدف اجرای طرح ملی ســحر در ســازمان جوانان جمعیت 
هالل احمر تأمین، حفظ و ارتقای ســالمت روان افراد به شمار 
می رود، به گونه ای که آن ها، نه تنها بیماری روانی نداشته باشند، 
بلکه بتوانند کارهــای روزانه خود را به خوبــی انجام دهند، از 
زندگی شــان لذت ببرند و با افراد خانواده و محیط خود ارتباط 
برقــرار کنند. به عبارتــی دیگر می توان گفــت: »حمایت های 
روانی حالتی از رفاه اســت که در آن فرد توانایی هایش را دوباره 
شناخته و قادر است با اســترس های معمول در زندگی تطابق 

حاصل کرده و از نظر شغلی مفید و سازنده باشد.«

گزارشی از برگزاری طرح ملی سحر )ساماندهی حمایت های روانی- اجتماعی در بالیا( در خوزستان

طلوع »سحر« با حامیان جوان

گزارش خبری

نماینده مردم گرگان و آق قال در مجلس عنوان کرد

نقش برجسته هالل احمر در زمینه 
اطال ع رسانی و امدادونجات

نماینــده مردم گــرگان و آق قال در مجلس 
شورای اســالمی گفت:   »جمعیت هالل احمر 
در زمینه اطالع رسانی و امدادونجات اقدامات 
بی بدیلی داشــته اســت؛ شایسته ساالری در 
بدنه ایــن مجموعه موج می  زنــد و خدمات و 
ایثارگری در آن مشــهود اســت.« به گزارش 
شبستان، حجت االسالم والمسلمین سیدعلی 
طاهری درجلســه شــورای اداری جمعیت 
هالل احمر استان گلستان گفت:   »مدیرعامل 
جمعیت هالل احمر اســتان گلستان امسال 
به عنــوان یکی از مدیــران نمونه در اســتان 
انتخاب شد و همواره جزو مدیران سختکوش 
و پرتالش بوده است.« او اضافه کرد: »جمعیت 
هالل احمر بــا توجه بــه ماهیتی کــه دارد، 
باید توجه ویژه ای به نیروی انســانی داشــته 
باشــد و در این زمینه هم مجمع نمایندگان 
اســتان برای هرگونه کمک اعــالم آمادگی 
می کنــد.« نماینده مردم گــرگان و آق قال در 
مجلس شورای اســالمی با تأکید بر این که با 
توجه به این که این جمعیــت هرچه دارد، از 
جمعیت جوان و نیروی انسانی است و باید در 
راســتای تقویت آنها گام بردارد، تصریح کرد:   
»مدیرعامل جدید جمعیت هالل احمر استان 
گلستان بایســتی به نیازهای این بخش و این 
مجموعه توجه ویژه ای داشــته باشد و مجلس 
و نماینــدگان هم با وجد تعاملی که هســت، 
می تواننــد کمک شــایانی به ایــن مجموعه 
داشته باشــند.« به گفته او، هالل احمر استان 
گلستان فعالیت  های خوبی در کارنامه دارد و 
این خدمات، مدال ارزشمندی برای کارکنان 
آن و جمعیت هالل احمر محســوب می شود. 
حجت االسالم والمسلمین طاهری با یادآوری 
وقوع حوادث قهری در گلســتان تأکید کرد: 
»نقــش بی بدیــل جمعیــت هالل  احمر در 
امدادرسانی و کمک به مردم برکسی پوشیده 
نیست، در گذشــته دغدغه خاطر انسان ها به 
ســبب مخاطرات طبیعی وجود داشت که به 
همت جمعیت هالل احمــر این دغدغه کمتر 

شده است.«
هالل احمر نهادی با قداست است

در ادامــه ایــن نشســت، مروتــی معاون 
هماهنگی امور عمرانی اســتاندار گلســتان 
هالل احمر را نهادی با قداســت عنوان کرد و 
گفت: »این جمعیت به دلیــل این که با هدف 
کمک به جان انســان  ها در تالش اســت، از 
قداســت و اهمیت خاصی برخوردار اســت.« 
او با اشــاره به تودیــع و معارفــه مدیرعامل 
جمعیت هالل احمر اســتان گلستان، گفت: 
»هر تودیع یــک معارفــه دارد، آمدن و رفتن 
افــراد در جایگاه مســئولیت نوعــی امتحان 
اســت، هیچ فردی درهیچ جایگاهی ماندگار 
نیست و آنچه می  ماند خدمات و اثرات ماندگار 
است.« معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار 
گلستان به بخشی از دســتاوردهای جمعیت 
هالل احمر گلســتان طی پنج ســال گذشته 
اشــاره کرد و گفت: »۲۶ پــروژه کم  نظیر در 
این حوزه برای اســتان رقم خورد و توســعه 
۹0 درصدی لجســتیکی هالل احمر گلستان 
را نیز شــاهد بودیــم.« او ادامه داد: »توســعه 
آمادگی انسانی، توجه به تشکل ها و واگذاری 
امور به ســازمان  های مردم نهاد نیــز از دیگر 
موفقیت های هالل احمر گلستان طی پنج سال 
گذشته بوده است، به طوری که رتبه نخست را 
نسبت به سایر دســتگاه  های استانی به دست 
آورد.« مروتی خاطرنشــان کرد: »هالل احمر 
گلســتان فعالیت خود را با ۱۲3نفر آغاز کرد، 
اما اکنون ۱0 هزار عضــو دارد که یک خانواده 
عظیم از کسانی است که برای خدمت  رسانی 

به مردم، عاشقانه تالش می  کنند.«
نظارت روی هزینه کردها

حســین احمــدی، سرپرســت جمعیت 
هالل احمر گلســتان نیز در مراســم تودیع و 
معارفه مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان 
گلســتان گفت: »تالش می کنیم حرکتی که 
طی ۵ سال تالش مدیرعامل سابق، در استان 
ایجادشده را با قوت ادامه دهیم.« او ادامه داد: 
»در استان کارهای سخت افزاری خوبی انجام 
شده اما باید درحوزه نرم افزاری کار کنیم. همه 
ما موظف به رعایت قانون هستیم و باید دخل 
و خرج ها را رعایت کنیم.« به گفته سرپرســت 
جمعیت هالل احمر استان گلستان، همکاران 
ما باید روی هزینه کردها نظارت کامل داشته 
باشــند، همچنین باید ســعی کنیم کرامت و 

حرمت پرسنل نیز به خوبی رعایت شود.

سرپرست درمان مجتمع دارویی- درمانی هالل ایران از راه اندازی 
کلینیک مــادر و جنین تا پایان  ســال خبــر داد. به گــزارش مهر 
محمدمهدی زیرک ساز با اشاره به اینکه مجتمع دارویی- درمانی هالل 
ایران در ایجاد پلي کلینیک سالمت خانواده پیشقدم بوده است، افزود: 
»مجتمع دارویی- درمانی هالل ایران با راه اندازی پلی کلینیک های 
ســالمت خانواده، ژنتیک و سالمت جنســی، برای کمک به عرصه 
باروری ســالم، تصحیح روابط غلط زناشــویی، تولد فرزندان سالم و 
تحکیم بنیان خانواده فعالیت می کند.« او از راه اندازی کلینیک مادر و 

جنین در ذیل پلی کلینیک سالمت خانواده خبر داد و گفت: »در این 
کلینیک تمام خدمات بهداشتی و مشاوره ای در قالب یک بسته کامل 
تعریف شده است و ســالمت مادر قبل و هنگام بارداری و همچنین 
سالمت جنین کنترل می شود.« زیرک ساز ادامه داد: »زیرساخت های 
راه اندازی کلینیک مادر و جنیــن در مجتمع دارویی- درمانی هالل 
ایران از تابستان  سال جاری آغاز شده است که امیدواریم تا پایان  سال 
به بهره برداری برسد.« او با اشاره به اینکه مراقبت های اولیه از مادران 
باردار در شاکله وزارت بهداشت تعریف شده است، بیان کرد:  »خدمات 

در خانه های بهداشت در سطوح اولیه ارایه می شود و افراد برای دریافت 
مراقبت های تخصصی و مشاوره ای باید به مراکز مختلف مراجعه کنند، 
در حالی که در کلینیک مادر و جنین تمام خدمات سالمت جسمی 
و ذهنی دیده شده است.« سرپرست درمان مجتمع دارویی- درمانی 
هالل ایران با اشاره به ارایه خدمات مشاوره ای روانشناسی در کلینیک 
مادر و جنین، افزود: »بسیاری از بانوان در دوران بارداری و پس از زایمان 
دچار افسردگی می شوند که با تشخیص و درمان به موقع می توان از 

عوارض بلندمدت آن جلوگیری کرد.«

سرپرست درمان مجتمع دارویی- درمانی هالل ایران: 

کلینیک »مادر و جنین« راه اندازی می شود

الهام   علمشاهی
روزنامه نگار
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