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دانشگاه علوم پزشکی و
خدمات بهداشتی درمانی قزوین

هفته نامه خبری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین

ابراز ُخرسندی مشاور وزارتی  از نحوه آموزش در مرکز آموزشی – درمانی قدس

خبر، رمضان شهسواری. 
هر دوس��ال یکبار، دبیرخانه ش��ورای آموزش پزشکی تخصصی وزارت بهداشت، به صورت دوره ای همه 

بخش های تخصصی کشور را از نظر کیفیت آموزشی بررسی می کند. 
دکتر ممتاز منش، مشاور معاون آموزشی وزارت بهداشت، پس از بازدید از مرکز آموزشی - درمانی قدس، 

گفت: وضعیت آموزش در مرکز آموزشی- درمانی قدس قابل تقدیر و مورد رضایت است.
معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با بیان این مطلب که مسووالن دانشگاه علوم پزشکی 
قزوین و گروه کودکان، زحمات زیادی در مرکز آموزشی - درمانی قدس، کشیده اند، عنوان کرد:  آموزش 
در این مرکز از سطح کیفی مناسبی برخوردار است  و اساتید این مرکز دلسوزانه و با صرف وقت کافی 
برای آموزش نسبت راه اندازی همه رشته های تخصصی مربوط به کودکان به جز دو رشته روماتولوژی 

و ریه کودکان، اقدام کرده و این رشته ها در این مرکز دایر شده است.
 وی تصریح کرد:  نکاتی در فرآیندهای آموزشی، به ویژه موضوع امکانات رایانه ای وجود دارد که دانشگاه  

علوم پزشکی، برای آن ها برنامه ریزی کرده و به زودی تأمین می شود. 
بازدید مش��اور معاون آموزش��ی وزارت بهداش��ت، با حضور دکتر منوچهر مهرام، رییس دانشگاه از کلیه 
بخش های بستری، درمانگاه ها، محل استراحت پزشکان )پاویون(، کتابخانه و واحدهای گروه کودکان و 
آموزش انجام شد.  دکتر هادی موسی خانی و دکتر شبنم جلیل القدر، به ترتیب رییس و معاون آموزشی 

این مرکز و همچنین دکتر پرویز ایازی، مدیرگروه کودکان نیز گروه ارزیابی کننده را همراهی کردند. 

بیش از 90 درصد اهداف دانش��گاه علوم پزشکی 
قزوین طی سال 94 محقق شده است.

دکترمنوچهر مهرام، رییس دانشگاه علوم پزشکی 
قزوین در آخرین نشس��ت هیأت رییسه دانشگاه 
که بیست و پنجم اسفند ماه سال گذشته برگزار 
ش��د، ضمن تقدیر و تش��کر از معاونان، مدیران 
و کارکنان دانش��گاه گفت: در س��ال 94 بیش از 
90درصد اهداف دانش��گاه علوم پزشکی قزوین 

محقق شد.
مهرام ضمن تش��کر از معاون توس��عه دانش��گاه 
علوم پزش��کی قزوین گفت: سال مالی 94 سالی 
بی اس��ترس بود و در این س��ال حساب و کتاب 

دقیقی داشتیم. 
وی همچنی��ن مدیریت در مس��ائل مالی و امور 
مختل��ف را اصل موفقیت و دس��تیابی به اهداف 
دانشگاه دانست و تصریح کرد: بسیاری از کارهای 

مهم صورت گرفته در مجموعه به چشم نمی آید 
و به دور از هیاهو و سر و صدا انجام گرفته است.

رییس دانشگاه علوم پزش��کی قزوین با اشاره به 
نحوه عملکرد مناس��ب حوزه پژوهش افزود: طی 
این یک س��ال س��عی کردیم رویکرد و فرهنگ 
کارکن��ان و اعضای هیأت علمی را با اس��تفاده از 

ابزارهای تشویقی تغییر دهیم.
رییس ش��ورای فرهنگ��ی دانش��گاه نیز محیط 
دانش��جویی را محیط��ی آرام برش��مرد و از عدم 
تقابل اندیشه های مختلف سیاسی در دانشگاه و 

میان دانشجویان ابراز خرسندی کرد.
دکتر منوچهر مهرام در ادامه سخنان خود با اشاره 
به کارهای  ص��ورت گرفته در حوزه غذا و دارو و 
درمان بیان کرد: طی یکس��ال حوزه درمان فشار 
زیادی را متحمل ش��ده، ام��ا در خیلی از برنامه 
ها توفیق داشتیم و مش��کالت سایر دانشگاه ها 

را نداش��تیم و س��ال 94 پر از زحمت اّما مفید و 
مؤثر واقع شد.

رییس دانش��گاه ب��ا اش��اره به این که س��رعت 
در پرداخ��ت ها، انج��ام کاره��ا و خریدها باعث 
رضایتمندی می شود، گفت: سرعت کار مجموعه 
به ویژه در 6 ماهه گذشته در حوزه های مختلف 
به ویژه خرید تجهیزات و س��اخت و سازها بسیار 

مطلوب بوده است.
دکتر مهرام در ادامه سخنان خود ضمن تأکید بر 
کارهای خوب صورت گرفته در حوزه بهداش��ت 
به ویژه در حاش��یه س��فرها از معاونت بهداشت 
خواست نسبت به رفع اشکاالت موجود اقدام کند.
وی وضعیت حوزه آموزش را با توجه به تغییرات 
ص��ورت گرفته در مدیریت کالن این حوزه رو به 
رش��د و تحول دانس��ت و از تعامل خوب معاون 
آموزش��ی با گروه ها و دانشکده ها ابراز خرسندی 

کرد.
رییس دانشگاه در این نشست همچنین از رویکرد 
خوب و صبورانه مدیریت و پرس��نل حراس��ت و 
پیگیری های مجدانه اداره بازرسی تشکر کرد و به 
این دو واحد نظارتی توصیه کرد، مراقب گزارش 
های واصله باشند، چرا که بعضی ها حرکت سریع 

مجموعه را تاب نمی آورند.
دکترمه��رام همچنی��ن از زحم��ات مهن��دس 
عزیزخانی که مسؤلیت های متعدد و متنوعی بر 
عه��ده دارد و هم��ه آن ها را با دقت و کیفیت به 

سرانجام می رساند، تقدیر و تشکر کرد.
رییس ش��ورای فرهنگی دانشگاه ضمن اشاره به 
نق��ش مؤثر نمایده دفتر رهب��ر معظم انقالب در 
دانشگاه گفت: وی دو خیر برای مجموعه ما دارند، 
از یک سو دانش��گاه از خیر معنوی و از ارشادات 
ایش��ان در انتقال و یادآوری توصیه های بزرگان 
دینی به ویژه امام علی )ع( بهره می برند و از سوی 
دیگر من از تذکرات اداری و مالی و حقوقی ایشان 

در گرفتن تصمیم درست بهره مند می شوم.
دکترمنوچهر مهرام در پایان سخنان خود ضمن 
تش��کر از مدیر و کارکن��ان روابط عمومی گفت: 
س��رعت و حجم اطالع رس��انی روابط عمومی به 
ویژه در دو ماه اخیر بسیار مطلوب بوده و انعکاس 
اخبار بیشتر و بهتر از گذشته صورت می گیرد و 

امید است این روند ادامه پیدا کند.
 در پایان این نشس��ت هیأت رییس��ه دانشگاه در 
سال 94 از حاج رمضانعلی محمدزاده خیر سالمت 
به خاطر س��اخت کلینیک ویژه تخصصی و فوق 
تخصصی پونک با اهداء لوح و هدیه تقدیر به عمل 

آمد.

رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین مطرح کرد؛

دستیابی به بیش از ۹0 درصد اهداف دانشگاه علوم پزشکی در سال ۹۴

در تعطیالت نوروز 95؛
پنج هزار و 24 بیمار

 در مرکز ترومای استان 
قزوین پذیرش و مداوا شدند

مراجعه بیش از
23 هزار بیمار به اورژانس 

بیمارستان های استان قزوین
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تجلیل وزارتی
 از متولیان برنامه پزشک خانواده و 

بیمه روستایی استان قزوین

خبر، جواد منهجی.  
در یازدهمین سال اجرای برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی، 
دکتر علی اکبر سیاری، معاون بهداشت وزارت بهداشت، با ارسال 
لوح سپاسی  از دکتر سّید سعید اسکویی، معاون بهداشت دانشگاه 
علوم پزش��کی و مهندس علیجانی، مدیر مرکز مدیریت ش��بکه 

استان قزوین، تقدیر و تشکر کرد.

همزمان با فرارسیدن سال نو برگزار شد؛

نشست صمیمانه
 کارکنان حوزه توسعه و انفورماتیک 

دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 با متولی توسعه 

خبر، مرضیه کدخدائی
پانزدهم اسفند ماه 94 مصادف با روز درخت کاری، بدون سرمای 
زمس��تانی و با نوازش نس��یم بهاری، نشس��ت صمیمی کارکنان 
حوزه توسعه و انفورماتیک با متولی توسعه دانشگاه علوم پزشکی 

درسالن کنفرانس دانشکده پرستاری و مامایی برگزار شد.
مهدی یوس��فی، معاون توس��عه مدیریت و منابع دانش��گاه علوم 
پزش��ک قزوین، مس��ائل مختلف ح��وزه توس��عه مدیریت منابع 
انسانی در بین مدیریت های حوزه معاونت توسعه را از مهم ترین 
حوزه های دانشگاه علوم پزشکی دانست و  با اشاره به آیات قرآنی 
)با موضوع اهمیت انس��ان(، درباره جلوگیری از ایجاد بالتکلیفی 

مراجعه کنندگان به حوزه توسعه سخن گفت. 
وی به اهمیت ارتقای سطح فرهنگ عمومی دانشگاه در حوزه مدیریت 
منابع انسان اشاره و بیان کرد: مراجعه کنندگان فرصتی برای انجام 
ثواب کارکنان که با ارائه خدمات مطلوب و تسریع در روند رسیدگی به 
امور مربوط به ارباب رجوع زمینه ثواب برای کارکنان فراهم می شود.
یوسفی با بیان این مطلب که توقع معاونت توسعه از حوزه منابع 
انس��انی، حفظ و حراس��ت از ارزش های انسانی در دانشگاه است 
تصریح کرد: هر فردی که در دانشگاه مشغول به کار است در ازای 
انجام وظایف خود، دارای امتیاز و درجه ای قابل استناد است که 
در زمان پرداخت حقوق و مزایا باید مالک ارزیابی عمل قرار گیرد.

Á  راه اندازی دفتر مطالعات منابع انس�انی در دانش�گاه علوم
پزشکی

مع��اون توس��عه مدیریت و منابع دانش��گاه در بخ��ش دیگری از 
س��خنانش ب��ه رویکردهای آینده ای��ن ح��وزه را راه اندازی دفتر 
مطالعات منابع انسانی در دانشگاه دانست تا انجام پروژه محوری 

در فایل های انجام کار در حوزه دانشگاه، مالک قرار گیرد.
یوسفی با اشاره به لزوم استفاده بهینه از زمان توسط کارشناسان 
در انج��ام فعالیت ها تصریح کرد: منابع انس��انی، فضای بس��یار 
گس��ترده ای برای انجام امور اس��ت و هدف آن ارتقای فضای کار 

است.
همچنین؛ س��ّید مجتبی س��ّید صادقی، جانش��ین معاون توسعه 
مدیریت و منابع دانش��گاه علوم پزشکی قزوین، درباره لزوم عالقه 
مندی کارکنان در انجام وظایف محوله و انتظارات از حوزه توسعه، 

سخن گفت.
Á  سال 1394 سال توسعه حوزه توسعه

محمد حس��ین ش��یرعلی، مدیر توسعه س��ازمان و منابع انسانی 
دانشگاه علوم پزشکی قزوین؛  زحمات دکتر یوسفی معاون توسعه 
مدیریت و منابع دانش��گاه را در  یکس��ان س��ازی سقف پرداخت 
کارانه مدیریت ها و حمایت های بی دریغ از حوزه توسعه را قابل 
تجلیل دانست و سال 1394 را سال توسعه حوزه توسعه برشمرد.

ش��یر علی خاطر نش��ان کرد: برگزاری همایش تحول سازمانی با 
رویکرد س��رمایه انس��انی و فرهنگ س��ازمانی، راه اندازی سامانه 
مدیری��ت پ��روژه، راه اندازی س��امانه کاریاب، برگزاری نشس��ت 
های هم اندیش��ی برای کلیه مراکز آموزش��ی - درمانی و شبکه 
های بهداش��ت – درمان، برگ��زاری آزمون های توانمندس��ازی 
کارشناس��ان، برگ��زاری آزمون های بازآموزی آیی��ن نامه مالی و 
معامالتی و اداری اس��تخدامی برای کلیه مدیران و اجرای کامل 
برنامه عملیاتی از مهم ترین برنامه هایی بود که در حوزه توس��عه 

دانشگاه در سال 1394 اجرا شده است.

ضربان

با نزدیک ش��دن به پایان سال، رسم دیرین سپاس و قدردانی،روح تازه 
ای در میان ایرانیان می دمد و این ُسّنت الهی نمود دیگری می یابد تا 

برابری جاودانه ای با دیدار های ابتدای سال نماید.
روز دوش��نبه، بیست و چهارم اس��فند ماه سال 94، مدیر استانی بانک 
صادرات قزوین و همچنین مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان 
قزوین، با دکتر منوچهر مهرام رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین دیدار 

کردند.
در دیدار نخست، سامان پور مدیر جدید استانی بانک صادرات به اتفاق 
معاون استانی، مسوول واحد بازاریابی و مدیر روابط عمومی ضمن بیان 
تبریک س��ال نو به رییس دانش��گاه، از توانمندی های بانک صادرات با 
شعب فراوان درسطح استان یاد کرد و  برای هرگونه همکاری در ارتقای 

سالمت جامعه اعالم همکاری کرد.
دکتر مهرام  نیز با قدردانی از حضور و آشنایی با مدیر جدید استانی بانک 
صادرات استان قزوین، به تشریح برنامه تحول نظام سالمت و فواید این 

برنامه برای مردم پرداخت.
در ای��ن دیدار،دکتر مهدی یوس��فی، معاون توس��عه مدیریت و منابع 

دانشگاه و مجید علی اکبری مدیر مالی دانشگاه نیز حضور داشتند. 
دیدار دیگر رییس دانش��گاه با حقایق پور مدیر کل بنیاد ش��هید و امور 
ایثارگران استان قزوین بود که به مناسبت بیست و یکم اسفند روز بنیاد 

شهید در دفتر رییس دانشگاه برگزار شد.

در ای��ن دیدار که دو تن از جانبازان س��رافراز و دیگر خادمان ش��هدا و 
همچنین میرزا عباس��ی رییس دفتر ریاس��ت حضور داشتند،مدیر کل 
بنیاد ش��هید و امور ایثارگران از خدمات رس��انی مجموعه دانش��گاه به 

خانواده معظم شهدا و ایثارگران تقدیر و تشکر نمود.
دکتر مهرام نیز ارایه این خدمات را ناچیز دانس��ت و خواستار بخشش 

خانواده معزز شهدا در کوتاهی ها و نارسایی های احتمالی شد.
در پای��ان این دیدار،لوح تقدیر مدیر کل بنیاد ش��هید و امور ایثارگران 
استان قزوین از مجموعه دانشگاه به دکتر مهرام رییس دانشگاه اهدا شد.

بازدید رییس
 دانشگاه علوم پزشکی از مرکز 
آموزشی - درمانی بوعلی سینا

خبر، طاهره برخورداری. 
دکتر منوچهر مهرام، رییس دانشگاه  پانزدهم فروردین ماه سال جاری 
با همراهی معاونان درما ن، توسعه مدیریت منابع، از فضای فیزیک���ی 
در حال س��اخت بخش اورژانس مرکز آموزشی – درمانی بوعلی سینا 

بازدید کرد.
در این برنامه که مس��ووالن مرکز نیز حضور داش��تند، دکتر مهرام و 
هیأت همراه ضم��ن عیادت از بیماران،کیفیت و نحوه ارائه خدمت به 

بیماران را بررس�ی کردند.

رییس دانشگاه علوم پزشکی همچنین؛ در نشستی  با مدیر گروه های 
قلب، اعصاب، عفونی و  رییس و سرپرستاران بخش اورژانس، در مورد 

بهبود وضعیت اورژانس گفت و گو کرد.

برگزاری همایش
شکست عاطفی و اُفت تحصیلی 

در دانشگاه

 خبر، حمیده برجی خانی. 
»همایش شکس��ت عاطفی و اُفت تحصیلی « توس��ط اداره مش��اوره و 
سالمت روان معاونت دانشجویی و فرهنگی و واحد سالمت روان معاونت 
بهداشت در دانشگاه علوم پزشکی قزوین، هفدهم اسفندماه سال 94 در 
س��الن شهید بابایی با حضور دکتر فرشاد بهاری، رییس اداره آموزش و 
پایش سالمت روان دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

کشور برگزار شد.
 این مسوول طی سخنانی در این همایش گفت: یکی از اهداف مهم در 
برنامه های طرح تحول نظام سالمت کشور افزایش تعامالت و همکاری 

های بین بخشی است  که برگزاری این همایش در دانشگاه علوم پزشکی 
قزوین مصداقی از تجلی این امر بوده و از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

غفلت از رشد عاطفی در افراد جامعه
این همایش با استقبال خوب دانشجویان همراه بود و در ابتدای آن دکتر 
سّید حسین قافله باشی، معاون آموزشی دانشگاه طی سخنانی بیان کرد: 
یکی از مشکالت بیشتر افراد جامعه این است که در طول زندگی فقط 
نگران رشد عقلی خود هستند و برای آن تالش می کنند، در حالی که 
رش��د عاطفی این افراد متناسب با آن رشد نکرده و به همین دلیل در 

زندگی خود از همین ناحیه دچار آسیب  می شوند.
در ادامه این همایش، دکتر مرتضی علی بیک، ُمدّرس وزارتی در زمینه 
اُفت تحصیلی از دانش��گاه علوم پزشکی اصفهان، نیز پرسشنامه ای در 
زمینه »ارزیابی خود« بین شرکت کنندگان توزیع کرد، سپس به تشریح 
نشانه ها و پیامدهای ناشی از شکست های عاطفی و راه های برون رفت 

از آن پرداخت. 
در پایان این همایش نیز دکتر بهاری از اداره مش��اوره دانش��گاه بازدید 
کرد که طی این بازدید رامش حسین زاده، رییس اداره مشاوره دانشگاه 

گزارشی از فعالیت های این مرکز ارائه کرد.

دیدارهای پایانی رییس دانشگاه در سال 94
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رییس دانشگاه  علوم پزشکی قزوین؛
پیشرفت کار در ساختمان الحاقی مرکز 

آموزشی– درمانی قدس، رضایت بخش است

خبر، رمضان شهسواری. 
دکتر منوچهر مهرام، رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین به منظور 
  N.I.C.U نظارت بر روند پیشرفت کار در ساختمان در حال ساخت
و P.I.C.U مرکز آموزشی - درمانی قدس، با حضور در این مرکز، از 

پیشرفت کار ابراز رضایت کرد. 
همچنین؛ وی در این بازدید توصیه هایی، برای تس��ریع در روند  

کار به مسووالن مرکز ارائه کرد.

تجلیل متولی سالمت کشور
 از متولی درمان استان قزوین

دکتر سّید حسن هاشمی، وزیر بهداشت، با ارسال لوح سپاسی از 
دکتر مس��عود رضایی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین 

قدردانی کرد.
این تجلیل از متولی درمان اس��تان قزوین، در راستای تالش بی 
وقفه و همت بی بدیل آن ها در اجرای طرح تحول نظام سالمت 
عنوان صورت گرفته اس��ت که موجبات رضایتمندی هموطنان و 
ثبت افتخاری ماندگار در عرصه خدمتگذاری را برای قزوین فراهم 

کرده است.

ضربان

دکتر منوچهر مهرام، رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، طاهر مشایخ   
را با حفظ پُس��ت و ردیف سازمانی، به عنوان مشاور خود و سرپرست اداره 

حراست دانشگاه منصوب کرد.

دکتر منوچهر مهرام، رییس دانش��گاه علوم پزشکی قزوین، دکتر علی   
طارمیها را با حفظ پُس��ت و ردیف س��ازمانی، به عنوان سرپرس��ت مرکز 

آموزشی – درمانی شهید رجایی منصوب کرد.

دکتر نوید محمدی، رییس دانش��کده پزش��کی، دکتر عباس عالمی،   
متخصص عفونی و دانش��یار دانشکده پزش��کی را با حفظ پُست و ردیف 
سازمانی به عنوان سرپرست معاونت آموزشی دانشکده پزشکی منصوب کرد.

محمدرضا امامقلی، به عنوان معاون اداری - مالی دانشکده بهداشت   
منصوب شد. 

دکتر زهرا فراهانی نیک، اس��تادیار عضو  هیأت علمی متعهد خدمت   
دانشکده پزشکی با حفظ پُست و ردیف سازمانی به عنوان سرپرست مرکز 

مهارت های بالینی دانشگاه منصوب شد.

زن 45 ساله ای در قزوین پس از سه سال نازایی ثانویه، در مرکز آموزشی   
– درمانی کوثر قزوین، با روش درمان درمان نازایی )IVF(صاحب سه قلو 

شد.

زن 47 ساله ای در قزوین پس از 24 سال نازایی، فرزند پسرش در مرکز   
آموزشی – درمانی کوثر قزوین، به دنیا آمد.

دختر دو ساله  خانواده ای که خودرو آنها به رودخانه سقوط کرده بود،   
توسط تیم اورژانس به مرکز آموزش درمانی شهیدرجایی انتقال داده شد و 
بعد از یک روز در کما بودن، زندگی دوباره را تجربه کرد و اکنون در سالمتی 

کامل به سر می برد.

به همت تیم دانشجویی کانون الست، کودکان سرطانی بستری در مرکز   
آموزشی - درمانی قدس قزوین، چهارشنبه آخر سال را جشن گرفتند.

مسابقه کتابخوانی از کتاب » کم عمق ها« نوشته نیکالس کار، در مصالی   
نور دانشگاه برگزار شد. این برنامه اولین مسابقه کتابخوانی است که تشّکل 

دانشجویی »کانون کتاب دانشجویان« برگزار کرده است.

سر خط سالمت
در تعطیالت نوروز 95؛

پنج هزار و 24 بیمار
 در مرکز ترومای استان 

قزوین پذیرش و مداوا شدند
خبر، سید حسن موسوی. 

در ایام نوروز که مردم برای تبریک سال نو به دیدار هم در شهر خود 
یا ش��هرهای دیگر می رفتند، متولیان س��المت استان قزوین مراقب 
بهداش��ت، درمان  و سالمت مردم بودند و در این ایام پنج هزار و 24 
بیمار را  در مرکز ترومای بیمارس��تان های مختلف در س��طح استان  

پذیرش و درمان کردند.
محسن ادهمی، مدیر مرکز آموزش��ی - درمانی شهید رجایی، دراین 
خصوص گف��ت: تالش ایثارگرانه پزش��کان و پرس��تاران و همچنین 
کارکن��ان درمان��ی و پش��تیبانی این مرکز باعث ش��د تا ش��اهد ابراز 

رضایتمندی از سوی مراجعه کنندگان باشیم.

ادهمی با اش��اره به این مطلب که از مجموع بیماران پذیرش شده در 
ایام نوروز، تعداد 827 بیمار بس��تری ش��ده و بقیه به صورت سرپایی 
درمان شدند؛ تصریح کرد: از مجموع بیماران بستری شده، نزدیک به 
500 بیم��ار تحت عمل جراحی ق��رار گرفتند و درمانگاه این مرکز به 

صورت روزانه به ارائه خدمات به مردم پرداخت.

سال آینده در استان قزوین؛

6 برنامه بهداشتی
 برای ارتقای سالمت زنان 

اجرا می شود
گفت وگو، جواد منهجی.

آموزش عمومی میانساالن برای ترویج فرهنگ پیشگیری از علل مرگ 
های زودرس »مدیریت س��المت زنان در دوران پیش از یائس��گی«، 
»اج��رای مراقبت های ادغام یافته س��المت برای بان��وان «، »ترویج 
فعالیت بدني کافي«، »بهبود بخش��یدن به ش��یوه زندگی در زنان« و 
»کاهش میزان مرگ زنان 30 تا 70 ساله« از جمله برنامه های پیش 
رو در حوزه معاونت بهداش��ت دانش��گاه علوم پزشکی قزوین است که 

به منظور حفظ و ارتقای سالمت زنان در سال جاری اجرا می شود.
Á 94 چهار برنامه مهم اجرا شده در سال

ناهید یزدی، مشاور امور بانوان رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، به 
مناسبت گرامیداشت روز جهانی زن گفت: توزیع رایگان قرص مکمل 
ویتامین D )برای پیشگیری از بیماری های غیر واگیر، از جمله انواع 
س��رطان ها، به ویژه سرطان پستان(، پیشگیری از اختالالت ُخلقی و 
بیماری ه��ای خود ایمنی )مانند ام اس( و همچنین دیابت نوع دو از 
مهمترین برنامه های حوزه بهداش��ت استان قزوین است که در سال 

94 برای حفظ و بهبود سالمت زنان اجرا شد.
Á آغاز برنامه های ارتقای سالمت زنان میانسال از سال 87 تا کنون 

یزدی با اش��اره به این مطلب که طبق سرش��ماری کشوری، جمعیت 
زنان میانسال استان قزوین 219 هزار و 86 نفر است؛ عنوان کرد: پس 
از تشکیل اداره سالمت میانس��االن در وزارت بهداشت در سال 84 و 
طراحی برنامه خدمات س��المت زنان و م��ردان  فاز اول برنامه، تحت 
عنوان خدمات یائسگی زنان 45 تا 60 ساله از سال 87 در پنج دانشگاه 
علوم پزشکی به عنوان پایلوت سطح کشور به صورت نمونه آزمایشی 

به اجرا درآمد که استان قزوین نیز یکی از پنج استان پایلوت بود.
وی ب��ا بیان این مطلب که در حال حاض��ر برنامه مراقبت های ادغام 
یافته زنان میانس��ال )گروه های س��نی 30 تا 59 ساله( در کشور در 
حال اجرا اس��ت عنوان کرد:  فاز دوم ای��ن برنامه تحت عنوان برنامه 
س��المت بانوان ایرانی »سبا« از س��ال 90 در دو شهرستان  قزوین و 

البرز به اجرا در آمد.
Á  فراگیر شدن »مراقبت های ادغام یافته زنان میانسال« در سطح

استان قزوین
یزدی با اش��اره به این مطلب که، در س��ال گذشته  همزمان با اجرای 
برنامه تحول نظام سالمت، مراقبت های ادغام یافته زنان میانسال در 
س��طح شهرستان های استان اجرایی ش��دکه در حال حاضر در کلیه 
مراکز بهداشتی - درمانی استان، خدمات سالمت بانوان ارائه می شود؛ 
افزود: از سال 90  تا پایان شش ماه نخست سال جاری، تعداد 27 هزار 

و 823 نفر، خدمات »سبا« را دریافت می کنند. 
Á دهه 70 سرطان ها در کانون توجه بهداشت

مشاور امور بانوان رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین با اشاره به  این 
موضوع که  از سال 70 غربالگری سرطان دهانه رحم مورد توجه حوزه 
بهداشت قرار گرفته است و از سال 74 به عنوان برنامه ای جداگانه با 
هدف ارتقای سطح سالمت زنان به مرحله اجرا رسید؛ گفت: در حال 
حاضر نمونه گیری پاپ اسمیر به منظور غربالگری و تشخیص سریع 

سرطان سرویکس در مراکز بهداشتی - درمانی انجام می شود.
وی عنوان کرد: در سال 93 تعداد 25 هزار و 238 نمونه پاپ اسمیر در 
سطح استان تهیه شده است و عقد قرار داد با آزمایشگاه های پاتولوژی 
و ارائه تخفیف برای انجام آزمایش پاپ اس��میر در س��طح اس��تان، از 

جمله اقدامات انجام شده برای غربالگری سرطان سرویکس است.
ی��زدی تصریح کرد: در ح��ال حاضر در مراکز بهداش��تی – درمانی، 
معاینات کلینیکی زنان توس��ط پزش��ک زنان و کارشناسان مامایی با 

هدف غربالگری و تشخیص سریع سرطان پستان انجام می شود. 
وی عنوان کرد: با آموزش خودآزمایی ماهیانه پستان به زنان به منظور 
حساس س��ازی آن ها به تغییرات غیرطبیعی، برای مراجعه به مراکز 
بهداش��تی – درمانی، در س��ال 93 تعداد 77 هزار و 776 نفر از زنان 

مورد معاینه قرار گرفتند. 

ساماندهی توزیع کنندگان
و عرضه کنندگان تجهیزات و ملزومات 

پزشکی استان قزوین، آغاز شد

خبر، فاطمه سیاح. 
با توجه به تأکید سازمان غذا و دارو بر ساماندهی توزیع کنندگان و عرضه 
کنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی در سراسر کشور و الزام کلیه مراکز 
درمانی، آموزشی و پژوهشی دولتی، خصوصی، تأمین اجتماعی، خیریه و 
ارتش. به تأمین تجهیزات و ملزومات پزشکی از شبکه قانونی و مجاز، اولین 
نشست ساماندهی توزیع کنندگان و عرضه کنندگان تجهیزات و ملزومات 

پزشکی استان قزوین برگزار شد.
در این نشس��ت، کلیه دس��تورالعمل ها و الزامات ش��بکه توزیع قانونی 
تجهیزات پزشکی، مراحل ثبت شرکت ها در سامانه اداره کل تجهیزات 
پزشکی و مدارک و مستندات مورد نیاز توسط مهندس دینکانی به صورت 
مشروح بیان ش��د. همچنین الزام به رعایت قیمت مصوب و سود خرده 

فروشی توسط توزیع کنندگان مطرح شد. 

در ادامه این نشست، نقطه نظرات حاضرین بیان و به سواالت مطرح شده 
توسط مهندس ربیعی، رییس اداره تجهیزات پزشکی و کارشناسان اداره 

تجهیزات پزشکی پاسخ داده شد.
نشست مذکور توسط اداره تجهیزات پزشکی و با حضور حداکثری اصناف 
و شرکت های فعال در حوزه تجهیزات و ملزومات پزشکی و دندانپزشکی، 
روز 20 اسفند 1394 در سالن اجتماعات معاونت غذا و دارو برگزار شد. 
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ضربان

خبر، سّید حسن موسوی.
 محمد حس��ن ارداقیان، مدیر روابط عمومی دانش��گاه علوم پزش��کی 
قزوی��ن، هفدهم اس��فند ماه 94 در گفت و گو ب��ا امیر محمد کاظمی 
فر، رییس مرکز آموزش��ی - درمانی بوعلی سینا با بیان  این مطلب که 
بس��یاری از پزش��کان فوق تخصص و متخصص دانشگاه، جراحی های 
خوبی در مراکز انجام می دهند که اطالع رسانی نمی شود؛ گفت: دیده 
نش��دن چنین عمل های جراحی مهم در استان، باعث کم رنگ شدن 
عملکرد پزشکان شده و روابط عمومی دانشگاه، این آمادگی را دارد که 

اخبار چنین اقداماتی را نیز منعکس کند.
وی افزود: با وجود قدمت 60 ساله مرکز آموزشی – درمانی بوعلی سینا، 
می��زان رضایتمندی بیماران از خدماتی که در این مرکز ارائه ش��ده در 

سطح خوب قرار دارد.
ارداقیان عنوان کرد: این نشس��ت با هدف بررسی نحوه عملکرد روابط 

عمومی واحدهای تابعه دانشگاه، انجام شده است.
ارداقیان اضافه کرد: روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی با  برگزاری تور 
رس��انه ای برای خبرنگاران رسانه های استان، نسبت به نزدیک کردن 
دیدگاه آن ها در زمینه نحوه ارائه خدمات مطلوب در مراکز آموزشی – 

درمانی با وجود تراکم بیماران  اقدام کرد.
Á  روابط عمومی، راهگش�ایی برای بهبودبخشیدن به وضعیت ارائه

خدمات
امیرمحمد کاظمی فر، رییس مرکز آموزشی - درمانی بوعلی سینا ضمن 
قدردانی از حضور مدیر روابط عمومی دانشگاه و کارشناسان این واحد، 
نقش متولیان هنر هش��تم دانش��گاه را در ارائه ای��ده هایی برای بهبود 

بخشیدن  به روند ارائه خدمات مراکز درمانی، قابل توجه دانست.

در قزوین؛
چهارشنبه آخر سال

 بیش از 90 مصدوم و یک کشته 
برجای گذاشت

خبر، سید حسن موسوی. 
محمدحسن ارداقیان، مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی قزوین 
گف��ت: در حوادث آخرین چهارش��نبه امس��ال بی��ش از 90 نفر دچار 

مصدومیت شدند و یک نفر هم جان خود را از دست داد.
وی ادام��ه داد: با وجود  توصیه های مک��رر نهادهای امدادی و پلیس، 
چهارش��نبه سوری امسال نیز ش��بی پُر حادثه و اندوهبار بود که از 92 
مصدومی که تا ساعت 7 صبح چهارشنبه بیست و ششم اسفند ماه 94 
از سوی مدیریت کنترل عملیات بحران دانشگاه اعالم شده است 9 نفر 

زن و 83 نفر مرد هستند.

مدیر روابط عمومی دانش��گاه بیشترین ناحیه آسیب دیدهگان حوادث 
چهارشنبه سوری را در ناحیه دست و چشم بیان کرد.

علی فخارس��لیمانی نی��ز افزود: با فوت یک جوان ب��ه علت انفجار مواد 
محترقه دچار قطع پای چپ ش��ده بود، آمار فوت شدگان حوادث ترقه 

بازی در استان به 2 نفر افزایش یافت.

از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی
که بدون تخّلف رانندگی باشند، 

تجلیل می شود

خبر، جواد منهجی. 
 در سال جاری عالوه بر این که کلیه کارکنان و دانشجویان دانشگاه می 
توانند با ارس��ال  عکس های فرهنگ ترافیک، شانس خود را برای بهره 
مندی از هدایای آثار برتر امتحان کنند، از کارکنان دانشگاه که در سال 
های 93 و 94 تخلّف و جرائم رانندگی نداشته باشند، تجلیل می شود.

در نشس��ت هماهنگی این برنامه ها مصوب ش��د که کارکنان دانشگاه 
علوم پزش��کی قزوین می توانند پاسخ  استعالم خود را از طریق پُست 

الکترونیکی family95@qums.ac.ir ارسال کنند.
همچنین مقرر ش��د؛ کارکنان و دانشجویان دانشگاه، می توانند عکس 
هایی با محوریت رعایت حق تقدم، رعایت فاصله طولی، عبور از گذرگاه 
های عابر پیاده، توجه به قوانین راهنمایی و رانندگی و احترام متقابل در 
رانندگی،  را به پُست الکترونیکی  ncd95@qums.ac.ir  نیز ارسال 
کنند  و مهلت ارسال آثار از آخر اسفند ماه سال 94  تا پایان فروردین 

ماه سال جاری است.  
آثار ارسالی نیز توسط حوزه معاونت بهداشت دانشگاه جمع آوری شده 
و پس از بررس��ی نهایی،  انتخاب برگزیده ها توسط کارشناسان پلیس 

راهور استان  انجام  خواهد شد.

مرکز آموزشی – درمانی بوعلی سینا؛

بیمارستان برتر از نگاه بنیاد 
شهید و امور ایثارگران استان 

انتخاب شد

غالمرضا حقایق پور، مدیرکل بنیاد ش��هید و امور ایثارگران اس��تان با 
ارسال نامه های جداگانه ای برای دکتر منوچهر مهرام ، رییس دانشگاه و 
دکتر امیرمحمد کاظمی فر، رییس مرکز آموزشی - درمانی بوعلی سینا، 
این مرکز را به عنوان بیمارس��تان برتر استان معرفی کرد و از مدیریت 
خوب رییس دانش��گاه و تالش های مدیر و کارکنان مرکز آموزش��ی - 

درمانی بوعلی سینا قدردانی کرد.
در متون ارسالی عنوان شده است که دلیل این انتخاب و تجلیل، تالش 
مجموع��ه مرکز در ارائه خدمات مطلوب درمانی به خانواده های معظم 

شهدا و ایثارگران در سال 94 است.

به علت نوع نگاه خدمت دهندگان در مراکز آموزشی- درمانی؛

بسیاری از عمل های جراحی مهم در استان، اطالع رسانی نمی شود 

عدم انعکاس به موقع اخبار موجب 
کاهش سطح آگاهی شهروندان از 

اتفاقات خوب بیمارستان ها است

خبر، فتانه مینائی. 
محمد حسن ارداقیان، مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی 
قزوین در بازدید از مرکز آموزش��ی-درمانی والیت عنوان کرد: با 
توجه به این که ریاست این مرکز به دکتر علی اکبر کرمی سپرده 
ش��ده است، توانمندی و تعامل وی با روابط عمومی و رسانه ها و 
انعکاس به موقع دس��تاوردها و امور انجام شده، باعث خارج شدن 

این مرکز از حاشیه می شود. 
ارداقیان افزود: زحماتی که پزشکان و همکاران این حوزه سالمت 
برای مردم می کشند قابل تقدیر است و با انعکاس به موقع اخبار 
و ش��فاف سازی برای مردم، آن ها را ترغیب می کند تا به خوبی 
از خدمات این بیمارستان استفاده کنند که این اقدام موجب رفع 
ابهام و سوء برداشت شهروندان از ارایه خدمات به شهروندان می 

شود.
در ادام��ه این دیدار کرمی رییس مرکز آموزش��ی-درمانی والیت  
از سیاس��ت های جدید که برای اطالع رسانی به مردم و بیماران 
در حال راه اندازی اس��ت خبر داد و گف��ت: در رأس برنامه های 
مدیریت جدید این مرک��ز، الکترونیکی کردن کلیه امور از جمله 
تش��کیل پرونده بیماران در بیمارستان است و پرونده هایی که به 

بیماران تحویل داده می شود الکترونیکی است.
رئیس مرکز آموزشی درمانی والیت عنوان کرد: یکی دیگر از طرح 
ه��ای در حال اجرای این مرکز نمایش مطالب آموزش��ی مرتبط 
با بیماران بس��تری ش��ده در بخش های مختلف بیمارس��تان در 
کنار کانال های تلویزیونی است تا بیماران هنگام بستری از روند 

بیماری و مراحل درمانی مرتبط اطالعات الزم را کسب کنند. 

مرکز آموزشی - درمانی بوعلی سینا
آماده بحران اکسیژن شد

خبر ،طاهره برخورداری.
 از ای��ن پس، در ص��ورت بروز بحران، مانند حوادث و بالیا و قطع 
ش��دن سیستم اکس��یژن س��از مرکزی، مرکز آموزشی - درمانی 

بوعلی سینا قزوین، مشکلی نخواهد داشت. 
مهدی رس��ولی، مدیر مرکز آموزشی- درمانی بوعلی سینا در این 
خصوص گفت: با خریداری 185کپس��ول اکسیژن، در زمان قطع 
سیس��تم اکسیژن ساز مرکزی این مرکز، این کپسول ها به مدت 
پنج روز نیاز بیمارس��تان را تأمین می کند و این کپس��ول ها، از 
مح��ل درآمد اختصاصی مرکز و با هزینه ای بالغ بر 500 میلیون 

ریال خریداری شده است.

پرتاب کنندگان دارت دانشگاه
 در بین برترین های کشور

خبر، حمیده برجی خانی. 
در اولین المپیاد ورزش های همگانی در رشته دارت دانشگاه های 
علوم پزش��کی سراس��ر کشور، 50 ش��رکت کننده با هم به رقابت 
پرداختند که  فرزین حاجی محمدی و مهرداد ارجمند از دانشگاه 
علوم پزشکی قزوین در بین هشت پرتاب کننده برتر این مسابقات 

قرار گرفتند.
این رقابت ها، روزهای هفتم تا بیست و یکم اسفند 94 در مجتمع 
خزرآباد ساری و در رشته های داژبال )وسطی(، کبدی، فوتبال روی 

میز، دارت، فریزبی، لیوان چینی و طناب زنی برگزار شد. 
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بوی عید

با پیگیری های حوزه سالمت استان قزوین؛

تولید شبانه آب آشامیدنی 
غیرمجاز، متوقف شد

خبر، فاطمه سیاح.
 در تعطی��الت ن��وروزی س��ال 95 یک��ی از واحده��ای تولید آب 
آشامیدنی غیر مجاز در استان قزوین به گزارش شهروندان، پیگیری 
کارشناسان حوزه غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی قزوین توقیف و 

به مراجع قضایی معرفی شد.
محمدحس��ن ارداقیان، مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی 
قزوی��ن، در این خصوص گفت: روز هش��تم فروردین، گزارش یک 
شهروند مسوول در برابر سالمت خود و همنوعانش، از انجام فعالیت 
غیر مجاز از س��اعت 12 ش��ب تا 6 صبح در یک��ی از کارخانجات 
تولیدی آب آش��امیدنی استان خبر داد که با حساسیت و پیگیری 

متولیان سالمت، این تولیدی متوقف شد.
این مقام مسوول ادامه داد:   به خاطر محرز شدن تخلف بهداشتی 
ای��ن مرک��ز و با توجه به لزوم حفظ بهداش��ت، ایمنی و س��المت 
مواد غذایی و همچنین رعایت نکات و اصول فنی و بهداش��تی در 
کارخانج��ات تولیدی ، پس از پیگیری س��ریع موضوع و با گرفتن 
دستور و نمایندگی از بازپرس کش��یک نوروزی دادسرای عمومی 
و انقالب اس��تان، مدیر و کارش��ناس اداره نظارت بر مواد غذایی و 

بهداشتی، از این واحد تولیدی بازدید به عمل آمد.

توسط دانشجویان بسیجی دانشگاه 
علوم پزشکی قزوین صورت گرفت؛

ارائه خدمات رایگان سالمت به 
روستانشینان 

ش��هاب درزی رامندی، مسوول بسیج دانش��جویی دانشگاه علوم 
پزش��کی قزوین، با اعالم این خبرگفت: بس��یج دانش��جویی این 
دانش��گاه در روس��تاهای بخش الموت غربی از توابع شهرس��تان 
قزوین برای خدمت رسانی و محرومیت زدایی روستانشینان گامی 

ارزنده برداشت.
وی ب��ا بیان ای��ن مطلب که برنام��ه مذکور با حض��ور 80 نفر از 
دانش��جویان دانشگاه برگزار ش��د، عنوان کرد: این دو گروه به نام 
های »دانشجویان بدون مرز« و »خادم المهدی« در پانزده روستا 
با مرکزیت مرکز بهداشتی - درمانی روستای دستجرد در روزهای 
چهار تا دوازدهم فروردین ماه س��ال ج��اری  در حیطیه درمان، 

بهداشت و پیشگیری به ارائه خدمات به مردم پرداختند.
گفتن��ی اس��ت؛ در این روس��تاها ب��رای اولی��ن بار آزمایش��گاه 
پاراکلینیکی و ش��نوایی سنجی، عالوه بر دندانپزشکی و پزشکی، 
آموزش بهداش��ت دهان و دندان و بهداشت عمومی و محیط دایر 

شد. 

بازگشت به زندگی جوان ناشناس
در مرکز ترومای استان قزوین

خبر، سّید حسن موسوی. 
 مرد 25 س��اله ناشناس��ی که به علت واژگونی اتومبیلش، دچار 
خونریزی مغزی ش��ده بود و سطح هوشیاری پایینی داشت، پس 
از انتق��ال توس��ط اورژانس 115 به مرکز ترومای اس��تان قزوین، 

بالفاصله مورد درمان قرار گرفت و از مرگ حتمی نجات یافت.
احمد علی نوروزی، مس��وول بخش آی س��ی یو مرکز آموزشی - 
درمانی ش��هید رجایی گفت: هن��گام پذیرش این بیمار، وی براثر 
ضربه از ناحیه سر دچارخونریزی مغزی شده بود و تنفس طبیعی 

نداشت. 
وی عنوان کرد: تیم پزش��کی این مرکز متشکل از  دکتر سیامک 
یعقوبی متخصص بیهوش��ی، دکتر محسن برزی متخصص مغز و 
اعصاب و دکتر مهدی یوسفی متخصص ارتوپدی، به همراه کادر 

پرستاری، درمان بیمار را شروع کرده و جان وی را نجات دادند.
نوروزی به ایفای نقش پرستاران بخش آی سی یو در درمان این 
بیمار نیز اش��اره و تصریح کرد: پرس��تاران این بخش، کار درمان 
بیماران بدحال را به صورت شبانه روزی حتی در روزهای تعطیل، 

انجام می دهند و به آن ها خدمات مطلوب ارائه می کنند.

وب سایت خبری »صبح قزوین« با درج خبری عنوان کرد که دانشگاه 
علوم پزش��کی قزوین در نیمه دوم تعطیالت ن��وروزی 1395 با درج 
12 خبر بر روی پورتال خود، مقام س��وم استان را در بین سازمان ها 

کسب کرده است.
مطابق این خبر و طبق رده بندی اعالم ش��ده، س��ازمان اوقاف و امور 
خیری��ه با 24 خبر و کمیت��ه امداد امام خمین��ی )ره( با 17 خبر در 

جای��گاه ه��ای اول و دوم قرار گرفته اند. در این رده بندی، دانش��گاه 
علوم پزشکی قزوین در بین دانشگاه های استان، جایگاه اول را کسب 

کرده است.
یادآور می شود، در رده بندی مذکور، هفته اول تعطیالت لحاظ نشده 
اس��ت که با احتس��اب آن، تعداد 19 خبر از روز اول تا 13 فروردین، 
توسط روابط عمومی تهیه شده و در پورتال دانشگاه درج شده است.  

مقام سوم استانی درج خبر 
در پورتال برای دانشگاه در  تعطیالت نوروز 95

با راه اندازی یک دستگاه دیگ بخار 

 روند سترون سازی زباله های عفونی مرکز آموزشی درمانی قزوین بهینه تر شد

خبر، طاهره برخورداری.
 با راه اندازی یک دس��تگاه 
دیگ بخ��ار، روند س��ترون 
س��ازی زباله ه��ای عفونی 
مرک��ز آموزش��ی - درمانی 
بوعلی س��ینا قزوین، بهینه 

سازی شد. 

مهدی رس��ولی، مدیر مرکز آموزشی - درمانی بوعلی سینا با اعالم این 
خبر گفت: این اقدام  به دلیل اهمیت بی خطر سازی زباله های عفونی 
در مراکز درمانی انجام ش��د. س��یف اله اصل بیگی، مسوول تأسیسات 
مرکز آموزش��ی - درمانی بوعلی سینا در این خصوص اظهار داشت: با 
راه اندازی این دستگاه، 80 درصد مصرف برق و 70 درصد مصرف آب، 
صرفه جویی می شود ودر نهایت 50 درصد از زمان الزم برای بی خطر 

کردن زباله ها کاهش می یابد. 

ارسال 47000 پیامک در ایام نوروز
74 عنوان پیامک های ارسال شده در ایام نوروز

تهیه حدود 350 عکس
تهیه 23 عنوان خبری درج شده در سایت رسمی دانشگاه

حضور 25 نفر همکاران روابط عمومی بصورت دو نفره در ایام نوروز)در روزهای تعطیل و غیر تعطیل(
ارسال خبر برای بار اول در پورتال دانشگاه در ایام نوروز

هماهنگی جهت حضور خانم سیده حمیده زرآبادی منتخب در مجلس شورای اسالمی از فوریت ها و دیدار با رئیس دانشگاه
پوشش خبری حضور رئیس دانشگاه در لحظه تحویل سال در مراکز آموزشی-درمانی

انتشار ویژه نامه "نوروز نامه سالمت" برای مسافران نوروزی
بازدید مدیر روابط عمومی از نحوه توزیع بسته های آموزشی و اطالع رسانی در پایگاه های سالمت در عوارضی های3 و 4

گزارش روابط 
عمومی دانشگاه علوم 

پزشکی قزوین
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Á  حضور رییس دانش�گاه علوم پزشکی اس�تان قزوین، در اولین
ساعات سال 95 کنار کادر درمانی و بیماران بستری در بیمارستان ها 
دکت��ر منوچهر مهرام، رییس دانش��گاه علوم پزش��کی قزوین، اولین 
ساعات سال 95 خود را در کنار کادر درمانی و بیماران مراکز آموزشی 

- درمانی سپری کرد.
اولین مقصد متولی س��المت اس��تان قزوین، مرکز آموزشی - درمانی 
بوعلی سینا بود که به اتفاق حسین میرزا عباسی رییس دفتر ریاست، 
دکتر کاظمی فر و حاجی فتحعلی، رییس و مدیر دفتر پرستاری مرکز 

و ارداقیان مدیر روابط عمومی دانشگاه به استقبال سال نو رفتند.
 مه��رام؛  ضمن بازدید از بخش های اورژانس، تحت نظر و همودیالیز 
مرکز، سال نو را به کارکنان تبریک گفت و از بیماران بخش ها عیادت 

کرد.
رییس دانشگاه و هیأت همراه از مرکز آموزشی - درمانی شهید رجایی 
بازدی��د کرده و با س��رزدن به بخش های اورژان��س، جراحی مردان و 
سوختگی، ضمن تقدیر از کارکنان، وضعیت ارائه خدمت را در گفتگو 

با بیماران بررسی کرد.
س��ومین مقصد رییس دانشگاه، مرکز آموزش��ی - درمانی قدس بود. 
در این بازدید، ایوب رحیمی، معاون سیاس��ی امنیتی استاندار و دکتر 
بابایی مدی��ر درمان تأمین اجتماعی نیز رییس دانش��گاه را همراهی 

کردند.
متولی س��المت اس��تان پس از حضور در بیمارستان تأمین اجتماعی 
رازی و قدردانی از زحمات کارکنان و گفت و گو با بیماران بستری در 
بخش های مختلف، به مرکز آموزشی - درمانی والیت رفت و به اتفاق 

همراهان از نزدیک شاهد عملیات اورژانس هوایی استان شد.
در این مرحله، ایش��ان به اتفاق هیأت همراه و همچنین کیایی مدیر 
مرکز در حین تحویل بیم��اران اورژانس هوایی -که از منطقه الموت 
)معلم کالیه( اعزام ش��ده بودند- ضمن تش��کر از خلبانان هوانیروز و 
همچنین تکنس��ین های اورژانس هوایی اس��تان، سال نو را به آن ها 

تبریک گفته و برای آن ها آرزوی موفقیت کردند.
گفتنی اس��ت؛ دکتر مهرام از بخش نوزادان مرکز آموزشی – درمانی 

کوثر نیز بازدید کرد.

Á  بازدید حبیبی معاون عمرانی اس�تاندار و گروسی رییس
بحران استانداری از مرکز فوریت های پزشکی 

Á  مراجع�ه چه�ار هزار بیمار در 2 روز نخس�ت س�ال 95 به مراکز
درمانی استان قزوین

با توجه به آمادگی کامل مراکز آموزش��ی درمانی و بیمارس��تان های 
سطح اس��تان قزوین، تا 8 صبح روز س��وم فروردین چهار هزار و 47 
بیمار به مراکز درمانی اس��تان قزوین مراجعه کردند. به گفته ارداقیان 
مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی قزوین از این تعداد سه هزار 
و 447  بیمار پس از درمان سرپایی مرکز را ترک کرده و 583 بیمار 

نیز بستری شدند.
ارداقیان اضافه کرد: کارکنان سخت کوش فوریت های پزشکی استان  
قزوین که روزهای پایان سال پرکاری را پشت سر گذاشتند در دو روز 
اول سال نیز به 270 مأموریت اعزام شدند که 135 مورد غیر تصادفی 

و 135 مورد دیگر تصادفی بوده است.
وی ب��ا بیان این مطلب که طی این دو روز گزارش��ی از فوت به علت 
حوادث ترافیکی نداشتیم گفت: هنوز برای قضاوت در مورد کاهش یا 

افزایش حوادث ترافیکی زود است. 
این مس��وول از توجه ویژه مسووالن استان قزوین به حوزه سالمت به 

ویژه در ایام تعطیالت نوروزی، بازدید مهندس حبیبی معاون عمرانی 
اس��تاندار و گروس��ی مدیر کل مدیریت بح��ران از واحدهای مختلف 
فوریت های پزش��کی، بازدید فرمانده پلیس راهور ناجا از پایگاه جاده 
ای اورژانس، تش��کر و  انتقال مادر باردار پر خطر از تاکستان به مرکز 
آموزشی درمانی کوثر و واژگونی تریلر حامل آهن در محور آوج به رزن 
را مهمترین رخدادهای حوزه سالمت از نخستین روز سال تا 8 صبح 

روز سوم فروردین اعالم کرد.
گفتنی است؛ دانشگاه علوم پزشکی قزوین از بیست و هفتم اسفند ماه 
سال 94 تا سیزدهم فروردین ماه سال جاری،  در بخش های مختلف 
درمان در مراکز آموزش درمانی، فوریت های پزش��کی در قالب پایگاه 
های ش��هری و جاده ای و 7 ایستگاه سالمت، حوزه بهداشت در قالب 
گشت های بازرسی بهداشت محیط برای نظارت بر عرضه مواد غذایی 
و کنترل س��المت آب و مبارزه با بیماری ها در قالب کشیک نوروزی 
پیگی��ری و درمان بیماری های واگیر و غیر واگیر همچنین حوزه غذا 
و دارو در قالب بازرس��ی از داروخانه های ش��بانه روزی و رس��یدگی 
به ش��کایات و تأمین داروی مورد نیاز مراکز زیر نظر کش��یک ریاست 
دانش��گاه با آمادگی کامل به هم اس��تانی ها و میهمانان و مس��افران 
نوروزی ارائه خدمت می کنند و روابط عمومی دانش��گاه نیز در قالب 
کش��یک نوروزی و در تمام ساعات شبانه روز زحمات کارکنان سخت 

کوش سالمت را منعکس می کند. 
Á بازدید بازرس ویژه وزیر بهداشت از واحدهای کشیک دانشگاه

دکتر دهقان پور، بازرس ویژه وزیر بهداشت و تیم همراه از واحدهای 
کشیک نوروزی دانشگاه بازدید و روند ارایه خدمات در آن ها را بررسی 

کرد.
این برنامه روز دهم  فروردین ماه سال جاری انجام شدکه دکتر دهقان 

پور ابتدا از مرکز پیام فوریت های پزشکی استان بازدید کرد.
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 وی در ادام��ه با حضور در مراکز آموزش��ی - درمانی ش��هید رجایی 
و بوعلی س��ینا عملکرد پزشکان، پرس��تاران و کارکنان مرکز ترومای 

استان را رصد کرد.
Á بازدید فرماندار تاکستان از اماکن بین راهی

به منظور بررس��ی نحوه ارایه خدمات اماکن بین راهی و محل اسکان 
مس��افرین و همچنی��ن کنترل وضعیت بهداش��تی آن ه��ا، روز نهم 
فروردی��ن 95 دکتر ایرج حیدری، فرماندار شهرس��تان تاکس��تان به 

همراه مسووالن ادارات مرتبط، از تعدادی از این اماکن بازدید کرد.
در این برنامه، مسووالن و کارشناسان مرکز بهداشت، شبکه دامپزشکی، 
اداره کل صنعت معدن و تجارت، اداره کل تعزیرات حکومتی، اداره کل 
حفاظت محیط زیس��ت و اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و 

گردشگری نیز حضور داشتند. 
در ای��ن بازدید عالوه بر این که از س��ه مکان بی��ن راهی و یک محل 

اسکان مس��افرین )خانه معلم( بازدید ش��د، توصیه های الزم توسط 
بازدیدکنندگان به متصدیان ارائه شد.

Á  مراجعه بیش از 23 هزار نفر به اورژانس بیمارس�تان های استان
قزوین

محمدحس��ن ارداقیان، مدیر روابط عمومی دانش��گاه علوم پزش��گی 
قزوین عنوان کرد: از روز بیست و هفتم اسفند 94 تا صبح روز یازدهم 
فروردین ماه سال جاری بیش از 23 هزار نفر برای درمان به اورژانس 
مراکز آموزش��ی – درمانی و بیمارستان های اس��تان قزوین مراجعه 

کردند.
ارداقیان با بیان این مطلب که در این مدت، تعداد 23 هزار و 434 نفر 
به اورژانس مراکز درمانی یاد ش��ده مراجعه کردند، گفت: در این ایام 
تعداد 23 هزار و 779 نفر به صورت سرپایی درمان شده و چهار هزار 

و 380 نفر نیز بستری شدند.

Á  یک هزار و 758 مأموریت برای اورژانس استان  
به گفته سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، تکنسین های مرکز 
فوریت های پزش��کی )اورژانس( استان در زمان یاد شده، یک هزار و 

758 مأموریت انجام دادند.
ارداقیان افزود: از مأموریت های انجام ش��ده فوریت های پزشکی یک 

هزار و 359 مورد تصادفی و 399 مورد نیز غیرتصادفی بوده است.
Á  حدود 11 هزار بازدید، دس�تاورد حوزه بهداشت استان قزوین در

آستانه سال نو
مدیر روابط عمومی دانش��گاه علوم پزشگی قزوین با گفتن این مطلب 
که بالغ بر 9 هزار و 746 مرکز تهیه و توزیع مواد غذایی، عمومی و بین 
راهی، تحت نظارت حوزه بهداش��ت استان است، بیان کرد: از بیست 
و هش��تم اس��فند 94 تا صبح روز یازدهم فروردین 95 کارشناس��ان 
بهداشتی اس��تان قزوین، در قالب طرح بسیج سالمت نوروزی، تعداد 

10 هزار و 522 بازدید انجام دادند.
ارداقی��ان تصریح کرد: کش��ف و معدوم س��ازی دوازده ه��زار و 816 
کیلوگرم مواد غذایی فاس��د، معرفی 69  متخلّف بهداشتی به دادگاه، 
تعطیل کردن 38 مکان دارای تخلّف بهداشتی و برخورد قانونی با 57 
دستفروش دوره گرد، بخش��ی از دستاوردهای این بازدیدها در مدت 
یاد ش��ده است و بالغ بر یک هزار و 100 نمونه برداری از مواد غذایی 

صنعتی، ُسّنتی، آب آشامیدنی و آب استخرها انجام شده است. 
این مقام مسوول خاطر نشان کرد: عالوه بر این که در این مدت بالغ 
بر دو هزار و 700 کارت بهداش��تی، برای متقاضیان صادر شده است 
و چهار هزار و 700 موردُ کلرس��نجی آب آش��امیدنی و آب استخرها 

نیز انجام شد.
Á بازدید بازرس استانداری قزوین از مرکز آموزشی - درمانی قدس

مرکز آموزشی -درمانی قدس قزوین در یازدهمین روز از فروردین ماه  
سال جاری شاهد حضور بازرس ویژه استانداری استان قزوین بود که 
در بدو ورود به مرکز با حضور در دفتر مدیریت سال نو را تبریک گفته 
و در ادامه از واحدهای داروخانه بس��تری، داروخانه سرپایی، پذیرش 
بیماران سرپایی، درمانگاه های تخصصی و فوق تخصصی و بخش های 

شیمی درمانی و اورژانس بازدید کرد.
در این بازدید که  حس��ینعلی افش��اری، ابوالفضل شیخلری و رمضان 
شهسواری به ترتیب مدیر مرکز، مسوول امور عمومی و روابط عمومی 
مرکز بازرس اس��تانداری را همراهی می کردند در هر واحد به پرسش 
ه��ای محمدی امین در خصوص وضعیت موج��ودی داروها، درد دل 
های بیماران تاالس��می، تعداد بیماران سرپایی مراجعه کننده به این 
مرکز در 24 س��اعت گذشته و حال، برنامه حضور کادر درمان و نحوه 
برخورد و رسیدگی به بیماران بستری،  پاسخ های الزم را دادند که با 

ابراز رضایت بازرس استانداری مواجه شد. 
Á  چهارده�م فروردین ماه س�ال ج�اری، آغاز دی�د و بازدیدهای

دانشگاه علوم پزشکی
روز چهاردهم فروردین 94 و در نخس��تین روز از س��ومین هفته سال 
جدید، آیی��ن دید و بازدید ن��وروزی مدیران، اعض��ای هیأت علمی، 
کارکنان و دانشجویان دانشگاه با دکتر منوچهر مهرام، رییس دانشگاه 

و اعضای هیأت رییس دانشگاه برگزار شد.
ای��ن برنامه، در مصلی »نور« پردیس دانش��گاه و در فضایی صمیمی 
برگزار ش��د و در آن، ضمن دید و بازدید مرس��وم آغاز س��ال نو، سال 
»دول��ت و ملت، همدلی و هم زبانی«، امکان گفت و گوی مس��تقیم 
و خارج از تش��ریفات اداری، با مدیران ارش��د دانشگاه، برای میهمانان 

فراهم شد. 
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گزارش تصویری عملکرد  کشیک نوروزی ستاد دانشگاه علوم پزشکی قزوین
       27   اسفند 94          تا           13 فروردین 1395 

بازدید سیده حمیده زرآبادی نماینده منتخب مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسالمی
 از مرکز فوریت های پزشکی و اورژانس قزوین در تاریخ 94/12/27 

بازدید دکتر منوچهر مهرام رییس دانشگاه به اتفاق رحیمی معاون 
سیاسی امنیتی استاندار و دکتر بابایی مدیر درمان تامین اجتماعی از 

بیمارستان تامین اجتماعی رازی و مرکز آموزشی درمانی والیت و تقدیر 
از پرسنل اورژانس هوایی در حین عملیات در تاریخ 95/1/1

بازدید دکتر محمد رضا شیخی معاون امور دانشجویی و فرهنگی از بیمارستان 
رحیمیان شهرصنعتی البرز، پایگاه اورژانس الوند،شبکه بهداشت -درمان البرز، 

پایگاه سالمت عوارضی شماره 2 قزوین- زنجان در تاریخ 95/1/4 

بازدید دکتر دهقان پور بازرس 
ویژه وزیر بهداشت از مرکز فوریت های پزشکی فردوسی، مراکز 
اموزشی-درمانی شهید رجایی و بوعلی سینا در تاریخ 95/1/10 

بازدید دکتر سید سعید اسکویی معاون بهداشتی  از مرکز EOC در 
تاریخ  95/1/13 

حضور دکتر منوچهر مهرام رییس دانشگاه به همراه حسین میرزا عباسی 
رییس دفتر ریاست و محمد حسن ارداقیان مدیر روابط عمومی در لحظه 

تحویل سال در مرکز آموزشی درمانی بوعلی سینا  در تاریخ 95/1/1

بازدید مهندس میرزابابایی معاون مرکز بهداشت شهید بلندیان 
شهرستان قزوین از رستوران های مسیر جاده رشت در تاریخ 95/1/3 

بازدید دکتر تقی ناصرپور معاون پژوهشی از مراکز آموزشی-درمانی 22 بهمن، 
شهید رجایی و مرکز بهداشتی درمانی تقوی )مینودر( در تاریخ 95/1/9 

بازدید فرماندار تاکستان از اماکن بین راهی ومحل اسکان مسافرین 
نوروزی در تاریخ 95/1/11

بازدید دکتر مسعود رضایی معاون درمان از پایگاه های اورژانس شهرستان 
قزوین، بیمارستان شفای تاکستان، پایگاه اورژانس تاکستان، ایستگاه 
سالمت عوارضی شماره 3 و اتوبوس آمبوالنس مستقر در آنجا، پایگاه 

اورژانس اقبالیه و مرکز آموزشی درمانی بوعلی سینا در تاریخ 94/12/27

بازدید دکتر پیمان قجربیگی معاون غذا و دارو  به همراه  احمد قاسمی 
معاون مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی در تاریخ 95/1/3

بازدید دکتر تقی ناصرپور معاون پژوهشی از مراکز آموزشی-درمانی قدس، 
بوعلی سینا و مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین در تاریخ 95/1/8 

اجرای برنامه های شاد توسط گروه دستان برای کودکان بیمار 
مرکز آموزشی درمانی قدس در تاریخ 94/12/28

 بازدید از مرکز دیالیز،مرکز آموزشی درمانی شهید رجایی و قدس در تاریخ 94/12/29
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گزارش تصویری عملکرد  کشیک نوروزی ستاد دانشگاه علوم پزشکی قزوین
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بازدیددکتر پیمان قجربیگی معاون غذا و دارو به اتفاق مهندس میرزا بابایی معاون مرکز بهداشت 
شهید بلندیان از مراکز بهداشتی – درمانی  رجایی دشت، معلم کالیه و شهرک در تاریخ 95/1/2

بازدید دکتر نوید محمدی رییس دانشکده پزشکی از مراکز آموزشی-
درمانی کوثر، والیت و عوارضی شماره 3قزوین-زنجان در تاریخ 6 و 95/1/7

بازدیددکتر مهدی یوسفی معاون توسعه، مدیریت 
و منابع انسانی از بیمارستان شفای تاکستان در تاریخ 95/1/11 

انجام2313 ماموریت ارائه خدمت به 2497نفر توسط مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی در ایام نوروز

بازدید دکتر محمد رضا شیخی معاون امور دانشجویی و فرهنگی از بیمارستان 
تامین اجتماعی رازی قزوین، ایستگاه سالمت اورژانس کهک، بیمارستان 
تامین اجتماعی تاکستان، بیمارستان شفای تاکستان در تاریخ 95/1/5 

بازدید محمدی امین  بازرس استانداری قزوین از مرکز آموزشی-درمانی 
قدس در تاریخ 95/1/11

پنج ماموریت اورژانس هوایی و انتقال 7 مصدوم به مراکز آوزشی درمانی در ایام نوروز

حضور کادر مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی و اورژانس در لحظه سال تحویل 95/1/1

بازدید محمد حسن ارداقیان  مدیر روابط عمومی  از  ایستگاه سالمت 
عوارضی4 قزوین- رشت در تاریخ 95/1/4

بازدید بامدادی دکتر مهدی یوسفی معاون توسعه، مدیریت و منابع 
انسانی از بیمارستان امیرالمومنین بوئین زهرا و مرکز اورژانس بوئین 

زهرا در تاریخ 95/1/12 

مراجعه بیش از 23 هزار تن به اورژانس بیمارستان های استان قزوین

بازدید دکتر عباس طالبیان رییس اداره بازرس�ی و پاسخگویی به شکایات از مراکز  آموزشی-درمانی 
قدس، بوعلی سینا و شهید رجایی در تاریخ 95/1/6

بازدید دکتر سید سعید اسکویی معاون بهداشتی  از شبکه بهداشت-درمان آبیک، پایگاه های فوریت 
های جاده ای آبیک و پایگاه فوریت های شهرک کاسپین در تاریخ 95/1/12

بازدید حبیبی معاون عمرانی و گروسي مدیر کل مدیریت بحران استانداري از مرکز دیسپچ در تاریخ 95/1/2 
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به افزایش قند خون بیش از حد طبیعی، دیابت گفته می شود .علت 
این امر آن است که لوزالمعده نمی تواند برای ورود قند به داخل سلول 
ها انسولین تولید کند و یا میزان انسولین تولیدی کفایت نمی کند و 
یا انس��ولین تولیدی به درستی عمل      نمی کند .انسولین هورمونی 
اس��ت که توسط لوزالمعده تولید می ش��ود و به قند خون امکان می 
دهد تا وارد سلولهای بدن شود و به عنوان سوخت جهت تولید انرژی 

الزم برای فعالیتهای بدن استفاده گردد.
دیابت یک��ی از پرهزینه ترین بیماری غدد در جهان و پنجمین علت 
اصلی مرگ در سراس��ر جهان محسوب می ش��ود. طبق آمار جهانی 
تعداد اف��راد مبتال به دیابت در جهان بی��ش از 300 میلیون نفر می 
باشد که در هر دقیقه 12 نفر به این بیماری  مبتال می شوند و در هر 

دقیقه 6 نفر در اثر دیابت جان خود را از دست می دهد. 
در کشور ایران، بیماری دیابت درحال افزایش است و جمعیتی حدود 
6 میلی��ون نفر( نزدیک به 10 درصد کل جمعیت بالغ کش��ور( را به 
خ��ود اختصاص می دهد که نیمی از آنها از بیماری خود بی اطالعند. 
انتظار می رود در س��ال 1404 از هر 7 ایرانی یک نفر به این بیماری 

مبتال شود. 
درحال حاضر تشخیص و غربالگری دیابت در روستاها به صورت فعال 
و در شهرها به صورت غیرفعال انجام می شود. شیوع دیابت درمناطق 
روس��تایی کشور نیز در حال افزایش است )اکنون شیوع آن درمناطق 
روستایی اس��تان قزوین 6.1 درصد می باشد). در شهرها نیز با توجه 
به شیوع روز افزون چاقی و افزایش تغییر الگوهای زندگی و محیطی، 

بسیار باالتر از مناطق روستایی می باشد.
ب��ا توج��ه به اینکه دیاب��ت نوعی اخت��الل مادام العمر ب��وده و درمان 
قطعی ندارد، لذا این بیماری مس��تلزم رفتاره��ای خود مراقبتی ویژه 
در تمام عمر اس��ت. تقریباً یک بیمار دیابتی در یک س��ال3 ساعت با 
یک متخصص بهداش��تی تماس دارد و 8757 س��اعت باقیمانده را با 
مهارت هایی که از طریق آموزش دریافت کرده اس��ت از خود مراقبت 

می کند.
خودمراقبتی فرآیندي فعال اس��ت که بیم��اران مبتال به دیابت براي 
کنترل مطلوب بیماري خود، باید به صورت روزانه به انجام آن مبادرت 
ورزند. این فرآیند شامل پیروي از رژیم غذایی مناسب، مصرف به موقع 

دارو، خود پایش��ی قندخون یا ادرار، انجام فعالیت هاي منظم بدنی و 
مراقبت از پاها اس��ت. نتایج اکثر پژوهش هاي انجام ش��ده مبین آن 
اس��ت که بیماران دیابتی که توان خودمراقبتی کمتري دارند، بیشتر 
ب��ه عوارض این بیماري مبتال می ش��وند. از طرف دیگر خودمراقبتی 
تحت تأثیر باورها، نگرش ها و اعتقادات فردي و همچنین ارزش ها و 

فرهنگ جامعه اي که فرد در آن زندگی می کند، قرار دارد. 
در اینج��ا به ذکر نکات��ی در خصوص خود مراقبت��ی بیماران دیابتی 

می پردازیم:

Á :ورزش و تحرک بدنی
 برنامه منظم ورزش��ی و استراحت کافی می تواند به کنترل قند خون 
و کاهش نیاز به انسولین کمک کند،یاد آور می شویم که بیماران باید 

میزان تمرینات بدنی خود را با مصرف غذا و دارو هماهنگ کنند. 
ورزش های��ی نظی��ر پیاده روی، دویدن، دوچرخه س��واری و ش��نا به 
بیماران دیابتی توصیه می ش��ود زیرا همگی آن ها به کاهش قند خون 
کمک می کنند. توصیه می ش��ود بیمار تا حدی ورزش کند که شدت 

دیابت و خود مراقبتی 

تهی�ه و تنظیم: اعظم ش�هبازخانیا- کارش�ناس مس�ئول آموزش و ارتقای س�المت- ش�بکه بهداش�ت و درمان شهرس�تان بوئین زهرا
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استفاده از نمک یددار 
نقش نمک در بدن س��وخت و س��از مواد غذایی در بدن، انتقال پیام 
عصبی، کارک��رد صحیح عضالت و جبران امالح از دس��ت رفته بدن 
هنگام اس��هال، استفراغ، فعالیت شدید بدنی یا در هوای گرم به دلیل 
تعریق می باشد. طبق توصیه سازمان بهداشت جهانی، حداکثر مقدار 
مصرف روزانه نمک 5 گرم اس��ت. درصورتیکه افراد زیاد نمک مصرف 
کنن��د دچار بیماري هایي مثل فش��ارخون باال، س��کته قلبی، پوکی 

استخوان، سرطان معده و ... مي شوند.
نمک تصفیه ش��ده نمکی است کاماًل بهداشتی که ناخالصی های آن 
یعني ش��ن ، ماس��ه یا خاک که حین استخراج وارد نمک می شوند و 
کلسیم، منیزیم، سولفات و فلزات سنگین مانند سرب، جیوه،آرسنیک، 

کادمیوم حذف شده است.
وج��ود این ناخالصی ها می تواند در نمک منجر به بروز ناراحتی های 
گوارشی، کلیوی، کبدی و حتی سرطان و ممانعت از جذب آهن شود. 
نمک تصفیه ش��ده یددار به دلیل خلوص باال می��زان ید را بهتر و به 
مدت بیشتر حفظ می کنند. این نمک به دلیل ناخالصی کمتر شورتر 
اس��ت و در نتیجه به مقدار کمتر مصرف می ش��ود. نمک و غذاهای 
شور باید به مقدار بسیار کم مصرف شود و همان مقدار کم نمک نیز 
فقط از نوع تصفیه ش��ده یددار باشد. زیرا ید به طور طبیعی در خاک 

و آب وجود دارد و در کشور ما نیز به دنبال کمبود ید در خاک و آب، 
محصوالت گیاهی و حیوانی فاقد ید کافی هس��تند و برای تامین ید 
مورد نیاز بدن باید روزانه از نمک یددار تصفیه ش��ده اس��تفاده کنند.

کمب��ود ید در بدن موجب س��قط جنین، مرده زای��ی، عقب ماندگی 
ش��دید جس��می و ذهنی، کم کاری تیروئید، گواتر، اختالل در قدرت 

یادگیریمی شود.
نم��ک دریا: با انجام عمل تبخیر ب��ر آب دریا، اقیانوس، دریاچه  ها و با 
کمترین مراحل تصفیه تولید می  شود. نمک دریا تصفیه نشده و دارای 
انواع ناخالصی ها از جمله فلزات س��نگین است که خطر سرطان زایی 
آنها به اثبات رسیده است. عالوه بر ناخالصی، میزان ید آن کم یا حتی 
فاقد آن اس��ت که نیاز روزانه بدن به ی��د را تامین نمی کند. هر چند 
نمک دریا حاوی مواد معدنی از جمله فلوئور و پتاسیم است اما با توجه 
به این که در مصرف مقادیر زیاد آن، این امالح تامین می ش��وند، این 
ویژگی نمک دریا بس��یار کم اهمیت بوده و ارزش کاربری ندارد. ادعا 
می ش��ود مصرف نمک دریا عوارض مصرف نمک یددار تصفیه ش��ده 
بر فش��ار خون و بیماری های قلبی عروقی را ندارد در حالی که منبع 
استخراج نمک یکي مي باشد. در صورتی نمک دریا می تواند مصرف 
خوراکی داشته باشد که در قالب استانداردهای موجود، مجوز تولید و 

پروانه ساخت از وزارت بهداشت گرفته باشد.
-سنگ نمک: در صنعت استفاده می  شود و به دلیل وجود انواع آلودگی 
ها و نداشتن ید نباید برای خیساندن برنج و پخت و پز استفاده شود.

مضرات نمک دریا
متاسفانه در حال حاضر مصرف نمک دریا از سوی افراد غیر متخصص 
به مردم توصیه می شود. نمک دریا به نمک حاصل از تبخیر آب دریا 
گفته می ش��ود. این نمک تصفیه نش��ده و دارای انواع ناخالصی ها از 
جمله فلزات سنگین می باشد که سرطان زایی آنها اثبات شده است.

عالوه بر ناخالصی ها این نمک دارای میزان ید بسیار کم یا حتی فاقد 
ید می باشد که نیاز روزانه بدن به ید را تامین نمی کند.

مضرات نمک تصفیه نشده
ناخالص��ي ه��اي موجود در نمک هاي تصفیه نش��ده  س��رب، جیوه، 
آرس��نیک، کادمیوم و س��ایر عناصر س��نگیني هس��تند که بر اندام 
ه��اي داخلي بدن تاثیر مخربي دارند. مث��ال جیوه باعث ایجاد جنین 
ناقصالخلقه در زنان باردار میش��ود. نمک به صورت اس��تخراج شده از 
معدن یا دریا در هر دو شکل، ناخالصیهاي فراواني دارد که عمدهترین 
آنها، )س��ولفات کلسیم( یا همان )گچ( است که به خاطر سفید بودن، 

قابل تشخیص از اصل نمک نیست .
یکي از مشکالت اساسي که ممکن است پیش آید، اختالل در عملکرد 
کلیهها ست، چرا که کلیهها مسئول دفع مواد سمي از بدن هستند و 

تجمع این مواد به مرور زمان به بافت کلیه آسیب میرساند. 
وج��ود گل و الي موجود در نمک یکی دیگر از مش��کالت نمک های 
تصفیه نش��ده می باشد. از هر 120 تن نمک تولیدي تصفیه، 6 تا 10 
تن گل و الي خارج میش��ود که وجود و مصرف مس��تمر این میزان 

ناخالصي در نمک مشکالت و بیماریهاي جسمي را به همراه دارد. 
طعم این نمکها به خاطر داشتن میزان قابل توجهي ناخالصي منیزیم 
ک��ه طعم تلخ دارد با طعم نمکهاي دیگ��ر فرق دارد و این نیز یکي از 
نش��انههاي ناخالصي به شمار میآید. از سوی دیگر باعث کاهش طعم 

شوری و استفاده بیشتر از نمک می شود.
هر چند نمک دریا حاوی مواد معدنی از جمله فلوئور و پتاس��یم است 
ام��ا با توجه به اینکه در مصرف مقادی��ر زیاد آن این امالح تامین می 
شوند، این ویژگی نمک دریا بسیار کم اهمیت بوده و ارزش کاربردی 
ندارد. در صورتی نمک دریا می تواند مصرف خوراکی داشته باشد که 
در قالب استاندارد های موجود ، مجوز تولید و پروانه ساخت از وزارت 

بهداشت گرفته باشد.

مونا تاچه بندها )کارشناس تغذیه شهرستان البرز(

آن اعمال را مشاهده نماید، یعنی تا حدی که کم کم به نفس نفس و 
تعریق بیافتد اما نه آنقدر که نتواند صحبت کند.

همچنین توصیه می ش��ود که هنگام ورزش مواد کربوهیدرات ساده و 
داروی خود را به مراه داشته باشند، زیرا احتمال دارد که دچار کاهش 

قند خون بشوند
هیچ��گاه بیماران دیابتی به تنهایی ورزش نکنن��د و افرادی که دچار 
عوارض چش��می ش��دید )رتینوپاتی ش��دید( هس��تند باید از انجام 
ورزش های ش��دید و س��نگین خودداری کنند زیرا ممکن است باعث 

خونریزی شبکیه بشوند.

Á :رژیم غذایی
هدف از رژیم غذایی در افراد دیابتی پیشگیری از عوارض کوتاه مدت 
و بلند مدت دیابت است، از آنجا که دیابت بر متابولیسم بدن تأثیرگذار 
اس��ت رژیم غذایی می تواند در بهبود وضعیت بیمار نقش مهمی ایفا 

کند.
توصیه می شود با انجام مشاوره تغذیه برنامه غذایی مناسب با زندگی، 
عالیق و سطح درآمد فرد تنظیم شود و بیماران روزانه میزان مساوی 

کالری دریافت کنند.
بی��ن 90-60 درصد افراد مبتال به دیابت نوع 2 چاق هس��تند به این 
افراد توصیه می ش��ود که از وزن خود بکاهند زیرا بیماران چاق برای 

کنترل سطح قند خون خود باید انسولین بیشتری تولید کنند.
الزم است که هرم غذایی را بشناسید تا برای تغذیه صحیح از غذاهای 
متنوع اس��تفاده کنید. این توصیه غلط ک��ه »بیماران مبتال به دیابت 
نباید مواد نشاس��ته ای بخورند« را اصالح کنید. متذکر می شویم که 
هدف از درمان تغذیه ای افراد مبتال به دیابت نوع 2 کاهش بافت چربی 

است اما الزم است که انرژی ، فیبر و مواد مغذی به بدن آنان برسد.

Á :آموزش مصرف دارو
درمان بیماران دیابتی به دو شیوه استفاده از داروی خوراکی و تزریق 

انسولین انجام می شود.
الزم است که بیماران انواع انسولین را بشناسند:

انسولین شفاف کریستال)سریع- کوتاه اثر(
انسولین کدر شیری رنگNPH )متوسط یا طوالنی اثر(

انس��ولین به تنظیم س��طح قند خون کمک می کند اما این به معنای 
جایگزینی انسولین با رژیم غذایی نیست، همچنین توصیه می شود که 
بدون مش��ورت با پزشک نوع و مقدار مصرف انسولین را تغییر ندهند 
و هنگام ترکیب، ابتدا انس��ولین کریستال و س��پس NPH را درون 
سرنگ بکشند. انسولین کریس��تال حتماً باید قبل از غذا تزریق شود 

ولی NPH را می توان موقع خواب نیز تزریق کرد.
بهترین مکان ها برای تزریق: ش��کم-باالی بازو- جلو و اطراف ران ها و 
نشیمنگاه است. بیماران دیابتی باید هر بار محل های تزریق را تعویض 
نمایند و شستشو و پاک کردن سوزن تزریق با هر ماده ای و استفاده 

مجدد ممنوع است.
بیماری که داروی خوراکی کنترل دیابت مصرف می کند، باید بداند که 
این دارو با افزایش ترش��ح انسولین در بدن و کاهش مقاومت سلولی، 
قند خون را تنظیم می کند و به بهتر شدن رژیم درمانی کمک می کند 
اما هرگز جایگزین آن نمی ش��ود.   الزم اس��ت بیم��اران هرگز بدون 

مشورت با پزشک نوع و مقدار دارو را تغییر ندهند.

Á  :چند توصیه مهم
 کنترل روزانه و منظم قند خون بسیار مهم است و الزم است که بیمار و   

خانواده او طریقه کنترل قند خون را یاد بگیرند.
 جراحات پوس��تی می توانند خطر عفونت را افزایش دهند الزم است که   

روزانه پوست خود را چک کنید و مطمئن شوید که هیچگونه زخم و خراشی 
روی آن ایجاد نشده .

 ه��ر روز با آب گرم و صابون حمام کنید و جهت جلوگیری از خش��کی   
پوست پس از استحمام از لوسیون های چرب استفاده کنید.

 از انگشتان پا و قسمت هایی از بدن که با زمین در تماسند مراقبت کنید   
و از راه رفتن با پای برهنه اجتناب کنید، همچنین روزانه پاها را از لحاظ عدم 

وجود هرگونه زخم بررسی کنید. 
 کفش نامناس��ب از عل��ل عمده ي بروز ضایعات نوروپاتیک اس��ت و 
بیش��تر باعث ایجاد زخم پا مي شود. پاشنه کفش نباید زیاد بلند و یا 
تخت باش��د تا به انگش��تان پاي بیمار فشار وارد نشود. قسمت جلوي 
کفش باید کمي پهن بوده و بهتراست جنس آن ازچرم طبیعي و نرم 
باش��د؛ زیرا کفش هاي پالس��تیکي باعث ازدیاد عرق  پا  مي ش��وند. 
کف��ش هاي نو را ابتدا باید چند بار به مدت کوتاه پوش��ید تا از ایجاد 
صدمه و تاول جلوگیري ش��ود. داخل کفش ها باید همیش��ه قبل از 

پوشیدن با دست امتحان شود.

زهرا زینلی- کارشناس مسئول تغذیه شبکه بهداشت و درمان شهرستان تاکستان
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نقش تغذیه در 
تسهیل انجام زایمان طبیعی

مقدم��ه: وج��ود درد در زایمان طبیع��ی، پدیده ای کام��ال طبیعی و 
فیزیولوژیک برای پیش��برد روند زایمان بوده و از بین بردن کامل آن، 

سبب به تعویق افتادن زمان تولد نوزاد می  شود. 
طی سال های اخیر، روش های مختلفی برای کنترل درد به وجود آمده، 
که عمدتا بر تمدد اعصاب و کاهش اس��ترس در مادر تکیه دارند، زیرا 
استرس با مکانیس��م های ویژه، سبب بروز خستگی و ضعف عضالنی 

می شود. 
جای��گاه مراقبت تغذیه ای مناس��ب در طول ب��ارداری و نیز به هنگام 
زایمان، در ایجاد آمادگی روانی- فیزیولوژیک مناس��ب، برای ورود به 
مرحله طبیعی زایمان و تعدیل درد، از جمله مواردی اس��ت که اخیرا 
به آن توجه شده اس��ت. از این رو برآن ش��دیم، تا با ارائه رهنمودهای 
تغذیه ای الزم در دو بخش »قبل از زایمان« و »هنگام زایمان« به همه 
مادران آینده، س��همی هر چند ناچیز در تس��هیل این اعجاز طبیعی 

خلقت، داشته باشیم.
الف-تغذی��ه مادر باردار قب��ل از زایمان)طول ب��ارداری(: امروزه اصل 
داش��تن انتخاب های غذایی مناسب و مصرف متعادل، برای دستیابی 
به ت��وان حداکثری بدن در رویایی با موقعیت ه��ای تنش زا، به خوبی 

پذیرفته شده است. 
در واقع چنین نقشی را می توان ناشی از مصرف بیشتر غذاهای خاصی 
دانس��ت که با تأثیر بر انتقال دهنده های عصبی، سبب کاهش شدت 
واکنش فرد به استرس و ایجاد آرامش روحی-روانی در وی می شود. 

از همی��ن رو در بی��ن گروه ه��ای غذایی که طی س��ه ش��ماره مجله 
)105،104،102(، ب��ه معرف��ی آن ه��ا پرداختیم، انتخ��اب  غذاهای 

کاهش دهنده استرس را با هم بررسی می کنیم. 
 

Á  :1.انتخاب  غذاهای مناسب ازگروه نان و غالت

ش��امل منابع غذایی حاوی ویتامین های گروه ب و تولید کننده ماده 
س��روتونین )واسطه عصبی آرامش بخش(: غالت با سبوس؛ مانند نان 
سنگگ،ماکارونی غنی شده با سبوس، آردهای سبوس دار، پودرمالت، 

جوانه گندم یا ماش و مخمر آبجو. 
Á :2.انتخاب  غذاهای مناسب از گروه سبزی ها

 ش��امل منابع غذایی غنی از منیزیم، پتاس��یم، ف��والت، ویتامین ث، 
L- گلوتامین )نوعی اسید آمینه( و سروتونین: انواع سبزیج��ات برگ 
سبز)به ویژه کاهو، اسفناج، جعفری، ریحان،کلم بروکلی(، فلفل سبز و 

گوجه فرنگی.
Á :3. انتخاب  غذاهای مناسب از گروه  میوه ها

 ش��امل منابع غذایی غن��ی از منیزیم،پتاس��یم،فوالت، ویتامین ث و 
L- تیروزین )نوعی اس��ید آمینه(: گی��الس، آناناس،کیوی، موز، انواع 

مرکبات، آلو، انواع برگه ها، خرما و انجیر خشک.
Á :4. انتخاب  غذاهای مناسب از گروه  شیر و لبنیات

 ش��امل منابع غذایی حاوی منیزیم، L- تیروزین و تریپتوفان )نوعی 
اس��یدآمینه که در ب��دن تبدیل به م��اده آرامش بخش س��روتونین 
می شود(: شیر و ماست کم چرب حاوی پروبیوتیک )باکتری های غیر 
بیماریزا و مولد اس��ید الکتیک که س��بب بهبود هضم و جذب غذا و 

بسیاری دیگر از خواص مفید در بدن می شوند(
Á :5. انتخاب غذاهای مناسب از گروه  گوشت ،حبوبات، مغز دانه ها

شامل منابع غذایی حاوی امگا 3، منیزیم، تریپتوفان: گوشت بوقلمون، 
ماهی های چرب، شی��رماهی، حل��وا ماهی، ماهی آزاد، ماهی کولی، 
قزل آال، دانه های آجیلی بدون نمک )به ویژه بادام، پسته، گردو، تخمه 

آفتابگردان و کدو، دانه کنجد(، حبوبات )عدس، لوبیا سفید(
 ادامه دارد...

آیا راهکارهای کنترل خشم
در نوجوان خود را می دانید؟

گفتگو، رمضان شهسواری. 
حالتی هیجانی به همراه برانگیختگی ش��دید در مقابل عوامل محیطی 

نامناسب را خشم می گویند. 
علی امیری، کارش��ناس ارشد روانشناس��ی بخش روان مرکز آموزشی - 
درمانی قدس قزوین، با این تعریف از خشم، گفت: خشم در همه افراد به 
ویژه در نوجوانان بروز می دهد و عواملی مانند بلوغ، شرایط خانوادگی و 

فرهنگی در تشدید این حس مؤثر است. 
Á چرا خشم؟

امیری، ادامه داد:  نادیده گرفتن اس��تقالل نوجوانان و عدم رعایت حریم 
شخصی آن ها، حمله و آزار کالمی، حمله فیزیکی، اصرار و پافشاری برای 
انجام برخی از امور، قطع کردن امور  مورد عالقه، مورد ظلم واقع شدن، 
مسخره یا تحقیر شدن، قرار گرفتن در معرض پرخاشگری از جانب دیگران 
و مورد بی اعتنایی یا بی توجهی قرار گرفتن را می توان از مواردی دانست 

که خشم افراد را برمی انگیزد. 
وی افزود:  نکته قابل توجه این است که شدت خشم و عصبانیت به عامل 
محرک و چگونگی احساس و فکر کردن راجع به آن محرک بستگی دارد.

Á برخورد، چگونه؟
این روانش��ناس با اشاره به این  مطلب که چون در بیشتر موارد، خشم، 
دیگر هیجان ها مثل افسردگی، شرم، غمگینی، ترس و آسیب پذیری را 
می پوشاند ومی تواند برای بسیاری از نوجوانان چالش زا باشد عنوان کرد: 
زمانی که فرزند شما نمی تواند با این احساسات مقابله کند ممکن است 
فری��اد بزند یا در اتاق را محکم بکوبد و والدین باید به او کمک کنند که 

برای مقابله با هیجانات و برخورد با خشم، روش سازنده ای داشته باشد.
Á قوانین و پیامدهای خشم

امیری افزود:  زمانی که شما و فرزندتان آرام هستید برای او توضیح دهید 
که هیچ اشکالی ندارد که او احساس خشم داشته باشد و احساسات امری 
طبیعی در همه افراد است اما روش هایی که او برای ابراز خشم خود به کار 
می برد غیر قابل پذیرش هستند زیرا اگر او فریاد بزند با پیامدهایی مانند 

محروم شدن از رفتن به مهمانی رو به رو خواهد شد.
وی از نیازهای درونی و بیرونی افراد در سنین مختلف نیز یاد و بیان کرد: 
رعایت حقوق افراد و قانونمندی از نیازهای مبرم همه افراد در هر س��نی 

است و افراد در دوره نوجوانی بیش از هر زمان دیگری به قانون نیاز دارند.
Á کشف الیه پنهان در خشم

کارشناس ارش��د روانشناسی بخش روان مرکز آموزشی - درمانی قدس 
قزوین، عنوان کرد: برای کشف الیه های پنهان خشم یکی از مهم ترین 
روش های مطروحه طرح سوال های مختلف در خصوص شخصیت افراد 
و نوجوانان  از جمله این سوال ها است که آیا فرزند شما غمگین یا افسرده 
است؟ آیا او نسبت به همساالنش احساس بی کفایتی یا حقارت می کند؟ 
آیا نیاز به کسی دارد که بدون قضاوت کردن به حرف هایش گوش دهد؟ 

آیا از موضوعی نگران است؟
Á نشانه های هشدار دهنده

امیری با بیان این موضوع که از خود س��ؤال کنی��د آیا فرزندتان قبل از 
عصبانیت سردرد دارد؟ آیا در مدرسه کالس خاصی دارد که همیشه او را 
عصبانی می کند؟  تصریح کرد: اگر نوجوان شما بتواند نشانه های هشدار 
دهنده ای که او را به جوش می آورد شناسایی کند، می تواند پیش از آن 

که کنترل خود را از دست دهد، خشم خود را کنترل کند.
Á خشم سالم

وی از  ورزش و بازی های گروهی به عنوان راه حلی برای رهایی از تنش 
و خشم یاد و بیان کرد:  بسیاری از نوجوانان از هنر یا نویسندگی برای ابراز 

خالقانه خشم خود نیز استفاده می کنند.
Á فرصت، الزمه کنترل

امیری با اشاره به این مطلب که زمانی که نوجوان عصبانی است به او اجازه 
دهید در اتاق خود یا فضایی دیگر به خلوت بگذراند تا آرام ش��ود، عنوان 
کرد: تا زمانی که نوجوان شما عصبانی است، هرگز به دنبال او نروید و از او 

نخواهید که عذرخواهی کند یا توضیح بدهد.
Á مدیریت خشم

این روانش��ناس با تأکید بر این موضوع که اگر شما ُخلق و روحیه مثبت 
خود را از دست دهید، نمی توانید به فرزند خود کمک کنید، تصریح کرد: 
اگر چه سخت است اما شما باید بدون تأثیر پذیری از عصبانیت فرزندتان، 
آرام بمانید و برای این کار می توانید لیس��تی تهیه کنید و کارهای آرام 
بخشی مانند نوشیدن آب، ارسال پیام کوتاه به دوستان، تغییر دادن کانال 
تلویزیون و رفتن به اتاق دیگر را در آن یادداشت کنید که به شما کمک 

می کند موقع عصبانیت فرزندتان، خود را آرام کنید. 
امیری خاطرنشان کرد:  به یاد داشته باشید اگر شما یا دیگر اعضای خانواده 
فریاد بزنند یا چیزی را پرتاب کنند، نوجوان به طور طبیعی فرض خواهد 

کرد که این روش ها، روش های مناسبی برای ابراز خشم هستند.

برج چهارم
سفر اول

معاونت بهداشتی دانشگاه  علوم پزشکی قزوین

سرطان های شایع
ادامه از شماره قبل

در ادامه انواع س��رطان های ش��ایع ، در این مقاله به بررس��ی 
س��رطان های مع��ده ، روده ب��زرگ و مثانه،  عالئ��م و راه های 

پیشگیری از آنها می پردازیم:
Á سرطان معده

این س��رطان یکی از سرطان های ش��ایع در انسان است، اگر به 
موقع این بیماری  تشخیص داده شود به طور کامل قابل درمان 
اس��ت و اگر دیر تش��خیص داده شود ممکن است از معده فراتر 
رفته و به نقاط دیگر بدن نیز گسترش یابد. سرطان  معده  عبارت  
اس��ت  از رشد بدون  کنترل  سلول هاي  بدخیم  در معده. این نوع 
س��رطان اکثراً افراد باالي  40 سال  را مبتال مي کند و شیوع  آن  
در مردان  دو برابر زنان  اس��ت. متأس��فانه  بیشتر افراد تا مراحل  

پیشرفته  بیماري  عالمتي  ندارند.
Á :علل ایجاد سرطان معده عبارتند از

عفونت با هلیکو باکتر پیلوری
کمب��ود ویتامین ها به خص��وص ویتامین های A و C در رژیم 

غذایی
رژیم غذایی خاص مشتمل بر غذاهای دودی 

گوشت و ماهی نمک سود شده
مصرف زیاد ترشیها

نیتریت و نیترات های موجود در گوشت خام
آب آشامیدنی بعضی از مناطق

سیگار-الکل-چاقی-جنس مذکر-افزایش سن 
Á :عالئم و نشانه های این بیماری

کاهش اش��تها- وجود خون در مدفوع به صورت مدفوع س��یاه 
رنگ

عالئم کم خونی مانند سرگیجه، کم حوصلگی و خستگی
کاهش وزن- استفراغ خونی-درد شکم و سیری زودرس

داش��تن یک یا چند مورد از عالئم یاد ش��ده ممکن اس��ت در 
بیماری ه��ای دیگر معده نیز وجود داش��ته باش��د و در صورت 
داش��تن این عالئم با مراجعه به پزشک، راهنمایی های الزم به 

شما داده خواهد شد.
Á :راه های پیشگیری از ابتال به سرطان معده

پرهیز از مصرف زیاد شورها و ترشی ها 
استفاده از یخچال برای نگهداری مواد غذایی

قطع مصرف سیگار و مواد مخدر
مصرف حبوبات، س��بزی ها و میوه ها به ویژه میوه های حاوی 

.C و A ویتامین
استفاده از آب شرب بهداشتی

Á : سرطان روده بزرگ
سرطان روده بزرگ سومین سرطان شایع دستگاه گوارش پس 

از معده و مری در ایران است.
این سرطان به راحتی قابل شناسایی بوده و اگر در مراحل اولیه 

تشخیص داده شود، قابل درمان ترین نوع سرطان است.
روده بزرگ بخش��ی از سیس��تم گوارشی اس��ت.در این بیماری 
سلول های س��رطانی داخل بافت روده شروع به تکثیر می کنند 
و این سرطان از جمله معمول ترین سرطان ها به حساب می آید 
که به  دلیل بهبود روش های غربالگری و تشخیصی، تعداد موارد 
جدید این بیماری و مرگ ناش��ی از آن به طور قابل مالحظه ای 

کاهش یافته است.
 این بیماری در هر س��نی بروز می کند اما میزان بروز در س��ن 
باالی 50 س��ال بیش��تر است و تش��خیص آن در مراحل اولیه 

مشکل است زیرا هیچ گونه عالمتی ندارد. 
Á : علل ایجاد سرطان روده بزرگ

سن ، سابقه فامیلی سرطان کولورکتال ، سابقه داشتن پولیپ
سابقه داشتن بیماری روده، رژیم غذایی، عدم تحرک کافی

وزن زیاد، سیگار کشیدن
Á :عالئم و نشانه های این بیماری

تغییر در اجابت مزاج مانند یبوس��ت یا اس��هال که بیش از دو 
هفته طول بکشد

باریک شدن قطر مدفوع ، وجود خون همراه مدفوع
احساس ناخوش��ی و درد در شکم، احساس دفع ناکامل پس از 

اجابت مزاج، کاهش وزن
وجود این عالئم به معنی داش��تن س��رطان روده نیس��ت ولی 

مراجعه به پزشک ضرورت دارد.
ادامه دارد

کودک سالم

ندا دهناد،کارشناس تغذیه بالینی معاونت درمان 
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خبر، رمضان شهسواری.  
به گفته دکتر شبنم جلیل القدر، پزشک متخصص کودکان و فلوشیب 
اختالالت خواب، »خواب خوب، رویایی دست یافتنی است« به عنوان 
شعار انجمن جهانی طب خواب برای  سال 2016 انتخاب شده است.

ایش��ان با اش��اره به اینکه خواب، نقش کلیدی در س��المتی انسان و 
طول حیاتش دارد؛ اظهار کرد: خواب با کمّیت و کیفّیت مناسب برای 

داشتن جسم، روح و ذهنی سالم ضروری می باشد.
معاون آموزش��ی مرکز آموزشی - درمانی قدس قزوین با عنوان کردن 
اینکه یک س��وم عمر انس��ان در خواب سپری می شود؛ گفت: خواب، 

مرحله ای اس��ت که با وجود کمترین فعالیت فیزیکی، همه تغییرات 
بدن ادامه دارد و باعث بازتوانی قوای جسمی و ذهنی می شود. 

Á اختالل خواب، دردسر ساز است
دکتر جلیل القدر با اذعان به اینکه خواب در کودکان، س��بب ُرش��د و 
تکامل بهتر آنان می ش��ود؛ اظهار ک��رد: محرومیت از خواب طبیعی، 
فرد را در معرض مواردی، مانند: تصادفات، بیماری های قلبی، ریوی، 
پُرفشاری خون، دیابت، سکته مغزی و اختالل یادگیری و حافظه قرار 

می دهد.

این پزش��ک متخصص کودکان و فلوشیب اختالالت خواب، با گفتن 
اینکه در س��ال میالدی، در هفته دوم م��اه مارچ )مارس(، روز جهانی 
خواب تعیین ش��ده اس��ت؛ عنوان کرد: انجمن جهانی خواب از سال 
2008 شروع به فعالیت کرده است و هدفش جمع آوری و ارائه نتایج 
تحقیقات ارزش��مند از سراس��ر دنیا، بویژه از ملّیت ها و فرهنگ های 
متف��اوت در حیطه اخت��الالت طّبی، آموزش��ی و اجتماعی مرتبط با 
خواب می باش��د. وی ادامه داد که به یقین آنچه که محقق می شود، 
دس��تیابی به درمان بهتر بیماری های خواب و پیشگیری از بروز آنها 

می باشد.

متین هادی زاده. پُر کردن دندان، روش��ی در درمان دندان پزش��کی 
اس��ت که برای ترمیم ترک های جزیی، پوس��یدگی دندان یا آسیب 
های وارد ش��ده به سطح دندان استفاده می شود. مواد پُر کردن، می 
توانند حتی خارج از سطح دندان نیز برای بهبود وضعیت گاز گرفتن یا 
جویدن استفاده شوند. اما به راستی، کدام مواد برای پُر کردن، مناسب 

تر است؟ سفید رنگ یا سیاه و نقره ای رنگ.
دکتر فهیمه نوری، متخصص ترمیمی دانش��کده دندانپزشکی قزوین، 
پاسخگوی سؤاالتی در این زمینه شده است.                                                                                                                            

Á  چرا در پُر کردن دندان، از دو ماده س�فید یا تیره رنگ اس�تفاده
می شود؟

در دندانپزش��کی، دو نوع ماده ترمیمی، بیشتر از سایر مواد به کار می 
روند. کامپوزیت، یا همان ماده همرنگ دندان و آمالگام، یا همان ماده 
س��یاه یا نقره ای رنگ. اولی بیش��تر در دندان ه��ای جلویی و دومی، 

بیشتر در دندان های عقب استفاده می شود.

Á چرا ترمیم همه دندان ها با کامپوزیت انجام نمی شود؟
اتفاقاً بعضی از مراجعه کنندگان )بویژه بانوان( به درمانگاه ها و مطب 
های دندانپزشکی، خواهان این هستند که دندان های عقب آنان هم با 
ماده سفید رنگ پُر شود تا زیبایی بیشتری حاصل شود، ولی از آن جا 
که در ناحیه خلفی دهان، دندان های آس��یای کوچک و بزرگ حضور 
دارند و این دندان ها نقش اصلی را در جویدن بازی می کنند و نیروی 
زیادی حین جویدن به آن ها وارد می ش��ود، پس بهتر اس��ت که در 

ترمیمشان از آمالگام استفاده شود. 
البته، امروزه کامپوزیت هایی با اس��تحکام بسیار زیاد ساخته می شود 

که مخصوص دندان های آسیا است و بسیار عالی عمل می کند.

Á آیا کامپوزیت و آمالگام، تفاوت دیگری هم دارند؟
بس��تگی به مورد فرق دارد. آمالگام، چسبندگی به دندان ندارد و باید 
آنقدر آن را تراش داد تا حفره ای به شکل گیردار ایجاد شود و آمالگام 
را اصطالح��اً داخل آن حفره، گیر انداخت، ولی کامپوزیت به ش��کل 
دیگری به دندان چسبانده می شود  و نیاز به تراش بیش از حد نیست.
اس��تحکام آمالگام، همینطوری بیشتر است، ولی فقط استحکام مهم 

نیست، بلکه قدرت چسبندگی به دندان مهم تر است.

Á آیا مسمومیت جیوه بر سالمتی بیمار تأثیر نمی گذارد؟
جیوه، سمی است، ولی وقتی با فلزات دیگر ترکیب می شود، جزیی از 
آلیاژی می ش��ود که دقیقاً ویژگی های جیوه را ندارد. البته تحقیقات 

نش��ان داده است که شاید میزان بسیار کمی جیوه در دهان فرد آزاد 
شود، ولی این میزان کم، سمی نیست.

در بعضی کشورها از آمالگام استفاده نمی شود، چون نمی دانند چگونه 
اضافه این ماده را بعد از کار در مطب دندانپزشکی دور بریزند که وارد 

سیستم فاضالب شهری نشود.

Á نشانه پوسیدگی دندان چیست و چه درمانی نیاز دارد؟
هر نوع تغییر رنگ، یا به اصطالح، س��یاه شدن رنگ دندان، به عنوان 
پوسیدگی شناخته نمی شود. در خیلی از موارد نیز پوسیدگی سطحی 
به علت متوقف شدن، نیازی به ترمیم ندارد و تنها با رعایت بهداشت، 

فرد می تواند از پیشرفت آن جلوگیری کند.

Á برای جلوگیری از پوسیدگی دندان باید چکار کرد؟
در بس��یاری از موارد، پوس��یدگی از بین دندان ه��ا، یعنی جایی که 
مسواک به آن دسترسی ندارد، شروع می شود، پس عالوه بر مسواک 
زدن -که تمام سطوح به جز سطوح بین دندانی  را پاکیزه می کند-، 
ب��رای حذف پالک و جلوگیری از پوس��یدگی بی��ن  دندانی، نیازمند 
اس��تفاده منظم از نخ دندان خواهیم بود و باید حداقل یک بار در روز 

این کار به درستی انجام شود.

Á نقش دندانپزشک در سالمت دندان ها
کنت��رل ک��ردن، س��المت دندان ها هر ش��ش م��اه یک بار توس��ط 
دندانپزش��ک، از بروز رخداد پوس��یدگی وس��یع و مخرب، جلوگیری 

خواهد کرد.

ُپر کردن دندان با مواد سفید رنگ بهتر است یا تیره؟

خواب خوب، رویایی دست یافتنی است
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مثل
سالمت

ادامه از شماره قبل

دبیرخانه سیاست گذاری سالمت استان

  دبیرخانه سیاستگذاری سالمت دانشگاه

Á :ارکان اجرایي و تصمیم گیري در خصوص ارزیابي شهردار مروج سالمت عبارتند از  
 الف( سیاست گذاري، هماهنگي و اتخاذ تصمیمات کلي در خصوص اجراي آیین نامه به عهده کارگروه 
س��المت و امنیت غذایي اس��تان بوده و این کارگروه عالوه بر موارد مذک��ور عهده دار وظایف زیر نیز 

مي باشد:
1-  تأیید دستورالعمل ها و شاخص هاي ارزیابي.

2- تأیید و پیگیري امور  و گزارش ارزیابي مدیر واحدهاي اجرایي.
3- تصویب رتبه واحد ها بر اساس امتیازات کسب شده و انتخاب مدیر واحد اجرایي برتر.

 واحدهاي سازماني و کمیته هاي فني شهرداري ها موظفند با  استفاده از ابعاد و شاخص هاي عمومي 
 و اختصاصي مصوب، در چارچوب ضوابط این آیین نامه نسبت به ارزیابي مدیر واحد مربوطه اقدام کرده 
و نتایج حاصل را در قالب گزارش استاندارد به واحد ارزیابي عملکرد شهرداري تحویل و این واحد نیز 

گزارشات را به دبیرخانه کارگروه ارائه کند.
ب( واحد ارزیابي عملکرد ش��هرداري موظف اس��ت با تشکیل جلسات  و هماهنگي با مسئولین ارزیابي 

درون واحد اجرایي، نسبت به توجیه و پیگیری برای اجرای این آیین نامه اقدام کند.
 نتایج حاصل از ارزیابي به شرح زیر مورد استفاده قرار مي گیرد:

1-  ارش��اد و راهنمایي مس��ئول یا مدی��ر در جهت بهبود 
عملکرد مدیریت واحد اجرایي

2-  ارتقاي پاسخگویي و شفافیت واحد اجرایي.
3- ارای��ه نتایج ارزیاب��ي مدیر واحد اجرایي به مس��ئولین 

مربوطه به منظور  آگاهي از وضعیت عملکرد آن ها.
4-  آگاهي مردم از وضعیت عملکرد مدیر واحد اجرایي و در 

نتیجه افزایش اعتماد عمومي.
5- نظاممند نم��ودن فعالیت ها و اقدامات واحد اجرایي از 

طریق بازخوردهاي نتایج ارزیابي.
6-  تصحیح اهداف، سیاست ها، وظایف و برنامه هاي واحد 
اجرایي با  اس��تفاده از نتایج به دس��ت آم��ده از ارزیابي و 

تدوین واقع بینانه آن ها.
7-  تش��ویق مدیر واحدهایي که عملکرد برتر داشته اند با 

استفاده از سازوکارهاي مختلف و مناسب.
8- معرفي س��ه واحد نمونه در جش��نواره مدیریت نمونه 

شهري که باالترین رتبه را کسب کرده اند.
9- دادن تذک��رات الزم به دس��تگاه ه��ا درخصوص بهبود 

وضعیت عملکرد ضعیف و غیر قابل قبول.
دبیرخانه کارگروه سالمت و امنیت غذایي موظف است اقدامات الزم را در خصوص اجراي موارد اشاره  
ش��ده در ماده مذکور به عمل آورده و نتایج حاصل ش��ده را به طور مستمر در قالب گزارش به معاونت 

تحقیقات و برنامه ریزي شهري ارایه کند.
 کلیه شهرداري هاي استان و واحدهاي وابسته و تابعه آن ها مشمول مفاد این آیین نامه مي باشند.

 دبیرخانه کارگروه سالمت و امنیت غذایي مسوول حسن اجراي این آیین نامه است و کلیه واحدهاي 
 اجرایي موظفند به منظور اجراي صحیح و دقیق آن، با دبیرخانه همکاري هاي الزم را به عمل آورند.

از سال 92 دبیرخانه سیاستگذاری سالمت با تشکیل کمیته »شهردار مروج سالمت« نسبت به تدوین 
و اصالح شاخص های ارزیابی شهردار مروج سالمت اقدام کرد. در این کمیته؛ پیام گزار سالمت اداره 
کل امور شهری و شوراهای استانداری، نماینده شهرداران استان، پیام گزار سالمت معاونت بهداشتی 
دانش��گاه و مسوول دبیرخانه سیاست گذاری سالمت دانش��گاه عضو هستند. این کمیته شاخص های 

مذکور را به شرح زیر تعیین  و به شهرداران ابالغ کرده است:
هر س��اله شهرداران استان مس��تندات فعالیت های سالمت محور خود را بر اساس شاخص های مورد 
اشاره به کمیته شهردار مروج سالمت ارسال و پس از بحث و بررسی در این کمیته سه نفر از شهرداران 

استان انتخاب و در هفته سالمت از ایشان قدردانی می شود.
در سال 1392 شهرداران برگزیده استان که در همایش » نقش سیاستگذاران و مدیران اجرایی درخود 
مراقبتی« در هفته سالمت از آن ها تقدیر شد، آقایان مهندس بهزادپور شهردار شهر محمدیه، مهندس 

صفری شهردار بوئین زهرا، مهندس نصرتی شهردار قزوین بودند. 
شهرداران مروج سالمت سال 1393 که در اولین جلسه کارگروه سالمت و امنیت غذایی سال 1394 از 
ایشان قدردانی شد آقایان مهندس طاهری شهردار بیدستان، مهندس پیری شهردار اقبالیه و مهندس 

محمدحسینی شهردار آبگرم  بودند.
ارتقای س��واد س��المت ش��هروندان، نیازمند مش��ارکت  همه دس��تگاه ها است و ش��هرداری به عنوان 
هماهنگ کننده و پل ارتباطی بین  نهادهای آموزش��ی و مس��وول، می تواند نقش بسیار مهمی را  ایفا 

کند.

 شاخص ردیف
وزن 

 شاخص
 8 گذاري اًجام ضذُ در تَسعِ فضاي سثش ضْزي استاًذاردسزاًِ سزهايِ 1

2 

ّاي گذاري اًجام ضذُ در تَسعِ فضا ٍ اهکاًات استاًذارد ٍرسشسزاًِ سزهايِ
تَستاى ّا، ّاي ٍرسضي داخل  ُّوگاًي )سالي سزپَضيذُ، سهيي تاسي، دستگا
 رٍي ٍ پيادُ ،هسيزّاي دٍچزخِ سَاري

 پيوايي ٍ ...(کَُ

6 

3 

دريافت گَاّي ٍ رتثِ اهتياسي هٌاسة در خصَظ تَسعِ ٍ عولکزد ٍاحذّاي 
عوَهي تحت ًظارت اس سَي درهاًي ٍ خذهاتي در حَسُ تْذاضت -تْذاضتي

 لهقام هسٍَ

4 

4 
سَاد ٍ فزٌّگ سالهت  تَاًوٌذساسي، تثليغات ٍ ارتقايسُ سزاًِ ّشيٌِ در حَ

 ضْزًٍذاى
7 

5 
آٍري ٍ دفع ستالِ تِ سزاًِ ّشيٌِ ًَساسي ٍ اصالح سيستن تْذاضتي جوع

 ّاي عفًَي ٍ غيزعفًَيتفکيک ستالِ
7 

6 
گذاري اًجام ضذُ در حَسُ تاسيافت ستالِ ٍ هَاد دٍرريختٌي ٍ سزاًِ سزهايِ

 تفکيک اس هثذاء
7 

7 
ّاي سطحي ضْز ٍ آٍري آبگذاري اًجام ضذُ در حَسُ جوعسزاًِ سزهايِ

 جذاساسي آب ضزب ٍ غيز ضزب
5 

8 
سزاًِ سزهايِ گذاري اًجام ضذُ در حَسُ تٌظيف ٍ تْذاضت هحيظ ضْز ٍ 

 سيثاساسي
6 

9 
تفزيحي ٍيژُ در حَسُ ضَر ٍ -ٍرسضي-ٌّزي-ّاي فزٌّگيسزاًِ اجزاي تزًاهِ

 ًطاط اجتواعي
7 

 5 ّاي هتَلي حَسُ سالهتّاي پزداختي تِ ًْادّا ٍ دستگاُسزاًِ کوک 11

 6گذاري غيزدٍلتي تا تأکيذ تز تخص خصَصي ٍ تعاًٍي تِ حول ٍ سزاًِ سزهايِ 11

 

 

راًي ٍ ...(  ٍ تَسًقل عوَهي درٍى ضْزي )اتَتَسزاًي، تاکسيزاًي، هيٌي
 استقزار هزاکش هعايٌِ فٌي خَدرٍّا

12 
خيش گذاري ضذُ در حَسُ اصالح ٌّذسي هعاتز ٍ ًقاط حادثِسزهايِسزاًِ 

 ضْزي
6 

 6 گذاري حَسُ کٌتزل ًاقلييسزاًِ سزهايِ 13

 5 تزگشاري ضَراي سالهت ضْز 14

 5 سزاًِ ّشيٌِ ساهاًذّي هعاتزضْزي جْت تزدد هعلَليي ٍ افزاد ًاتَاى جسوي 15

16 
ّاي تْذاضتي عوَهي در سطح سزٍيسسزاًِ ّشيٌِ ايجاد، احذاث  ٍ ًگْذاري 

 ضْزّا
5 

 5 فزٍضاىسزاًِ ّشيٌِ ساهاًذّي هطاغل هشاحن ٍ دست 17

 111 جوع
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بیس��ت و شش��م اس��فند ماه 94،  در نشست 
اعض��ای کارگروه س��المت و امنی��ت غذایی 
شهرس��تان قزوی��ن، کیومرث ایم��ن، معاون 
سیاسی - اجتماعی فرماندار از  نحوه عملکرد 
مطلوب مرکز بهداشت شهید بلندیان در برنامه 
های بسیج س��المت نوروزی و عملکرد مراکز 
بهداش��تی - درمانی ش��هری و روستایی این 

مرکز تقدیر و تشکر کرد.

چهارده��م اس��فند 94 به مناس��بت هفته 
س��المت م��ردان ایران��ی، با ش��عار »فرمان 
سالمتی در دستان شماس��ت«، دکتر سّید 
علیرضا خوانس��اری، رییس مرکز بهداش��ت 
شهید بلندیان شهرستان قزوین و جمعی از 
کارکنان این مرکز، ضمن انجام کوهپیمایی، 
با پاکس��ازی بخش��ی از زباله های مسیر، به 

طبیعت ادای احترام کردند.  

میترا طاهرخانی، کارش��ناس مامایی پایگاه 
غیر ضمیمه شماره دو تاکستان، سن 18 تا 
35 سالگی، برای بارداری را مناسب دانست، 
اما براساس بررسی های علمی صورت گرفته 
20 تا 30 سالگی، بهترین سن برای بارداری 

محسوب می شود.

456 بازرسی توسط کارشناسان بهداشت 
محیط مرکز بهداشت شهید بلندیان  در 
نمایش��گاه بهاره قزوین صورت گرفت که  
نتیجه آن جلوگیری از عرضه مواد غذایی 
فاق��د مش��خصات بهداش��تی و غیر قابل 

مصرف بود. 

با هدف اجرای برنامه بس��یج سالمت نوروزی، 
تیم مشترک بازرسی، در اولین روز اجرای این 
طرح از 10  قنادی در قزوین بازرسی کرده  و 
سه واحد متخلّف با تشکیل پرونده به سازمان 
تعزی��رات حکومتی برای ص��دور رأی و اعمال 

جریمه معرفی شد. 

واحد بهداش��ت محیط مرکز بهداش��ت شهید 
بلندیان شهرستان قزوین،  از اول اسفند 94 تا 
پانزدهم فروردین ماه سال جاری توسط 966 
تیم بازرس��ی، نظارت بر پنج هزار و491 مرکز 
تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی آغاز 
ک��رده و دو ه��زار و 650 بازدید طی 0 2 روز 

انجام شد.

نوزده��م اس��فند 94 عالوه بر ای��ن که تیمی 
از وزارت بهداش��ت از نحوه اج��رای طرح نرم 
افزار »س��یب«  )سامانه یکپارچه بهداشت( در 
شهرستان قزوین بازدید کردند، زهرا جوانمرد، 
کودک 15 ماهه روستای کورانه، صاحب اولین 

پرونده الکترونیک استان قزوین شد.

در بازرسی از اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی در سطح شهرستان آوج، 790 کیلوگرم مواد غذایی تاریخ 
گذش��ته و غیر مجاز جمع آوری و معدوم ش��د. در این بازرس��ی 152 مکان تهیه و توزیع مواد غذایی 

بازدید شد.

طرح پیمایش ملی س��المت ده��ان و دندان 
ب��رای تعدادی از دانش آموزان 6 و 12 س��اله 
شهرستان آوج )به عنوان جمعیت نمونه( آغاز 
شد و تعدادی از دانش آموزان این شهرستان، 

طی چهار روز مورد معاینه قرار می گیرند. 

محمد تقی س��لیمانی، کارشناس مس��وول واحد بهداشت محیط، مرکز 
بهداشت ش��هید بلندیان شهرستان قزوین گفت: در ادامه اجرای برنامه 
بسیج سالمت نوروزی، در اسفند ماه سال 94 طی بازدید از نوزده واحد 
مرغ فروشي، 9 واحد متخلف بهداشتی، به مراجع قضایي معرفی  و چهار 

کیلوگرم موادغذایی فاسد معدوم شد. 

بهم��ن طاهرخان��ی، نماینده منتخ��ب مردم 
شهرس��تان تاکس��تان برای مجلس ش��ورای 
مس��وول  کارشناس��ان  در جم��ع  اس��المی، 
مرکز بهداش��ت این شهرس��تان گفت: باید در 
کارهایم��ان مالک ه��ا،  اعتق��ادات  و قوانین 
دینی را مورد نظر قرار دهیم و نباید مس��ائل و 
مشکالت مادی سبب کوتاهی در ارائه خدمت 

به مردم باشد.

همزمان با گرامیداش��ت هفته ملی س��المت 
م��ردان و با هدف بهبود بخش��یدن به ش��یوه 
زندگي افراد جامعه، علیرضا برمکی، کارشناس 
مس��وول واحد مبارزه با بیماری های ش��بکه 
بهداشت –درمان شهرستان تاکستان حوادث 
ترافیک��ی، را مهمتری��ن عامل م��رگ مردان 
اعالم کرد و موتور س��واران 70 درصد حوادث 

ترافیکی را به خود اختصاص داده اند

ده��م فروردی��ن م��اه س��ال 
ج��اری،  یک واح��د نانوایی 
به علت تخلّف بهداش��تی، بر 
مبنای آیین نامه جدید ماده 
13 و در قال��ب طرح بس��یج 
س��المت نوروزی، در رازمیان 
از تواب��ع شهرس��تان قزوین 

پلمپ شد. 

مدیر  س��عید جعفری،  دکتر 
ش��بکه بهداش��ت – درم��ان 
البرز گف��ت: در  شهرس��تان 
م��دت تعطیالت ن��وروز 95 
بی��ش از 23 ه��زار 173 تن 
در شهرستان البرز از خدمات 
س��المت بهره مند ش��دند و 
ب��ا نظارت ستادکش��یک این 
ش��بکه از جمل��ه مس��افران 
نوروزی و ساکنان شهرستان 
الب��رز، تح��ت پوش��ش این 

خدمات قرار گرفتند. 

نبض

شهرستان ها
ارسال خبر: بهزاد رحمانی - فرج اله فرجی-  شهال کشاورز-مصطفی لطیفی امامی

در پی بارش برف در سیزدهمین روز از فصل 
بهار س��ال جاری و بسته شدن برخی راه های 
روستایی در شهرستان آوج، تالشگران عرصه 
سالمت در این شهرس��تان با کمک نیروهای 
ه��الل احمر و راهداری، ج��ان دو مادر باردار 
را در روستاهای »قره داش« و »دانک« نجات 

دادند.
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»اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل« راه و جاده ی مستقیم 
و روش�نی است به س�مت آن چیزی که به آن احتیاج 
داریم. اگر اقدام و عمل به صورت برنامه ریزی ش�ده و 
درست انجام شود در پایان سال آثار و نشانه های آن را 

مشاهده خواهیم کرد. 

مقام معظم رهبری )مدظله العالی(
هفته نامه خبری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی قزوین

حقوق شهروندی

اهمیت رعایت حقوق جوارح
 در دین مبین اسالم

از جمله حقوقی که در رساله الحقوق امام سجاد)ع( به آن اشاره 
شده، حقوق اعضا و جوارح است که به شرح زیر بیان می شود:

حق زبان:
هفت عضو مهم که اعمال انسان به  وسیله آن ها انجام می شود  
در رس��اله الحقوق امام سجاد )ع( به عنوان اعضای صاحب حق 
ش��مرده ش��ده اند و زبان در رأس همه آن ها قرار داد، عضوی 
که دارای نقش بس��یار فعال و حساس است و استفاده یا عدم 
استفاده بجا از آن می تواند در احیاء و ترویج حقوق شهروندی 

تأثیر بسزایی داشته باشد.
این عضو حساس، یعنی زبان براساس فرموده امام چهارم )ع( 
ب��ر گردن ما حق دارد، حقش این اس��ت که آن  را از بدزبانی و 
فحاش��ی پیراس��ته و به زینت خیر و نیک��ی بیارائیم، آنقدر به 
کاربرد آن در راه خیر اصرار داش��ته باش��یم تا به خیر و نیکی 
عادت کند، حرف های بیهوده ای که در برابر آن ها مس��ئولیتی 
نداریم و در سرنوش��تمان تأثیری ندارد را ترک کنیم و زبا ن  را 
وس��یله نیکی به مردم ق��رار داده و در میان مردم، گفتار نیک 

را پیشه کنیم.
از حضرت علی  )ع( نقل ش��ده، رس��ول خدا )ص( فرموده: در 
قیامت زبان دچار عذابی می ش��ود که هیچ  یک از اعضای بدن 

آن  چن��ان عذابی نمی بینند، پس زبان می گوید: پروردگار من، 
م��را چنان عذاب کردی که هیچ عض��وی چنین عذابی ندیده 

است؟
پس به او گفته می شود: کلمه ای که از تو بیرون آمده، در شرق 
و غ��رب عالم به افراد مختلف رس��ید، پ��س تحت  تأثیر همان 
کلمه، خون انسان محترمی بر زمین ریخته شد و مال انسانی 
که خدا مالش را محترم شمرده به حرام گرفته شده و ناموس 
محترم انسانی هتک شده پس به عزتم سوگند، هرآینه، حتماً 
تو را آن  چنان عذاب می کنم که هیچ یک از اعضاء و اندام ها را 

چنان عذابی نکنم.
ادامه دارد

می توان شکایت ها را از طریق این سامانه مطرح و پاسخ را در همان لحظه از کارشناس مربوطه دریافت یا پیگیری کرد. 
این س��امانه از ساعت هشت صبح تا هش��ت بعد از ظهر پاسخگوی موارد مربوط به بهداشت آب، فاضالب، مواد غذایی، 

اماکن عمومی و مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و بهداشت محیط است. 
این س��امانه، عالوه بر این موارد، پاس��خگوی س��ؤال هایی با موضوع نحوه تهیه داروهای کمیاب، دریافت مش��اوره دارو 
و مس��مومیت ها می باش��د. گفتنی است؛ ش��کایت های مربوط به فرآورده های خام دامی شامل تخم مرغ، گوشت گاو و 
گوسفند، شیر فله ای، گوشت سفید همچون مرغ، ماهی و میگو و آالیش دامی از نظر انتقال، نگهداری و عرضه نامناسب 
آنها و همچنین آلودگي هاي وابس��ته به آنها ش��امل این موضوع نمی باشد و مسئولیت نظارت بر سالمت این فرآورده ها 

بر عهده سازمان دامپزشکی می باشد. 

Á  ش�ماره تلفن »1590«: سامانه تلفنی پاسخگویی به شکایات مردمی در بخش 
سالمت.

Á .شماره تلفن »1690«: برای برخورد با پدیده ناپسند زیر میزی 

تلفن: 5- 33355152

کد پستی: 3419915315

تلفن و نمابر روابط عمومی: 028-33359995

www.qums.ac.ir :آدرس سایت دانشگاه

info@qums.ac.ir :پست الکترونیکی روابط عمومی

سامانه پیام کوتاه: 30005010

سامانه های ارتباطی وزارت بهداشت
Á  .شماره تلفن »1490«: سامانه دریافت هرگونه شکایت مردمی در زمینه بهداشت محیط و کار

عکس هفته

پیشینه پزشکی قزوین

بانو؛ دکتر بتول ملکی معیری 
متول��د قزوی��ن در س��ال 1332. دوره دبس��تان و دبیرس��تان 

)ش��اهدخت( خ��ود را در قزوین طی کرد و پ��س از پذیرش در 
دانشکده پزشکی دانشگاه تبریز ) آذرآبادگان( در شهریور 1356 

دانش آموخته شد. 
وی در همین سال در خیابان خیام مطب خود را دایر کرد.

ناجیان ثانیه ها

امام على عليه السالم :

سخاوت، محبّت آور و زينت اخالق است.
تصنيف غررالحکم و دررالکلم ص 378 

انتقال توریست آلمانی توسط اورژانس هوایی به مراکز آموزشی درمانی در ایام نوروز

کمیته ارتقای سالمت اداری و صیانت از حقوق شهروندی

Á  گ�زارش مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزش�کی در
کشیک های نوروزی سال 1395 

• تع�داد کل ماموری�ت ه�ای انج�ام ش�ده         2313 مورد
• تع�داد ماموری�ت غی�ر تصادف�ی                    1910 م�ورد
• تع�داد ماموری�ت تصادف�ی                            403 م�ورد
• تع�داد مصدومی�ن و بیماران غیر تصادف�ی         1867 نفر
• تع�داد مصدومی�ن تصادف�ی                             630 نف�ر 

ناجیان ثانیه ها
 حافظ جان مردم در نوروز 95

ناجیان ثانیه ها همزمان با آغاز سال نو ، افزایش میزان سفرها و 
رخداد حوادث جاده ای با استقرار در مراکز فوریت های پزشکی 
در راستای حفظ جان مس��افران و همشهریان بیش از گذشته 

گام های موثری برداشتند.


