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دانشگاه علوم پزشکی و
خدمات بهداشتی درمانی قزوین

هفته نامه خبری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین

بازدید وزیر بهداشت از غرفه دهان و دندان دانشگاه

خبر، جواد منهجی.  
دکتر حس��ن هاش��می، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از اولین نمایشگاه  کشوری، طرح تحول 

نظام سالمت در حوزه بهداشت دهان و دندان، بازدید کرد.
 دکتر هاش��می و دکتر علی اکبر سیاری، معاون بهداشت وزارت بهداشت، از غرفه دانشگاه بازدید کرده  

و با دکتر منوچهر مهرام، رییس دانشگاه و سایر مسووالن و مدیران دانشگاه به گفت و گو پرداختند.
این نمایشگاه فروردین ماه سال جاری در سالن همایش های هتل المپیک تهران با برپایی 60 غرفه و با 

حضور مسووالن و معاونان  بهداشت و درمان دانشگاه های علوم پزشکی کشور، دایر شد.  
در پایان؛ دکتر س��ّید سعید اس��کویی، معاون بهداشت  دانش��گاه، دکتر پرویز پدیسار، رییس دانشکده 
دندانپزش��کی و دکتر اکبر یوس��فی، کارشناس مسوول بهداشت دهان و دندان  استان، گزارش  عملکرد  

حوزه دهان و دندان استان را برای مقام عالی وزارت ارائه کردند.

 

 

گفت وگو، منوچهر گودرزی. 

پیگیری و تالش مس��ووالن دانشگاه علوم پزشکی قزوین،  برای تهیه 
زمین مناس��ب و مطابق استاندارهای کشور برای ساخت بیمارستان 
700 تختخوابی بزرگ شهر قزوین پس از هجده ماه در نخستین روز از 

اردیبهشت ماه سال جاری به ثمر نشست.
دکتر منوچهر مهرام، رییس دانش��گاه علوم پزش��کی قزوین، با اشاره 
ب��ه  ای��ن که  امضای این تفاهم نامه  همزمان با س��الروز والدت امیر 
المومنین)ع( صورت گرفت؛ عنوان ک��رد: این توافقات صورت گرفته  
ضم��ن آن که برکتی برای حوزه س��المت اس��تان خواهد بود، گامی 
اساسی در اقدام و عمل برای ساخت بیمارستان 700 تختخوابی بزرگ 

قزوین و ارتقای مجموعه درمانی استان قزوین است.
وی از اعالم آمادگی دانشگاه علوم پزشکی قزوین برای اجرای این پروژه 
خبر داد وگفت: دانشگاه اقدام عملی را برای اجرای این طرح آغاز کرد 

و برای تهیه نقشه رایزنی با مشاوران عمران را در دستور کار خود قرار 
داده است.
Á  دسترسی آسان ش�هروندان  به بیمارستان، نقطه قّوت محل

احداث بیمارستان
متولی سالمت استان قزوین در تشریح پیگیرهای دانشگاه علوم پزشکی 
در خصوص تهیه زمین مناسب عنوان کرد: از بین نقاط مختلفی که 
پیشنهاد ش��د و مورد بازدید مسووالن دانشگاه قرار گرفت، نهایت دو 
نقطه در ش��مال کمربندی شهر انتخاب ش��د، ولی در جریان بازدید 
مدیران دفتر فنی وزارت بهداشت، مورد تأیید برای بیمارستان سازی 

قرار نگرفت. 
وی ادام��ه داد:  از همی��ن رو نقاط دیگر مورد بررس��ی قرار گرفت و 
سرانجام نقطه فعلی با داشتن ویژگی های مانند قرار گرفتن در محدوده 
شهری، دسترسی مناسب برای مردم و عاری بودن از محدویت های و 

ممنوعیت های کشوری در ساخت بیمارستان، قطعی شد.

Á انتخاب زمین، مرهون حمایت های استانی
دکتر مهرام ضمن قدردانی از حمایت های مس��ووالن استان به ویژه 
استانداری و اداره کل راه و شهرسازی استان؛ گفت: موافقت نامه امروز 
برای واگذاری 10 هکتار زمین مناسب به دانشگاه علوم پزشکی قزوین، 
با امضای دکتر منوچهر حبیبی، معاون عمرانی اس��تانداری، مهندس 
حامد مانی فر، مدیرکل راه و شهرسازی استان و مهندس سعید میربها، 

رییس هیئت مدیره تعاونی مسکن میثاق رزم آوران، عملیاتی شد. 
مهرام ضمن قدردانی ویژه از ُحس��ن نظر مهندس میربها برای ارتقای 
وضعیت خدمات درمانی ش��هر قزوین، ادامه داد: زمین معوض نیز از 

طریق اداره کل راه و شهرسازی استان؛ تأمین خواهد شد.
Á  4 هزار میلیارد ریال بودجه تخصیص داده ش�ده برای ساخت

و تجهیز بیمارستان
رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، هزینه ساخت بیمارستان و تجهیز 
آن را هرکدام به مبلغ حدود 2 هزار میلیارد ریال  برآورد کرد و گفت: 
با توجه به بررسی های  صورت گرفته در مجموع حدود 4 هزار میلیارد 

ریال اعتبار برای ساخت و تجهیز این بیمارستان الزم است.
دکتر مهرام با بیان این که بخشی از هزینه ساخت از طریق تسهیالت 
خارجی کم بهره تأمین خواهد شد و بخش دیگری هم از منابع داخلی 
است، عنوان کرد: با مسووالن وزارت بهداشت هم رایزنی خواهد شد تا 

در این پروژه مشارکت الزم را داشته باشد.
متولی سالمت استان قزوین تصریح کرد: برای ساخت این بیمارستان 
700 تختخوابی، با داشتن فضاهای جانبی، حدود 10 هکتار زمین  نیاز 
است که خوشبختانه همین مقدار زمین در قالب توافق نامه به دانشگاه 

واگذار شده است. 
یادآور می شود، رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین از  مجموعه داخلی 
این دانشگاه و تالش های دکتر مهدی یوسفی، معاون توسعه مدیریت 
و منابع و مهندس زینالی، مشاور عمرانی این معاونت؛ مهندس وحید 
خورش��یدی، مدیر دفتر فنی و طرح های عمرانی دانشگاه؛ مهندس 
فرشید غیاثوند، سرپرست مدیریت اداره خدمات پشتیبانی دانشگاه در 
انتخاب زمین برای بیمارس��تان 700 تختخوابی قزوین و تالش برای 

تعیین تکلیف زمین بیمارستان نقش داشتند قدردانی کرد.

تکلیف زمین بیمارستان بزرگ
 700 تختخوابی قزوین، مشخص شد

حوزه ریاست
 مغز رفتارساز 
دانشگاه

95 درصد آزمایشات در 
آزمایشگاه های دانشگاه علوم 

پزشکی قزوین قابل انجام است
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اجرای برنامه ملی 
خودمراقبتی در مدارس استان قزوین

خبر، جواد منهجی.  
در نشست دکتر سّید سعید اسکویی، معاون بهداشت دانشگاه علوم 
پزشکی قزوین و عین اله صادقی، معاون تربیت بدنی و سالمت اداره 
کل آموزش و پرورش استان قزوین، اجرای برنامه ملی خودمراقبتی 

در مدارس این استان با همکاری هر دو سازمان تصویب شد.
تجهیز اتاق بهداش��ت مدارس مروج س��المت، برگ��زاری همایش 
سفیران س��المت دانش آموز، تدوین و اجرای دوره ضمن خدمت 
معلمان و ثبت آمار وارنیش فلوراید دانش آموزان از جمله موضوعاتی 
دیگری است که در این نشست به تصویب رسید تا با مشارکت هر 

دو سازمان، انجام شود. 
علیرضا طاهرخانی، رییس اداره سالمت اداره کل آموزش و پرورش 
استان؛ مهندس هاشم علیجانی، مدیر مرکز مدیریت شبکه دانشگاه 
علوم پزشکی قزوین و کارشناسانی از هردو سازمان حضور داشتند.

28 فروردین امسال، آغاز ایمن سازی 
تکمیلی خانه به خانه فلج اطفال در استان

خبر، جواد منهجی.  
برنامه کش��وری ایمن س��ازی تکمیلی خانه به خانه فلج اطفال، 
امس��ال نیز در اس��تان قزوین در فروردین ماه آغاز می ش��ود که 
مرحله اول آن، روزهای 28 تا 31 فروردین ماه سال جاری است.

دکتر سّید سعید اسکویی، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی 
قزوین در این رابطه گفت: با توجه به این که  ایمن سازی تکمیلی 
گروه های هدف به عنوان یکی از راهکارهای ریش��ه کنی بیماری 
فلج اطفال محس��وب می شود، بر این مبنا دو نوبت عملیات می 

شود.
متولی حوزه بهداشت اس��تان قزوین عنوان کرد: گروه هدف این 
برنامه، متولدان 28 فروردین 90 تا 4 خرداد        95)کودکان زیر 
پنج سال( ساکن در مناطق تحت پوشش تیم هاي سیاري هستند.

دکتر اس��کویی، کلیه مهاج��ران خارجي کش��ورهای های تبعه 
افغانستان، پاکس��تان و نیجریه، کلیه خانوارهاي ایرانی ساکن در 
کلني ها و محل تجمع عمده مهاجران خارجي و کلیه کودکان زیر 
پنج س��الی که احتماالً با مادران خود در زندان ها اقامت دارند، را 

شامل این طرح دانست. 

 پیوند استخوان پای یک بیمار
 در مرکز ترومای استان قزوین

خبر، سّید حسن موسوی. 
پزش��کان مرکز ترومای اس��تان قزوین، در عمل جراحی ش��ش 
س��اعته، استخوان پای راس��ت یک مرد 50 ساله را که  از سه جا 
دچار شکس��تگی بود و یک قس��مت آن به اندازه 10 سانتی متر، 

خرد شده بود درمان کردند.
حمی��د پورقربان، مس��وول بخ��ش دو ارتوپدی م��ردان در مرکز 
آموزش��ی - درمانی ش��هید رجایی قزوین در این خصوص گفت: 
ام��کان موفقیت چنین عملی زیر 10 درصد ب��ود، ولی با مهارت 
پزش��ک، پس از چهار عمل جراحی، بیمار توانست بعد از یک ماه 

بستری شدن،  با پای خود به منزل برود.
پورقرب��ان تصری��ح کرد: بیمار ب��ر اثر تصادف، دچار شکس��تگی 
اس��تخوان پا از س��ه نقطه)انتر ترو کانتر، باال و زیر زانو( شده بود 
که جراح مرکز اس��تخوان ها را ب��ه هم پیوند زد و بعد از اقدامات 
پزشکی و مراقبت های پرستاری در این بخش، بیمار مرخص شد.
محمدعلی علیوردیلو، منشی بخش دو ارتوپدی نیز گفت: در طول 
یک سال گذشته، عمل های جراحی موفقیت آمیز زیادی داشتیم 
که باعث ش��د بیماران بعد از بهبودی کام��ل، با زدن بنر یا چاپ 

اطالعیه در روزنامه های محلی از پزشکان، قدردانی کردند.

ضربان

نخس��تین جلسه کارگروه تخصصی س��المت و امنیت غذایی در سال 
1395 روز دوش��نبه س��ی فروردین با حضور اعضا در سالن جلسات 

معاون سیاسی و امنیتی استانداری برگزار شد.
دکتر منوچهر مهرام،رییس دانش��گاه و دبیر ای��ن کارگروه در ابتدای 
جلس��ه با قدردانی از حضور اعضا،گزارشی از وضعیت اجرای مصوبات 

جلسات برگزار شده در سال 1394 ارائه کرد.
بر اس��اس این گ��زارش، از مجم��وع 32 بند مصوبه در پنج جلس��ه 
برگزارشده در سال گذشته، تعداد 18 بند مصوبه اجرا شده و 7 بند در 

حال اجرا و 7 بند نیز اجرا نشده است.
تعداد دس��تور کار پنج جلسه برگزار شده در سال گذشته نیز 15 بند 

است.
از جمله بندهای اجرا نش��ده مصوبات جلسات سال 1394، بند شش 
جلس��ه برگزارش��ده در 14 مرداد سال 94 اس��ت در این بند مصوب 
شده است »با توجه به اهمیت حضورشخص مدیران کل دستگاه های 

عضوکارگروه سالمت و امنیت غذایی وضعیت حضور ایشان در جلسات 
س��ال 1393 کارگروه توسط معاون سیاسی امنیتی استانداری به این 

دستگاه ها اعالم شود.«
ع��دم اجرای این بند، بخش دیگر گ��زارش درصد حضور مدیران کل 
عضو این کارگروه را که به ریاست معاون سیاسی و امنیتی استانداری 

برگزار می شود؛در پی داشت.
میانگین حضور شخص مدیر کل در 19 جلسه کارگروه از سال 1391 
ت��ا پایان س��ال1394 رقم 22 درصد را نش��ان می دهد و نس��بت به 
رقم 24 عدم حضور ، دو واحد کمتر اس��ت.در این بررس��ی 54 درصد 

جانشینان مدیران کل در جلسه حضور داشته اند. 
این جلس��ه با تصویب تدوین و اجرای س��ند غیر واگیر در اس��تان و 
همچنین اجرای پایلوت کش��وری برنامه تکامل ابتدای دوران کودکی 
در تاکس��تان توسط حوزه معاونت بهداش��تی دانشگاه و دستگاه های 

اجرایی استان به پایان رسید.

جذب 35 هیئت علمی
 در دانشگاه در سال 94

خبر، زهره داناصفهانی.
در سال گذش��ته با برگزاری 9 نشس��ت، 35 هیئت علمی به صورت 

استخدام، متعهد خدمت و متعهد بورس جذب شدند.
احمد پورشریفی، مدیر امور آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه با 
اعالم این خبر عنوان کرد: از این 35 نفر، 17 زن و 18 نفر مرد است. 
وی اف��زود: هفت هیئت علمی به صورت اس��تخدام، تعداد 24 هیئت 
علمی متعهد خدمت و چهار هیئت علمی متعهد بورس در رشته ها و 

مقاطع مختلف علوم پزشکی در مراکز آموزشی تابعه دانشگاه مشغول 
به آموزش و درمان شدند.

مهران جباری، کارشناس دبیرخانه هیئت اجرایی جذب هیئت علمی 
دانشگاه نیز یادآور شد: در نخستین نشست امسال این هیئت، پرونده 
یک متقاضی با مدرک دکترای آموزش بهداشت برای تمدید استخدام 
پیمانی یکس��اله به صورت هیئت علمی مربوط به  فراخوان ش��هریور 
1391 ، یک متقاضی در رشته بیهوشی برای تغییر تعهدات از درمانی 
ب��ه هیأت علمی و پنج متقاضی در رش��ته  ه��ای دکترای تخصصی 
ارتودنس��ی، پروتزهای دندانی، دندانپزش��کی کودکان، دندانپزش��کی 
ترمیمی و علوم تش��ریح ب��رای انجام تعهدات به صورت هیئت علمی،  

مورد بررسی و موافقت قرار گرفت.

درمان سه قلوهای 
سه ماهه در مرکز ترومای 

استان قزوین
خبر، سّیدحسن موسوی. 

تصادف دو دستگاه اتومبیل سواری، به مصدوم شدن یک زوج  جوان 
همراه با سه فرزند شیرخوار سه ماهه آن ها منجرشد.

فاطمه قلی پور، مسوول شیفت عصر بخش چهار زنان مرکز آموزشی 
– درمان��ی ش��هید رجایی قزوین با اعالم این خب��ر بیان  کرد: یکی از 
شیرخوران به علت دچار ضربه مغزی، در بخش مراقبت های پزشکی 
تح��ت درمان اس��ت اما به طور کلی با ت��الش کارکنان مرکز ترومای 

استان قزوین حال هر چهار نفر اعضای این خانواده خوب است.
وی با اش��اره به این که همه س��ه قلوها از ناحیه س��ر و صورت دچار 

آس��یب شدید و دچار شکستگی پا شده بودند، عنوان کرد: با اقدامات 
به موقع تیم پزشکی و پرستاری بخش اورژانس، بخش چهار و آی سی 
یو، به ویژه دکتر سیامک یعقوبی، متخصص بیهوشی، در این بخش، دو 

شیرخوار در وضعیت خوبی قرار دارند.

تدوین و اجرای سند غیر واگیر در استان 
به تصویب رسید
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در هفته سالمت

 سالمت خبرنگاران
 در بوته آزمایش گذاشته 

شد
خبر، فتانه مینائی.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی قزوین؛6  اردیبهشت 
95 خبرنگاران حوزه س��المت در نخس��تین مرحله از طرح پایش 
س��المت خبرنگاران ضمن تشکیل پرونده سالمت مورد غربالگری 
دیابت، فشارخون، نمایه توده بدنی)BMI(، دندانپزشکی، وضعیت 

تغذیه و روان قرار گرفتند.
دکتر ندا دادبخش پزشک مسوول مرکز بهداشتی- درمانی تقوی و 
مسوول برنامه دیابت این مرکز با بیان این که بیماری دیابت جدای 
از این که به صورت ژنتیکی به افراد به ارث می رسد، شیوه زندگی 
افراد هم در به وجود آمدن آن موثر اس��ت گفت: ثابت ش��ده است 
که فعالیت بدنی و تغذیه روی بیماری دیابت تأثیر داشته و هم در 

پیشگیری و هم در بهبود این بیماری نقش مهمی ایفا می نماید.
وی ادامه داد: فعالیت بدنی روزانه به مدت 30 دقیقه به صورت فعال 
و رعایت رژیم غذایی متناس��ب با بیم��اری دیابت می تواند در این 

بیماران نیاز به مقدار دارو را کاهش دهد.
این مسوول برنامه دیابت مرکز تقوی در انتهای سخنان خود گفت: 
بیماری دیابت از افراد دور نیست و کسانی که تحرک کافی روزانه 
نداش��ته و رژیم غذای��ی پرکالری و پرچرب و اس��تفاده بی رویه از 
مواد قندی داشته باشند ظرف 5 تا 10 سال آینده به دیابت مبتال 

خواهند شد.
دکت��ر دادبخش این مطالب را در جمع خبرنگاران حوزه س��المت 
که در نخس��تین مرحله از طرح پایش سالمت خبرنگاران به مرکز 
بهداشتی-درمانی تقوی مراجعه کرده بودند بیان کرد و پس از آن 

خبرنگاران مورد غربالگری قرار گرفتند.

در مرکز ترومای استان قزوین؛
عمل جراحی چهار ساعته برای بیرون 
آوردن استخوان 3 سانتی از شکم بیمار 

خبر، سّید حسن موسوی. 
زن 43 ساله ای که به علت بلعیدن استخوانی سه سانتی متری در 
معرض خطر مرگ قرار داشت بعد از مراجعه به مرکز ترومای استان 
قزوین، با تالش کادر پزشکی در عمل جراحی چهار ساعته، درمان 

و پس از مراقبت های بیمارستانی، سالم روانه منزل شد.
زهرا خانبان، مس��وول بخش چهار مرکز آموزشی - درمانی شهید 
رجایی با اعالم این خبر، گفت: این بیمار به دلیل بلعیدن استخوان، 
از ناحیه روده دچار پارگی شده بود که باعث ایجاد مشکل تنفسی و 

درد از ناحیه شکم شده بود.
وی عنوان کرد: عمل جراحی را دکتر خواجه شاهزانیان، متخصص 
جراحی انجام داد و بعد از یک هفته مراقبت پرستاری در این بخش، 

بیمار مرخص شد.

ضربان

باهدف بررسی برنامه های هفته سالمت؛
اولین نشست هم اندیشی
برنامه های هفته سالمت

در استان قزوین برگزار شد
خبر، جواد منهجی. 

 اولین نشست  هماهنگی برنامه های  هفته سالمت  امسال، فروردین 
ماه س��ال جاری با حضور محمدحسن ارداقیان ، مدیر روابط عمومی 
دانشگاه، مهندس هاشم علیجانی، مدیر مرکز مدیریت شبکه  استان، 

مسووالن و کارشناسان مرکز بهداشت استان برگزار شد. 
در این نشس��ت ش��عار هفته س��المت، »غلبه بر دیابت« اعالم شد و  
حضور رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین یا معاون بهداشت دانشگاه 
به عنوان سخنران پیش از خطبه های نماز جمعه در قزوین با موضوع 
»پیشگیری و کنترل بیماری دیابت«، برگزاری نشست خبری متولیان 

س��المت اس��تان، اجرای برنامه ه��ای تلویزیونی، برگ��زاری همایش 
س��المت، درج مطالب علمی در ویژه نامه  هفته س��المت در نش��ریه 
پژواک دانش��گاه، تهیه و پخش تیزرها در صدا و سیمای استان  و در 
شبکه های  اجتماعی، از جمله برنامه های مورد بررسی هفته سالمت 

بوده که در دستور کار دانشگاه قرار گرفت.

طی بازرسی های صورت گرفته
 توسط کارشناسان بهداشت و تعزیرات؛

 

هفت تخّلف بهداشتی
در عوارضی شماره دو قزوین 

ثبت شد
خبر، سّید حسن موسوی. 

طی بازرسی های صورت گرفته توسط کارشناسان بهداشت، تعزیرات 
و صنع��ت و مع��دن و تجارت در فروردین ماه س��ال جاری واحدهای 
عرضه کننده مواد غذایی در ایس��تگاه عوارضی شماره دو قزوین رصد 
ش��د که منجر به ثبت هفت تخلّف بهداش��تی و تشکیل پرونده برای 

آن ها شد.
محمدتقی سلیمانی، کارشناس مسوول بهداشت محیط مرکز بهداشت 
ش��هید بلندیان شهرس��تان قزوین؛ در این خصوص گفت: در بازرسی 
های انجام ش��ده، عدم رعایت دمای یخچال، عدم استفاده از روپوش، 
اس��تفاده از لیوان نامناس��ب برای مایعات گرم و داغ، قرار دادن مواد 
غذایی در معرض آفتاب، عرضه نان ُس��ّنتی فاقد مشخصات و  عرضه 
بس��تنی ُس��ّنتی، از تخلفات صورت گرفته بود ک��ه همه  اقالمی غیر 

بهداشتی، معدوم شد
Á بیش از 5 هزار بازدید بهداشتی در نوروز امسال

ب��ه گفته این کارش��ناس بهداش��تی، در پن��ج ه��زار و 491 بازدید 
کارشناس��ان س��تادی و مراکز تابعه بهداش��ت محیط مرکز بهداشت 
قزوین در نوروز امس��ال از مراکز تهی��ه، عرضه و فروش مواد غذایی و 

اماک��ن بین راهی، تعداد 24 مورد معرفی ب��ه دادگاه و تعداد 9 مورد 
منجر به تعطیلی مکان شد. 

مهندس سلیمانی عنوان کرد: از تعداد 220  نمونه برداری مواد غذایی، 
تع��داد 127 مورد مطلوب، تع��داد 63 مورد نامطلوب و 30 مورد فاقد 

نتیجه شد و برای یک هزار و 496 تن نیز کارت سالمت صادر شد.
کارشناس مسوول بهداش��ت محیط شهرستان قزوین تصریح کرد: از 
مجموع 363 نمونه ب��رداری میکروبی آب، تعداد 351 مورد مطلوب، 

تعداد جهار مورد نامطلوب و 8 مورد فاقد نتیجه بود. 
وی اضاف��ه کرد: از تع��داد یک هزار و 918 مورد ُکلر س��نجی از آب 
آشامیدنی، یک هزار و 838 مورد مطلوب و 80 مورد نامطلوب گزارش 

شد.
Á کشف یک هزار و 350  کیلوگرم مواد غذایی فاسد

این مس��وول با اش��اره به این ک��ه در این بازدیدها، تع��داد 505 تیم 
بازرس��ی حضور داشتند خاطر نش��ان کرد: یک هزار و 350 کیلوگرم 

مواد غذایی فاسد نیز در این بازرسی ها کشف و معدوم شد. 

در مرکز ترومای استان 
مراقبت های پزشکی، مانع از 
قطع دست مرد 25 ساله شد

گفت و گو، سّید حسن موسوی.
ورزشکار 25 ساله ای که به دلیل استفاده از مکمل ها و تزریق آمپول 
عضالتی در معرض خطر  قطع ش��دن دس��ت خود قرار گرفته بود با 

تالش های مرکز ترومای استان نجات یافت.
بهاره مهدوی، پرس��تار بخش پنج مردان در مرکز آموزشی - درمانی 
شهید رجایی قزوین، در این خصوص گفت: این بیمار با تزریق آمپول 
عضالنی، دچار آبس��ه دس��ت و ترشحات شدید ش��ده بود که اعمال 
جراحی انجام ش��ده توسط پزش��کان مرکز و مراقبت های پرستاران 

بخش دو و پنج مردان، نجات یافت.
این مس��وول با اش��اره به این موضوع که بیمار، نزدیک به س��ه هفته 
در مرکز ترومای اس��تان قزوین بس��تری بود و بازوی دست راستش، 
دچار التهاب شدید و ترشحات عفونی شده بودعنوان کرد: این عفونت 

می توانس��ت عالوه بر قطع دس��ت، باعث مرگ بیمار ش��ود که بنا به 
اظهار پزش��کان، مصرف این داروها می تواند تأثیرات منفی مختلفی 
بر سیس��تم غدد بدن بر جای گذارد و به ش��دت بر غدد جنس��ی نیز 

تأثیر منفی دارد.
همچنین گفتنی است؛ برخی از این داروها می تواند کاهش عملکرد و 
اندازه غدد جنسی، عقیم شدن و حتی مرگ را به دنبال داشته باشد و 
هورمون های رایج در بدنسازی، آثار منفی بر کبد و کلیه ها نیز دارد.



4
  سال 16   شماره 123    پنج شنبه 9 اردیبهشت  95  

ضربان

گفت وگو، الهام حاجی رفیعی و حمید ازمیری. 
30 فروردین ماه هر س��ال، »روز علوم آزمایش��گاهی« نامگذاری شده 
اس��ت. به مناس��بت این روز، گفت و گویی با س��ه تن از متولیان این 
حوزه در حیطه های درمانی و آموزش��ی دانشگاه علوم پزشکی قزوین 
انجام شده است. میرشمس الدین حسینی، رییس اداره امور آزمایشگاه 
های حوزه معاونت درمان این دانش��گاه، با عنوان کردن این نکته که بر 
اساس اطالعات و آمار جمع آوری شده، ماهانه بیش از 180 هزار تست 
آزمایش��گاهی در مراکز آموزش��ی - درمانی تابعه درخواست می شود، 
گفت: بیش از 95 درصد آزمایشات درخواست شده در این مراکز، بدون 
ارجاع به بخش خصوصی و در شبکه درون دانشگاهی به انجام می رسد. 
حس��ینی با بیان این که به استناد دستورالعمل های طرح تحول نظام 
س��المت، از روز 15 اردیبهشت 93 تمامی خدمات تشخیصی درمانی 
)از جمله آزمایشگاهی( بیماران بستری در داخل بیمارستان انجام می 
ش��ود که از طریق برگزاری نشس��ت هایی با حضور کارشناس��ان اداره 
امور آزمایش��گاه ها و سوپروایزرهای مراکز آموزشی - درمانی استان، در 
کنار ارتقای توانمندی آزمایشگاه های دانشگاهی، انجام شد؛ اظهار کرد: 
استقرار این طرح منجر به تحول چشمگیری در حوزه تشخیصی نظام 
س��المت استان ش��د، به نحوی که بیش از 60 قلم تست تخصصی در 

آزمایشگاه های دانشگاهی راه اندازی شد.
Á 290 افزایش 220 قلم تست آزمایشگاهی به

این مقام مسوول ضمن اشاره به این که مهمترین نقش این اداره کنترل 
و نظارت بر چگونگی عملکرد آزمایشگاه های تشخیص پزشکی استان 
است، در تشریح نقش آزمایشگاه ها در طرح تحول نظام سالمت، گفت: 
تا 290 قلم تست در آزمایشگاه های دانشگاه قابل انجام است. وی افزود 
این عدد تا قبل از اجرای طرح تحول نظام س��المت به 220 قلم تست 

هم نمی رسید.
وی ادامه داد: در سال های أخیر که تعداد و تنوع آزمایشات تخصصی رو 
به افزایش است و مراکز دانشگاهی، پا به پای درخواست های تخصصی 
روز جلو می روند، بیماران بستری نیز بدون صرف هزینه و وقت اضافی از 

خدمات تخصصی آزمایشگاهی بهره می برند. 
بنا ب��ه اظهار رییس اداره امور آزمایش��گاه های ح��وزه معاونت درمان 
دانشگاه علوم پزشکی قزوین، برای تهیه ساز و کارهای الزم برای رسیدن 
به اهداف مورد نظر و تأمین زیر س��اخت های مالی و پش��تیبانی، پس 
از برنامه-ری��زی و پیگیری خرید تجهیزات و ملزومات آزمایش��گاهی و  
همچنین جمع بندی آمار و اطالعات واصله از هریک از مراکز، راهکاری 
تحت عنوان »نقشه ارجاع شبکه درون دانشگاهی خدمات آزمایشگاهی« 

تدوین و برای اجرا به تمامی مراکز دانشگاهی ابالغ شد.
حسینی تصریح کرد: با خرید، نصب و راه اندازی دستگاه های تخصصی 
و فوق تخصصی در آزمایشگاههای مراکز آموزشی – درمانی بوعلی سینا، 
والی��ت و کوثر، مراکز بوعلی و والیت ب��ه عنوان تخصصی ترین مراکز 
آزمایشگاهی دولتی استان و معین سایر مراکز دانشگاهی تبدیل شدند.

Á  فعالیت 87 آزمایشگاه تشخیص پزشکی در استان
حسینی با اشاره به این که در حال حاضر تعداد 87 آزمایشگاه تشخیص 
پزش��کی در اس��تان قزوین فعال  و در حال ارائه خدمات به شهروندان 
هس��تند؛ گفت: از این تع��داد 60 آزمایش��گاه در ح��وزه درمان و 27 

آزمایشگاه در حوزه بهداشت وجود دارد. 
این مقام مس��وول با بیان این که 33 آزمایش��گاه خصوصی، تعداد 17 
آزمایشگاه بیمارستانی و 10 آزمایش��گاه درمانگاهی در استان فعالیت 
دارند، عنوان کرد: در شهرستان های قزوین، تاکستان، بویین زهرا، البرز 

و آبیک، به ترتیب:  46 ، 14 ، 11 ، 10 و 6 آزمایشگاه، فعال هستند.
Á کمترین پرونده خطاهای پزشکی، مربوط به آزمایشگاه ها

رییس اداره امور آزمایش��گاه های حوزه معاونت درمان دانش��گاه علوم 
پزشکی قزوین در پاسخ این سوال که آیا نظارت ها در کاهش خطاهای 
آزمایش��گاهی تاثیر گذار بوده اس��ت؟ گفت: با وجود انجام  صدها هزار 
تست در سال، با رصد خطاها و ثبت آن ها، سازمان نظام پزشکی قزوین 

کمترین پرونده خطاهای پزشکی را مربوط به آزمایشگاه ها می داند؛ هر 
چند باید اذعان کرد که بروز خطا امری اجتناب ناپذیر است.   

حسینی تأکید کرد این موفقیت به خاطر استقرار نظام مدیریت تضمین 
کیفیت کلیه فرآیندهای آزمایشگاهی است که باعث شده است، پذیرش، 
نمونه گیری، انجام آزمایش، کنترل کیفیت آن و جوابدهی، بررس��ی و 

مستند شود. 
Á 783 دانش آموخته استانی در رشته علوم آزمایشگاهی

دکتر مهدی س��همانی، رییس دانشکده پیراپزشکی دانشگاه تعداد کل 
دانش آموختگان رشته علوم آزمایشگاهی از طریق این دانشکده را 783 

تن اعالم کرد.
به گفته این مقام مس��وول، 380 تن در  مقطع کاردانی )از سال 1386 
تا 1372(،  240 تن در مقطع کارشناس��ی پیوس��ته)از سال 1387 تا 
1394 (و 163 تن در مقطع کارشناس��ی ناپیوس��ته) از سال 1387 تا 

1393( است.
 وی افزود: تعداد دانشجویان در حال تحصیل فعلی 146 تن در مقطع 

کارشناسی است.
Á  آزمایشگاه تشخیص پزشکی، رکنی مهم در کار تشخیص پزشکی

دکتر مهدی زاهدپناه، عضو هیئت علمی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه 
نیز آزمایشگاه تشخیص پزشکی را رکنی مهم در کار تشخیص پزشکی 
دانست و گفت: هر روزه بر توسعه و پیچیدگی بیشتر آزمایشات، ابزارها و 
تجهیزات به منظور تشخیص صحیح و دقیق بیماری ها افزوده می شود. 
این اس��تاد دانش��گاه، مهمترین بخش های آزمایشگاه تشخیص طبی 
را ش��امل بیوشیمی، خونشناس��ی، بانک خون، میکروب شناسی، انگل 

شناسی و ادرار، هورمون شناسی، پاتولوژی و سرولوژی معرفی کرد.
به گفته دکتر زاهدپناه، کارکنان آزمایش��گاه، دانش آموختگان دکترای 
تخصصِی پاتولوژی، دکترای حرفه ای و کارشناسان آزمایشگاهی و نیز 
دکترای تخصصی )ph.D( در گرایش��ات متنوعی از رش��ته های علوم 

آزمایشگاهی هستند. 
وی اضاف��ه کرد: پژوهش��گران فع��ال در گرایش ه��ای مختلف علوم 
آزمایش��گاهی سهم به سزایی در عرصه کش��فیات پزشکی و فن آوری 
های نوین بیولوژیک و مولکولی دارند که گویای اهمیت این رشته است.

گفتنی اس��ت، تا رشته علوم آزمایشگاهی تا قبل از انقالب فرهنگی در 
ایران در قالب دوره های چهار ساله کارشناسی پیوسته دایر بود که بعد 
از آن به شکل کاردانی و دکترای حرفه ای تغییر یافت و از سال 1372 تا 
سال 1386 مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته این رشته در دانشگاه 
ها ارائه می شود. همچنین از سال 1387 به بعد نیز این رشته در مقطع 

کارشناسی دانشجو می پذیرد.
از س��ال 82  نیز به منظور گرامیداش��ت علوم آزمایش��گاهیان، روز 30 
فروردین به عنوان روز علوم آزمایشگاهی تعیین شده است. انتخاب این 
روز به برگزاری اولین آیین بزرگداشت سّید اسماعیل جرجانی، حکیم 
فرزانه و دانش��مند برجسته ایرانی و بنیانگذار علم آزمایشگاه )در قرون 
پنجم و شش��م هجری قمری( مربوط می شود که هر سال انجمن ها و 

تشکل های علوم آزمایشگاهی، این روز را گرامی می دارند. 

بعد از اجرای طرح تحول نظام سالمت؛

95 درصد آزمایشات در آزمایشگاه های دانشگاه علوم پزشکی 
قزوین قابل انجام است

راه اندازی مرکز تحقیقات مقاومت دارویی 
در دانشگاه علوم پزشکی قزوین

خبر، طاهره برخورداری.  
در نشست صبحگاهی اساتید گروه عفونی مرکز آموزشی - درمانی 
بوعلی سینا قزوین، دکترتقی ناصرپور فریور، معاون پژوهشی دانشگاه 
علوم پزشکی قزوین از راه اندازی مرکز تحقیقات مقاومت دارویی در 

آینده ای نزدیک در این دانشگاه خبر داد.
 وی اضافه کرد: دکتر یزدان می�����رزانژاد، متخصص عفونی و مسؤول 
آموزش دانشجویان پزشکی دانشگاه بریتیش کلمبیا کشور کانادا، عضو 

هیأت اجرائی این مرکز خواهد بود.
Á معاینه دقیق بیمار، اصل مهم در تشخیص

این نشس��ت روز 28 فروردین 1395 با حضور دکتر می�����رزانژاد، 
دکت��ر امیر پیمانی، مدیر امور پژوهش��ی دانش��گاه علوم پزش��کی 
قزوین و دس��تیاران و دانشجویان پزشکی بخش عفونی برگزار شد 
و دکترمیرزان��ژاد، معاینه دقیق بیمار را از اصول مهم در تش��خیص، 
برش��مرد و یادآور ش������د انجام معاینات دقیق، کمک مؤثری در 
درم�����ان بیمار خواهد داش��ت. وی در ادامه گزارش��ی از وضعیت 
آموزش و آزمون دانشجویان  پزشکی عم���ومی و دستیاران عفونی و 

همچنین نحوه انجام مش���اوره های عفونی ارائه کرد.
Á  تبادل اطالعات اس�اتید دانش���گاه علوم پزشکی قزوین با

دیگر مراکز دانشگاهی
دکترتقی ناصرپور فریور، معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین 
نیز تبادل اطالعات اساتید این دانش��گاه با دیگر مراکز دانشگاهی را 

عامل مهمی در ارتقای سطح علمی دانشجویان برشمرد.
این مقام مسؤول ایجاد ارتباطات برای انجام پژوهش های مشترک، 
ایج��اد ارتب��اط الکترونیکی برای تب��ادل نظر درب��اره بیماری های 

مخت�����لف را عامل تأثیر گذار برای تبادل تجربیات عنوان کرد.
دکتر رضا قاس��می برقی، مدیرگروه عفونی مرکز آموزشی - درمانی 
بوعلی سینا هم برگزاری چنین نش��ست هایی را بس�������یار خوب 
ارزیابی کرد و تبادل اطالعات و تجربیات با س��ایر مراکز دانشگاهی، 

عاملی مؤثر در درمان بیماران عنوان کرد.
شایان ذکر اس��ت، بخش عف���ونی مرکز آموزشی - درمانی بوعلی 
س��ینا با 30 تخت)28تخت عادی و دو تخ��ت ایزوله(به عنوان تنها 

بخش در سطح استان در زمینه بیماری های عفونی فعالیت دارد.

دکتر مهرام، رییس دانشگاه به منظور دستیابی به اهداف هفته سالمت،   
کاهش بار ناشی از بیماری های غیرواگیر و پیشگیری از مضرات استفاده از 
ظروف یکبار مصرف پالستیکی، اقدام و عمل را در این زمینه ها خواستار شد.

دکت��ر نویدمحمدی به عنوان عضو هیئت ممتحنه آزمون دانش��نامه   
تخصصی رشته پزشکی اجتماعی انتصاب شد.

دکتر سیامک یعقوبی به عنوان معاون آموزشی مرکز آموزشی – درمانی   
شهید رجایی منصوب شد.

مهندس فرشید غیاثوند، سرپرست اداره خدمات پشتیبانی دانشگاه در   
دیدار با مس��ووالن نقلیه، انبار ، برق و تلفن دانشگاه، گفت: امسال نظارت 

دقیق تری بر فعالیت های این حوزه انجام خواهد شد.
از بُرد تخصصی گروه علوم بهداش��تی در تغذیه در دانشکده بهداشت   

دانشگاه با حضور معاون آموزشی دانشگاه، دکتر محمد صفریان از دانشگاه 
مشهد،  دکتر حسن مظفری خسروی از دانشگاه یزد بازدید شد.

آزمون ارزیابی صالحیت بالینی دستیاران تخصصی سال سوم و چهارم   
رش��ته جراحی عمومی، در مرکز مهارت های بالینی دانشکده پزشکی به 
منظور ارزیابی مهارت عملی دس��تیاران در »آناس��توموز روده« و »ترومای 

کبدی« بر روی مدل های حیوانی برگزارشد. 
اولین نشس��ت مشترک دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مهندسی   

بهداش��ت حرفه ای، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی و علوم بهداشتی 
در تغذیه برگزار شد.

علی فخار س��لیمانی رییس مرکز هدایت عملیات بحران دانشگاه در   
نشست مشترک مدیران و کارشناسان حوزه معاونت درمان گفت: مسووالن 

از قبل باید بدانند در مواقع بحران، چه کاری و چگونه انجام دهند.
هشتمین قرار معنوی روز خدا، با سخنرانی حجت االسالم والمسلمین   

پناهیان با موضوع  »حقیقت دین در جهان امروز« در فروردین ماه س��ال 
جاری برگزار شد.

هجدهم فروردین ماه س��ال جاری  همزمان با »روز س��المتی«، اولین   
همایش پیاده روی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی قزوین با عنوان »کاروان 

نشاط و سالمت« با هدف ارتقای سطح سالمت کارکنان برگزار شد. 

سر خط سالمت

 در صورت داشتن اضافه وزن با رعایت 
رژیم غذایي و ورزش ، وزن خود را به حد 

مطلوب برسانید. 
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خبر الهام حاجی رفیعی. 
مراس��م بزرگداش��ت روز علوم آزمایش��گاهی که ب��ا والدت حضرت 
جواداالئمه امام محمد تقی )ع( دانشمند جوان خاندان عترت، مصادف 
گش��ته بود، روز 30 فروردین 1395 در دانشگاه علوم پزشکی قزوین 

برگزار شد.
در این مراس��م باشکوه و ش��ورانگیز که توس��ط اداره امور آزمایشگاه 
های دانش��گاه علوم پزشکی قزوین و همکاری دانشجویان رشته علوم 
آزمایش��گاهی س��اماندهی ش��ده بود، معاون درمان دانشگاه، رییس 
س��ازمان نظام پزشکی، مدیرکل س��ازمان انتقال خون، اعضای هیأت 
علمی دانشگاه و مدیران و مسؤوالن بیمارستان ها و حوزه های مختف 
دانش��گاه حضور داش��تند. ناگفته نماند که کارکنان آزمایش��گاه های 
اس��تان و تعداد کثیری از دانش��جویان علوم آزمایشگاهی نیز در این 

مراسم حضور داشتند.
این برنامه با تالوت قرآن کریم و س��رود جمهوری اسالمی ایران آغاز 
ش��د و در قدم اول، پیام تبریک دکتر منوچهر مهرام، رییس دانشگاه 
علوم پزش��کی قزوین به مناس��بت روز علوم آزمایشگاهی و تجلیل از 

جامعه آزمایشگاهیان برای حاضران قرائت شد.
Á دریافت روشن و دقیق از شرایط بدن، نتیجه آزمایشات

در پیام سراسر لطف رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین به اهمیت و 
نقش ارزنده خدمات آزمایش��گاهی در عرصه سالمت و ظهور فناوری 
های جدید در آزمایش��گاه های تشخیص پزشکی در امکان دریافتی 

روشن و دقیق از شرایط بدن اشاره شده بود.
ایش��ان در پای��ان پی��ام خ��ود از مقاط��ع مختف تحصیل��ی جامعه 

آزمایشگاهیان در حوزه های مختلف دانشگاه تجلیل کرده بود.

Á  تش�خیص و درم�ان قطع�ی بس�یاری از بیم�اری ه�ا ب�ا تأیید
آزمایشگاهی

دکتر مسعود رضایی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین اولین 
س��خنران این مراس��م بود که پس از خیرمق��دم و تبریک این روز به 
حاضرین و آزمایش��گاهیان، به نقش ویژه آزمایش��گاه در تشخیص و 
درمان به هنگام بیماری ها اش��اره داش��ت و تأکی��د کرد: بدون تأیید 
از گروه های پیراپزش��کی، بویژه آزمایشگاه، امکان تشخیص و درمان 

قطعی بسیاری از بیماری ها وجود ندارد.
ایشان گزارش مختصری از عملکرد اداره امور آزمایشگاه های معاونت 
درمان دانش��گاه ارائه داد و در ادامه از اهمیت تشخیص آزمایشگاهی 
آنفوالنزای فصلی که توس��ط آزمایش��گاه مرجع دانشگاه با روش های 

مولکولی انجام می شود، مثالی به میان آورد.

Á رشد 20 درصدی خدمات قابل ارائه آزمایشگاهی در دانشگاه
معاون درمان دانش��گاه علوم پزش��کی قزوین ضمن تجلیل از زحمات 
ارزنده تشخیصی کارکنان آزمایشگاه تصریح کرد که با تالش اداره امور 
آزمایشگاه ها و آزمایشگاه های مراکز آموزشی – درمانی و بیمارستان 
های استان، آمار خدمات قابل ارائه آزمایشگاهی استان 20 درصد ارتقا 
داشته اس��ت، به گونه ای که افزایش 220 قلم تست آزمایشگاهی به 
290 قلم تست قابل انجام در دانشگاه بعد از طرح تحول نظام سالمت، 

مشاهده می شود. 
ایش��ان با گفتن اینکه ب��ه بیانی دیگر بیش از 95 درصد آزمایش��ات 
درخواستی پزشکان در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی قزوین 
قابل انجام اس��ت؛ ضمن اش��اره به ممیزی های دقیق و گسترده اداره 
ام��ور آزمایش��گاه ها تصریح کرد: بیش از 80 درصد آزمایش��گاه های 

درمانی استان قزوین، بیش از 90 درصد استانداردهای ابالغی وزارت 
بهداش��ت را رعایت می کنند و رعایت این سطح از استانداردها با این 

گستردگی در بدنه سالمت استان، قابل تقدیر است.
Á در زمینه تولید فرآورده های آزمایشگاهی خود پیش قدم شویم

س��خنران بعدی این مراسم، دکتر محمدمهدی دانشی، دکترای علوم 
آزمایشگاهی، عضو هیأت علمی بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی قزوین 
و نماینده سازمان نظام پزشکی بود که پس از تبریک ویژه به حاضران، 
به نقش ویژه آزمایشگاه در امور درمانی بیماران و پژوهش های علمی 

و تحقیقات اشاراتی داشت.
وی عنوان کرد: تعامل پزش��ک و آزمایش��گاه اس��ت که تش��خیص و 
پیگی��ری درمان بس��یاری از امراض را مهیا می کند، پس الزم اس��ت 
که به گونه ای شایسته از این عزیزان تقدیر و حقوقشان را ارج نهیم.

Á زمان اقدام و عمل در حوزه آزمایشگاهی است
دکتر دانش��ی ضمن اش��اره به وجود پتانس��یل های علمی فراوان در 
گرایش های مختلف آزمایش��گاهی در اس��تان تأکید کرد که چرا در 

ساخت فرآورده های آزمایشگاهی خود پیش قدم نشویم؟ 
این پیشکسوت محبوب آزمایشگاهی با مخاطب قرار دادن داشجویان 
حاضر در سالن از آنان خواست که با ارزش گذاری بر اقتصاد مقاومتی 
و اقدام و عملی شایس��ته در مس��یر تولید علم گام بردارند و به تولید 

محصوالت آزمایشگاهی ساخت داخل بیندیشند.

Á  تقدیر از آزمایشگاهیان برگزیده
روز علوم آزمایشگاهی و برگزاری مراسم بزرگداشت این عزیزان فرصت 
مغتنمی بود تا از برگزیدگان ش��اغل در آزمایش��گاه های تش��خیص 
پزش��کی دانشگاه علوم پزش��کی قزوین قدردانی شایسته ای به عمل 
آید. پس بنابر این نام  15 تن از تالش��گران این عرصه قرائت شد و از 

دستان مسؤوالن حاضر در برنامه، لوح تقدیر و هدیه خود را گرفتند.
ناگفته نماند از دکتر محمدرضا ساروخانی، دکترای علوم آزمایشگاهی 
و عضو هیأت علمی دانشگاه به عنوان مسؤول فنی برگزیده دانشگاهی 
و دکتر محمد مهدی دانش��ی به عنوان بازنشس��ته و پیشکسوت این 

رشته منتخب نیز با تقدیم هدایای ویژه ای تجلیل شد.
نماهن��گ هایی از مصاحبه حضوری با دکت��ر محمد وجگانی و دکتر 
حمید غفاری، به عنوان اساتید به نام رشته علوم آزمایشگاهی)دارنده 
مدرک دکترای ایمنولوژی و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی 
تهران(، توسط دانش��جویان رشته علوم آزمایشگاهی تهیه شده بود و 

به نمایش در آمد. 
در پایان نیز حاضران شاهد اجرای تئاتری توسط تعدادی از دانشجویان 

رشته علوم آزمایشگاهی بودند.

ضربان

برگزاری آیین بزرگداشت 
روز علوم آزمایشگاهی در دانشگاه علوم پزشکی قزوین

  فشارهاي رواني را کم کرده و در شرایط استرس زا )پرتنش( آرامش خود را حفظ کنید.

 غذاهاي سالم مانند میوه ، سبزي ، نا ن  سبوس دار
 مثل سنگک، غالت کامل، لبنیات کم چرب و گوشت بدون چربي استفاده کنید.
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دکتر مهدی یوسفی، معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه در نشست 
مدیران حوزه ریاس��ت گفت: حوزه ریاست مغز رفتارساز دانشگاه است. 
برنامه ریزی، نظارت، تأمین منابع و اعالن کارهای انجام ش��ده در این 

حوزه صورت می گیرد.
معاون توسعه دانشگاه در این نشست ضمن اشاره به اینکه باور تغییر در 
مجموعه منابع انس��انی دانشگاه کم رنگ است گفت: حوزه ریاست می 
تواند با سیاست گذاری، نظارت و تبیین راهبردهای تشویقی و ترغیب 

این باور را در مجموعه ایجاد کند.
دکتر یوسفی در پایان سخنان خود در جمع مدیران حوزه ریاست گفت: 
آرزوی ما این است که منابع انسانی بالنده، خود باور و پویا داشته باشیم. 

و حوزه ریاست باید فعالیت خود را بر این مبنا تنظیم کند.
نشست مدیران حوزه ریاست ساعت 11/30 نخستین روز اردیبهشت ماه 
به منظور تحلیل و بررس��ی برنامه استراتژیک حوزه ریاست  و در سالن 
کنفرانس این حوزه برگزار ش��د. در این نشست میرزا عباسی – رییس 
دفتر ریاس��ت ضمن تشکر از عنایت مدیران این حوزه در تدوین برنامه 

اس��تراتژیک گفت: تدوین این برنامه تمرین است برای آموختن بیشتر. 
او همچنی��ن به ارائه گزارش ماهیانه از روند اجرایی ش��دن برنامه ها و 
آموزش همه کارکنان حوزه ریاست در خصوص تدوین و اجرای برنامه 

استراتژیک تأکید کرد.
میرزا عباس��ی همچنین از همه مدیران این حوزه خواس��ت با مدیریت 
پدافن��د عامل به عنوان یک��ی از واحد های حوزه ریاس��ت همکاری و 
همراهی نمایند. در این نشس��ت همچنین مهن��دس نجفی زاده دبیر 
کمیته تدوین برنامه اس��تراتژیک حوزه ریاست گزارشی از روند تدوین 
اهداف 5 ساله و برنامه های عملیاتی سال 95 ارائه داد. در ادامه مدیران 

حوزه ریاست به بیان دیدگاه خود پرداختند.
گفتنی اس��ت برای نخس��تین بار برنامه اس��تراتژیک واحدهای حوزه 
ریاست به طور منسجم با معرفی رابطین هر واحد و تشکیل 10 جلسه 
کاری تدوین شد. در این برنامه 30 هدف 5 ساله و یکساله و 40 هدف 
عملیاتی برای سال 95 تدوین شده است که در قالب 263 فعالیت برای 

سال 95 به اجرا در خواهد آمد.

بارکد کانال رسمی تلگرام 
دانشگاه علوم پزشکی قزوین 

ساخته شد
خبر، فتانه مینائی.

مدیر روابط عمومی دانش��گاه علوم پزشکی قزوین طی سخنانی 
اعالم کرد، با توجه به همه گیر ش��دن دنیای مجازی و به جهت 
اطالع رس��انی س��ریعتر به مردم و ارتقای آگاهی سالمت آنان، 
همکاران روابط عمومی بارکدی را س��اخته و انتش��ار دادند تا از 
این طریق عالقه مندان بتوانند به سهولت به اخبار حوزه سالمت 

این دانشگاه دسترسی داشته باشند.
محمد حسن ارداقیان ادامه داد، سید مهدی حسینی کارشناس 
سمعی بصری روابط عمومی دانشگاه ضمن پیشنهاد این طرح، 
بارکد مربوطه را س��اخته و برای لینک هم��کاران و عالقمندان 
به کانال رس��می تلگرام دانشگاه علوم پزشکی قزوین در اختیار 

روابط عمومی قرار داد.
الزم به ذکر اس��ت که عالقمندان برای استفاده از این بارکد می 
توانند از گوش��ی های اندروئید و نرم افزار بارکد اسکنر استفاده 
کرده و گوش��ی خ��ود را روی بارکد مربوط��ه بگیرند که پس از 
اس��کن بارکد، لینک کانال روی گوشی نمایش داده می شود و 
با ضربه زدن به لینک می توانند وارد کانال تلگرامی ش��ده و  از 

مطالب آن بهره برداری نمایند.

برای اولین بار در دانشگاه علوم پزشکی قزوین؛

از مدیران 
حامی روابط عمومی واحدها، 

قدردانی می شود
خبر، سید حسن موسوی. 

در ادام��ه دیدارهای مدیر و کارشناس��ان روابط عمومی دانش��گاه با 
مدیران واحدها، اعالم شد در آیین تجلیل از فعاالن عرصه هنر هشتم 
در دانشگاه، برای اولین بار از مدیران حامی روابط عمومی واحد خود 

در حوزه اطالع رسانی، به ویژه ارسال خبر، تجلیل می شود.
در این برنامه، محمد حس��ن ارداقیان، مدیر روابط عمومی دانشگاه 
با حضور در دانشکده های پیراپزشکی، بهداشت و پرستاری مامایی، 
ضمن بررسی وضعیت اطالع رس��انی دانشکده ها، گفت: این مراکز 

آموزش��ی وضعیت مناس��بی از نظر اطالع رس��انی اخبار فعالیت ها 
ندارند. ایشان تأکید کرد که روابط عمومی دانشگاه تالش می کند از 
طریق آموزش و برگزاری کارگاه های اطالع رسانی و تولید خبر برای 
رابطان واحدها این روند را بهبود بخشد که البته موفقیت در این کار 

نیازمند همکاری واحدها با روابط عمومی دانشگاه است.
ارسال عناصر و مواد خبر، گام اول اطالع رسانی

سخنگوی دانشگاه هدف از این بازدیدها را تبادل نظر درباره محتوای 
اطالعاتی  عنوان کرد و گفت: تنظیم تخصصی خبر در س��تاد انجام 

می شود.
این مس��وول  با بیان این که تنوع کار در روابط عمومی، باعث شده 
که نگاه ویژه ای به روابط عمومی حاکم شود و انجام وظایف نیازمند 
یاری و حمایت مدیران واحد ها است؛ بیان کرد: متأسفانه دانشکده 
ها در نمای بیرونی ویترین خبری نیس��تند و خدمات آن ها  که در 
واقع پرورش دانشجویان و منبع علمی است  دیده نمی شود که باید 

در این زمینه با رویکرد جدید روابط عمومی، شناخته شوند.
روابط عمومی واحدها نیازمند آموزش های تخصصی تر

در این دیدارها، دکتر مهدی سهمانی، رییس دانشکده پیراپزشکی، 
گفت: کارشناس��ان ما تخصص روابط عمومی ندارند و برای کس��ب 
اطالعات و تولید خبر، باید برای کارشناس روابط عمومی دوره های 
روابط عمومی گذاشته شود تا بتوانند اخبار درست و به موقع ارسال 

کنند.
شاخص های ارزیابی اعالم شود

دکتر علی صفری واریانی، رییس دانشکده بهداشت نیز ضمن تشکر 
از حضور مدیر و کارشناس��ان روابط عمومی در دانشکده اظهار کرد: 
اگر ای��ن دیدارها به صورت مداوم و هر چند ماه انجام ش��ود، باعث 
دلگرمی ما خواهد شد و نگاه ما به روابط عمومی به عنوان سخنگوی 
دانشگاه، نگاه ویژه ای است. وی خواستار اعالم شاخص های ارزیابی 

رابطان روابط عمومی واحدها شد تا بر مبنای آن تالش کنند.
شروع دیر، ولی خوب

دکتر زینت جورابچی، رییس دانشکده پرستاری مامایی گفت: تهیه 
خبر، نیازمند تقویت رابطان در خصوص نحوه تولید و اطالع رس��انی 

اطالعات است. 

دکتر یوسفی معاون توسعه و مدیریت منابع:

حوزه ریاست، مغز رفتارساز دانشگاه

 غذاهاي با فیبر زیاد مانند 
سبزي ها و میوه ها را استفاده کنید، چون فیبرها به دلیل تاثیر روي دستگاه گوارش، 

براي بهبود وضعیت قند و چربي مفید مي باشد.

ضربان
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گفت و گو، متین هادی زاده. 
روز 23 فروردی��ن هر س��ال، نم��اد قدردانی از 
خدمات ارزنده دندانپزش��کان است که با تالش 
مستمر، زمینه دسترسی عموم مردم به خدمات 
پیشگیری، تشخیص و درمان در حوزه سالمت 

دهان و دندان را فراهم می آورند. 
در این خصوص ب��ه گفت وگویی با دکتر پرویز 
پدیس��ار، رییس دانشکده دندانپزشکی، دانشیار 
عض��و هیئ��ت علم��ی و متخصص ارتدونس��ی 

پرداختیم.
دانش��کده دندانپزش��کی تاکنون چه برنامه هایی خاصی برای سالمت 

دهان و دندان روستاییان استان انجام داده است؟
اردوهای جهادی دانشکده از بهار 89 شروع به کار کرد و در همان سال 
و س��ال بعد، در حیطه آموزش بهداشت دهان و ذندان در 20 روستای 
شهرستان های قزوین و تاکستان انجام شد که در قالب آن، بیماران برای 

دریافت خدمات درمانی به دانشکده ارجاع داده می شدند.
آموزش بهداش��ت توسط دانشجویان دانش��کده نیز انجام شده است. از 
نوروز 91 اولین اردوی درمانی در سطح روستا با یک یونیت دندانپزشکی 
و تجهیزات امانی از طرف دانش��کده انجام ش��د و در نوروز س��ال بعد، 
دو دس��تگاه یونیت پرتابل و تجهیزات دندانپزش��کی از طرف دانشگاه 
خریداری ش��د. در نوروز س��ال 1393 با چهار یونیت پرتابل و تابستان 

همان سال با شش یونیت پرتابل، خدمات ارائه شد. 
مقایس��ه آماری در سال های 1393 و 1394 نشان می دهد که معاینه 
کودکان زیر ش��ش س��ال از یک هزار و 701 تن به دو هزار و 862 تن، 
کودکان بین شش تا 12 سال از 18 هزار و 841 تن به 28 هزار و 578 
ت��ن و مادران ب��اردار از از یک هزار 749 تن به چه��ار هزار و 697 تن 

افزایش یافته است.
در مجم��وع در اردوی جه��ادی ن��وروزی تاکن��ون 26 هفته خدمات 
دندانپزش��کی در حیطه ترمیم ب��ا آمالگام و کامپوزی��ت، ِجرم گیری، 
پالپوتومی اطفال)نوعی درمان تخصصی پوس��یدگی دندان(، کش��یدن 
دن��دان های غیرقابل نگه داری و ریش��ه های عفون��ی، فلورایدتراپی و 
فیشورسیلنت، توس��ط دانشجویان دندانپزش��کی، دانش آموختگان و 

اساتید دانشکده به صورت رایگان انجام شده است.
در مجموع بالغ بر 10 هزار کار درمانی انجام ش��ده است. عالوه بر این، 
انجام فیشورسیلنت و وارنیش فلوراید برای بچه های مدارس شش تا 12 
ساله انجام شده است که در کوکان زیر شش سال از 64 تن به 389 تن، 
در سنین شش تا 12 ساله از 13 هزار 718 تن به 42 هزار و 870 تن و 

در مادران باردار از صفر به 21 هزار و 902 تن افزایش دارد.
Á  س�ایر برنامه های اجرا شده دانشکده چیس�ت و با چه ظرفیت

هایی ارایه شده است؟
از دیگر خدمات دندانپزشکی، فعال کردن اتاق عمل دندانپزشکی اطفال 
و درمان بیهوشی در مرکز آموزشی – درمانی قدس برای معلوالن ذهنی 
و کودکان غیرهمکار است تا دیگر نیازی نباشد شهروندان استان برای 
دریافت اینگونه خدمات دندانپزشکی به منطقه َوردآورد در استان البرز 
تردد داشته باشند. همچنین با توجه به این که قزوین از مناطق حادثه 
خیز در سوانح و حوادث و تروما است  بخش جراحی فک و صورت آماده 

ارائه خدمات است. 

افزایش کّمی و کیفی خدمات دندانپزش��کی در 
بخش دولتی و ارتقای دسترسی مردم به خدمات 
از جمله مهمترین محورهای تعمیم طرح تحول 
نظام س��المت در حوزه دندانپزش��کی دانست و 
تحقق این موضوع، حاصل همکاری دانشکده و 
حوزه معاونت بهداشت دانشگاه استمامی تالش 
مجموعه بهداشت و درمان دانشگاه برای توسعه 
خدمات این حوزه، ب��ا کاهش هزینه ها در حد 
امکان، به کار بس��ته شده اس��ت و مراکز جامع 
سالمت هم به عنوان پتانسیلی در این زمینه، در خدمت مردم استان قرار 
دارد تا با تعرفه های دولتی از خدمات دندانپزشکی عمومی و تخصصی 
بهره مند شوند.  گفتنی است، هم اکنون تعداد 211 دانشجو در مقطع 
دکترای عمومی، تعداد 31 دانشجو در مقطع تخصصی دندانپزشکی و 
20 تکنسین س��المت دهان و دندان در حال تحصیل می باشند. پنج 
رشته تخصصی نیز در دانشکده دندانپزشکی دایر است و این رشته ها، 

شامل: ارتودنسی، جراحی لثه، اطفال، ترمیمی و اندودنتیکس است.
Á علت نامگذاری روز دندانپزشک چیست؟

مناس��بت های دندان پزش��کی در کش��ور های مختلف جهان، متفاوت 
است. در آمریکا روز ش��ش مارس »روز دندان پزشک« و ماه فوریه، ماه 
»بهداشت دهان و دندان کودکان« است. انجمن دندان پزشکی آمریکا و 
فدراسیون بین المللی دندان پزشکی، اف دی آی، نیز روز دوازدهم سپتامبر 
را به عنوان »روز جهانی بهداش��ت دهان و دندان« انتخاب کرده اند. روز 
نهم فوریه نیز به عنوان »روز جهانی دندان پزشک« نام گذاری شده است.
وجه تسمیه این نام گذاری به شکل قطعی، مشخص نیست. اما احتماال 
مرتبط با داس��تان زندگی دختر یکی از مقام های برجسته اسکندریه و 
معتقد به مسیحیت است که در زمان شورش های محلی علیه مسیحیان 
به شهادت رسید. روایت شده که او را شکنجه دادند و تمام دندان هایش 
را با خشونت بیرون کشیده  یا شکستند تا از اعتقادات خود دست بردارد؛ 
اما چون او از اعتقادات خود دس��ت نکش��ید، پ��س او را به درون آتش 
انداختند و س��وزاندند. این اتفاق در نهم فوریه س��ال 249 میالدی رخ 
داده اس��ت و به همین دلی��ل این روز را به ن��ام روزApolonia« « و 
همچنین »روز دندان درد« و »روز جهانی دندان پزش��ک« می شناسند. 
این روز جشنی برای دندان پزشکان و بهداشتکاران است که از دندان درد 

و بیماری های دهان و دندان جلوگیری می کنند.
در ایران، در سال های اول پس از انقالب، روز دندان پزشکی تغییر کرد. 
مجلس شورای اسالمی در 23 فروردین سال 1360 به منظور گسترش 
و پیشرفت خدمات درمانی و بهداشتی دهان و دندان در مناطق محروم 
کش��ور و روستا ها، قانونی با عنوان »طرح تربیت بهداشت کاران دهان و 
دندان« را تصویب کرد. در این قانون، مجلس، وزارت بهداشت و درمان 
را موظ��ف کرد که داوطلبانی را برای تربیت در این دوره، جذب کند و 
پ��س از دادن آموزش های الزم، با مدرک فوق دیپلم، آنان را در مناطق 
مح��روم به خدمت گمارد ت��ا از این طریق، ضمن ارائه خدمات اولیه، از 
ش��یوع بیماری های دهان و دندان جلوگیری کرده و اصل پیشگیری را 
مورد نظر قرار دهند. هیأت وزیران در تاریخ اول دی دو س��ال بعد، بنا 
به پیشنهاد جامعه اسالمی دندان پزش��کان ایران، روز 23 فروردین  ماه 
هر س��ال -که مصادف با تاریخ تصویب این طرح بود- را به عنوان روز 

دندان پزشک نامگذاری کرد .

در قالب اجرای طرح
 تحول سالمت استان قزوین انجام شد؛

بررسی سالمت دهان و 
دندان 50 هزار تن در حوزه 

بهداشت

خبر، جواد منهجی.
  به گفته دکتر اکبر یوس��فی، کارش��ناس مس��وول بهداشت دهان و 
دندان استان قزوین، در قالب اجرای طرح تحول نظام سالمت در حوزه 
بهداشت این استان، نزدیک به 50 هزار تن از خدمات معاینه دهان و 

دندان استفاده کردند.
دکتر یوسفی با اشاره به این که این آمار در دوره مشابه قبل از اجرای 
طرح، حدود 28 هزار تن بوده اس��ت؛ عنوان کرد: نزدیک به 10 هزار 
تن هم از خدمات کش��یدن دندان استفاده کرده اند که پس از اجرای 

طرح به بیش از 29 هزار تن رسیده است.
وی با بیان این که افزایش خدمات به دلیل افزایش واحدهای فعال از 

24 به 50 عدد، تعداد پایگاه مدارس از صفر به چهار، تعداد تیم سیار 
جهادی از دو به چهار و تعداد دندانپزش��کان از 18 به 37 تن اس��ت،  
عن��وان کرد: ترمیم دندان مراجعه کنندگان از یک هزار و 729 تن به 

پنج هزار و 238 تن رسیده است.
بنا به اظهار دکتر یوسفی میزان فلورایدتراپی برای 13 هزار و 782 تن بوده 
که به 92 هزار و 977 تن رسیده است. وی افزود که انجام فیشورسیالنت 

برای 730 تن هم به دو هزار و 537 تن افزایش داشته است.
کارشناس مسؤول بهداش��ت دهان و دندان استان قزوین، تأکید کرد 
که انجام ِجرم گیری و بروساژ و پالپوتومی)روشی تخصصی در درمان 
پوسیدگی دندان( از 175 مورد به یک هزار و 41 مورد افزایش دارد.

بررسی کارنامه 
دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

حساسیت به اصطالح بهاری
بیشتر ناشی از گرده 

چهار نوع درخت است
خبر، رمضان شهسواری.

 بهار فص��ل زیب��ا و دل انگیزی 
اس��ت ام��ا ب��رای برخ��ی ه��م 
دردسرس��از اس��ت، زیرا همراه با 
تش��دید عالئم بیماران مبتال به 
آلرژی، بویژه آلرژی های تنفسی، 
مانند: آس��م و یا حساسیت بینی 

می ش��ود. به گفته دکتر سّید محمد فتحی، فوق تخصص آسم 
و آل��رژی کودکان، آلرژی به اصطالح بهاره، بطور عمده به دلیل 
حساس��یت بدن به گرده درختان می باشد که در کشور ایران، 
حساس��یت به گرده درختان چنار، بید، اقاقیا و س��پیدار شایع 

می باشد.
پزش��ک مرکز آموزش��ی - درمانی قدس قزوین عنوان کرد: در 
س��ال های أخیر تغییرات آب و هوایی در کل دنیا ایجاد ش��ده 
اس��ت و به همین دلیل، فصل ش��کوفایی طبیعت از ماه اسفند 
آغاز می شود، پس بنابر این، اصطالح حساست بهاری ناصحیح 

به نظر می رسد.
این پزش��ک فوق تخصص آس��م و آلرژی کودکان، تصریح کرد 
عالئم حساسیت گفته شده بسیار گسترده می باشد و در افراد 
مختل��ف عالئم متفاوتی ایجاد می کند. وی افزود که این عالئم 
می تواند مربوط به دستگاه تنفسی و یا اعضای دیگر بدن باشد.

دکتر فتحی با بیان این که عالئم حساس��یت مذکور، عمدتاً به 
صورت خارش و سوزش بینی و چشم و گلو، عطسه های مکرر 
و پی در پی، گرفتگی بینی -که ش��ب ها تش��دید می شود- و 
سرفه های طول کشیده است؛ اظهار کرد: البته با شیوع کمتر، 
تنگی نفس و خس خس سینه نیز در برخی بیماران ایجاد می 
ش��ود. ایشان عالئم غیر تنفسی را به صورت احساس خستگی، 
خواب آلودگی ش��دید و مس��تمر، تب و خستگی پذیری سریع 

عنوان کرد.
این پزشک فوق تخصص آس��م و آلرژی کودکان، گفت، عالئم 
ذکر ش��ده، بویژه در میان دانش آموزان و دانش��جویان، سبب 
کاهش عملکرد تحصیلی و کاهش تمرکز و یادگیری می ش��ود 
که در فصل امتحانات، مش��کل آفرین خواهد بود. دکتر فتحی 
اضافه کرد خستگی و خواب آلودگی هم سبب کاهش بازدهی و 

عملکرد شاغالن مبتال به این نوع آلرژی خواهد شد. 

Á توصیه هایی برای کاهش عوارض
اگر س��ابقه بیماری در س��ال های قبل دارید، می توانید از اسفند   

ماه، داروهای مناسب با مشورت پزشک، برای پیشگیری استفاده کنید.
توصیه می شود در این فصل در روزهایی که همراه با باد و بارندگی   

است از خانه خارج نشوید.
در صورتی مجبور به حضور در طبیعت هس��تید از ماس��ک های   

فیلتردار استفاده کنید.
لباس های شسته شده در داخل خانه خشک شود.  

 مهم ترین فاکتور خطر دیابت ، چاقی و اضافه وزن است.

 مصرف قند و شکر، پولکي، نبات، مربا، عسل، نوشابه و خربزه و میوه هاي شیرین را تا حد امکان محدود کنید.

ضربان
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نقش تغذیه در
 تسهیل انجام زایمان طبیعی

در ش��ماره قبل، به نقش استرس در ایجاد خستگی و ضعف عضالنی 
در مادر باردار اش��اره کردیم و نیز گفتیم توجه به تغذیه مناسب مادر 
در طول بارداری؛ خصوصا در سه ماهه سوم و نیز حین زایمان، جایگاه 
ویژه ای در ایج��اد آمادگی روانی- فیزیولوژیک و جس��می مادر، برای 
ورود ب��ه مرحله زایمان طبیعی و کنترل درد دارد. س��پس در بخش 
»تغذیه قبل از زایمان«، انتخاب های غذایی مناس��ب از بین گروه های 
غذای��ی را جهت کاهش اس��ترس در دوران بارداری، به ش��ما معرفی 
کردیم. در این ش��ماره، به بعضی از نکات ویژه در این زمینه، خواهیم 

پرداخت.
نکات تکمیلی تغذیه کاهنده استرس در مادر باردار)قبل از زایمان(: 

1.تعداد واح��د مصرفی از هر یک از گروه هایی غذایی، صرفا توس��ط 
مش��اور تغذیه و در قالب تنظیم یک برنامه غذایی، آن هم به تناسب 
محدوده مناس��ب وزن گیری مادر در دوران بارداری تعیین می ش��ود، 
بنابراین با انتخاب میزان مناس��ب از منابع غذایی معرفی شده در هر 
گروه غذایی، می توانید س��هم عمده ای در کاهش تولید هورمون های 
مولد اس��ترس و نیز رفع خستگی، فشار روحی و گرفتگی عضالنی در 

دوران بارداری، داشته باشید.
2.کمب��ود ویتامین ه��ای گ��روه ب، درتولید اخت��الالت عصبی، مثل 
اضطراب ش��دیدو فش��ار عصبی نقش دارد. بنابراین اس��تفاده روزانه 
از مناب��ع غذایی طبیع��ی ب- کمپلکس؛ مانند مصرف 2-1 قاش��ق 
غذاخ��وری از جوانه گندم یا ماش داخل س��االد )کاهو، گوجه فرنگی، 
کلم بروکلی پخته(، 2-1 قاشق غذاخوری پودر یا عصاره مالت و 1-3 

عدد قرص مخمر آبجو را، به شما توصیه می کنیم.
3.توجه به داش��تن خوابی راحت نیز، به کاهش اضطراب و اس��ترس 
در طول روز، کمک ش��ایانی می کند. از این رو در وعده غذایی ش��ام، 
اس��تفاده بیش��تر از گروه غذایی نان و غالت، س��بزیجات و میوه ها و 

مصرف کمتر غذاهای گوشتی را توصیه می کنیم.
 

4.استفاده کمتر از منابع غذایی حاوی کافئین؛ مثل چای، قهوه، انواع 
کوالها و شکالت، باعث تحریک کمتر دستگاه عصبی شده و به داشتن 

خواب راحت، کمک می کند.
5.پرهیز از مصرف زیاد غذاهای پرچرب و حاوی قند و ش��کر زیاد، به 
ترتیب؛ س��بب کاهش تولید هورمون کورتی��زول و آدرنالین می گردد 

که هر دو از عوامل افزایش دهنده اس��ترس در بدن هستند، بنابراین 
مصرف کنترل شده مواد غذایی فوق، به کاهش سطح استرس در بدن 

کمک می کند.
6.انجام حرکات ورزش��ی منظم و سبک روزانه، مثل 30 دقیقه پیاده 
روی در فض��ای آزاد، می توان��د تاثیر زیادی در کاهش اس��ترس بدن 

داشته باشد.
7.ش��یر، واقعا یک میان وعده غذایی خوب، برای کاهش اس��ترس در 

بدن می باشد.
8.توجه به س��طوح پالسمایی مناس��ب ویتامین د، در دوران بارداری 
و مکمل یاری با این ویتامین، زیر نظر پزش��ک معالج در موارد کمبود 
سطح سرمی آن، می تواند تاثیر عمده ای در تسهیل روند انجام زایمان 
طبیعی داش��ته باشد، زیرا مقدار س��رمی مناسب این ویتامین، سبب 

عملکرد مناسب عضالنی در فرآیند زایمان می گردد.
                                                                     ادامه دارد...

روش های مناسب
برای پیشگیری از ابتال به 

یبوست در کودکان
گفت وگو، رمضان شهسواری.
 دکت��ر ریتا باقریان، پزش��ک 
گ��وارش  تخص��ص  ف��وق 
فعالیت  افزای��ش  ک��ودکان، 
فیزیک��ی ب��ه طور مناس��ب 
و پرهی��ز از ک��م تحرکی در 
کودکان را از نکات قابل توجه 

والدین برای پیشگیری از ابتال به یبوست در کودکان عنوان کرد.
وی ادام��ه داد: نوش��یدن مایعات به اندازه کافی )آب س��الم، بهترین 
نوش��یدنی اس��ت(، مصرف رژیم غذایی پُرفیب��ر در تمامی وعده های 
غذای��ی و نیز میان وعده ها )رژیم غذایی غنی از میوه، س��بزیجات و 
غالت کامل ب��ه عنوان رژیم غذایی متع��ادل( و پرهیز از مواد غذایی 
مسبب آلرژی غذایی و مواد افزودنی، از دیگر روش های مناسب برای 

جلوگیری از ابتال به یوبوست در کودکان است.
دکتر باقریان با اش��اره به این که داشتن مداخله های رفتاری صحیح 
در مورد کودک مبتال به یبوست عملکردی و نیز خانواده وی، اهمیت 
بسزایی در بهبود وضعیت دفعی بیمار دارد؛ گفت: از والدین درخواست 
می شود تا کودک را به نشستن حداقل پنج دقیقه در توالت بعد از هر 

نوبت وعده غذایی تشویق کنند.
وی اف��زود: آموزش والدین و مراقبی��ن کودک برای ایجاد محیط آرام 

و مطل��وب خانوادگی و پرهیز از رفتاره��ای پُرتنش در رفع اضطراب 
بیمار و افزایش اثرات مثبت داروهای مصرفی بس��یار موثر خواهد بود 
و درمان بیماری یبوست عملکردی، نیاز به پیگیری اصولی و مداومت 
در بکارگیری درمان های ارائه شده در کنار استمرار رفتارهای صحیح 

از سوی بیمار و خانواده دارد.

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 ب��ه غربالگری و 
تش��خیص راه های پیش��گیری س��رطان روده ب��زرگ، علل ایجاد 

سرطان مثانه عالئم و نشانه های آن ها می پردازیم.
Á :غربالگری و تشخیص

اس��تفاده از روش های غربالگری معمولی در بیمارانی که هر گونه 
فاکتور خطری داشته باشند یا این که عالئم مذکور را داشته باشند 

توصیه می شود. 
Á :روش های تشخیص غربالگری سرطان روده بزرگ

معاینه راس��ت روده: در این معاینه پزشک راس��ت روده را معاینه 
می کند تا وجود هرگونه مشکل را بررسی کرده و در صورت وجود 
مواد در داخل راست روده آن ها را از نظر آغشته بودن با خون مورد 

بررسی قرار می دهد. 
پروکتوسکوپی: در این روش از طریق دستگاه های خاصی بهصورت 
مستقیم داخل راست روده و قسمت های تحتانی روده بزرگ مورد 
مشاهده قرار می گیرد. از طریق این روش نیمی از سرطان ها قابل 
تش��خیص هس��تند. در این روش ممکن است بیمار احساس فشار 

کند اما دردی را احساس نخواهد کرد. 
کولونوس��کوپی: در این روش نیز با ابزارهای خاص، مش��اهده کلی 
روده بزرگ و راس��ت روده ممکن می ش��ود. در این حالت نیز فرد 

دردی را احساس نخواهد کرد. 
در صورت وجود هرگونه توده در طول این قس��مت ها نیاز است که 
بخشی از توده برداشته شود تا زیر میکروسکوپ از نظر وجود بافت 
یا سلول های سرطانی مورد بررسی قرار گیرد. این عمل را بیوپسی 

می نامند. 
پیش آگهی و درمان س��رطان روده ، به مرحله بیماری و ش��رایط 
س��المت عموم��ی بیمار بس��تگی دارد. بع��د از درمان ب��ه منظور 
ان��دازه گیری نوعی آنتی ژن در خون، آزمایش خون داده ش��ده و 
عکس��برداری انجام می گیرد تا مشخص ش��ود که آیا سرطان عود 

کرده است یا خیر.
Á  :راه های پیشگیری

با چند تغییر ساده در شیوه زندگی و اصالح رژیم غذایی می توان 
ابتال به سرطان روده بزرگ را کاهش داد :

-مص��رف میوه ها، س��بزیجات و حبوبات که تاکید می ش��ود که 
مصرف س��بزیجات و میوه های متنوع هر روز در برنامه غذایی قرار 

داده شود.
-مصرف ش��یر کم چرب به دلیل وجود کلس��یم، حبوبات به دلیل 

B وجود منیزیم و ویتامین های گروه
تاکی��د بر مصرف م��واد غذایی به صورت آب پ��ز و پرهیز از کباب 

کردن و سرخ کردن
-کاهش مصرف چربی به ویژه چربی های حیوانی

-فعالیت فیزیکی و پرهیز از چاقی
-کاهش مصرف نمک و قهوه

 -وصیه های فوق فقط مخصوص افراد بزرگس��ال نیس��ت بلکه به 
کاربردن آن ها در دوران کودکی به منظور حفظ س��المت کودکان 
و کاهش خطر ابتالی آن ها به سرطان از اهمیت ویژه ای برخوردار 

است.
Á :سرطان مثانه وعلل ایجادآن

 س��یگار یکی از عوامل اصلی بروز این نوع سرطان است و کارگران 
برخی مش��اغل به علت در معرض تماس بودن با مواد س��رطان زا 
در محل کار نیز امکان بیشتری برای ابتال به سرطان مثانه دارند. 

Á : عالئم و نشانه ها
-وجود خون در ادرار ) اندکی کهنه و به رنگ قرمز تیره (

-درد هنگام ادرار کردن
-تکرر ادرار یا احساس دفع بدون ادرار کردن

تحقیقات بیمارستانی و مراکز پزش��کی در سراسر آمریکا در حال 
مطالعه بر روی سرطان مثانه هستند. محققین می خواهند بدانند 
که چه عواملی موجب بروز س��رطان مثانه می ش��وند تا بتوانند از 

آن ها پیشگیری کنند.

کودک سالم

ندا دهناد،کارشناس تغذیه بالینی معاونت درمان 

مثل
سالمت
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خبر، الهام حاجی رفیعی. نگاه ویژه به بیماری دیابت در هفته سالمت 
س��ال 95 مبنایی شد تا از نظرات کارشناس��ی ندا دهناد، کارشناس 
تغذیه حوزه معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین درباره نقش 

تغذیه در ابتال به این بیماری یا ایمن از آن جویا شویم.

Á  اساسی ترین راه های پیشگیري  و درمان  دیابت  چیست؟
بدیهی است رژیم غذایي مناسب، فعالیت بدنی و حفظ وزنی مناسب، 
مهمترین اصل پیش��گیری از بسیاری بیماری ها، بویژه دیابت است و 
در صورت ابتال به دیابت عالوه بر س��ه مورد اساسی اشاره شده، تحت 
نظر پزش��ک، درمان های دارویی نیز به یقین به عنوان کنترل کننده 

میزان قند خون مبتالیان تجویز خواهد شد.

Á  در بین عموم مردم برای کنترل دیابت برخی اطالعات بدون منابع
علمی رواج دارد. درباره آنها چه نظری دارید؟

از جمله باورهای اش��تباه که در تغذیه بیماران دیابتی وجود دارد می 
توان به موارد زیر اشاره کرد: فرد دیابتی به هیج وجه نباید برنج مصرف 
کند! مصرف میوه در فرد دیابتی ممنوع است! مصرف عسل )طبیعی( 
به میزان دلخواه قابل توصیه می باش��د! مصرف سیب زمینی ممنوع 
است! و یا مصرف مواد غذایی تلخ، افزایش قندخون را جبران می کند!
بسیار مهم است که مبتالیان به دیابت و یا افراد در معرض آن، آگاهانه 
و تحت نظر پزش��ک و مش��اوران تغذیه نسبت به تنظیم رژیم غذایی 

خود اقدام کنند و از عادات غذایی نادرست بپرهیزند. 
باورهای درست تغذیه ای که مبتالیان به دیابت حتما باید مورد توجه 

قرار دهند از جمله موارد زیر است:
 برنج را می توان روزانه به مقدار متعادل و یا با جانشین کردن با نان سبوس   

دار مصرف کرد.
 فرد دیابتی می تواند روزانه مقدار متعادلی از انواع میوه مصرف کند.  
 مصرف عس��ل طبیعی به مقدار تنظیم شده در برنامه غذایی توسط یک   

مشاور تغذیه باید باشد. 
 مصرف س��یب زمینی که حاوی کربوهیدرات پیچیده می باشد در مقدار   

متعادل، مشکلی ندارد.
 مواد غذایی تلخ، هیچ اثری در کاهش قند خون ندارد.  
 بهترین روش برای سوزاندن کالری، افزایش فعالیت بدنی است.   

Á  در صورت تش�خیص بیماری دیابت رژی�م غذایی چه تأثیری بر
کنترل آن دارد؟ 

مهمترین رکن کنترل بیماری دیابت، اعتدال در مصرف منابع غذایی 
حاوی قند س��اده اس��ت. در مرحله بعد، کنترل وزن و کاهش آن در 
صورت داش��تن اضافه وزن، زیر نظر مش��اور تغذیه اس��ت که بس��یار 

ضروری می باشد. 
همچنین اصالح رژیم های غذایی رایج، مانند: اس��تفاده از لبنیات کم 
چرب و جایگزینی خردل، آبلیمو به جای س��س مایونز و اس��تفاده از 
روغ��ن مایع )ذرت، آفتابگردان، زیتون، کانوال، ُکلزا و س��ویا( به جای 
کره و روغن های نباتی جامد و چربی های حیوانی، تغییر روش پخت 
غذا از س��رخ کردن به آب پز و بخارپ��ز، و محدودیت مصرف غذاهای 
کنس��رو شده، فرآورده های گوش��تی و آماده در کنترل دیابت بسیار 

تأثیر گذارند. 
پیش��نهاد می شود برای کنترل بهتر قند از مصرف حجم زیاد غذا در 

یک وعده غذایی پرهیز شود و حجم کلی غذای دریافتی روزانه به سه 
وعده اصلی و دو تا س��ه میان وعده غذایی پس از غذا تقسیم شود. از 
دیگر موارد می توان به محدودیت مصرف نمک و فرآورده های حاوی 
آن )انواع غذاهای فرآوری ش��ده و نمک س��ود، کنسروها( و همچنین 
اس��تفاده از م��واد غذایی حاوی فیبر )حبوبات، س��بزی و میوه، جو و 

سبوس جو( اشاره کرد.

Á  چه توصی�ه های غذایی در بهب�ود میزان چربی خ�ون بیماران
دیابتی دارید؟ 

بسیاری از بیماران دیابتی در معرض افزایش چربی خون نیز قرار دارند. 
پس بنابر این توصیه می ش��ود مصرف منابع غذایی حاوی چربیهای 
اش��باع و کلسترول )چربی های قابل رویت در انواع گوشت های قرمز 
و س��فید، چربی لبنیات، کره، خام��ه، روغن حیوانی و روغنهای نباتی 
جامد، دل، جگر، امعاء و احش��اء و ش��یرینی ه��ای خامه ای( و کلیه 
غذاهای پخته یا س��رخ ش��ده با روغن های نباتی و هر فراورده های 
صنعتی تهیه ش��ده با روغن، مثل: ش��یرینی ها، بیس��کویت ها، انواع 
غذاهای حاضری، س��یب زمینی سرخ شده و پیراشکی، بسیار محدود 

شده یا ترجیحاً حذف شود. 
متقاباًل تهیه غذاهای روزانه با انواع روغن های مایع ذرت، آفتابگردان، 
س��ویا، کان��وال و کلزا و روغ��ن زیتون، جایگزین ش��وند. همچنین در 
بیماران دیابتی غیر مبتال به نارسایی مزمن کلیه، مصرف انواع حبوبات 
و غالت کامل؛ نان س��بوس دار و س��نگگ و مصرف حداقل دو بار در 
هفته از آبزیان و ماهی برای تأمین اُمگا س��ه، در برنامه غذایی توصیه 

می شود. 
از دیگ��ر مواد غذایی موثر در تنظیم چربی خون مبتالیان به دیابت و 
یا سایر افراد می توان به مصرف پیاز، مرکبات، چای سبز و انگور -که 
حاوی بیوفالونوئیدها هستند-، مصرف روزانه از انواع دانه های آجیلی 
)گردو و بادام درختی(، روغن زیتون و انواع غذاهای تهیه ش��ده با آن، 

مصرف سوپ جو و مصرف آلو در انواع خورشت ها توصیه می شود.
و نکته دیگر در مورد مصرف س��ویا به عنوان بخش��ی از سهم گوشت 
مصرفی در بیماران مبتال به نفروپاتی دیابتی اس��ت که بس��یار موثر 
بوده و به گواهی مطالعات، سبب کاهش دفع پروتئین آوری می شود. 
توصیه این است که مبتالیان به دیابت مصرف زرده تخم مرغ را به سه 

تا چهار عدد در هفته محدود کنند.

Á  توصی�ه های کلی غذایی در کنترل مطلوب فش�ارخون بیماران
دیابتی چیست؟

مصرف س��بزیجات و میوه تا چهار سهم در روز ) دو سهم  همراه غذا 
و دو سهم همراه میان وعده های غذایی(، بویژه مرکبات به خاطر دارا 
بودن ویتامین C و س��بزیجات رنگی و برگ سبز تیره، مصرف منابع 
غذایی کلس��یم ) لبنیات کم چرب و خانواده گروه کلم(، مصرف انواع 
نان های س��بوس دار و حبوبات )عدس و لوبیا (، مصرف نمک روزانه 
در حد یک قاشق چایخوری روزانه، اعتدال در مصرف چای)پُر رنگ(، 
قهوه و نوش��یدنی های حاوی کافئین، مصرف حداقل دو بار در هفته 
از ماه��ی های غنی از امگا س��ه، مثل: ماهی ه��ای آزاد، تُن، قزل آال، 
کپور، انجام ورزش های هوازی به مدت 150 دقیقه با شدت متوسط 
در ط��ول هفته و توصیه آخر اینکه در صورت وجود اضافه وزن، برای 

کنترل وزن، به مشاور تغذیه مراجعه شود.

پرهیز از 
رفتارهای ُپرخطر

الزمه کنترل بیماری 
هموفیلی است

گفت وگو، رمضان شهسواری.
 بیماری هموفیلی، شایع ترین بیماری خونریزی دهنده ارثی است 
که جلوگیری از وارد ش��دن ضربه به س��ر و مفاص��ل و پرهیز از 
رفتارهای پرخطر از روش های مناس��ب برای کنترل این بیماری 

است.
دکتر ه��ادی موس��ی خانی، ف��وق تخصص خون ک��ودکان 29 
فروردین ماه س��ال جاری، همزمان با »روز جهانی هموفیلی« در 
این خصوص گفت: بیماری هموفیلی، بیشتر در پسران دیده می 
شودکه اگر مادری حامل یا ناقل ژن هموفیلی باشد، در صورتی که 
پدر سالم باشد، نصف فرزندان پسر این خانواده به هموفیلی مبتال 
می شوند و این در حالی است که نصف فرزندان دختر این خانواده 

فقط حامل می شوند و عالئم هموفیلی را نشان نمی دهند. 
انجام آزمایش برای تأیید عالئم ناشی از هموفیلی ضروری است

استادیارعضوهیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین با تأکید بر 
ضرورت اهمیت انجام آزمایش برای تأییدبیماری هموفیلی تصریح 
کرد: بیشتر بچه های مبتال با خونریزی های دوران شیرخوارگی، 
مث��ل خونریزی بند ناف، خونریزی ختن��ه، خونریزی مفاصل زانو 
هنگام چهار دست و پا رفتن و مفاصل مچ پا هنگام راه رفتن خود 
را نش��ان می دهد که با انجام آزمایشات انعقادی و ارزیابی میزان 

فاکتورها، تشخیص قطعی امکان پذیر است. 
دکتر موس��ی خان��ی بیان ک��رد: این بیم��اری به عل��ت کمبود 
فاکتوره��ای انعقادی 8 و 9 در بدن ایجاد می ش��ود و درمان آن، 
جایگزین کردن فاکتورهای مذکور با کنس��انتره های فاکتورهای 

8 و 9 است.
وی اضافه کرد: با توجه به اهمیت اصل پیش��گیری، جلوگیری از 
وارد ش��دن ضربه به سر و مفاصل و پرهیز از رفتارهای پُرخطر از 

روش های مناسب برای کنترل این بیماری است.
رییس مرکز آموزشی - درمانی قدس قزوین به مشکالت ناشی از 
کمبود نیرو و تجهیزات برای درمان بیماران هموفیلی در این مرکز 
اشاره و عنوان کرد: کمبود فضای فیزیکی و افزایش تعداد بیماران 
مبتال به هموفیلی موجب کاهش س��طح کیف��ی ارائه خدمات به 
بیماران شده اس��ت اما با توجه به این شرایط حاکم بر این مرکز 
مدیریت و کارکنان بخش تاالس��می و بیماران خاص برای جلب 

رضایت بیماران و ارائه خدمات مطلوب تالش می کنند.
موس��ی خانی افزود: ب��ا توجه ب��ه برنامه پروفیالکس��ی بیماران 
هموفیلی زیر پانزده س��ال، اعالمی از وزارت بهداشت و انجام آن 
در مراکز آموزش��ی - درمانی، الزم است خانواده ها با نظر پزشک 
معالج ب��ه طور منظم، فرزندان خود را تح��ت مراقبت قرار دهند 
که خوش��بختانه در مورد فاکتوره��ای 8 و 9 با هماهنگی وزارت 

بهداشت و واحدهای مرتبط کمبودی وجود ندارد. 
صدیقه بهرامی، مس��وول بخش ش��یمی درمانی مرکز آموزشی - 
درمان��ی قدس نیز تعداد کل بیم��اران هموفیلی تحت معالجه در 
ای��ن مرکز را 69 تن اعالم ک��رد وگفت:  از این تعداد 60 تن مرد 
و بقیه زن بوده که پنج تن زیر پنج س��ال، 15 تن بین پنج تا 15 
سال، سه تن بین 15 تا 20 سال و بقیه از 20 سال به باال هستند.

کنترل مناسب دیابت با رژیم غذایی مناسب

مثل
سالمت
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مثل
سالمت

ادامه از شماره قبل

دبیرخانه سیاست گذاری سالمت استان

پیوست سالمت 
Á اهمیت موضوع

امروزه محافظت و ارتقای سالمت ملت ها یکی از وظایف با اهمیت و اصلی دولت مردان و سیاست گزاران 
اس��ت. در این راس��تا عالوه بر تامین و ارائه مراقبت  های س��المتی، توجه به سایر عوامل تاثیر گذار بر 
سالمت از قبیل عوامل اجتماعی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. لذا از آن جا که سیاست ها، قوانین 
و برنامه های هر جامعه از طریق شرایط حاکم بر محیط زندگی افراد می توانند اثرات خود را در نهایت 
ب��ر س��المت مردم و بهره من��دی عادالنه آنان از فرصت های س��المت اعمال  نماید، الزم اس��ت که در 
سیاس��ت گذاری ها و برنامه ریزی های اجتماعی به سالمت توجه خاصی مبذول داشت. یک طرح بزرگ 
توسعه ای ممکن است اثرات بالقوه و گاهی ناخواسته ای را بر سالمت مردم داشته باشد. قبل از تصویب 
قانون برنامه پنجم توس��عه، وزرات بهداشت هیچگونه ابزار قانونی برای مداخله در این زمینه نداشت و 
گاهی بخاطر اجرای طرح های بزرگ توسعه ای برای سالمت مردم پیامد های نا مطلوبی ایجاد می شد. 
مثاًل بیماری غیر واگیر و واگیر در منطقه اجرای طرح افزایش می یافت. پیوست سالمت برای ارزیابی 
این اثرات قبل از اجرای طرح ها تهیه می شود و روش های کاهش این اثرات را پیشنهاد یا توصیه می کند 
و بر اجرای توصیه ها نظارت می کند تا طرح های توس��عه ای بدون اثرات ناخواس��ته بر سالمت مردم در 

کشور اجرا شود. 
 ب��ه ای��ن منظور نی��از به ابزار و روش هایی اس��ت تا به وس��یله آن بتوان اثرات سیاس��ت ها و پروژه ها 
و برنامه ه��ای کالن را ب��ر س��المت جمعیت ه��ا بررس��ی نم��ود. در ح��ال حاض��ر در دنی��ا روش ها 
 و ابزاره��ای مختلف��ی در این زمینه به کار گرفته می ش��ود که تحت عنوان ارزیابی اثرات س��المت یا

 Health Impact Assessment(HIA( نامیده می شود. با استفاده از این ابزارها می توان بر اساس 
شواهد علمی، عینی و ذهنی اثرات مثبت و منفی سیاست ها، پروژه ها و برنامه های کالن را بر سالمت 

و عدالت در سالمت پیش بینی نموده و برای ارتقای آن راهکار ارائه نمود. 
Á تعریف پیوست سالمت

مجموعه ای از دستورالعمل ها و روش ها و ابزارهایی که بصورت نظام مند اثرات بالقوه و گاهی ناخواسته 
یک طرح و یا پروژه، برنامه، سیاست را بر سالمت مردم و گسترش آنها را در جامعه ارزیابی می کند و 

اصالحاتی را جهت مدیریت و پایش این اثرات پیشنهاد می نماید.
به عبارت دیگر، پیوس��ت س��المت گزارش��ی است که با هدف پیش بینی و شناس��ایی مجموعه آثار و 
پیامدهای احتمالی یک طرح برس��المت، تهیه و در قالب گزارش اجمالی و تفصیلی تدوین می ش��ود. 
هدف از تهیه گزارش اجمالی پیوست سالمت در طرح های مشمول پیش بینی اثرات مهم و ماندگار یک 
طرح بر سالمت مردم منطقه تحت پوشش طرح می باشد. گزارش پیوست سالمت طرح ها باید هر دو 

دوره ساخت و بهره برداری از طرح ها را شامل شود.
Á مصوبه مربوط به طرح تدوین استانداردهای ملی پیوست سالمت

به منظور کاهش آس��یب های عوامل موثر بر سالمت آحاد جمعیت کش��ور، ناشی از اجرای طرح های 
بزرگ، وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزشکی موظف است حداکثر تا پایان سال 1389 نسبت به 
تدوین استانداردهای ملی پیوست سالمت برای اینگونه طرح ها اقدام و پس از تایید معاونت برنامه ریزی 

و نظارت راهبردی، توسط معاونت مذکور برای اجرا به دستگاه های اجرایی ذیربط ابالغ گردد.
تبصره: مصادیق طرح های بزرگ موضوع این بند توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و وزارت 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سه ماه اول هر سال تهیه و اعالم خواهد شد.
لذا از آن جا که سیاس��ت ها، قوانین و برنامه های هر جامعه از طریق ش��رایط حاکم بر محیط زندگی 
افراد می توانند اثرات خود را در نهایت بر سالمت مردم و بهره مندی عادالنه آنان از فرصت های سالمت 
اعمال نماید، الزم اس��ت که در سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های اجتماعی به سالمت توجه خاصی 
مبذول داش��ت. به این منظور نیاز به ابزار و روش هایی اس��ت تا به وس��یله آن بتوان اثرات سیاست ها 
و پروژه ها و برنامه های کالن را بر س��المت جمعیت ها بررس��ی نمود. در حال حاضر در دنیا روش ها 
 و ابزاره��ای مختلف��ی در این زمینه به کار گرفته می ش��ود که تحت عنوان ارزیابی اثرات س��المت یا 
Health Impact Assessment(HIA( نامیده می ش��ود. هم چنین به منظور دستیابی به هدف 
 Equity Focused Health Impact Assessment عدالت در سالمت ابزارها و روش هایی به نام
در برخی از کش��ورها به کار گرفته شده است. با استفاده از این ابزارها می توان بر اساس شواهد علمی، 
عینی و ذهنی اثرات مثبت و منفی سیاس��ت ها، پروژه ها و برنامه های کالن را بر س��المت و عدالت در 

سالمت پیش بینی نموده و برای ارتقائ آن راهکار ارائه نمود.
در این راس��تا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزش��کی بر اساس رسالت خود مبنی بر حفظ و ارتقا 
س��المت و هم چنین ارتقای عدالت در س��المت که خود از جایگاه ویژه ای در نظام سالمت جمهوری 
اسالمی ایران برخوردار است و نیز بر اساس مصوبه جلسه هفتم شورای عالی سالمت و امنیت غذایی 
کش��ور و بند ب ماده 36 برنامه پنجم توس��عه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کش��ور موظف به تهیه 
استانداردهای ملی پیوست سالمت برای طرح های بزرگ توسعه ای است. لذا در قالب این طرح تدوین 

استانداردهای ملی پیوست سالمت مد نظر می باشد.
Á   مصادیق طرح های مشمول تهیه پیوست سالمت

مجموعه استانداردهاي ملي پیوست سالمت شامل تعاریف، مفاهیم و گردش کار و الزامات است که به 
اس��تناد »بند ب ماده 32 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ایران« براي طرح هاي 

بزرگ توس��عه اي توسط وزارت بهداشت با همکاري س��ازمان ها و وزارتخانه هاي مرتبط تدوین گردید. 
این مجموعه پس از تایید معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي ریاس��ت جمهوري در جلسه شوراي 
عالي س��المت و امنیت غذایي مورخ 1392/3/25 که با حضور اعضا و به ریاس��ت معاون اول محترم 
رییس جمهور تش��کیل ش��د، مطرح و به تصویب رسید. معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي رییس 
جمهور، این مجموعه را طي نامه ش��ماره 46208 مورخ 1392/6/3 جهت اجرا به کلیه دس��تگاه هاي 

اجرایي ابالغ کرده است.
 پیرو نامه ش��ماره 45148 تاریخ 92/05/27 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در 
خص��وص تکلی��ف مندرج در بند) ب (ماده) 32 (قانون برنامه پنجم  توس��عه، مبنی بر تایید مصادیق 

طرح های بزرگ توسعه ای جهت تهیه استاندارد های ملی سالمت، به شرح زیر اعالم می باشد:
Á الف( طرح های بزرگ توسعه ای

مصادیق طرح هاي بزرگ توس��عه اي مطابق مصوبات هفتمین مصوبه ش��وراي عالي س��المت و امنیت 
غذایي به پیشنهاد وزارت بهداشت و با تایید معاونت در سه ماهه اول هر سال توسط معاونت برنامه ریزي 
و نظارت راهبردي ریاس��ت جمهوري براي اجرا ابالغ مي گردد. این مصادیق براي اجرا در س��ال 92، 

شامل:
1( طرح هاي نیروگاه هاي گازي، سیکل ترکیبي و هسته اي، 2( طرح هاي صنایع نفت. گاز و پتروشمي 
ش��امل: پاالیش��گاه و پتروش��یمي. 3( طرح هاي صنایع سنگین ش��امل: کارخانجات ذوب، فوالد نورد 
و ش��کل دهي. 4( طرح هاي خدماتي ش��امل: تصفیه خانه هاي فاضالب، مراکز دفع و دفن پس��ماندها 
و بیمارس��تان هاي بزرگ. 5( طرح هاي کش��اورزي شامل: کش��تارگاه هاي بزرگ صنعتي دام و طیور، 
شهرک هاي دامداري و دامپروري و شهرک هاي گلخانه اي. 6( طرح هاي زیربنایي شامل: فرودگاه، سد 

و شهرهاي جدید مي باشد که به تایید معاونت رسیده است. 
ب(طرح های اس��تانی: کلیه سیاس��ت ها، برنامه های جامع و پروژه های بزرگ یا جدید عمرانی و بخش 

خصوصی در استان که توسط شورای برنامه ریزی و توسعه استان تصویب می شود.
مطابق تبصره 3 ماده 2 مجموعه اس��تانداردهای ملی پیوس��ت سالمت، تهیه گزارش پیوست سالمت 
صرفاً توسط مشاورین حقیقی و حقوقی که صالحیت آنها به تصویب مراجع قانونی رسیده باشد مجاز 
است. بر این اساس آیین نامه تشخیص صالحیت مشاوران توسط معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی 

رئیس جمهور به شماره 92/131062 مورخ 92/12/26 به معاونت و استانداران ابالغ شده است.
همچنین الزام تهیه و ارس��ال گزارش پیوس��ت س��المت و تاییدیه کارگروه ارزیابی مطالعات پیوست 
س��المت همراه با سایر اسناد و مدارک به دبیرخانه کمیسیون ماده 215 قانون برنامه پنجم به شماره 

42642 مورخ 93/4/18 از سوی معاونت به کلیه دستگاه های اجرایی اعالم گردیده است. 
لذا بمنظور کاهش آس��یب های عوامل موثر بر سالمت آحاد جمعیت کشور، ناشی از اجرای طرح های 
بزرگ و بر اساس اسناد باالدستی: 1� بند )ب( ماده )32( قانون برنامه پنجم توسعه توسعه اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی کشور 2� مصوبه جلسه هفتم شورای عالی سالمت و امنیت غذایی کشور  مورخ 
92/2/25 و همچنین در کارگروه تخصصی سالمت و امنیت غذایی استان ایجاد کمیته پیوست سالمت 
در دبیر خانه سیاست گذاری سالمت دانشگاه علوم پزشکی قزوین در تاریخ 1392/9/5 به تصویب رسید.

Á هدف ایجاد کمیته پیوست سالمت
هدف از ایجاد کمیته پیوس��ت سالمت، ساماندهی تهیه پیوس��ت سالمت به منظور برجسته ساختن 
راه های عملی برای باال بردن تاثیرات مثبت یک طرح و از بین بردن و یا به حداقل رس��اندن تاثیرات 

منفی آن بر روی سالمتی و نابرابری در سالمت مردم استان است. 
Á وظایف کمیته پیوست سالمت

1� تهیه اس��تانداردهای پیوست س��المت و ابالغ به مجریان 2� تعیین و ارائه راهکارهای اجرای تهیه 
پیوس��ت سالمت به مجریان 3� تهیه لیست پروژه هایی که باید برای آنها پیوست سالمت تهیه شود و 
ارایه به کار گروه سالمت و امنیت غذایی استان جهت تصویب 4� بررسی و تایید گزارش های پیوست 

سالمت تهیه شده در استان 5� مستند سازی پیوست های سالمت اجرا شده در استان 
Á ساختار و محل استقرار

1� رئیس کمیته پیوست سالمت: مدیرکل دفتر فنی استانداری 2� دبیر کمیته پیوست سالمت: مسوول 
دبیرخانه سیاست گذاری سالمت 3� اعضای کمیته پیوست سالمت: نمایندگان کلیه سازمان های مهم 
در این زمینه) ش��هرداری قزوین، معاونت برنامه ریزی اس��تانداری، معاونت فنی استانداری، دفتر فنی 
اس��تانداری، سازمان معدن، تجارت، جهاد کشاورزی ( 4� احکام اعضاء کمیته پیوست سالمت توسط 
اس��تانداری و دانشگاه علوم پزشکی بصورت مشترک صادر می گردد. 5� محل تشکیل کمیته پیوست 
س��المت دبیرخانه سیاست گذاری سالمت 6� محل تصویب آیین نامه کمیته سالمت کارگروه سالمت 

و امنیت غذایی استان
Á شیوه تصمیم گیری

1- کمیته پیوست سالمت لیست پروژه هایی که در برنامه دستگاه ها و بخش خصوصی تحت پوشش 
است، جهت اجرا از معاونت برنامه ریزی استانداری دریافت می نماید. 2� لیست پروژه های مشمول تهیه 
پیوست سالمت در دستور کار کارگروه سالمت وامنیت غذایی جهت تصویب قرار می گیرد. 3� کمیته 
پیوس��ت سالمت کتباً به دس��تگاه اجرایی یا مجری ابالغ می نماید که در زمان مقرر پیوست سالمت 
پروژه خود را ارایه نماید. 4� پیوست سالمت تهیه شده در کمیته پیوست سالمت بررسی و در صورت 
تایید به مجری جهت اجرا ابالغ می گردد. 5� گزارش پیوست سالمت تهیه شده به کارگروه سالمت و 

امنیت غذایی استان ارایه می گردد.

 دیابت زمینه ساز بیماري هاي قلبي عروقي، چشمي، کلیوي، عصبي و قطع عضو است. 
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نبض

دکت��ر آرش خوش��نویس زاده، مدیر ش��بکه   
بهداشت - درمان شهرستان بویین زهرا از تعطیلی 
اس��تخر شنا در این شهرستان خبر داد و علت این 

تعطیلی را عدم رعایت بهداشت اعالم کرد. 

دکتر آرش خوشنویس زاده، مدیر شبکه بهداشت   
- درمان شهرستان بویین زهرا، از معدوم سازی 509 

کیلوگرم مواد غذایی فاسد در بوئین زهرا خبر داد.

بازرسان بهداشت محیط شبکه بهداشت - درمان   
شهرس��تان بویین زهرا در جریان بازرس��ی از یک 
نانوایی بربری موفق به کش��ف 30 کیلوگرم جوش 

شیرین شدند. 

 دکت��ر حمید برودتی، مدیر ش��بکه بهداش��ت   
- درمان شهرس��تان آبیک از کشف و توقیف 500 
کیلوگرم مواد غذایی فاسد، غیرمجاز و غیرقابل عرضه 

خبر داد.

مهندس عس��گر ش��ریف زاده، معاون بهداشت   
شبکه و رییس مرکز بهداشت شهرستان تاکستان 
عنوان کرد: سرمایه گذاری در زمینه تکامل ابتدای 

دوران کودکی نتایج مثبتی به همراه دارد.

دکتر س��عید جعفری، مدیر شبکه بهداشت –   
درمان شهرستان البرز از توزیع 12 هزار و 600 عدد 
مسواک انگشتی از طریق مراکز شهری و روستایی 
س��المت جامعه ویژه کودکان یک تا سه سال خبر 

داد.

نشست  مشترک متولی سالمت شهرستان آوج   
با رئی��س دادگاه عمومی بخش آبگرم فروردین ماه 
س��ال جاری با هدف بررسی مش��کالت موجود در 

پرونده های ارجاعی برگزار شد.

دکتر س��ّید علیرضا خوانس��اری، رییس مرکز   
بهداشت شهید بلندیان شهرس��تان قزوین گفت: 
مرکز بهداشت قزوین با دارا بودن 33 مرکز سالمت 
شهری و روستایی، 19 پایگاه سالمت و 107 خانه 
بهداشت، آماده ارائه خدمات بهداشتی به شهروندان 

است.

بر مبنای طرح تحول س��المت نظام س��المت در   
حوزه بهداش��ت، شبکه بهداشت – درمان شهرستان 
البرز برای 18 هزار دانش آموز 6 تا 12 س��اله، برنامه 
فلورایدتراپی را در مدارس ابتدایی شهرستان اجرا کرد

صفر فیض الهی، مدیر شبکه بهداشت - درمان   
شهرستان آوج گفت: در جریان بازدید نوروزی دکتر 
منوچهرمهرام، رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، 
دستگاه  سل کانتر با هزینه ای بالغ بر 400 میلیون 

ریال خریداری شده است. 

مهندس محمود کریمی، کارش��ناس مسوول   
بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان تاکستان 
از معدوم سازی سه هزار و 800 کیلوگرم انواع مواد 

غذایی تاریخ گذشته خبر داد.

دکتر س��عید جعفری، مدیر شبکه بهداشت –   
درمان شهرستان البرز از ارائه خدمات دندانپزشکی 
به دانش آموزان 6 تا 14 سال در شهرستان البرزاین 
برای افراد تحت پوش��ش بیمه روستایی به صورت 

رایگان  خبرداد.

محمد سبحانی، کارشناس بیماری های شبکه   
بهداش��ت – درمان شهرستان بویین زهرا، بیماری 
تب مالت یا بروس��لوز به عن��وان یکی از مهم ترین 

بیماری های مشترک انسان و دام برشمرد.

مهندس محمد بابایی، رییس مرکز بهداش��ت   
شهرس��تان آبیک گفت: بالغ ب��ر 75 درصد دانش 
آموزان مقطع ابتدایی دچار اختالالت دهان و دندان 

هستند.

 دکترحمید برودتی مدیر ش��بکه بهداش��ت -   
درمان شهرس��تان آبیک از30 م��ورد گزارش وقوع 
حیوان گزیدگ��ی، 59 مورد واکسیناس��یون برای 
کنترل و پیش��گیری بیم��اری های ه��اری، کزاز، 

هپاتیت و مننژیت خبر داد.

دکتر س��ّید علیرضا خوانس��اری، رییس مرکز   
بهداش��ت ش��هید بلندیان قزوین گف��ت: خدمات 
س��المت دهان و دن��دان، مراقبت ه��ای کودک و 
م��ادران و همچنین مش��اوره روان و تغذیه در این 

جشنواره ارائه شد.

مهندس اسماعیل قموشی رامندی، کارشناس   
مسوول بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان 
بویین زه��را خرید مواد غذایی از دستفروش��ان و 

کیوسک ها را غیر بهداشتی اعالم کرد.

در آیین تقدیر از برترین های رفتار سازمانی در   
مرکز بهداشت شهید بلندیان قزوین احمد رضایی، 
بهروز پورارجمند، حمید گلناری و دکتر آمنه یونسی 

چهار نفر برگزیده این مرکزانتخاب شدند.

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

 ورزش در محیط باز مثل پیاده روي ، شنا ، دوچرخه سواري، دویدن و اسکي
 براي بیماران دیابتي بسیار مناسب است.
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مجری طرح: دپارتمان رسانه گروه نشانه )50 222 333 028(

همکاران این شماره:  الناز فشالنجی 
صفحه آرایی: مرتضی مالَعلیا

  سال 16   شماره 123    پنج شنبه 9 اردیبهشت  95  

مس�ئوالن و دلسوزان س�المت باید به نحوی 
برنامه ری�زی ک�رده و مس�ائل را در عرصه ی 
اجرایی دنبال کنند که خیال مردم از مس�اله  

درمان آسوده شود.

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

حقوق شهروندی

اهمیت رعایت حق مادر
 در دین مبین اسالم

از جمله حقوقی که در رس��اله الحقوق امام سجاد )ع( به آن اشاره 
شده، حق مادر است که به شرح زیر بیان می شود:

Á :حق مادر
و حق مادرت این اس��ت که بدانی: او بگون��ه ای تو را حمل کرده 
است که هیچ کس، کس دیگری را حمل نمی کند و از میوه قلبش 
تو را تغذیه کرده است که هیچ کس چنین لطفی به کس دیگری 
نمی کند و او تو را با تمام وجود و سراسر اندامش حفظ و نگاهبانی 
کرده و باکی نداشته است که خود گرسنه باشد و تو را سیر کند، 
خود تش��نه باش��د و تو را سیراب س��ازد، خود برهنه باشد و تو را 

بپوشاند، خود در معرض تابش شدید آفتاب قرار گیرد ولی برای تو 
سایه ای از محبت ایجاد کند، خود رنج بیداری کشد ولی آسایش 
تو را فراهم سازد، از سرما و گرما حفظت کند تا تو از آن او باشی، 
پس هر آینه تو، توان سپاس��گزاری او را نداری مگر به کمک خدا 

و مددرسانی او.
مادر انس��انی باعاطفه و دلسوز، دارای احساسی نیرومند و صاحب 
محبتی در حد عش��ق، در بیان امام چهارم )ع( حق مادر مقدم بر 
حق پدر ذکر ش��ده است، ش��اید علتش تأثیر بیشتر او در تکوین 
ش��خصیت فرزند و زحمات طاقت فرس��اتر او در راه پرورش اوالد 
باش��د، بهرحال احس��ان به پدر و مادر در قرآن و احادیث بس��یار 
توصیه ش��ده است و حرمت این دو انسان ارجمند پس از توحید 

و نفی شرک در رأس برنامه ها و وظائف الهی شمرده شده است.

مرحوم شهید قدس سره در کتاب قواعدش تحت عنوان )قاعده ای 
که متعلق به پدر و مادر است( می فرماید: والدین در چند مورد با 

دیگران فرق دارند، 
اول: س��فر مباح و حتی س��فر مس��تحب بدون اجازه آن دو حرام 

است.
دوم: فرمانبرداری ایش��ان در هر کاری واجب اس��ت، اگرچه امر 
مشکوک و مشتبه باشد، پس اگر آنان امر کنند که فرزند در مورد 
طعام اعتقاد به شبهه داشته باشد، باید با آنان غذا تناول کند، زیرا 

اطاعت آن دو واجب است و پرهیز از مال مشتبه مستحب.
س�وم: اگر وقت نماز فرا رسیده باشد و آن دو انجام کاری را از او 

بخواهند، باید نمازش را به تأخیر اندازد.
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

سوژه هفته

پیشینه پزشکی قزوین

بانو دکتر شکوه نقی زاده
متولد س��ال 1336 درود و دانش آموخته دانش��کده پزش��کی 

دانشکده تهران که از سال 1359 در قزوین اشتغال به کار دارد.
از دیگر پزشکان این دوره دکتر علی اکبر بنیاد ، دکتر افالطون، 
دکت��ر صفری زاده، دکتر میثمی ، دکتر میالنی، دکتر کهربایی، 

بانو دکتر مشیری، دکتر ورزنده و .... می باشند.

ناجیان ثانیه ها

امام على عليه السالم :

خوردن مویز ـ كشمش سياه ـ قلب را تقویت، مرض ها را برطرف و حرارت بدن را خاموش و روان را پاك مى گرداند. 
بحاراألنوار: ج 63، ص 152

کمیته ارتقای سالمت اداری و صیانت از حقوق شهروندی

پرواز اورژانس هوایی برای نجات بیمار قلبی
خبر، سّید مهدی حسینی.

مرد 70 س��اله ای که در ش��هرمعلم کالیه دچار حمله قلبی 
ش��ده بود با حضور به موقع پایگاه فوریت هاي پزشکي معلم 
کالی��ه مورد معاینه قرار گرفت که ب��ا توجه به  احتمال بروز 
حمله قلبي دوم، ش��رایط ناهموار مس��یر،  مسافت طوالني و 
بد حال بودن بیمار، بیمار توسط سفیر نجات هوایی، به مرکز 

آموزشي - درماني والیت قزوین منتقل شد.

قاتل خاموش؛ 
جان اعضای یک خانواده را گرفت

خبر، سّید مهدی حسینی. 
نشت گاز کربن دی اکسید جان زن 40 ساله باردار به همراه 
پس��ر 14 س��اله و دختر هشت س��اله اش را گرفت. تکنسین 
های مرکز فوریت های پزشکی آبگرم  به موقع در محل وقوع 
حادثه حاضر ش��دند و با تالش بس��یار و احیای قلبی و ریوی 
متأس��فانه تالش کارکنان فوریت های پزش��کی و امدادگران 
ه��الل احمر پایگاه نتیجه ای نداد و اعضای این خانواده، جان 

باختند. 

     نجات جان نگهبان میراث فرهنگی 
توسط حافظان سالمت

خبر، سّید مهدی حسینی.
 س��قوط س��رباز وظیف��ه اداره می��راث فرهنگي شهرس��تان 
قزوین)ش��هر رازمیان( در منطقه کوهستانی الموت به مرکز 
پیام اورژانس استان قزوین اعالم شد که تکنسین های پایگاه 
فوریت هاي پزشکی رازمیان در کم ترین زمان خود را بر بالین 

وی رساندند و جانش را نجات دادند.
مأموریت مصدوم، حفاظت از سطح همتراز در قلعه لمبسر )از 
ارتفاعات رازمیان واقع در منطقه الموت شرقي( بود که بر اثر 

این حادثه دچار شکستگي زانو شده بود.


