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دانشگاه علوم پزشکی و
خدمات بهداشتی درمانی قزوین

هفته نامه خبری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین

درجه بندی
 بیمارستان های استان قزوین 

از آبان ماه 1395

آغاز عملیات اجرایی 
ساخت سالمتکده طب ُسّنتی 
در استان قزوین

خبر، طاهره برخورداری.  
دکتر منوچهر مهرام، رییس دانش��گاه علوم پزش��کی قزوین، در جریان بازدید از پروژه های در 
دس��ت احداث در مرکز آموزش��ی - درمانی بوعلی س��ینا قزوین، گفت: رضایت بیماران یکی از 
ش��اخص های بس�����یار مهم در ارزیابی کیفیت ارائه خدمات است. این مقام مسؤول مهم ترین 
دغدغه خود را رضایتمندی بیماران از خدمات ارائه شده در تمامی مراکز درمانی دانشگاه عنوان 

کرد.
بازسازی کامل بخش های  قلب زنان و چشم و همچنین آشپزخانه، پروژه های در حال ساخت 
در مرکز آموزش��ی - درمانی بوعلی سینا اس��ت که متولی سالمت استان قزوین از آن ها بازدید 

کرد. این بازدید، روز س��وم مرداد 1395 انجام شد و ایشان دستوراتی صادر کرد تا این پروژه ها 
در کمترین زمان ممکن، به بهره برداری برسد.

در جری��ان بازدید رییس دانش��گاه علوم پزش��کی قزوین، س��عید عمویی، ریی��س امور اداری و 
غالمحسن حاجی فتحعلی، مدیر دفتر پرستاری مرکز پاسخگوی سؤال های ایشان در مورد زمان 
اتمام پروژه ها و نیروی انسانی الزم  بودند. در این توضیحات بیان شد که پروژه ها با بیش از 90 

درصد پیشرفت فیزیکی، در مراح�����ل پایانی قرار دارد و بزودی آماده بهره برداری می شود.
گفتنی اس��ت، با توجه به اینکه بخش چش��م و اتاق عمل این مرکز به مرکز آموزش��ی - درمانی 
والیت منتقل شده است، طبعاً بخش دیگری جایگزین بخش بازسازی شده چشم خواهد شد. 

انجام موفقیت آمیز 
»عمل مجدد بای پس عروق 
کرونر«  در مرکز آموزشی - 

درمانی بوعلی سینا قزوین

خبر، طاهره برخورداری. 
دکتر س��ّید س��عید فرزام، رییس بخش جراحی قلب مرکز 
آموزشی - درمانی بوعلی سینا قزوین از انجام موفقیت آمیز 
»عمل مجدد بای پس عروق کرونر« در این مرکز خبر داد. 
وی افزود که این عمل، از اعمال جراحی قلب اس��ت که از 

ریسک باالیی برخوردار است.
این بیمار به دلیل گرفتگی عروق کرونر در این مرکز بستری 
شد و برای اولین بار، عمل پیوند عروق کرونر برای بار سوم 

با اس��تفاده از ش��ریان ممری سمت راست، توسط 
تیم جراحی قلب، ش��امل: دکتر سید سعید فرزام 
و دکتر علی چنگیزی، تیم بیهوش��ی، شامل: دکتر 
میترا آذر آس��ا و دکتر ناهید ناصح و کارکنان اتاق 

عمل، به مدت پنج ساعت با موفقیت انجام شد. 
مریم پور بخشیان، مسؤول اتاق عمل جراحی قلب 
مرکز آموزشی - درمانی بوعلی سینا نیز درباره این 
بیمار عنوان کرد: وی مردی 75 س��اله است که با 
شکایت درد قفسه س��ینه و سکته قلبی به بخش 
اورژانس این مرکز مراجعه و در ش��رح حال گرفته 
ش��ده از بیمار، سابقه افزایش فش��ار خون، آسم و 
همچنین س��ابقه عمل جراحی قلب باز در س��ال 
1377 و عمل مجدد دارای ریس��ک باال در س��ال 
1388 )بدون اس��تفاده از ش��ریان ها برای پیوند 
کرونرها( داشت. ایش��ان ادامه داد که این بیمار با 

حال عمومی مساعد، مرخص شد.

رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین: 

رضایت بیماران یکی از شاخص های بسـیار مهم
در ارزیابی کیفیت ارائه خدمات سالمت است

دکتر مهرام از پروژه های احداثی در مرکز آموزشی - درمانی بوعلی سینا قزوین بازدید کرد
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فعال شدن مجدد 
درمانگاه جراحی مغز و اعصاب در مرکز 
آموزشی - درمانی شهید رجایی قزوین

خبر، سّید حسن موسوی.
 هر روزه بیماران زیادی به مرکز آموزشی - درمانی شهید رجایی 
قزوین، به عنوان مرکز ترومای استان قزوین، مراجعه می کنند که 
درمان آن هادر درمانگاه مغز و اعصاب انجام می شود. بر این مبنا 

و پس از وقفه ای کوتاه، این درمانگاه در مرکز فوق برقرار شد.
در این مورد محسن ادهمی، مدیر مرکز آموزشی - درمانی شهید 
رجایی قزوین از حض��ور دکتر مهران مرادی ، متخصص جراحی 

مغز و اعصاب و ستون فقرات در درمانگاه این مرکز خبر داد.
وی زم��ان حضور دکتر مرادی را در کلینی��ک ویژه مرکز، بعد از 
ظهر روزهای ش��نبه تا س��ه شنبه و صبح دوشنبه ها اعالم کرد و 
افزود: مردم می توانند برای نوبت گرفتن، ساعت 14 )شیفت بعد 

از ظهر( و 7.30 )شیفت صبح( مراجعه کنند.
مدیر مرکز آموزش��ی - درمانی شهید رجایی قزوین تصریح کرد: 
با توجه به اتمام تعهدات دکتر علیرضا شیخی، متخصص جراحی 
مغ��ز و اعصاب مرکز، با پیگیری های مس��ؤوالن دانش��گاه علوم 

پزشکی قزوین، دکتر مهران مرادی ، جانشین وی شد.

صعود معاون 
دانشجویی - فرهنگی دانشگاه علوم 
پزشکی قزوین به قله 3620 متری 

سماموس گیالن

این صعود به همراه تیم کوهنوردي 
دوستداران طبیعت قزوین انجام شد  

دکتر محمدرضا ش��یخی، معاون دانشجویی – فرهنگی دانشگاه 
علوم پزشکی قزوین، به همراه تیم کوهنوردي دوستداران طبیعت 

قزوین به قله 3620 متری سماموس گیالن صعود کرد.
تیم کوهنوردي دوستداران طبیعت قزوین، در یک برنامه سه روزه 
از 25 تا 27 تیر 1395 به قله سماموس صعود کرد. برای این کار 
ابتدا اعضای یازده نفره تیم، مسیر حرکت خود را از منطقه جنت 
رودبار جنگل هاي دالي خاني و س��پس روستاي زیباي نمک دره 
آغاز و با ش��ب ماني در منطقه زیباي لپاسر، مسیر این منطقه به 
قله س��ماموس را یک روزه سپري کرده و در نهایت غروب همان 

روز به روستاي سرسبز جواهر دشت رسید. 
س��ایر شرکت کنندگان در این صعود، مهرداد عبدي، محمد رضا 
داداشي، نبي اله لشگري، شاهرخ شیر علي، محسن شیخ، حسین 
شیخ، کریم سفیدگري، حسین قیداري، حمید رشیدي و حمید 

زارع دار بودند.
شایان ذکر است، ُسماموس )سماموز یا سمام( قله ای در محدوده 
رش��ته کوه ه��ای البرز غربی و به عنوان مرتفع ترین قله ُمش��رف 
به دریای خزر و بلندترین قله اس��تان گیالن است که در جنوب 
کالچای و رامس��ر، در مرز جنگل های ش��مال و دره اشکور قرار 

دارد.
این قله در ش��رقی ترین قسمت اس��تان گیالن )هم مرز با استان 
مازندران( در شهرستان رودس��ر قرار دارد و روستاهای جواهرده 
)رامس��ر(، جنت رودب��ار، چورت��ی )سادات ش��هر(، جواهردش��ت 
)کالچ��ای(، کاک رود و پرچ کوه )رحیم آب��اد( در نزدیکي آن واقع 

شده است.

ضربان

کسب رتبه ششم کشوری توسط 
مرکز بهداشت استان قزوین

خبر، جواد منهجی.
 گروه مدیریت و کاهش خطر بالیای مرکز بهداشت استان قزوین –که 
جوان ترین گروه مستقل در تشکیالت اداری معاونت بهداشت دانشگاه 
علوم پزشکی قزوین است-  موفق شد در زمینه اقدامات انجام شده به 

رتبه کشوری ششم دست یابد.
مهندس محسن نوری، سرپرست این گروه، ضمن اعالم این موفقیت، 
گفت: بیمه کردن کلیه مراکز بهداشتی - درمانی و خانه های بهداشت؛ 
تجهیز مراکز بهداشتی – درمانی، اجرای – برنامه های تمرینی)مانور( 
و آموزش��ی و معرف��ی کارش��ناس برنام��ه در هر شهرس��تان و مرکز 
بهداشتی – درمانی، بخشی از اقداماتی بوده است که منجر به ارتقای 

رتبه حوزه بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قزوین شد.
جهشی 21 پله ای فقط  در 15 ماه

ای��ن مقام مس��ؤول با بی��ان اینکه معاونت بهداش��ت دانش��گاه علوم 
پزش��کی قزوین، دارای واحدها و گروه های متعددی اس��ت که دارای 

کارکردهای متفاوت ولی با هدف مشترک هستند، اظهار کرد: هر یک 
از این واحدها یا گروه ها در زمان های مختلفی و به دلیل اهمیت کار 
از واحدهای دیگر تفکیک ش��ده اند که در سال 1391 گروه مدیریت 
و کاهش خطر بالیا به طور مستقل کار خود را آغاز کرد. ایشان ادامه 
داد که ابتدا و در ارزیابی کشوری مربوط به سه ماهه دوم سال 1393 
رتبه دانش��گاه 27 بود که در نیمه دوم همان سال به عدد هفت و در 

نیمه دوم سال 1394 به رتبه ششم رسید.
مهندس نوری، هدف از تش��کیل این گروه را کاهش آس��یب پذیری 
مردم و افزایش س��طح تاب آوری ش��بکه های بهداشتی - درمانی در 
برابر حوادث طبیعی و انس��ان ساخت عنوان کرد و موفقیت های آن 
را حاصل تالش کارشناس��ان و کارکنان، با ات��کا به همدلی و هدایت 

مسؤوالن دانست.
سرپرس��ت گروه مدیریت و کاهش خطر بالیای مرکز بهداشت استان 
قزوین، تدوین برنامه پاس��خ بهداش��ت عمومی در بالی��ا، برنامه نظام 
مراقبت بالیا، برنامه ارزیابی آس��یب پذیری ش��بکه های بهداشتی - 
درمان��ی در برابر بالیا، برنامه کاهش آس��یب پذیری س��ازه ای و غیر 
س��ازه ای اماکن خدامت بهداشتی – درمانی و برنامه ارزیابی آموزش 
و تمرین خانوارها در برابر بالیا را مهمترین فعالیت هایی دانس��ت که 

توسط این گروه پیگیری می شود.

در ماه مبارک رمضان امسال انجام شد؛

افزایش 60 درصدی متقاضیان 
دریافت کارت اهدای عضو  در 

استان قزوین
خبر الهام حاجی رفیعی. 

براس��اس گزارش واح��د پیوند اعضای معاونت درمان دانش��گاه علوم 
پزش��کی قزوین، در ماه مبارک رمضان سال 1395 تعداد مراجعان به 
این واحد به منظور دریافت کارت اهدا عضو به بیش از 400 تن رسید. 
این تعداد، افزایشی 60 درصد را نسبت به میانگین ماه های غیر از ماه 

مبارک رمضان نشان می دهد. 
دکت��ر محمدرضا مدب��ر، رییس اداره نظارت بر درمان دانش��گاه علوم 
پزشکی قزوین ضمن بیان این خبر، گفت: با پیگیری انجام شده توسط 
س��تاد مرتبط با این موضوع در دانشگاه، در سال 1394 اعضای هفت 

تن و از ابتدای امس��ال تاکنون، اعضای پیکر دو تن از آسیب دیدگان 
دچار مرگ مغزی به بیماران نیازمند پیوند عضو، اهدا شده است. 

وی در تش��ریح نقش حمایت و دلجویی از خان��واده های اهدا کننده 
توس��ط واحد پیوند عضو دانش��گاه علوم پزش��کی قزوین، اظهار کرد: 
هیأتی متش��کل از مدیران و کارشناس��ان واحد پیوند اعضای معاونت 
درمان دانشگاه در مراسم ترحیم متوفا شرکت کرده و ضمن نصب بنر 
تس��لیت و حضور در منزل متوفا، با اهدای لوح سپاس رییس دانشگاه 
علوم پزش��کی قزوی��ن و تقدیم هدایایی از این خان��واده های بزرگوار 

قدردانی و دلجویی می-کند.
شایان ذکر است، متقاضیان پیوند عضو می توانند با مراجعه به سایت 
www.ehda.center  و ی��ا مراجعه حضوری به بلوار آزادگان، نبش 
خیابان مفتح، ساختمان معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین، 

واحد پیوند عضو، نسبت به تهیه کارت اهدای عضو اقدام کنند.
در ضمن ش��ماره تلفن 33681160 داخلی 2  راه ارتباطی مس��تقیم 
با واحد پیوند عضو دانش��گاه علوم پزشکی قزوین برای دریافت  پاسخ 

سؤال ها یا اطالعات بیشتر در این مورد است.

درجه بندی بیمارستان های 
استان قزوین از آبان ماه 1395

خبر الهام حاجی رفیعی.
 نس��ل نوین اعتباربخشی بیمارستان های کش��ور در سال 1395 در 
اجالس روسا و مدیران بیمارس��تانی و رؤسای ادارات نظارت و اعتبار 
بخش��ی معاونت های درمان سراس��ر کش��ور، روز 30 تی��ر 1395 به 
بیمارستان های کشور معرفی شد. در این  نشست ضمن تشریح برخی 
رویکردهای نس��ل جدید اعتباربخشی در بیمارستان ها، اعالم شد که 
اعتباربخشی جدید از آبان ماه 1395 اجرا خواهد شد. دکتر محمدرضا 
مدبر، رییس اداره نظارت و اعتبار بخشی معاونت درمان دانشگاه علوم 
پزش��کی قزوین که به همراه کارشناس مس��ؤول برنامه اعتباربخشی 
دانش��گاه و جمعی از روس��ا و مدیران بیمارستان های استان در  این 
نشست حضور داشت؛ گفت: این اقدام از زمان یاد شده در بیمارستان 

های استان قزوین نیز اجرا خواهد شد.
Á  افزایش رضایتمندی مردم و احترام به آنان

در این نشست، دکتر هاش��می، وزیر بهداشت ضمن اظهار امیدواری 
ب��رای ارتقاء بهبود کیفیت مراکز درمانی با اجرای نس��ل جدید اعتبار 
بخشی، گفت: یکی از نکات بس��یار مهم در این رویکرد جدید، حفظ 
حقوق یبماران و احترام به مردم اس��ت و باید به نحوی عمل شود که 
تبدیل به فرهنگ شود.  وزیر بهداشت با اشاره به اینکه بیمارستان ها 
با اجرای نظام نوین اعتبار بخشی به درجات عالی، درجه یک، دو و سه 
تقسیم خواهد شد، اظهار کرد: این فرصت جدید، فضایی رقابتی برای 

بیمارستان ها ایجاد می کند.
Á  تضمین حقوق و ایمنی بیمار 

در نشست مذکور، دکتر آقاجانی، معاون درمان وزارت بهداشت، اعتبار 
بخشی را نهضتی بزرگ در بیمارستان های کشور برای ارتقای کیفیت، 
حفظ ایمنی و کرامت بیماران و ارتقای مس��تمر کیفیت دانست. وی 
اذعان کرد که نسل سوم اعتباربخشی، تضمین کننده حقوق و ایمنی 

بیمار و بطور کامل عملگراست.
Á  بیمارستان، شهر پُرمخاطره و مدیریت خطا در اعتبار بخشی، نقشه

راه 
همچنی��ن میردهقان، مدیرکل دفتر نظارت و اعتبار بخش��ی معاونت 
درمان وزارت بهداشت با گفتن اینکه به دنبال بهبود کیفیت خدمات، 
امید می رود ش��اهد کنترل و کاهش خطاهای پزشکی باشیم، اظهار 
کرد: بیمارس��تان، ش��هر پُرمخاطره و مدیریت خطا و خطر در اعتبار 
بخش��ی، نقشه راه است، ایش��ان با اش��اره به اینکه مدیریت و برنامه 
ریزی سیس��تماتیک، ضروریس��ت و با بیان اینکه بر اساس این روش 
سیستماتیک، خطاها در مراکز درمانی و بیمارستان ها به شدت کاهش 
می یابد، گفت: این طرح برای ایمنی بیمار و کاهش خطای پزش��کی 
بوده و روح اعتباربخشی در نسل سوم طرح تحول نظام سالمت است.

میردهق��ان در ادامه تصریح کرد که چون بیمارس��تان ها موظفند بر 
اساس درجه بیمارستان و تعرفه مصوب هیأت وزیران، از مردم تعرفه 
دریافت کنند، بنابر این همه مراکز دولتی خصوصی، خیریه و عمومی 

غیردولتی موظفند این درجه را در معرض دید مردم قرار دهند.  
Á اعتبار بخشی، قدرت هوشمندانه به مدیران می دهد

میرزا بیگی، معاون پرستاری وزارت بهداشت نیز با اعالم اینکه هدف از 
اعتبار بخشی ایجاد محیطی أمن و باکیفیت برای بیماران است، اظهار 
کرد: اعتبار بخش��ی، قدرت هوش��مندانه به مدیران می دهد و سبب 

ساماندهی و جهت دهی به فرایندهای پرستاری می شود.
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ضربان

آغاز عملیات اجرایی
 ساخت سالمتکده طب ُسّنتی در استان قزوین

خبر الهام حاجی رفیعی.
 با ش��روع برنامه های طرح تحول نظام سالمت از سال 93  یکی از برنامه های مهم در وزارت بهداشت، 
مربوط به طب ُس��ّنتی اس��ت و از مهمترین فعالیت های آن می توان به ورود موضوعات طب ُسّنتی در 
مراکز بهداشتی - درمانی شبکه های بهداشت – درمان شهرستان ها، پیگیری پوشش بیمه ای معاینه 
و خدمات طب ُس��ّنتی اس��ت. بر این مبنا می توان به آغاز عملیات اجرایی ساخت 20 سالمتکده طب 
ُسّنتی در 20 دانشگاه علوم پزشکی کشور از جمله قزوین اشاره کرد. دکتر عبداله کشاورز، مدیر درمان 
دانشگاه علوم پزشکی قزوین ضمن تأیید مطالب فوق از پیگیری راه اندازی مرکز تخصصی ارائه خدمات 
طب ُس��ّنتی در محل احداث پروژه¬های عمرانی جدید دانش��گاه خبر داد.  وی با تأکید به این که در 
دانشگاه علوم پزشکی قزوین مقدمات تأسیس دانشکده یا گروه طب ُسّنتی در حال پیگیری است؛ عنوان 

کرد: این کار تا مرحله طرح در ش��ورای گس��ترش دانش��گاه  ها و گرفتن تأییدیه هیأت بورد و معاونت 
طب ُس��ّنتی وزارت بهداشت پیش رفته اس��ت. این متخصص طب ُسّنتی اظهار امیدواری کرد که با به 
س��رانجام رسیدن این پروژه ها و تالش مسؤوالن ذیربط در اس��تفاده از این ظرفیت کاماًل بومی، شاهد 
ارتقای کیفیت و کمیت ارائه خدمات بهداشتی - درمانی به مردم بوده و گامی عملی برای تحقق شعار 
اقتصاد مقاومتی برداشته شود.  دکتر کشاورز با اشاره به این که در روزگاری که هر روز شاهد استفاده 
بیش��تر از تکنولوژی و پیشرفت های پزش��کی و دارویی هستیم آموزه ها و شیوه های بهداشتی درمانی 
طب ُس��ّنتی هنوز ریش��ه در فرهنگ ایرانی  اسالمی دارد و این طب اصیل در میان عامه مردم و به ویژه 
در سطح کالن و مراجع سیاستگذاری کشور نیز از جایگاه ویژه ای برخوردار است؛ اذعان داشت: بر این 
مبنا، سند ملی گیاهان دارویی و طب ُسّنتی )مصّوب 25 تیر 1392 شورای عالی انقالب فرهنگی( یکی 
از اسناد مهم باالدستی جمهوری اسالمی برای احیای طب ُسّنتی، در کنار بند 12 سند توسعه سالمت 

)ابالغی از سوی رهبر معظم انقالب( است.
وی در پایان گفت: در اهمیت، اصالت و تأثیر گذاری این نوع طب همین بس که بدانیم حدود 11 هزار 
عنوان کتاب از منابع طب ُسّنتی ایرانی در اقصی نقاط دنیا شناسایی شده است و چه بسا بسیاری از این 

ُکتب به عنوان منابع معتبر طب در درمان امراض به کار گرفته شود.

طبق برنامه ای کشوری؛
سال 1404 افقی روشن برای 

حوزه درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین است
خبر الهام حاجی رفیعی.

 تحلیل همه جانبه گذشته و حال برای پیش بینی آینده و ترسیم یک نقشه راه به منظور حرکتی سریع 
و هدفمند، همواره راه گشای رسیدن به اهداف یک سازمان است. بر همین اساس و به خاطر اعالم وزارت 
بهداشت مبنی بر ضرورت تدوین سند ده ساله درمان، تالشی منسجم در دانشگاه علوم پزشکی قزوین، 
مانند سایر دانشگاه های علوم پزشکی کشور شکل گرفته است تا برای تحقق اهداف نظام سالمت کشور 

با بررسی عمیق مسیر پیش رو، بتوان برنامه ای 10 ساله و افقی روشن در حوزه درمان طراحی کرد.

Á حرکتی 10 ساله، با چهار گام
دکتر عبداله کشاورز، مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین، ضمن بیان مطالب فوق، گفت: پروژه نقشه 
راه درمان ایران 1404 در چهار فاز طراحی شده است که شامل: مرحله توجیهی، تحلیل روندهای گذشته 

و وضعیت موجود منابع، مدلسازی و تحلیل و اعتباربخشی نتایج مدل ها در طرح های تخصصی است.
این مقام مس��ؤول عنوان کرد که به منظور ارائه مدل خدمتی 10 س��اله و تهیه الگویی مناس��ب و 
کارآمد، نشست های هفتگی هم اندیشی در معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار می 
شود. وی ادامه داد: بیش از 20 نشست داخلی با حضور مدیران ادارات مرتبط حوزه معاونت درمان 
و پنج نشست تخصصی در سطح خبرگان با دعوت از سازمان های مرتبط، شامل: مدیر گروه های 
رش��ته های تخصصی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی اس��تان، سازمان نظام پزشکی، ادارات بیمه، 

معاونت های درمان، توسعه و بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قزوین، برگزار شده است.

Á در آغاز گام چهارم
بنا به اظهار مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین، از طریق همین نشست های هفتگی، فازهای 
یک تا سه، طبق نقشه راه تدوین شده توسط دبیرخانه کشوری سند درمان 1404 پشت سر گذاشته 

شده و دانشگاه در مرحله تحلیل و اعتباربخشی نتایج مدل ها قرار دارد.

Á نقشه راه 10 ساله در حوزه خدمات آزمایشگاهی
دکتر کشاورز با اشاره به این که هم مسیر با این جریان، اداره کل آزمایشگاه مرجع سالمت کشور نیز 
با ابالغ س��رفصل های س��ند درمان 1404 در حوزه آزمایشگاه، در حال تدوین نقشه راه 10 ساله در 
حوزه خدمات آزمایشگاهی است، گفت: بر این مبنا، اداره امور آزمایشگاه های دانشگاه علوم پزشکی 
قزوین نیز با برگزاری نشست های هم اندیشی، در حال بررسی و پیش بینی مسیر پیش رو و برنامه 
ریزی های کالن منطبق با سرفصل های تعیین شده وزارت بهداشت در حوزه آزمایشگاه های تشخیص 

پزشکی است.

سر خط سالمت

دکتر منوچهر مهرام، رییس دانش��گاه علوم پزش��کی قزوین، روز دوم مرداد 1395 با صدور ابالغی، دکتر پرویز   
پدیسار، متخصص ارتودنسی را با حفظ پُست و ردیف سازمانی، به عنوان سرپرست معاونت آموزشی این دانشگاه 

منصوب کرد.

روز دوم مرداد 1395 دکتر منوچهر مهرام، رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، با صدور ابالغی، دکتر مامک   
عادل، متخصص اندودانتیکس را با حفظ پُس��ت و ردیف سازمانی، به عنوان سرپرست دانشکده دندانپزشکی این 

دانشگاه منصوب کرد. 

هاشم علیجانی، مشاور  فنی معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قزوین شد  

همه  متقاضیان و صاحبان پروانه های موسسات پزشکی در استان قزوین، از تابستان 1395 ملزم هستند امور   
مربوط به موسسه خود را فقط از طریق  ثبت نام در سامانه الکترونیکی صدور پروانه ها انجام دهند. ابوالفضل بهرامی، 
مس��ؤول واحد صدور پروانه های معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین، ضمن اعالم رضایت از راه اندازی 
چنین امکانی برای مراجعین –که باعث رفع بسیاری از مشکالت فرآیندهای صدور پروانه ها شده است- گفت: 
با راه اندازی این سامانه، متقاضیان قادر هستند بدون مراجعه حضوری به واحد صدور پروانه ها، خدمات مناسب 
  http://parvaneh.behdasht.gov.ir را دریافت کنند. بهرامی ادامه داد که تمامی این کارها از طریق مراجعه به س��ایت

لینک سامانه صدور پروانه ها فراهم شده است.
 
پس از فضا سازی، تعمیر و تجهیز واحد توسعه آموزش بالینی در ساختمان آموزش مرکز آموزشی – درمانی   

کوثر قزوین، نخستین نشست کمیته آموزش بالینی برگزار شد.  مشخص کردن روند کاری واحد، تقسیم وظایف، 
نحوه تکمیل سنجه های اعتبار بخشی، ارائه راه کارهای مناسب برای ارزیابی عملکرد و نقد و بررسی  روش 

های فعلی، مهم ترین مباحثی بود که در این نشست درباره آن ها تبادل نظر شد.

پس از بازدید مهندس فرامرز صادقی، مدیر منطقه دو شهرداری قزوین و مهندس حسن س�����لطان محمدی،   
معاون عمرانی وی از مرکز آموزشی - درمانی بوعلی سینا قزوین، مرمت و بازسازی آسفالت محوطه این مرکز با 
همکاری  شهرداری تصویب شد. این اقدام برای تکریم ارباب رجوع و رفاه حال بیماران و مراج����������عه کنندگان 

به مرکز انجام خواهد شد. 

حدود 16 سال پیش بود که در قسمت پیشانی زن 32 ساله ای، شیشه ای به قطر سه سانتی متر فرو رفت و   
در این مدت، هر چند آسیبی به بدن او وارد نکرده بود؛ ولی بیمار نیز از ترس، اقدامی برای درمانش نکرد.  حشمت 
میری، تکنسین بیهوشی اتاق عمل مرکز آموزشی - درمانی شهید رجایی قزوین، درباره این بیمار، گفت: پس از تغییر 
تصمیم این زن جوان، دکتر فرزین پاک فطرت، فوق تخصص جراحی و ترمیمی، با انجام عمل جراحی موفقیت آمیز، 

او را برای همیشه از کابوس این تکه شیشه نجات داد.

بی احتیاطی خانواده ای که ظرف حاوی اسید را در آشپزخانه و بدون بستن در آن، قرار داده بود، باعث آسیب   
رس��یدن به دس��ت و پای کودک دو ساله ش��د. آسیبی که درمانش به بستری ش��دن در بخش سوختگی مرکز 
آموزشی - درمانی شهید رجایی قزوین منجر شد. ابوالفضل نعمتی، مسوول شیفت عصر بخش آی سی یو مرکز 
آموزشی - درمانی شهید رجایی، درباره این مصدوم اظهار کرد: اسید منجر به سوختگی 15 درصدی در دست و 
پای کودک شد. وی با هشدار به خانواده ها که مراقب کودکان خود باشند تا چنین حوادثی، تکرار نشود، افزود: 

این بیمار توسط دکتر پاک فطرت، فوق تخصص ترمیمی و سوختگی، درمان شد.

داود محزون، مدیر پرستاری مرکز آموزشی - درمانی شهید رجایی قزوین خبر از درمان کودک دو ساله ای داد   
که در کوچه به هنگام بازی مورد حمله سگ واقع شده بود. محزون درباره این مصدوم گفت: این کودک دو ساله 
توسط سگ  از ناحیه دست دچار گازگرفتگی شده بود و به محض پذیرش در مرکز، ضمن شستشوی 20 دقیقه 

عضو آسیب دیده، با هماهنگی مرکز بهداشت قزوین، برای او آمپول هاری تزریق شد.

بنا به گفته فاطمه زاهدیان، مسوول شیفت عصر بخش سوختگی مرکز آموزشی - درمانی شهید رجایی قزوین،   
کودک سه ساله ای که در حال بازی در کوچه بود، با غفلت راننده اتومبیلی دچار سوختگی 20 درصدی به وسیله 
اگزوز خودرو از ناحیه پشت سر و گردن شد که پس از اعزام به این مرکز توسط پزشکان و پرستاران، درمان شد. 
زاهدیان عنوان کرد: این بیمار توسط دکتر علی طارمیها، متخصص جراحی و سوختگی، جراحی شد و در حال حاضر 

تحت مراقبت های ویژه در بخش سوختگی است. 

در سال گذشته؛
بیش از 23 هزار تن در مرکز آموزشی - درمانی شهید رجایی 

قزوین، فیزیوتراپی شدند
خبر، سّید حسن موسوی.

 به گفته رقیه ارباب، مسؤول فیزیوتراپی مرکز آموزشی - درمانی شهید رجایی قزوین، در سال 1394 
بالغ بر 23 هزار 500 تن از خدمات بخش فیزیوتراپی این مرکز استفاده کرده اند.

ایشان این موضوع را به مناسبت، روز دوم مرداد، روز فیزیوتراپی بیان کرد و افزود: بخش فیزیوتراپی 
این مرکز در دو ش��یفت صبح و بعد از ظهر فعال بوده و از بهترین و مجهزترین دس��تگاه ها برای ارائه 

خدمت به بیماران نیازمند فیزیوتراپی استفاده می کند.
ارباب با بیان این که در سال 1351 حق تأسیس کلینیک  های فیزیوتراپی از فیزیوتراپیست ها سلب 
ش��د؛ اظهار کرد: از دوم مرداد س��ال 1378 این حق دوباره به فیزیوتراپیست  ها برگردانده شد که به 
همین دلیل، در ایران این روز به عنوان روز فیزیوتراپی نامگذاری ش��ده اس��ت. وی افزود:در این روز 

برخی از مراکز فیزیوتراپی، خدمات رایگان ارائه می دهند.
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دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 نظارت بر رعایت 

تعرفه های خدمات تشخیصی - 
درمانی را آغاز کرد

خبر الهام حاجی رفیعی.
 به دنبال تعیین و اعالم تعرفه های تشخیصی - درمانی از سوی 
وزارت بهداش��ت در خرداد ماه امس��ال، واحد نظارت بر درمان 
معاونت درمان دانش��گاه علوم پزشکی قزوین نیز با ابالغ تعرفه 
ه��ای جدید به تم��ام واحدهای خدمات تش��خیصی - درمانی 

استان قزوین، نظارت بر بر اجرای دقیق تعرفه ها را آغاز کرد.
دکتر محمدرض��ا مدبر، رییس اداره نظ��ارت بر درمان معاونت 
درمان دانش��گاه علوم پزش��کی قزوین با گفتن این خبر، افزود: 
به رسم هر ساله، کارشناس��ان نظارتی معاونت درمان دانشگاه 
ب��ه صورت محس��وس و نا محس��وس، نحوه رعای��ت ضوابط و 
تعرفه های مصوب ابالغی را بررسی کرده و در صورت مشاهده 

تخلّفات، مطابق مقررات، اقدامات قانونی انجام خواهد شد.
ایش��ان با اش��اره به نقش مهم مردم در گزارش تخلّفات، اظهار 
کرد: ش��ماره تلفن گویای  33681160 اداره نظارت بر درمان 
معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین، برای همین منظور 

در نظر گرفته شده است.
یادآور می شود، کارگروه تعیین تعرفه های تشخیصی - درمانی 
استان قزوین، چندی پیش با حضور نماینده استانداری، رییس 
دانشگاه علوم پزشکی، رییس سازمان نظام پزشکی، دبیر شورای 
درمان بیمه های تجاری و رییس ش��ورای هماهنگی بیمه های 
پایه استان، سقف تعرفه های تشخیصی - درمانی اعالم شده از 
س��وی هیأت وزیران برای بخش خصوصی را بدون تغییر ابالغ 

و اجرایی کرد.
بر اساس��این  بخشنامه، س��قف تعرفه های خدمات تشخیصی 
- درمان��ی در بخ��ش خصوصی در س��ال 1395 ب��رای معاینه  
پزشکان،دندانپزش��کان عموم��ی و Ph.D  پروان��ه دار 220 
   md – Ph.D هزار ریال، پزش��کان، دندانپزشکان تخصصی و
345 هزار ریال، پزش��کان فوق تخصص، فلوشیپ و متخصص 
روانپزش��کی 430 هزار ریال، پزشکان فوق تخصص روانپزشک 
490 هزار ریال، کارش��ناس ارش��د پروانه دار 185 هزار ریال و 

کارشناس پروانه دار 160 هزار ریال اعالم شده است.

در استان قزوین؛
تعدادی از واحدهای تولیدی و تجهیزات 
پزشکی دارای تخّلف، به مراجع قضایی 

معرفی شد
خبر، فاطمه سیاح. 

به گفته مهندس مس��عود رضایی، کارشناس معاونت غذا و دارو 
دانش��گاه علوم پزش��کی قزوین، تعدادی از واحدهای تولیدی و 
تجهیزات پزشکی استان قزوین به علت داشتن تخلّف بهداشتی، 

درمانی و دارویی، به مراجع قضایی معرفی شدند.
مهندس رضایی این اقدام را به استناد رأی کمیسیون ماده 11 
تعزیرات حکومتی امور بهداش��تی - درمانی اس��تان قزوین، در 
روز 21 تیر 1395 عنوان کرد. وی افزود در این نشست، هشت 

پرونده تخلّفاتی مورد بررسی قرار گرفت.
سه پرونده تخلّفات کارخانجات مواد غذایی و بهداشتی به دلیل 
رعایت نکردن مس��ایل بهداش��تی و تخلّفات تولید و همچنین 
نگهداری کاالهای تاریخ گذش��ته، سه پرونده تخلّف در حیطه 
تجهیزات پزش��کی مربوط به یک بیمارس��تان خصوصی مبنی 
بر گرانفروش��ی و دو پرونده تخلّ��ف مربوط به واحدهای صنفی 
تجهیزات پزشکی مبنی بر گران فروشی، مواردی بود که بنا به 
اظهار این مقام مسؤول درباره آن ها تصمیم گیری شد. نشست 
مذکور در دفتر رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار شد.

ضربان

کادر درمانی مرکز 
آموزشی - درمانی شهید رجایی 

قزوین، جان مرد افغانی را نجات داد

مصدوم به چاه 18 متری سقوط کرده بود 

خبر، سید حسن موسوی.
 به گفته سپیده حسینی، مسوول شیفت عصر بخش تحت نظر مرکز 
آموزش��ی - درمانی شهید رجایی قزوین، مرد افغانی که درون چاهی 
با عمق 18 متر سقوط کرده بود با اقدامات درمانی مرکز فوریت های 
پزش��کی و کادر درمانی مرکز آموزشی - درمانی شهید رجایی قزوین 

ار مرگ حتمی نجات یافت.
وی عنوان کرد: مصدوم 27 ساله در ته چاه آخرین نفس های خود را 
می کشید که توسط اورژانس به این مرکز اعزام شد و با احیای مجدد، 

زندگی دوباره ای یافت.
حس��ینی تصریح ک��رد:  بیمار به هنگام پذی��رش، ضمن ضربه دیدن 
از ناحیه س��ر و گردن، مشکل تنفس��ی نیز داشت که توسط پزشکان 
متخصص مرکز و همچنین با مراقبت پرس��تاری، توانست با سالمتی 

کامل از بخش مرخص شود.

برای تشخیص کاالی دارای مجوز از قلبی 

صرف داشتن شناسه 
برچسب اصالت کاال، کافی نیست

استعالم از سازمان غذا و دارو الزم است

خبر، فاطمه سیاح. 
شناس��ه های اصالت و رهگیری باید استعالم ش��ده و پس از گرفتن 
تأییدیه سازمان غذا و دارو نسبت به مصرف آنها اقدام کرد زیرا صرف 

داشتن شناسه ها کافی نیست. 
این موضوع را مهندس مسعود رضایی، کارشناس مواد غذایی معاونت 
غذا و دارو دانش��گاه علوم پزشکی قزوین بیان کردند  و گفت: از سال 
1389 ط��رح ردیابی، رهگیری و کنت��رل اصالت برای تمامی فراورده 
های سالمت محور تحت نظارت سازمان غذا و دارو به دالیل مخاطره 
آمیز بودن تقلب و قاچاق محصوالت سالمت محور برای جامعه از نظر 
سالمت جسمی، اقتصادی، فرهنگی و روانی، مشارکت مردم در مبارزه 
با کاالهای قاچاق و تقلبی، رهگیری کاالها و تس��هیل در بازرس��ی و 
نظ��ارت بر کاالهای س��المت محور، کس��ب اطمینان ب��رای مصرف 
کنندگان در مصرف کاالی اصیل و اعمال فرآیندهای کنترل و نظارت 

کیفی در سطح عرضه به اجرا در آمده است.
Á کنترل اصالت کاال

به گفته این کارش��ناس، س��امانه ردیابی، رهگی��ری و کنترل اصالت 
فرآورده های س��المت با بازنگری مج��دد طرح قبلی کنترل اصالت و 
س��المت و رفع نواقص و مش��کالت آنها، از بهمن ماه 1393 اجرایی 

شده است.
ایش��ان با تأکید به اینکه این سامانه ابزار دقیقی برای تفکیک فراورده 
های اصیل از ف��راورده های تقلبی، غیرمجاز و قاچاق ایجاد می کند، 
ضمن تصریح به اینکه اصالت فراورده از طریق س��امانه های پیامکی، 
تلفن گویا، وب سایت س��ازمان و نرم افزار تلفن همراه، قابل استعالم 
اس��ت، عنوان کرد: این س��امانه امکان کنترل کاالهای دارای مجوز و 

اصیل از کاالهای قاچاق و تقلبی را فراهم می کند.
Á معرفی فرآورده های اصیل

وی مهمتری��ن اهداف در اجرای این طرح را مدیریت زنجیرۀ تأمین و 
تدارک فرآورده ها، کس��ب اطمینان برای مصرف کنندگان در مصرف 
فرآورده ه��ای اصیل، اعم��ال فرآیندهای کنترل و نظ��ارت کیفی در 
 ADR و  Recallس��طح عرضه توسط صاحبان پروانه فرآورده شامل
و PMS، ایجاد بستر مناسب برای سایر فعالیت های مبتنی بر فناوری 
اطالع��ات از جمله پروندۀ الکترونیک س��المت و جلوگی��ری از ورود 
فرآورده ه��ای غیر اصیل )قاچاق و تقلب( به زنجیرۀ تأمین و مدیریت 

هدفمند حمایت های مالی دولت و سایر بخش ها عنوان کرد..
یادآور می ش��ود، وی س��خنانش را روز 31 تیر 1395 و در دوره ای 
آموزشی برای سایر کارکنان معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی 
قزوی��ن بیان کرد. در این دوره، آش��نایی با برچس��ب اصالت کاالهای 

سالمت محور، مورد بازنگری قرار گرفت.

 تیم پزشکی مرکز 
آموزشی - درمانی شهید رجایی قزوین، مانع 

قطع مچ پای مرد 50 ساله شد
خبر، سّید حسن موسوی.

 مرد 50 س��اله بویین زهرایی با مهارت تیم پزشکی مرکز آموزشی - درمانی شهید رجایی 
قزوین از قطع عضو نجات یافت.

محسن ادهمی، مدیر مرکز آموزشی - درمانی شهید رجایی قزوین، درباره این بیمار گفت: 
مچ پای مصدوم در اثر تصادف دچار شکس��تگی شدید شده بود و احتمال قطع پا از ناحیه 
آسیب دیده بسیار زیاد بود، ولی جسارت و مهارت دکتر مهدی یوسفی، متخصص ارتوپدی 

مرکز و کادر اتاق عمل، مانع از بروز این کابوس برای بیمار شد.
ادهمی با اذعان به اینکه دکتر یوسفی دریک ماه گذشته دو عمل جراحی دیگر، نظیر این 
عمل انجام داد و مانع قطع عضو بیمار ش��د؛ اظهار کرد: جای بس��ی خوشحالی است که با 
وجود چنین پزش��کان ماهری در استان قزوین، دیگر بیماران مجبور نیستند برای جراحی 
های سخت و پیچیده به تهران یا شهرهای دیگر مراجعه کنند. وی افزود البته در مواردی، 

جراحی های خارج از استان برای بیماران مشکالت و عوارضی را به وجود می آورد.

در استان قزوین اتفاق افتاد؛

نجات جان مصدوم 50 ساله 
موردحمله سگ وحشی

خبر، سّید حسن موسوی.
 گاز گرفتگی پای زن 50 س��اله ای توس��ط سگ وحشی در یکی از 
روس��تاهای طارم باعث ش��د که وی راهی مرکز آموزش��ی - درمانی 
شهید رجایی قزوین ش��ود و اقدام به موقع تیم پزشکی و پرستاری، 

مانع از قطع پای وی شود.
لیال علیزاده، پرستار بخش چهار زنان مرکز آموزشی - درمانی شهید 

رجایی، گف��ت: این بیمار بر اثر گاز گرفتگی س��گ دچار جراحات و 
پارگی ش��دیدی در ناحیه پا ش��ده بود که با شستشوی مکرر ناحیه 
آس��یب دیده و تزریق آمپول هاری، از قطع پا و مرگ ناگهانی بیمار 

جلوگیری شد.
علیزاده با تصریح به اینکه حال عمومی بیمار خوب است، افزود: وی 

برای ادامه درمان، تحت مراقبت های ویژه است.
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توصیه هاي ایمني در زمینه زلزله

ساالنه در جهان چندین زلزله اتفاق مي افتد که برخي از آنها خفیف 
و نامحسوس و برخي دیگر شدید است و خسارت هاي جاني و مالي 
فراواني در بر دارد. بنابراین توصیه هاي ایمني در زمینه زلزله، نسبت 
به حوادث دیگر اهمیت خاصي دارد. به همین منظور شهال کشاورز 
از واحد روابط عمومی مرکز بهداش��ت ش��هید بلندیان گفتگویی با 
مهندس حمید گلناري کارشناس مسئول واحد مدیریت بالیاي این 

مرکز انجام داد.  

Á رعایت نکات ایمني قبل از وقوع زلزله
مهندس گلناری در پاسخ به سوال اول در خصوص اقدامات قبل از 
وقوع زلزله گفت: از آنجا که زلزله خبر نمی دهد باید پیش از وقوع 

آن تدابیر ایمنی خاص و مهمی اندیشیده شود.
Á کیف اضطراري

مهن��دس گلناری وجود کیف ش��رایط اضط��راری را در هر منزلی 
ضروری دانس��ت و گفت: در منزل بایس��تي کیف شرایط اضطراري 
و بالی��ا آماده باش��د، جعبه کمک ه��اي اولیه، پ��ول، مدارک مهم 
)شناسنامه، اسناد زمین( مواد غذایي خشک، کنسرو، کنسرو بازکن، 
وس��ایلي مانند چاقو، طناب، آب، رادیو ب��ا باطري اضافه، چراغ قوه، 
وسایل ویژه نوزادان، سالمندان، بیماران، زنان، کفش محکم، لباس 
گرم و لباس زیر وسایلی است که باید داخل این کیف آماده باشد. 

گلناری افزود: از قبل مکاني را انتخاب کنید که همه اعضاي خانواده 
بعد از وقوع زمین لرزه در آنجا جمع ش��وند. یک یا چند نقطه امن 
را در هر اتاق انتخاب کنید تا در مواقع ضروري بتوانید به آن نقطه 

پناه ببرید. نقاط امن محل کار و س��کونت خود را در روي نقشه اي 
مشخص کنید و آن را در اختیار نزدیکان خود قرار دهید. 

وی اضافه کرد: محل خواب ش��ما نباید در کنار پنجره، زیر لوستر، 
تابلو، آینه و س��ایر اشیاء شکننده و آویزان باشد. راهروها و خروجي 
هاي منزل را بررسي کنید و وسایلي را که ممکن است بعد از وقوع 

زلزله سر راه باشند از آن مکان ها دور کنید. 
وس��ایل سنگیني را که هنگام وقوع زلزله ممکن است سقوط کنند 
مانن��د کتابها، گلدان هاي آویز و لوس��تر ه��ا در محل خود محکم 
کنید. اش��یاي بزرگ و س��نگین را در قفس��ه هاي پایی��ن تر قرار 
دهید و قفس��ه ها را محکم به دیوار متصل کنید. ذخیره آب و غذا 
ترجیحاً به صورت کنسروي به اندازه مصرف سه روز آماده کنید در 
صورتیکه این ذخایر به صورت کنسرو نباشد باید هر دو هفته یکبار 
آنها را تجدید کرد تا فاس��د نشوند.  گلناری تاکید نمود: حتماً براي 
جلوگیري از حوادث ناشي از زلزله یک کپسول آتش نشاني در منزل 
داش��ته باش��د و حتي االمکان آن را در آشپزخانه قرار دهید و نحوه 
استفاده از آن را بیاموزید. نزدیک ترین محل هاي امداد رساني مانند 
جمیت هالل احمر، راهداري، آتش نشاني و قرارگاه نیروي انتظامي 
را که هنگام حادثه مي توانند به ش��ما کمک کنند شناسایي کنید. 

خانه و خانواده و اموالتان را در برابر زلزله بیمه کنید. 

مثل
سالمت

در استان قزوین؛

مرکز اقامتی میان مدت زنان 
»وصال«، تنها سرپناه زنان آسیب 

دیده اجتماعی است
خبر الهام حاجی رفیعی. 

مرکز اقامتی میان مدت زنان »وصال« واقع در ش��هر اقبالیه شهرستان 
قزوی��ن، اولین مرکز اختصاصی درمان زنان آس��یب دیده اجتماعی در 
اس��تان قزوین است. این مرکز اواخر سال 1394 با مجوز دانشگاه علوم 
پزش��کی قزوین و حمایت ها و پیگیری های مستمر دبیرخانه شورای 
هماهنگی مبارزه با مواد مخدر و دادس��تانی اس��تان و مس��اعدت های 
دلس��وزانه واحد نظارت بر درمان معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی 

قزوین کار خود را آغاز کرده است.
دکتر محمدرضا مدبر، رییس اداره نظارت بر درمان دانشگاه علوم پزشکی 
قزوی��ن، ضمن بی��ان مطلب فوق، گفت: این مرک��ز اقامتی میان مدت 

)کم��پ( به بیماراِن »خود مع��رف« دارای حمایت خانواده و همچنین 
بیم��اران زن بدون حمایت خانواده -که غالباً زندگی خانه به دوش��ی و 
کارت��ن خوابی دارند- خدمات ترک اعتیاد ارایه می دهد و س��رپناهی 
شبانه روزی برای نگهداری این دسته از آسیب دیدگان اجتماعی است. 
دکتر مدبر عنوان کرد:  در این مرکز زنان معتاد کارتن خواب از طریق 
دستور قضایی و طرح ساماندهی معتادان متجاهر کارتن خواب، با هزینه 
دولتی و زیر نظر پزشکان و روانشناسان بالینی، تحت درمان سه تا شش 

ماهه قرار می گیرند.
ارائه مرکز »وصال« به استان های همجوار 

به گفته رییس اداره نظارت بر درمان دانش��گاه علوم پزشکی قزوین، در 
استان قزوین 112 مرکز خصوصی و هفت مرکز دولتی سرپایی درمان 
س��وء مصرف مواد و 22 مرکز اقامتی میان مدت مردان درحوزه درمان 

اعتیاد فعالیت دارد.
این مقام مسؤول تصریح کرد: مرکز »وصال« اقبالیه تنها مرکز تخصصی 
درمان زنان معتاد و آسیب دیده در استان قزوین و استان های همجوار 
است و برخی از پذیرش شدگان داوطلب از سایر استان ها مراجعه می 

کنند و تحت حمایت و درمان قرار می گیرند.

گفت و گو، رمضان شهسواری. 
به گفته دکت��ر عبداله دیدبان، فوق تخصص غدد و رش��د کودکان و 
نوجوان��ان و اخت��الالت متابولیک، هر چند عالئ��م کاهش قند خون، 
ممکن اس��ت به ط��ور ناگهاني اتفاق افتد، ولی باید توجه داش��ت که 
عالئم به دو دس��ته عمومی و عصبی تقس��یم می شود که البته از هر 
شخص به شخص دیگر مي تواند متغیر باشد. وی ادامه داد که از طرف 
دیگر این موضوع به میزان قند خوني که بیمار داشته، بستگي دارد. 

Á بریده بریده صحبت کردن، نمونه ای از عالئم عصبی
این اس��تادیار عضو هیأت علمی دانش��گاه علوم پزشکی قزوین، اظهار 
کرد: عالئم عصبي، ش��امل: ناتواني در تمرکز، احس��اس س��بکي سر، 
گیج��ي، کاهش حافظه، بي حس��ي لب و زب��ان، بریده بریده صحبت 
کردن، داش��تن رفتارهاي ب��ي منطق یا تهاجم��ي، دو بیني و خواب 

آلودگي است.
Á عدم آگاهي به زمان و مکان، یکی از عالئم عمومی

دکتر دیدب��ان، تعریق، لرز، تپش قلب، عصبانیت، گرس��نگي، ضعف، 
پوست مرطوب و رنگ پریدگی را از نشانه های عمومی عنوان کرد.

ایشان با هشدار درباره اینکه در موارد کاهش شدید قند خون، عملکرد 
سلول هاي مغزي آنچنان تخریب شده که بیمار به کمک دیگران نیاز 
پیدا مي کند؛ افزود: عالئم عمومی، ممکن است شامل: رفتارهاي نشان 
دهنده عدم آگاهي به زمان و مکان، تشنج، مشکل از خواب بیدار شدن 

یا از دست دادن سطح هوشیاري باشد.
Á کابوس، نشانه ای از کاهش قند خون در خواب

بنا به اظهار این پزش��ک ش��اغل در مرکز آموزش��ی - درمانی قدس 
قزوین، نمناک بودن لباس و مالفه، کابوس دیدن، احساس خستگی و 
س��ردرد پس از بیدار شدن، می تواند نشانه های کاهش قند خون در 
خواب باشد. وي  مطمئن ترین راه برای آگاه شدن از کاهش قند خون 

را کنترل آزمایشگاهی دانست .
دکت��ر دیدبان با گفتن این که عالئم کاهش قند خون، زمانی رخ می 
دهد که قند خون به 70 میلی گرم بر دس��ی لیتر یا کمتر می رس��د، 

اظه��ار کرد: این حالت، بطور معمول، پس از خوردن و یا تزریق بیش 
از ان��دازه داروه��ای کاهنده قند خون، فعالیت بدن��ی بیش از اندازه و 

گرسنگی طوالنی مدت، رخ می دهد.
Á قند، چاره کاهش قند خون

ای��ن ف��وق تخصص غدد و رش��د ک��ودکان و نوجوان��ان و اختالالت 
متابولی��ک، تصریح کرد ک��ه پس از کنترل قند خ��ون و اطمینان از 
کاهش آن، باید بالفاصله قندی با سرعت جذب سریع استفاده کرد و 
به همین خاطر کسی که سابقه این بیماری را دارد، باید همیشه همراه 

خود قند داشته باشد.
Á موفق نبودن درمان اولیه، هشداری برای خبر کردن اورژانس

دکتر دیدبان، خاطر نش��ان کرد: موادی که به سرعت قند خون را باال 
می برد، شامل: سه حبه قند، نصف لیوان آب میوه، یک قاشق شکر یا 
عس��ل است و 15دقیقه بعد از صرف یکی از مواد فوق، باید قند خون 

را دوباره اندازه گرفت.
وی ب��ا تأکید بر این ک��ه اگر قند خون، افزایش نیافته بود، دوباره باید 
این کار را تکرار کرد تا قند خون به 70 میلی گرم بر دسی لیتر برسد 
و س��پس یک میان وعده مصرف شود؛ گفت: در صورتی که قند خون 

به میزان ذکر شده نرسد، باید با اورژانس تماس گرفته شود.
Á  میان وعده، مانعی برای حمالت کاهش قند خون

این استادیار عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، با تأکید 
به اینکه مصرف میان وعده ها تا حد زیادی می تواند از حمالت کاهش 
قند خون جلوگیری کند؛ هش��دار داد که چنانچه بیمار بیهوش شده 
اس��ت، هرگز نباید از راه دهان چیزی به وی خورانده شود، زیرا خطر 

خفگي وجود دارد. 
دکت��ر دیدبان ب��ا بیان اینکه در این گونه م��وارد باید بیمار را به پهلو 
خوابان��د و بالفاصل��ه با اورژانس 115 تماس گرفت تا در اس��رع وقت 
آمبوالنس و تکنسین های فوریت هاي پزشکي برای درمان بیمار اعزام 
ش��وند؛ عنوان کرد: البته در این فاصله، می توان آمپول گلوکاگون را 

توسط شخص آموزش دیده، به بیمار تزریق کرد.

عالئم کاهش قند خون، در افراد، متفاوت است
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مثل
سالمت

برج چهارم
معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی قزوین

ظروف یکبار مصرف
ادامه از شماره قبل

با افزایش جمعیت در دنیا و تغییر نوع زندگی استفاده از انواع 
ظروف یکبار مصرف در رس��توران ها .مراکز طبخ غذا . فست 
فودها .قهوه خانه ها ودر منازل افزایش پیدا کرده اس��ت. انواع 

ظروف یکبار مصرف شامل : 
ظروف یکبار مصرف از جنس پلی استایرن شامل ظروف یکبار 
مصرف ش��کننده و ش��فاف ، و ظروف فومی و ظروف مقاوم به 

ضربه 
ظروف یکبار مصرف از جنس پلی پروپیلن مانند انواع  ظروف 

یکبار مصرف دارای انعطاف 
ظروف پلیمری از جنس پلی اتیلن مانند دبه های ماست

ظروف پلیمری از جنس پلی اتیلن ترفتاالت مانند بطری های 
نوشابه و آب آشامیدنی

ظروف یکبار مصرف گیاهی 
ظروف یکبار مصرف سلولزی یا مقوایی

ظروف یکبار مصرف آلومینیومی
Á : مزایا

راحتی 
 عدم نیاز به شستشو

 در دسترس بودن
 بهداشتی بودن

قیمت نسبتاً پایین
 شکل پذیری باال و طرح پذیر بودن

 صرف انرژی کمتر در پروس��ه تولید و ش��کل دهی نسبت به 
قوطی های فلزی و بطری شیشه ای 

Á : معایب 
بازیاف��ت ) زمانی بالغ بر 500 – 300 س��ال و عدم کنترل بر 
مقوله بازیافت و اس��تفاده از مواد بازیافتی در تولید ظروف یک 

بار مصرف در واحدهای تولیدی غیر مجاز (
مخاطره انداختن س��المتی ) آزاد شدن منومر ها و رادیکالهای 
آزاد از ای��ن ظروف به ماده غذایی در تماس با آنها به واس��طه 
واکنش های فیزیکی و ش��یمیایی و افزای��ش احتمال ابتال به 

انواع سرطان ( 
Á : موارد احتیاط

از خرید ظروف یکبار مصرف فاقد پروانه بهداشتی ساخت جدا 
خوددرای کنیم به دلیل اینکه ظروف یکبار مصرف فاقد پروانه 
بهداشتی ساخت در کارگاههای غیر مجاز و مواد اولیه نامناسب 
و صنعتی و بدون نظارت های کارشناسی الزم تولید می گردند 
و در مقابل ظروف یکبار مصرف دارای پروانه بهداشتی ساخت 
در واحدهای تولیدی دارای ضوابط الزم و دارای آزمایشگاههای 
مجه��ز و از م��واد اولیه مناس��ب با درجه غذای��ی و  با نظارت 
کارشناسان وزارت بهداشت تولید می شوند بنابراین در هنگام 
خرید ظروف یکبار مصرف به ش��ماره پروانه س��اخت و لوگوی 
سیب سالمت سازمان غذا و دارو دقت نماییم و از خرید ظروف 

یکبار مصرف فاقد پروانه ساخت اکیداً پرهیز نماییم.

ادامه دارد

گفت و گو، طاهره برخورداری.
 نور خورش��ید با وجود همه خواص فراوانی ک��ه دارد، می تواند برای 
پوست ُمضر باشد. یک بار آفتاب سوختگِی همراه با تاول زدن پوست، 
احتمال سرطان سلول های رنگی پوست را دو برابر می کند. قرار گرفتن 
مداوم در معرض نور خورشید نیز باعث پیری زودرس پوست و ایجاد 

چین و چروک در آن می شود.
دکتر الهه س��لطانیه، متخصص پوس��ت و مو شاغل در مرکز آموزشی 
- درمانی بوعلی س��ینا قزوین، در این مورد عنوان کرد: نور خورشید، 
موجب آفتاب سوختگی، گرمازدگی، پیری زودرس، لک ها  و سرطان 

های پوستی خواهد شد.
این متخصص پوس��ت و مو، آفتاب سوختگی را نوعی التهاب پوستی 
دانست که در اثر مجاورت طوالنی مّدت در آفتاب یا سایر منابع پرتو 
فرابنفش، مثل: دس��تگاه های برنزه کننده حاصل می ش��ود. وی افزود 
که از نش��انه های آن می توان به درد، سوزش، خارش، قرمزی و گاهی 

ایجاد تاول اشاره کرد.
دکتر سلطانیه با بیان اینکه  15 تا 30 دقیقه تماس با آفتاب در یک 
فرد حس��اس می تواند منجر به آفتاب  سوختگی شود، هشدار داد که  
برخالف س��وختگی حرارتی،  آفتاب  سوختگی فوراً تظاهر نمی کند و 
هنگامی که دردناکی و قرمزی پوس��ت شروع می شود، آسیب پوستی 

از قبل رخ داده  است.
این پزش��ک متخصص مرکز آموزشی - درمانی بوعلی سینا قزوین، با 
عنوان کردن اینکه در ش��ش تا 48 ساعت ابتدایی پس از قرار گرفتن 
در معرض آفتاب، درد، بیشترین شدت را دارد؛ گفت: در موارد شدید، 
ممکن است پوس��ت تاول بزند. ایشان با اشاره به اینکه پوسته ریزی، 
بطور معمول س��ه تا هش��ت روز پس از قرار گرفتن در معرض آفتاب 
ش��دید رخ می دهد؛ اظهار کرد: گاهی در موارد شدید، عالئمی مانند: 
تب و لرز، تهوع و استفراغ، خواب آلودگی و حتی عفونت ثانویه و گاهی 

شوک و مرگ هم رخ می دهد.
Á زمان و سن، عواملی مهم در بروز آفتاب سوختگی

دکتر س��لطانیه با بیان اینکه در معرض آفتاب قرار گرفتن در ساعت 
اوج آفتاب )10صبح تا چهار بعدازظهر( بویژه در نوزادان و کودکان )به 
خاطر حساس تر بودن پوست(، احتمال آفتاب سوختگی را بیشتر می 
کند؛ گفت: افراد با پوست های روشن به احتمال بیشتر نسبت به افراد 

با پوست تیره  تر دچار این عارضه خواهند شد.
وی هش��دار داد که اس��تفاده از برخی داروها از جمله: بعضی از آنتی 
بیوتیک ها و قرص های ضدبارداری و همچنین برخی از مواد آرایش��ی 

نیز باعث این بیماری می شود.
Á پیشگیری از آفتاب  سوختگی

این متخصص پوس��ت و مو، بهترین و اولین راه پیش��گیری از آفتاب 
سوختگی  را دوری از آفتاب، بویژه در ساعت اوج آفتاب عنوان کرد و 

در مورد محافظت فیزیکی از آفتاب، به استفاده از لباس های پوشاننده، 
کاله لب��ه دار )با قطر حداقل 10س��انتی متر( و عینک های آفتابی )با 

پوشش کامل دور چشم( تأکید کرد.
ایش��ان در مورد کرم های ضد آفت��اب، ضمن تصریح به اینکه فاکتور 
محافظ��ت کنن��ده در برابر آفت��اب آنها باید باالی 15 باش��د و 20 تا 
30دقیقه قبل از قرار گرفتن در معرض آفتاب اس��تفاده ش��ود؛ گفت: 
ضخامت آن دو میلی گرم در هر س��انتی متر مربع از پوس��ت باشد و 
البته در مواقعی که فرد شنا یا ورزش کرده یا تعریق می کند، هر دو 

تا سه ساعت استفاده از آن باید تجدید شود.
Á درمان آفتاب سوختگی

ای��ن متخصص مرکز آموزش��ی - درمانی بوعلی س��ینا قزوین در باره 
درمان آفتاب س��وختگی، به کمپرس خن��ک تأکید کرد و اظهار کرد: 
دوش با آب ولرم تا س��رد، یا ق��رار دادن پارچه مرطوب و خنک روی 
س��وختگی به مدت 15 تا 20 دقیقه توصیه می شود. وی هشدار داد 
که از یخ یا مخلوط آب و یخ استفاده نشود، زیرا درجه حرارت باید به 

تدریج پایین بیاید.
دکتر س��لطانیه با س��فارش به اینکه بهتر اس��ت بر روی پوسِت دچار 
آفتاب س��وختگی، وازلین مالیده نشود، زیرا مانع تعریق و دفع حرارت 
می شود؛ عنوان کرد: اگر تاول پوستی به وجود آمده  است، نباید تاول 
ها را ترکاند، چون برای محافظت از الیه های زیرین پوس��ت، ضروری 
است. وی افزود که پانسمان خشک می تواند از عفونت جلوگیری کند.

این متخصص پوست و مو، گفت: بر روی پوست دچار سوختگی، کرم 
های بی حسی، مثل: لیدوکائین استفاده نشود، زیرا احتمال حساسیت 
پوس��تی را به همراه دارد. ایش��ان به اس��تفاده از پمادهای سوختگی، 

استفاده از داروهای ُمّسکن و نوشیدن مایعات تأکید کرد.
بنا به اظهار دکتر س��لطانیه در صورتی که به همراه آفتاب سوختگی، 
بیمار، تب یا تاول های پُر از مایع دارد و یا مبتال به سرگیجه یا اشکاالت 

بینایی شده است، باید فوراً به پزشک مراجعه کند.

تکرار آفتاب سوختگی، باعث پیری زودرس پوست می شود

کودک سالم

خبر، رمضان شهسواری. 
دکت��ر حس��ین بل��وری 
تخصص  ف��وق  جیرنده، 
ادرار  مج��اری  و  کلی��ه 
کرد:  اظه��ار  ک��ودکان، 
هفت درصد سنگ های 
دستگاه ادراری، در افراد 
زیر 16 سال وجود دارد و 
به دلیل این که می تواند 
باعث انسداد جریان ادرار 
ش��ده و احتمال عفونت 
را ب��اال بب��رد و حتی به 
دلیل اینکه می تواند بی 

عالمت باشد و باعث خسارات جبران ناپذیر شود، مهم است که به طور 
جدی پیگیری شوند. 

عضو هیأت علمی دانش��گاه علوم پزش��کی قزوین، تصریح کرد که در 
فصل گرما و افزایش تبخیر، به خاطر از دس��ت دادن آب بدن، کاهش 
حجم و جریان ادرار و افزایش اس��یدی شدن آن، احتمال عفونت باال 

می رود. 

دکتر بلوری جیرنده، با بیان اینکه عالئم ادراری این عارضه، س��وزش 
مک��رر هن��گام دف��ع ادرار، وجود خ��ون در ادرار و گاهی در س��نین 
ش��یرخواری با بی قراری و تحریک پذیری همراه است؛ گفت: در این 
حالت، بررس��ی از نظر دفع کریس��تال های ادراری و سونوگرافی الزم 

است.
Á  سنگ، درمان نشده، خراب کننده بافت کلیه

این پزشک فوق تخصص کلیه و مجاری ادرار کودکان، هشدار داد که 
چنانچه سنگ، درمان نش��ود و در بافت کلیه قرار داشته باشد، باعث 

خرابی بافت کلیه شده و عواقب بسیار بدی بوجود خواهد آورد. 
به گفته این پزش��ک شاغل در مرکز آموزشی - درمانی قدس قزوین، 
بهتر اس��ت در فصل گرما ضمن پرهیز از مصرف نمک، به نوش��یدن 
آب فراوان )نه نوش��ابه یا چای(، مصرف مناسب کلیسم و مواد غذایی 
و میوه جات حاوی پتاس��یم و اس��تفاده از محلول پلی سیترای K )با 

تجویز پزشک( توجه شود. 
دکتر بلوری جیرنده، هش��دار داد: مصرف خودسرانه داروهایی، مانند: 
آمپی س��یلین، آموکس��ی سیلین، ش��ربت های ضد س��رفه، مصرف 
 C غیرمجاز کورت��ون و همچنین مصرف زیادی مکمل های ویتامین
و ویتامین D باعث افزایش کریس��تال های اگزاالت و کلسیم در ادرار 

شده و احتمال سنگ سازی را باال می رود. 

والدین، سنگ های ادراری را در کودکان جدی بگیرند
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رئیس دانشگاه                                  معاون توسعه مدیریت و منابع               مدیر بودجه دانشگاه    
پیام گزار سالمت رئیس خانه مشارکت مردم در سالمت                       رئیس دبیرخانه سیاستگذاری سالمت                       

نبض

دبیرخانه سیاست گذاری سالمت استان

موافقت نامه بودجه اي   
نام واحد : خانه مشارکت مردم در سالمت   مبلغ کل موافقت نامه : 240 )میلیون ریال(      دوره زماني : : بهمن 1390 لغایت اردیبهشت 1391 

مقدمه : در راستای اجرای طرح جامع سالمت استان و مصوبات هیات رئیسه دانشگاه و نامه شماره 28/21/80535 تاریخ 90/10/29 مبنی بر تخصیص اعتبار جهت اجرای پروژه های برنامه جامع سالمت دانشگاه، 
بدینوس��یله اعتبار پروژه های اولویت مرحله 1و 2 از محل اعتبارات دانش��گاه علوم پزش��کی قزوین به شرح زیر مورد موافقت قرار گرفته و تخصیص می یابد . الزم است اعتبار اجرای پروژه های مرحله اول به میزان 4 
میلیارد ریال با توجه به آیین نامه مالی ومعامالتی دانشگاه، مصوبات هیات محترم امنا و سایر قوانین مرتبط به هزینه گرفته شده و پس از هر مرحله گزارش عملکرد مربوطه به مدیریت برنامه ریزی منابع مالی و بودجه 
ارسال گردد. بدیهی است پس از تخصیص مرحله اول سایر تخصیص ها منوط به ارسال گزارش عملکرد مراحل قبلی خواهد بود .الزم به ذک��ر است اعتبار پروژه های اولویت دوم پس از تامین اعتبار تخصیص خواهد 

یافت. شرایط اجرای پروژه ها مطابق مندرجات پشت صفحه الزم االجرا می باشد.

*این مبلغ فقط براي هزینه هاي جاري دفتر )چاپ بروشور و پمفلت ، مجلد کردن گزارش کارها ، تهیه لوح تقدیر و ... ( و کمک هزینه کاردان یا کارشناس امور دفتري دبیرخانه مشارکت مردم است .
** این هزینه صرفا براي هزینه هاي جاري نشست ، چاپ و انتشار مطالب و پیگیري کاربست  میثاق نامه ها تا حصول نتیجه است که زیر نظر دبیرخانه سیاست گذاري سالمت و رئیس خانه مشارکت مردم باید هزینه شود . )هزینه مطالعه نقش میانیجان 

، برنامه ریزي نشست و سخنراني ها در این مورد محاسبه نشده است (
شرایط موافقت نامه 

1.درصد پیشرفت پروژه ها و زمان تحویل گزارش به شرح زیر است : 
•گزارش برآمد یک - 40درصد  پیشرفت پروژه  ) زمان تحویل گزارش 30 بهمن ماه ( 

•گزارش برآمد دوم- 80درصد  )زمان تحویل گزارش 20فروردین ماه ( 
• برآمد نهایي – 100 درصد )زمان تحویل گزارش نهایي20 اردیبهشت سال 1391خواهد بود که ارایه گزارش شفاهي در همایش ارایه گزارش های نهایی توسط مجریان و با حضور مقامات مرتبط در خرداد 1391 جزء این برآمد است  ( 

2.کلیه طرح های مندرج در این تفاهم نامه) HSR  درج شده(در زمان شروع اجرا باید از چارچوب طرح های  HSR دانشگاه تبعیت نموده و پرداخت پیشرفت کار منوط به تائید ناظر مشخص شده از طرف شورای پژوهشی دانشگاه و نامه مشترک دبیرخانه 
سیاست گذاری سالمت استان و معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه است.

3.چارچوب گزارش برآمد یک و دو عبارت است مستندی که نشان دهنده اجزای برآمد مندرج در این تفاهم نامه است ، گزارش نهایی کلیه پروژه ها ، فقط در صورت ارایه  در قالب 1،3،25  و اسالیدهاي ارایه شفاهي قابل بررسی خواهد بود این قالب در 
سایت دبیرخانه سیاست گذاری سالمت دانشگاه قرار دارد .  

4.به منظور پایش مسیر اجرای پروژه ها و رفع چالش های آن و همچنین اجرای آئین نامه مصوب پیام گزاران سالمت استان الزم است : 
•کلیه پیام گزاران دانشگاه در جلسات ماهانه )مطابق جدول اعالمی دبیرخانه ( دبیرخانه سیاست گذاری سالمت حضور یابند و گزارش روند عملیاتی شدن موافقت نامه ها و چالش های احتمالی را ارایه دهند . 

•پیام گزاران سالمت گزارش پیشرفت تائید شده پروژه های واحد )معاونت ، دانشکده و شبکه( را طبق نظر ناظر گزارش جمع بندی نموده )نامه رویی بعالوه پیوست آن فرم پاسخ ناظران ( و با نامه رسمی مقام مسئول ) امضا کننده موافقت نامه ( در جلسه 
پیام گزاران دانشگاه گزارش نمایند . 

5.ناظرین طرح ها مکلفند پاسخ نظارت خود را حداکثر تا تاریخ 7 اسفند ماه برای برآمد یک  ، 25فروردین برای برآمد دو و 27اردیبهشت ماه  برای گزارش نهایی در قالب مندرج در سایت دبیرخانه سیاست گذاری دانشگاه  ارایه دهند . 
6.به منظور پیشرفت امور دانشگاه و دستیابی به اهداف سالمت استان مجریان موظفند : 

•در تاریخ مقررگزارش پیشرفت پروژه را در فایل ورد به ناظر ارسال کنند و چنانکه بدون دلیل موجه ) دلیل موجه باید طی نامه کتبی مجري و تائید مقام مسئول باشد ( گزارش خود را در زمان مقرر ارایه ندهند به طور یک طرفه قرارداد آنها فسخ خواهد شد 
و تا دو سال حق انعقاد قرارداد انجام کار معین یا پژوهشی با دانشگاه نخواهند داشت . 

    
محل تامين 

 مالي

 ردیف نام پروژه برآمد ها بودجه)ميليون ریال(
2مرحله  1مرحله   

اص هٌببغ تخصیص 
 - 72 هؼبًٍت تَػؼِ

  1931تذٍيي بشًبهِ خبًِ هـبسوت هشدم تب  س ، ًظشخَاّي داخل ٍ خبسج وـَ گضاسؽ اٍل ) بخؾ ؿٌبخت ( تَصیف ٍ تحلیل ٍضؼیت هـبسوت هشدم دس ػالهت اػتبى ، تحلیل ريٌفؼبى ، الذاهبت گزؿتِ ، هشٍس هٌببغ ٍ تدشبیبت .1
 طشاحي ٍ تىویل وبسًبهِ ػولىشد ػضَ خبًِ هـبسوت 

 بشاي ًْبيي وشدى ػٌذهذاخالت ٍ پشٍطُ ّب بِ تفىیه ػبل ّبي آيٌذُ ، ًْبديٌِ ػبصي بشًبهِ ، بشگضاسي ًـؼت ريٌفؼبى اػتبًي  -اّذاف ساّبشدي-گضاسؽ دٍم )بخؾ خْت گیشي ٍ اػتمشاس( دٍسًوب .7 1
 )بب اػتفبدُ اص وبسًبهِ ّب ( 1931هشدم تب پبيبى ػبل  گضاسؽ ػَم : وضاسؽ ًْبيي ، خالصِ لببل اًتـبس اص سػبًِ ّب ٍ تببلَي هشبَطِ بشاي ًصب ، ًبهِ وبسبؼت ، چبپ گضاسؽ ػولىشد خبًِ هـبسوت .9

اص هٌببغ تخصیص 
*93 هؼبًٍت تَػؼِ  - 

هؼبًٍت داًـدَيي فشٌّىي بشاي هذيشيت يضًي بب هؼئَلیي اػتبًذاسي بشاي ثبت خبًِ هـبسوت ٍ تىویل فشم ّبي هشبَطِ ٍ پیگیشي فشايٌذ تب حصَل ًتیدِ + تفبّن ًبهِ بب ػوي ّب ٍ .گضاسؽ اٍل : سا1
 خبًِ 

ثبت لبًًَي خبًِ هـبسوت هشدم دس اػتبًذاسي ٍ تفبّن ًبهِ خبًِ 
فشٌّگي ٍ ػوي ّب بشاي هـبسوت هشدم بب هؼبًٍت داًـدَيي 

 تبهیي يه ًفش ًیشٍي اًؼبًي بشاي دفتش خبًِ هـبسوت هشدم 
 .گضاسؽ دٍم: ػٌذ ثبتي خبًِ هـبسوت هشدم + گضاسؽ ػولىشد دفتش دس طَل دٍ هبُ 7 7

 .گضاسؽ ػَم : گضاسؽ ًْبيي خالصِ ٍ ًبهِ وبسبؼت ٍ پیبم ّبي اطالع سػبًي بِ ريٌفؼبى 9

صیص اص هٌببغ تخ
 - 72 هؼبًٍت تَػؼِ

هیبًدیبى دس ؿْشػتبى ّب ٍ اًتمبل پیبم ّب ٍ خوغ  گضاسؽ اٍل : بشگضاسي ًـؼت هـتشن بب ؿَساي پیبم سػبى ػالهت ، تْیِ فْشػت پیبم ّبي هـتشن ٍ غیش هـتشن)ٍيظُ ّش ريٌفغ( ، بشگضاسي خلؼِ .1
آٍسي يه  اًتمبل دٍ دٍسُ پیبم ّبي ػالهتي بِ هیبًدیبى ٍ خوغ آٍسي هطبلببت 

+ اًتمبل دٍسُ دٍم پیبم ّبي ػالهت بب بشگضاسي گضاسؽ دٍم : گضاسؽ خوغ بٌذي هطبلببت ٍ تمؼین وبس بیي هؼئَلیي هشتبط اص طشيك هىبتبِ ٍ بشگضاسي ًـؼت يب پیگیشي هطبلبِ بِ سٍؽ همتضي  .7 9 دٍسُ هطبلببت هشدم اص طشيك هیبًدیبى 
 هیبًدیبى

 يي ٍ ًبهِ وبسبؼت گضاسؽ ػَم : گضاسؽ ًْب .9

اص هٌببغ تخصیص 
 هؼبًٍت تَػؼِ

- 
**11 

 بٌّگ وٌٌذُ دس خبًِ هـبسوت ، بشگضاسي ًـؼت گضاسؽ اٍل : هطبلؼِ ًمؾ ايي گشٍُ اص هیبًدیبى دس ػالهت دس هٌببغ تٌظین هیثبق ًبهِ پیؾ ًَيغ ، بشًبهِ سيضي ًـؼت ٍ سايضًي بب فشد ّو .1
 گضاسؽ دٍم : صَست خلؼِ ػولیبتي ػبصي هیثبق ًبهِ ٍ ًبهِ ًگبسي بشاي ًْبديٌِ وشدى آى  .7 1  ًـؼت تخصصي ؿْشداساى ٍ ػالهت اػتبى

 گضاسؽ ػَم : گضاسؽ ًْبيي اص ًتیدِ هـبسوت ايي گشٍُ اص هشدم ٍ ًبهِ وبسبؼت ًتبيح بشاي ػبل بؼذ  .9

اص هٌببغ تخصیص 
 هؼبًٍت تَػؼِ

- 

**11 

پیگیشي گضاسي ًـؼت ، ُ اص هیبًدیبى دس ػالهت دس هٌببغ تٌظین هیثبق ًبهِ پیؾ ًَيغ ، بشًبهِ سيضي ًـؼت ٍ سايضًي بب فشد ّوبٌّگ وٌٌذُ دس خبًِ هـبسوت ، بشگضاسؽ اٍل : هطبلؼِ ًمؾ ايي گشٍ.1
 ٍ ًبهِ ًگبسي بشاي ًْبديٌِ وشدى آى گضاسؽ دٍم : صَست خلؼِ ػولیبتي ػبصي هیثبق ًبهِ .7 1 ًـؼت تخصصي ؿَساّبي اػالهي ؿْش ٍ سٍػتبي اػتبى  هٌـَس لبلي

 گضاسؽ ػَم : گضاسؽ ًْبيي اص ًتیدِ هـبسوت ايي گشٍُ اص هشدم ٍ ًبهِ وبسبؼت ًتبيح بشاي ػبل بؼذ .9
اص هٌببغ تخصیص 

 هؼبًٍت تَػؼِ
- 

**11 
 ًَيغ ، بشًبهِ سيضي ًـؼت ٍ سايضًي بب فشد ّوبٌّگ وٌٌذُ دس خبًِ هـبسوت ، بشگضاسي ًـؼت  گضاسؽ اٍل : هطبلؼِ ًمؾ ايي گشٍُ اص هیبًدیبى دس ػالهت دس هٌببغ تٌظین هیثبق ًبهِ پیؾ.1

 گضاسؽ دٍم : صَست خلؼِ ػولیبتي ػبصي هیثبق ًبهِ ٍ ًبهِ ًگبسي بشاي ًْبديٌِ وشدى آى .7 3 ًـؼت تخصصي دّیبساى ٍ بخـذاساى ٍ ػالهت اػتبى 
 یدِ هـبسوت ايي گشٍُ اص هشدم ٍ ًبهِ وبسبؼت ًتبيح بشاي ػبل بؼذ گضاسؽ ػَم : گضاسؽ ًْبيي اص ًت.9

اص هٌببغ تخصیص 
 هؼبًٍت تَػؼِ

- 

**11 
پیگیشي شگضاسي ًـؼت ، بٌّگ وٌٌذُ دس خبًِ هـبسوت ، بگضاسؽ اٍل : هطبلؼِ ًمؾ ايي گشٍُ اص هیبًدیبى دس ػالهت دس هٌببغ تٌظین هیثبق ًبهِ پیؾ ًَيغ ، بشًبهِ سيضي ًـؼت ٍ سايضًي بب فشد ّو.1

 گضاسؽ دٍم : صَست خلؼِ ػولیبتي ػبصي هیثبق ًبهِ ٍ ًبهِ ًگبسي بشاي ًْبديٌِ وشدى آى .7 2 ًـؼت تخصصي ائوِ خوؼِ ٍ ّیبت ّبي هزّبي   هٌـَس لبلي
 ؼذ گضاسؽ ػَم : گضاسؽ ًْبيي اص ًتیدِ هـبسوت ايي گشٍُ اص هشدم ٍ ًبهِ وبسبؼت ًتبيح بشاي ػبل ب.9

اص هٌببغ تخصیص 
 هؼبًٍت تَػؼِ

- 
**11 

 بٌّگ وٌٌذُ دس خبًِ هـبسوت ، بشگضاسي ًـؼت گضاسؽ اٍل : هطبلؼِ ًمؾ ايي گشٍُ اص هیبًدیبى دس ػالهت دس هٌببغ تٌظین هیثبق ًبهِ پیؾ ًَيغ ، بشًبهِ سيضي ًـؼت ٍ سايضًي بب فشد ّو.1
 گضاسؽ دٍم : صَست خلؼِ ػولیبتي ػبصي هیثبق ًبهِ ٍ ًبهِ ًگبسي بشاي ًْبديٌِ وشدى آى .7 8 ًـؼت بَْسصاى ٍ سابطیي بْذاؿتي 

 گضاسؽ ػَم : گضاسؽ ًْبيي اص ًتیدِ هـبسوت ايي گشٍُ اص هشدم ٍ ًبهِ وبسبؼت ًتبيح بشاي ػبل بؼذ .9
اص هٌببغ تخصیص 

 هؼبًٍت تَػؼِ
**11 

- 
 ًـؼت یبًدیبى دس ػالهت دس هٌببغ تٌظین هیثبق ًبهِ پیؾ ًَيغ ، بشًبهِ سيضي ًـؼت ٍ سايضًي بب فشد ّوبٌّگ وٌٌذُ دس خبًِ هـبسوت ، بشگضاسي گضاسؽ اٍل : هطبلؼِ ًمؾ ايي گشٍُ اص ه.1

 گضاسؽ دٍم : صَست خلؼِ ػولیبتي ػبصي هیثبق ًبهِ ٍ ًبهِ ًگبسي بشاي ًْبديٌِ وشدى آى .7 3 ًـؼت خیشيي ػالهت اػتبى 
 ؽ ػَم : گضاسؽ ًْبيي اص ًتیدِ هـبسوت ايي گشٍُ اص هشدم ٍ ًبهِ وبسبؼت ًتبيح بشاي ػبل بؼذ گضاس.9

اص هٌببغ تخصیص 
 هؼبًٍت تَػؼِ

- 
**11 

ًـؼت بخؾ خصَصي ٍ ػالهت اػتبى ًـؼت ًوبيٌذگبى  وٌٌذُ دس خبًِ هـبسوت ، بشگضاسي ًـؼت  بٌّگگضاسؽ اٍل : هطبلؼِ ًمؾ ايي گشٍُ اص هیبًدیبى دس ػالهت دس هٌببغ تٌظین هیثبق ًبهِ پیؾ ًَيغ ، بشًبهِ سيضي ًـؼت ٍ سايضًي بب فشد ّو.1
 ػَاد ػوَهي خبهؼِ 

 گضاسؽ دٍم : صَست خلؼِ ػولیبتي ػبصي هیثبق ًبهِ ٍ ًبهِ ًگبسي بشاي ًْبديٌِ وشدى آى .7 11
 ًبهِ وبسبؼت ًتبيح بشاي ػبل بؼذ  گضاسؽ ػَم : گضاسؽ ًْبيي اص ًتیدِ هـبسوت ايي گشٍُ اص هشدم ٍ.9

اص هٌببغ تخصیص 
 هؼبًٍت تَػؼِ

- 
**11 

 بٌّگ وٌٌذُ دس خبًِ هـبسوت ، بشگضاسي ًـؼت گضاسؽ اٍل : هطبلؼِ ًمؾ ايي گشٍُ اص هیبًدیبى دس ػالهت دس هٌببغ تٌظین هیثبق ًبهِ پیؾ ًَيغ ، بشًبهِ سيضي ًـؼت ٍ سايضًي بب فشد ّو.1
 گضاسؽ دٍم : صَست خلؼِ ػولیبتي ػبصي هیثبق ًبهِ ٍ ًبهِ ًگبسي بشاي ًْبديٌِ وشدى آى .7 11 ٍسصؿىبساى ًـؼت ٌّشهٌذاى ٍ 

 گضاسؽ ػَم : گضاسؽ ًْبيي اص ًتیدِ هـبسوت ايي گشٍُ اص هشدم ٍ ًبهِ وبسبؼت ًتبيح بشاي ػبل بؼذ .9
اص هٌببغ تخصیص 

 هؼبًٍت تَػؼِ
- 

**11 
 ًِ هـبسوت ، بشگضاسي ًـؼت ؼِ ًمؾ ايي گشٍُ اص هیبًدیبى دس ػالهت دس هٌببغ تٌظین هیثبق ًبهِ پیؾ ًَيغ ، بشًبهِ سيضي ًـؼت ٍ سايضًي بب فشد ّوبٌّگ وٌٌذُ دس خبگضاسؽ اٍل : هطبل.1

 بديٌِ وشدى آى گضاسؽ دٍم : صَست خلؼِ ػولیبتي ػبصي هیثبق ًبهِ ٍ ًبهِ ًگبسي بشاي ًْ.7 17 ًـؼت ًمؾ بؼیح دس ػالهت اػتبى 
 گضاسؽ ػَم : گضاسؽ ًْبيي اص ًتیدِ هـبسوت ايي گشٍُ اص هشدم ٍ ًبهِ وبسبؼت ًتبيح بشاي ػبل بؼذ .9

اص هٌببغ تخصیص 
 هؼبًٍت تَػؼِ

- 
**11 

 گضاسؽ اٍل ، دٍم ٍ ػَم هبًٌذ هَاسد فَق بؼالٍُ پیگیشي هٌـَس لبلي
 19 ًـؼت ػوي ّب 
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دانش�گاه مهمتری�ن مرک�ز تربی�ت 
مدیران آینده کشور است به گونه ای 
که عملکرد مناس�ب و یا غیر مناسب 
دانشگاه ها در این زمینه، آینده کشور 

را تحت تأثیر قرار خواهد داد

مقام معظم رهبری )مدظله العالی(

هفته نامه خبری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی قزوین

حقوق شهروندی

مهم ترین حقوق شهروندی
برداش�ت از متن پیش نویس منشور حقوقی ش�هروندی تهیه 

شده در معاونت حقوقی ریاست جمهوری

خانواده، زنان، کودکان و کهنساالن
104-3 کودکان باید از حمایت هاي اجتماعی متناسب با نیازهاي 
ویژه آنان، خدمات بهداش��تی مناس��ب از جمله تغذیه و آب سالم، 
محی��ط زندگی مس��اعد اعم از خانه و مدرس��ه، خدمات درمانی و 
پزش��کی با کیفی��ت، تفریح، فعالیتهاي خالقانه و س��رگرم کننده، 
امکانات آموزش��ی و تحصیلی مناسب، مربیان و معلمان متخصص 
و صالحیت دار برخوردار باش��ند. کودکانی که والدین آنها ش��اغل 
هستند، باید از امکانات و شرایط مناسبی براي سهولت در نگهداري 
و مراقبت و زندگی متعارف اجتماعی دوران کودکی بهره مند شوند.

 105-3 ک��ودکان ح��ق دارند به اطالعات متناس��ب با س��ن آنها 
دسترسی داشته باشند. قرار گرفتن کودک در معرض اطالعاتی

که ممکن اس��ت موجب بروز خشونت فکري و غلبه ترس و هراس 
فیزیکی و یا ذهنی بر آنها شود، مجاز نیست و نقض حق بر سالمت 

کودک محسوب می شود.
 106-3 داش��تن والدین و سرپرس��تان صالحیت دار حق طبیعی 
کودکان است. والدین و سرپرستان کودک موظف به انجام وظایف 
مربوط به سرپرس��تی و نگهداري از کودک در جهت تحقق مصالح 
عالیه کودک هس��تند و در مقابل هرگونه خش��ونت و آزار جسمی، 
روانی و روحی، بی توجهی و س��هل انگاري، بدرفتاري و عدم ایفاء 

وظایف قانونی و انسانی علیه کودک مسئول شناخته می شوند.
 107-3 زنان بایس��تی از تمام��ی امکانات براي بهره مندي از حق 
انتخاب پوش��ش مناس��ب هماهنگ با معیارهاي اسالمی – ایرانی 
بهره مند ش��وند. دولت موظف اس��ت تمهی��دات الزم جهت ترویج 

پوشش مناسب را اتخاذ نماید.
 108-3 کودکان و نوجوانان باید از حمایتهاي ویژه برخوردار شوند. 
نظر این افراد باید در مس��ائلی که مربوط به زندگیش��ان محسوب 
می ش��ود، با در نظر گرفتن س��ن و درجه رشد آنها مورد توجه قرار 

گیرد.

 109-3 کودکان و نوجوانان بایس��تی به طور یکسان از توانمندي 
و ظرفیت والدین، صرفنظر از وضعیت روابط زناش��ویی، در مسائلی 
که به فرزندان آنان مربوط می شود، برخوردار باشند. در کلیه موارد 

منافع کودکان و نوجوانان از اولویت برخوردار خواهد بود.
110-3 جوان��ان به عنوان بزرگترین و مبارک ترین س��رمایه ملی 

کشور، عالوه بر سایر حقوق شهروندي از حقوق زیر برخوردارند:
1- مشارکت کامل در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادي، اجتماعی 

و فرهنگی با استفاده از سازوکارهاي قانونی؛
2-مشارکت فعال در فرایند توسعه ملی؛

3-مشارکت در تقویت، حمایت و پیشبرد صلح در ایران و جهان؛
4-تشکیل اتحادیه ها، انجمن هاي صنفی، سازمان هاي غیردولتی 

و احزاب سیاسی و عضویت آزادانه در آنها؛
5- مش��ارکت اقتصادي و مداخل��ه در عرصه مدیریت هاي علمی، 

فنی، اقتصادي و ....
6- مشارکت اجتماعی و تالش براي تحقق عدالت اجتماعی فراگیر؛

7- مشارکت مستقیم یا غیرمستقیم در امور عمومی کشور.
ادامه دارد

عکس هفته

     تمرین تمام عیار
:)Full-Scale Exercises (

      در این تمرین تمامی سازمانهای دخیل در مدیریت بحران یک 
ش��هر یا استان یا ... با تمام امکانات و افراد باالدستی و پایین دستی 
خود وارد صحنه واقعا مشابه بحران می شوند تا آمادگی خود را برای 
مقابله با آن بسنجند. این نوع تمرین اصوال باید توسط مدیریت بحران 
ش��هر یا استان برنامه ریزی گردد و حوزه سالمت هم در کنار سایر 
حوزه ها از قبیل امداد و نجات، امنیت، ارتباطات و ... در آن مشارکت 
می نماید. مانند تمرین »حمله هوایی به آزاد راه قزوین-تهران« که در 
مهرماه 92 با مدیریت حوزه پدافندغیرعامل ناجا و با مشارکت دستگاه 

های دخیل در مدیریت بحران استان برنامه ریزی و اجرا گردید.

تمرین »حمله هوایی به
 آزاد راه قزوین-تهران« - مهرماه 92

     تمرین تمام عیار با عنوان تمرین میدانی نیز شناخته می شوند. 
ی��ک تمرین یا مانور میدانی متش��کل از چندین تمرین عملکردی 
است که همزمان یا به صورت زنجیره  اجرا می شوند. با وجود اینکه 
مانورهای میدانی خیلی سنگین هستند ولی بسیار ارزشمند هستند 

چون مهارتهای مدیریتی و عملیاتی را بخوبی ارزیابی می کنند.
       مقدمات انجام تمرین از قبیل آموزش مهارتها،  سناریونویسی، 
برگزاری جلسات هماهنگی و توجیهی، اجرا و استخراج نقاط و ضعف 
و ق��وت تمرین و تثبیت آن خود مس��تلزم مباحث مفصلی که در 
حوصله این نوش��تار نمی گنجد. انش��ااهلل اگر فرصتی دست داد در 

آینده به آن خواهیم پرداخت. 

مانور در مدیریت بحران

گزارش تصویری
طرح ضربت پروژه های عمرانی دانشگاه

کمیته ارتقای سالمت اداری و صیانت از حقوق شهروندی

nicu مرکز آموزشی درمانی قدس 

پایگاه بهداشتی مینودر 

بتن ریزی سقف دوم کلینیک محمدیه

داوود محمدی رئیس کمیسیون اصل 90 و نماینده 
منتخب مردم قزوین در مجلس شورای اسالمی

علیرضا نوروزی مدیر عامل موسسه حمایت از کودکان مبتال 
به سرطان »مکس« استان قزوین

دکتر افشار 
مدیر کل بهزیستی استان قزوین

سیده حمیده زرآبادی
 نماینده منتخب مردم قزوین در مجلس شورای اسالمی

محمود رضا طاهری
 مدیر کل استاندارد استان قزوین

اعالم حمایت چهر های آشنای استان از بیماران نیازمند به خون و فراورده های خونی


