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دانشگاه علوم پزشکی و
خدمات بهداشتی درمانی قزوین

هفته نامه خبری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین

اطالع رســانی حوزه سالمت و 
رسانه های اســتان قزوین در 
زمینه فعالیــت های اورژانس، 

قابل تقدیر است

کمیته کاهش فقر تغذیه 
اســتان  در  کودکان 
قزوین تشکیل شد

سرمقاله

 برنامه عملیاتی 
در  نشست روسای 
دانشگاه های کشور 

)6 و7 مرداد - 
مشهد مقدس(

وزیــر محتــرم بهداشــت و درمــان و آموزش پزشــکی 
طی ســخنانی در همایش روســای دانشــگاه های علوم 
پزشــکی کشــور ضمن تاکید بر اهمیت برنامه عملیاتی 
فرمودند»وزارت بهداشــت تنها دستگاهی است که پایش 
برنامه عملیاتی را در ســطح کشور اجرا کرده است. برنامه 
عملیاتی مهمترین کاری است که هر مدیر باید انجام دهد، 
در قالب برنامه ای جامع حوزه های مختلف برای خودشان 
هدایت امور و برنامه ریزی داشته و تحت نظارت و ارزیابی 
قرار می گیرند و در این قالب اســت که حوزه های مختلف 

به صورت هماهنگ رشد می کنند«
دانشــگاه علوم پزشکی قزوین با درک اهمیت برنامه ریزی 
برای رســیدن به اهداف ســازمانی خود و اعتقاد به اینکه 
برنامه ریزی مهمترین و کلیدی ترین ســند برای رشــد و 
توسعه یک ســازمان محسوب می گردد و نقش مهمی در 
کمک به جلوگیری از اشــتباهات یا تشخیص فرصت های 
پنهان بازی می کند، اقدام به تشــکیل کمیته برنامه ریزی 
استراتژیک در ابتدای سال 1394 نمود. این کمیته بعد از 
تدوین برنامه عملیاتی سال 1394 دانشگاه با توجه به اتمام 
قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی اجتماعی ج.ا.ایران در 
ســال  1395 و به منظور هماهنگی با برنامه ششم کشور، 
تدوین برنامه 5 ســاله سوم دانشگاه را در دستور کار خود 

داد. در تدوین برنامه سوم دانشگاه
)99-95( طیف گســترده ای از بدنه کارشناسی معاونت 
ها و حــوزه ها در قالــب کمیته های برنامــه ریزی بکار 
گرفته شدند تا ضمن تدوین برنامه با قابلیت اجرای بهتر، 
رویکرد آموزش کارکنان در جهت نهادینه سازی برنامه ای 
کار کــردن نیز مدنظر باشــد. در تاریخ 1394/9/18 وزیر 
محترم بهداشت و درمان و آموزش پزشکی اهداف کلی و 
کمی سالمت در برنامه ششم توسعه را به دانشگاه ها ابالغ 
نمودند که باعث تقویت کمیته برنامه ریزی دانشــگاه شد. 
نقطه قوت برنامه سوم دانشگاه تدوین رسالت، چشم انداز، 
ارزشــها، تحلیل عوامل داخلی و خارجی، تعیین موقعیت 
دانشــگاه در ماتریس عوامل داخلــی و خارجی و تعیین 
اهداف کالن دانشــگاه توســط هیات رییسه طی جلسات 
متعدد کاری مشــترک با کمیته برنامه ریزی استراتژیک 
بود. اهداف اختصاصی دانشــگاه که در مجلد برنامه سوم 
جهت ســالهای 99-95 آمده از دو بخش تشــکیل شده 
اســت 1- اهداف کمی اعالمی وزارت متبوع   2- اهداف 

اختصاصی معاونت های دانشگاه
 برنامه پنج ساله دانشگاه)1399-1395( از 4 هدف کالن، 
15 هدف کلی،287 هدف اختصاصی تشکیل شده است. 
در همین راســتا اهــداف و برنامه عملیاتی ســال 1395 
دانشــگاه تدوین شــد که 287 هدف عملیاتی و 3302 
فعالیت را شــامل می شود. بخشــی از اینها شامل 232 
هدف کمی،522 برنامه و 1698 فعالیت در سامانه برنامه 
عملیاتی دانشگاه توسط وزارت متبوع بارگذاری شده است. 
براساس دستورالعمل مدیران پایش معاونت ها و حوزه ها 
نسبت به ثبت پیشرفت ماهیانه و بارگذاری مستندات تحت 
نظر مدیر پایش دانشــگاه اقدام می نمایند. اعتقاد رییس 
محترم دانشــگاه، معاونین، مدیران وکارشناسان دانشگاه 
این است که سامانهی برنامه عملیاتی ابتکاری هوشمندانه 
و خالقیتی نو اســت که در صورت رفع اشکاالت موجود و 
با همکاری و همیاری کارکنان،کارشناسان و مدیران حوزه 
سالمت به ابزاری ارزشمند در هدفمند کردن فعالیت های 

بخش سالمت مبدل خواهد شد.
ما باید دســت یاری به تیم تالشــگر معاونت برنامه ریزی 
وزارت متبوع بدهیم تا با رفع اشکاالت سامانه و استفاده از 
این ابزار ارزشمند مسیر دستیابی به ارتقای شاخص های 

سالمت هموارتر گردد. انشاا......

*مشاور رییس دانشگاه و مسؤول دبیرخانه سیاست گذاری سالمت

 *مهندس عزیزخانی

خبر، فتانه مینائی.
دکتر منوچهر مهرام رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، در ابتدای این نشست صمیمی با خبرنگاران حوزه سالمت رسانه های قزوین ضمن تبریک 
این روز به خبرنگاران حاضر، گفت: ماسیاست درهای باز را با رسانه ها در پیش گرفته ایم و این سیاست بر اعتماد پایه گذاری شده  و اعتقاد خود من 

به صداقت بین طرفین است که از این سیاست هم دانشگاه بهره گرفته و هم رسانه ها به رسالت خود رسیده اند.
رییس دانشــگاه ادامه داد اعتقاد به صداقت رســانه ها باعث شده است که درهای بیمارســتان ها باز باشد و رسانه ها حتی با پیگیری ها و رسیدگی 
هایی که داشته اند توانسته اند به ما کمک کرده و قبل از درج اخبار سوال ها و جواب ها با هم در رسانه ها انعکاس یابد و مشکالت زودتر حل شود.

دکتر مهرام در پی این نشست در خصوص سو تفاهماتی که به تازگی در جامعه پزشکی اتفاق افتاده است، اشاره کرد و افزود در بحث سالمت و تیم 
پزشکی مانند سایر جوامع، بیماران جان، مال و ناموس خود را براحتی در اختیار پزشک و تیم پزشکی قرار می دهند تا اقدامات درمانی الزم برای آنها 
انجام گردد. با توجه به این مطلب و اینکه پزشکان هم باید به این اعتماد پاسخ مناسبی داده و خدمات با کیفیتی ارائه نمایند باز هم ممکنست خطاهایی 

چه از طرف پزشک و تیم همکار وی یا از طرف بیماران و همراهان آنان صورت بگیرد که قابل بررسی و رسیدگی است.
ایشان در ادامه گفت مسئله بعدی که به تازگی برای مردم جلب توجه کرده است، پرداختی های پزشکان است که با توجه به کمبود نیروی متخصص 
و فوق تخصص و برای جلب مشارکت با دانشگاه های علوم پزشکی و بخش دولتی این نیروها و ماندگاری آنها در سیستم دولتی و خدمت رسانی به 
قشر کم درآمد جامعه و حجم وسیع کاری که این پزشکان انجام می دهند تنها کاری که می توان انجام داد اینست که مزایا و کارانه هایی که بطور 
قانونی در نظر گرفته شده است را برای آنان واریز کرد تا پزشکان زبده و کارآمد در سیستم باقی بمانند و مردم هم از خدمات آنها بی نصیب نگردند.

در این نشســت محمد حســن ارداقیان مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی قزوین و سخنگوی این دانشگاه نیز با تبریک روز خبرنگار و تشکر از 
خبرنگاران حوزه سالمت رسانه ها، از انعکاس خبری خوب رسانه ها اظهار رضایت کرد و ادامه داد همکاران حوزه های سالمت به این دیدگاه رسیده 

اند که رسانه ها در مقابل آنها نیستند و همگام با آنها قدم برمیدارند.
ارداقیان گفت:با برگزاری نشست ها و دیدارهای گوناگون دانشگاه با رسانه ها باید به یک دیدگاه مشترک برسیم که هنوز راه درازی برای این تعامل 

در پیش داریم.
در انتهای این نشست دکتر منوچهر مهرام به تعدادی از سواالت خبرنگاران در حوزه سالمت پاسخ گفتند و سپس به رسم یادبود توسط رییس دانشگاه 

به خبرنگاران هدایا و لوح تقدیر اهدا گردید.

بازدید سر زده رییس 
اورژانس کشور از ستاد 
اورژانس استان قزوین

دکتر صابري نیا، رییس اورژانس کشــور بــه اتفاق هیأت همراه از 
ســتاد مرکز مدیریت حوادث و فوریت هاي پزشکي استان قزوین 

بازدید کرد.
این مقام مســؤول، در بازدید خود بر تشکیل پرونده هاي سالمت 

روان و بازدید از بخش روانشناسی، تأکید کرد.
دکتر مســعود رضایی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین نیز در 

برنامه اســتقبال از رییس اورژانس کشور، گفت: استان قزوین از برترین 
های اورژانس کشور محسوب می شود.

 به مناسبت روز خبرنگار17 مرداد

نشست رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین با 
خبرنگاران حوزه سالمت برگزار شد
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ضربان

اقدام برای نجات نوه، مادربزرگ را راهی مرکز 
آموزشی - درمانی شهید رجایی قزوین کرد

خبر، سید حسن موسوی 
مادر بزرگی که هنگام جلوگیری از سقوط نوه اش از بام، دچار 
حادثه شــده بود، با اقدام به موقع تیم پزشکی مرکز آموزشی 

- درمانی شهید رجایی قزوین، از خطر جست.
زینت افشار، پرستار بخش آی سی یو مرکز آموزشی - درمانی 
شــهید رجایی درباره این بیمار، گفت: این زن 60 ساله دچار 
ضربه در ناحیه صورت و کمر شده بود که با اقدام به موقع تیم 
پزشکی و پرستاری و با توجه به روز بودن امکانات این مرکز، 
بعد از مراقبت های ویژه، ســه روز پس از حادثه، نوه خود را 

در آغوش گرفت.
افشار تصریح کرد: در حال حاضر این بیمار در بخش آی سی 
یو مرکز بســتری اســت و تحت مراقبت پزشکان متخصص، 

درمان تکمیلی وی انجام می شود.

در قزوین؛
عمل جراحی به موقع، باعث نجات جان 

جوان 25 ساله شد
خبر، سّید حسن موسوی

 تصادف موتور سوار 25 ساله با اتومبیلی، او را در آستانه مرگ 
قرار داد ولی عمل جراحی به موقع، باعث نجات جانش شد. 

دکتر داود کریم زاده، رزیدنت جراحی مرکز آموزشی - درمانی 
شــهید رجایی قزوین، در مورد ایــن بیمار گفت: مصدوم، به 
خاطر پارگی روده، شکم و خونریزی داخلی و همچنین ورود 

مدفوعش به داخل بدن در وضعیت بســیار وخیمی بود و اگر 
یک ساعت دیرتر عمل می شد، احتمال فوت او بیشتر از زنده 

ماندنش بود.
دکتر کریــم زاده با اظهار این مطلب که این بیمار توســط 
دکتر محمد صدرا نظــری، متخصص جراحی عمومی مرکز 
بــا موفقیت مورد عمل جراحی قرار گرفت؛ عنوان کرد: بیمار 
وقتی عکس اعضای آســیب دیده بدنــش ) مربوط به قبل 
از عمــل جراحی( را دید، هنــگام ترخیص ضمن قدردانی از 
پرســتاران بخش جراحی، از پزشکانی نیز که با انجام چنین 
عمل های پیچیده ای باعث نجات جان او شدند، تشکر کرد.

رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین:

اطالع رسانی حوزه سالمت 
و رسانه های استان قزوین 

در زمینه فعالیت های 
اورژانس، قابل تقدیر است

دکتر منوچهر مهرام، رییس دانشــگاه علوم پزشکی قزوین، در دیدار 
ماهانه مدیر و کارشناسان روابط عمومی این دانشگاه با ایشان، گفت: 
روابط عمومی دانشــگاه، روز به روز در حیطــه های مختلف کارش، 

پیشرفت داشته و این موضوع در بخش اطالع رسانی، ملموس تر است. 
ایشــان افزود که اطالع رســانی روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی 
قزویــن، البته با همراهی و همدلی رســانه ها در زمینه فعالیت های 
اورژانس اســتان، قابل تقدیر است و این موضوع حتی در دیدار چند 
روز پیش دکتر صابری نیا، رییس اورژانس کشور از واحدهای اورژانس 

استان، توسط ایشان به صراحت اعالم شد.

Á هر شش روز کاری، یک پروژه در حوزه سالمت

متولی سالمت استان با اشاره به اینکه رشد و توسعه سخت افزاری و 
نرم افزاری دانشــگاه علوم پزشکی قزوین در دو سال أخیر به گونه ای 
بوده که به ازای هر شش روز کاری، یک پروژه خرید، احداث، تجهیز 
و راه اندازی، عملیاتی شده است؛ اظهار کرد: این رویه درماه های آتی 

نیز ادامه خواهد داشت.

Á  ورود دانشگاه علوم پزشکی قزوین به پروژه های منحصر به فرد
کشوری

بنا به اظهار رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، این دانشگاه در سال 
های أخیر جســورانه به سوی طراحی و اجرای پروژه های منحصر به 

فرد در سطح کشور گام برداشته است.

دکتر مهرام ضمن این که راه اندازی دوره فلوشــیب خواب در استان 
قوین را به عنوان تنها اســتان کشــور، بیان کرد؛ گفت: تجهیز مرکز 
آموزش مهارت بالینی دانشــگاه، نمونه دیگر این نوع کارهاست است 
کــه در کنار پروژه های دیگری، بــا هزینه های چند صد میلیونی یا 
هزینه میلیاردی و بدون هیاهوی تبلیغاتی انجام شــده یا در مراحله 

نهایی است.

Á  تغییر دیدگاه مردم نســبت به مرکز آموزشی - درمانی شهید
رجایی

دکتــر مهرام تصریح کرد: اقدامات انجام شــده در مرکز آموزشــی - 
درمانی شــهید رجایی قزوین )همانند سایر مراکز آموزشی - درمانی 
و بیمارســتان های تابعه دانشگاه( در قالب طرح تحول نظام سالمت، 
شــامل ارتقای وضعیت هتلینگ و افزایش قابل توجه کادر پزشکی و 
پرســتاری و خریداری تجهیزات پیشــرفته در کنار تحول اساسی در 
اطالع رســانی موفقیت های درمانی این مرکز، باعث شــده است که 
دیدگاه مردم درباره این مرکز به عنوان مرکز ترومای اســتان قزوین 

تغییر کرده و با دید مثبت تری به آن نگاه کنند.

رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین در پایان این نشست، به متولیان 
عرصه هنر هشتم دانشگاه گفت: هر چند در زمینه مناسبت های ملی، 
مذهبی، سازمانی و استانی، اقدامات خوبی در روابط عمومی دانشگاه 
انجام می شود، ولی الزم است که به کمیت و کیفیت آن افزوده شود.

Á  روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی قزوین به دنبال راه اندازی
موزه سالمت استان

در این نشست، محمدحســن ارداقیان، مدیر روابط عمومی دانشگاه 
علوم پزشکی قزوین هم عنوان کرد: کار راه اندازی موزه سالمت استان 
قزوین، به پیشــنهاد  این واحد و با همکاری سازمان میراث فرهنگی 

استان به مرحله امضای تفاهم نامه رسیده است.

ارداقیــان بــا بیان این که حوزه هنر هشــتم دانشــگاه قصد دارد به 
مبناسبت هفته دولت، کتابچه عملکرد سه ساله حوزه سالمت استان 
را منتشر کند تا مردم و مسؤوالن از اقدامات بسیار زیادی که در این 
زمینه انجام شــده است، آگاه شــوند؛ گفت: روابط عمومی همچنین 
مصمم است با همکاری اعضای هیأت رییسه دانشگاه، فراتر از اطالع 
رســانی و تهیه و ارســال خبر، به بخش تحلیل خبر نیز وارد شود تا 
مخاطبان، با آگاهی کامل نســبت به مطالبی که در استان نسبت به 

حوزه سالمت بیان می شود، قضاوت کنند.

یادآور می شود، نشست مذکور روز 14 مرداد 1395 و در دفتر رییس 
دانشــگاه علوم پزشکی قزوین برگزار شــد و در آن، محمد نوروزی، 
منوچهر گودرزی، مهندس میثم پاک نهاد، سّید حسن موسوی، سمیه 
کدخدازاده، سّید مهدی موســوی و فتانه مینایی، کارشناسان روابط 

عمومی ستاد دانشگاه، حضور داشتند.

خبر، طاهره برخورداری.

 دکتـر منوچهـر مهـرام، رییـس دانشـگاه علـوم 

پزشـکی قزویـن بـرای دومیـن بـار در مـرداد ماه 
امسـال، از مراحـل پایانـی پـروژه هـای در حـال 
بوعلـی  درمانـی   - آموزشـی  مرکـز  در  سـاخت 
سـینا بازدیـد کـرد. در ایـن بازدیـد، دکتـر مهرام 
بـه منظـور پیشـرفت و گسـترش ارائـه خدمـات 
درمانـی به بیمـاران و افزایـش رضایتمندی مردم، 
بـا ارائه دســتورات و راهنمایی هـای الزم به لزوم 
تسـریع و اتمـام پـروژه ها، همراه بـا حفظ کیفیت 

خدمـات دهـی، تأکیـد کرد.

Á  رضایتمندی بیماران، دغدغه متولی سالمت

استان قزوین
در بازدیــد متولــی ســالمت اســتان قزویــن و 
هیــأت همــراه، ایشــان در بخــش اورژانــس، 
ــان  ــد درمانــی آن ضمــن عیــادت از بیمــاران، رون
ــکات  ــی از ن ــرام، یک ــر مه ــرد. دکت ــی ک را بررس
مهــم در رضایتمنــدی بیمــاران را برخــــــــورد 

زمــان  از  بیمــاران  بــا  مراکــز  کادر  مناســب 
ــرد. ــوان ک ــص عن ــا ترخی ــرش ت پذی

ــر  ــود و دکت ــرداد 1395 ب ــه روز 11 م ــن برنام ای
ــال  ــای در ح ــروژه ه ــد از پ ــن بازدی ــرام ضم مه
ــات  ــزارش اقدام ــس، گ ــش اورژان ــاخت و بخ س
ــدی  ــر و مه ــی ف ــر کاظم ــام شــده را از دکت انج
ــز  ــر مرک ــس و مدی ــب: ریی ــه ترتی ــولی، ب رس
آموزشــی - درمانــی بوعلــی ســینا، شــنید. بازدید 
ــاه امســال  ــرداد م ــرام، ســوم م ــر مه ــی دکت قبل

ــود. ب

Á  ،از فضـــاهــا استفــــاده منـــاسب 
موضــوعـی مهـــم در حــوزه بیمارستــانی

در بازدیــد مذکــور، دکتــر مهــدی یوســفی، 
معــاون توســعه مدیریــت و منابــع دانشــگاه علــوم 
پزشــکی قزویــن، بــا اشــاره بــه هزینــه ایجــاد هــر 
تخــت بیمارســتانی، اســتفاده مناســب و بهــــینه 
ــش  ــم در افزای ــی مه ــای موجــود را گام از فضاه
تخــت هــای بیمارســتانی بــا هزینــه کمتــر 

ــت. دانس

Á  لزوم اهمیت مـــــــدیریت در تخت های

افزایش یافته 
همچنیــن دکتــر مســعود رضایــی، معـــــــــاون 
درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی قزویــن بــا بیــان 
اهمیــت مـــــــــدیریت در تخــت هــای افزایش 

یافتــه، در مــورد بــه کارگیــری 9 پرســتار بــرای 
تأمیــن کادر درمانــی، توضیحاتــی داد.

ــی و  ــز آموزش ــس مرک ــر، رئی ــی ف ــر کاظم دکت
ــد ،  ــن بازدی ــز در ای ــینا ،نی ــی س ــی بوعل درمان
گزارشــی از وضعیــــــــت تخــت هــای افزایــش 

ــه داد. ــه ، ارائ یافت

ضربان

رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، تصریح کرد

لزوم تسریع در احداث پروژه های مرکز آموزشی - درمانی بوعلی سینا همراه با حفظ کیفیت خدمات دهی
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ضربان

نایب قهرمانی تیم فوتبال دانشجویان پسر دانشگاه علوم پزشکی 

قزوین در مسابقات کشوری
تیم فوتبال دانشجویان پسر دانشگاه علوم پزشکی قزوین، در مسابقات قهرمانی کشور )زیرگروه المپیاد( 

به مقام دوم دست یافت تا جواز حضور در دوازدهمین المپیاد ورزشی را کسب کند.
محسن صباغی، رییس اداره تربیت بدنی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، با اعالم این خبر، گفت: این تیم 
از روز 30 تیر 1395 به مسابقات در شهرکرد اعزام شد و در دور اول، با کسب تساوی مقابل تیم های 
دانشگاه های علوم پزشکی همدان و ایران، در بازی با تیم دانشگاه علوم پزشکی ایالم با نتیجه شش بر 

یک به پیروزی رسید و از گروه خود صعود کرد.
ایشــان با گفتن اینکه در بازی حذفی، تیم دانشگاه موفق شد تیم دانشگاه علوم پزشکی بوشهر را با 
نتیجه چهار بر یک شکست دهد و به مسابقه پایانی راه یابد؛ اظهار کرد: تیم دانشگاه در این بازی با یک 

گل از تیم دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه شکست خورد و به مقام دوم، بسنده کرد.
به گفته این مقام مسؤول، سید سجاد عطایی، حسین دمیرچیلو، خضر پیام رخ، رضا صالحی، هوشنگ 
شــاهمرادی، مرتضی ولی محمدی، شــهیدی، مهدی مهرابی، حامد بیگدلی، بهزاد محمدلو، مهدی 
محســنی، اصغر اکبری، فرید انصاری، یاســین ماشکانی، محمد ارســالن، مرتضی  رضاپور، مهرداد 
معروفی و امید قاسملو، بازیکنان تیم فوتبال دانشجویان پسر دانشگاه علوم پزشکی قزوین بودند که با 

مربیگریحمید لبافها و سرپرستی علی کشاورز در مسابقات حضور داشتند.

بیش از پانصد هزار نفر در دولت تدبیر و امید در مرکز درمانی 

آموزشی درمانی شهید رجایی قزوین، درمان شدند
خبر، سّید حسن موسوی. 

در 3 ســال گذشته، پانصد و ســه هزار نفر در مرکز آموزشی درمانی شهید رجایی قزوین ویزیت و 
درمان شدند.

 محسن ادهمی، مدیر مرکز آموزشی درمانی شهید رجایی گفت: از شروع به کار دولت تدبیر و امید 
تا آستانه سومین سال دولت، پانصد و سه هزار نفر پذیرش شدند که از این تعداد  چهارصد و سی 
و ســه هزار نفر به صورت ســرپایی ، هفتاد هزار نفر  بستری، و  چهل و هشت هزار نفر تحت عمل 

جراحی قرار گرفتند.
 ادهمی تصریح کرد: بیمارســتان شــهید رجایی قزوین، به عنوان مرکز ترومای استان، بیشترین 
مراجعه کنندگان خارج اســتان را دارد که به علت تصادفات، نزاع و درگیری و حوادث بستری می 
شــوند و در این مرکز به این بیماران خدمت رســانی می شود.  بیشتر مراجعات مربوط به پذیرش 
بیماران تصادفی و سقوط از ارتفاع می باشد که اکثر بیماران با وضعیت بسیار بد و نامطلوب پذیرش 

و درمان می شوند.
مدیر مرکز افزود: خوشــبختانه با اجرای طرح  تحول نظام ســالمت و تجهیز وســایل و هتلینگ 
بیمارستانی، خدمات خوبی را شــاهد بودیم و رضایتمندی مردم نسبت به سالهای گذشته، خوب 

ارزیابی شده است.

سر خط سالمت
بازدید رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین از پروژه های در 

دست احداث در مرکز آموزشی - درمانی قدس 
خبر، رمضان شهسواری. 

دکتر منوچهر مهرام، رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، برای بار سوم در سال 1395 از پروژه های 
در دست احداث در مرکز آموزشی - درمانی قدس بازدید کرد تا این پروژه ها در کمترین زمان ممکن، 

با بهترین نتایج و البته باالترین سطح رضایت مردم، اجرا و به بهره برداری برسد.

بازدید متولی سالمت استان قزوین، روز 10 مرداد 1395 و در حاشیه نشست ایشان با رییس و مدیر 
گروه اطفال و  معاون آموزشی مرکز انجام شد. 

 ،N.I.C.U، P.I.C.U پروژه های در حال ســاخت در مرکز آموزشی - درمانی قدس، شامل: بخش های
خواب، آندوسکوپی و سالن اجتماعات بیماران) گنبد( است. 

در جریان بازدید رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین از این پروژه ها، دکتر هادی موسی خانی، رییس 
مرکز آموزشــی - درمانی قدس، پاسخگوی سؤال های ایشــان بودند. بازدیدهای قبلی دکتر مهرام، 

روزهای 15 فروردین و 13 تیر امسال بود.   

با مشارکت سه سازمان

کمیته کاهش فقر تغذیه کودکان در استان قزوین تشکیل شد
خبر، جواد منهجی.

  اولین نشست کمیته تازه تأسیس کاهش فقر کودکان در استان قزوین با حضور کارشناسان تغذیه 
حوزه بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قزوین، کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی این استان 

برگزار شد.
این اقدام در قالب برنامه مشارکتی - حمایتی بهبود وضع تغذیه کودکان زیر پنج سال و برنامه تأمین 
یک وعده غذای گرم کودکان سه تا شش ساله  مهدروستا برای سال امسال، روز 11 مرداد 1395 در 

سالن جلسات مرکز بهداشت استان قزوین برگزار شد.
در این نشســت، دکتر  ناهید یزدی، معاون فنی مرکز بهداشت استان قزوین هدف از تشکیل کمیته 
و برگزاری نشســت های آن را هماهنگی بیشتر در اجرای بهتر برنامه ها و اطالع از تغییرات در روند 

اجرا و دستورالعمل ها عنوان کرد.
این مقام مســؤول اظهار کرد: با وجود اینکه در ســال گذشــته، کودکان پنج تا شش ساله از برنامه 

حمایتی حذف شــدند، به دالیل فقر فرهنگی و مالی، کودکان آســیب پذیر و نیازمند حمایت، باید 
شناسایی شوند.

اثربخش بودن برنامه در استان 
در نشست مذکور، عطیه رزازی، کارشناس مسؤول واحد تغذیه مرکز بهداشت استان قزوین، گزارشی 
از روند اجرای این دو برنامه در ســال گذشته ارائه کرد و گفت: بر اساس این گزارش، کودکان بهبود 
یافته در برنامه حمایتی  از 56 درصد در ســال 1393 به بالغ  بر 70.5 درصد در سال 1394 رسیده 
اســت. ایشان ادامه داد که انتشار نتایج برنامه تأمین بک وعده غذای گرم توسط وزارت بهداشت، اثر 

بخش بودن این برنامه در استان را نشان می دهد.
2100 کودک، تحت پوشش برنامه تأمین یک وعده غذای گرم

در ادامه این نشســت، مسؤوالن، برنامه روند اجرای این دو برنامه را در سال جاری تشریح کردند. بر 
این مبنا، تعدا هزار کودک با ســرانه 744 هزار ریال برای هر کودک در برنامه  مشارکتی  حمایتی و 
دو هزار 100 کودک در 50 مهد کودک با سرانه 20 هزار ریال برای هر کودک، تحت پوشش برنامه 

تأمین یک وعده غذای گرم قرار خواهند گرفت.
در پایان نیز کارشناســان سه حوزه کمیته امداد، بهزیستی و مرکز بهداشت استان قزوین ضمن بیان 

مشکالت اجرایی برنامه ها در سال گذشته، راهکارهایی برای برطرف شدن مشکالت ارائه کردند.

●وزیر بهداشــت، با ارسال نامه هایی جداگانه با تأســیس قطعی دو مرکز تحقیقاتی در دانشگاه علوم 
پزشکی قزوین، موافقت کرد.

 این موضوع در نشست 254 شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی مصوب شد.
دکتر امیر پیمانی، مدیر پژوهش دانشگاه علوم پزشکی قزوین، در مورد این خبر اظهار کرد: این دو مرکز، 

شامل: مرکز تحقیقات بیماری های متابولیک و  مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی است.

●با صدور حکمی از سوی رحیمی معاون سیاسی امنیتی استاندار و رئیس شورای اطالع رسانی استان 
از بین 135 دســتگاه اجرایی، نهاد عمومی و ســازمان های استان قزوین، مدیر روابط عمومی دانشگاه 
علوم پزشکی قزوین به همراه 21 مدیر روابط عمومی از دستگاه های اجرایی دیگر به عنوان عضو شورای 

مرکزی روابط عمومی های استان منصوب شد.

●دکتر مهدی زاهدپناه، دبیر کانون قرآن و عترت اساتید دانشگاه علوم پزشکی قزوین شد

●دانشکده دندانپزشکی قزوین، یک گام به راه اندازی رشته تخصصی پروتز نزدیک شد
پس از بازدید نمایندگان وزارت بهداشــت از بخش پروتز دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی 

قزوین، این واحد آموزشی، یک گام به راه اندازی رشته تخصصی پروتز نزدیک شد.
این بازدید روز 12 مرداد 1395 انجام شد و بازدیدکنندگان وزارتی همراه با دکتر پرویز پدیسار، معاون 

آموزشی دانشگاه و مسؤوالن دانشکده، از بخش های مرتبط با این رشته دستیاری دیدن کردند.
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توسط یک فرد خّیر انجام شد

اهدای دستگاه 
استیموالتور فیزیوتراپی به 
مرکز آموزشی - درمانی 

شهید رجایی قزوین
خبر، سّید حسن موسوی

 یکــی از ضروریــات بیماران بعــد از عمل جراحــی، انجام 
فیزیوتراپی است که آن هم نیازمند کامل بودن دستگاه های 

فیزیوتراپی است.
محســن ادهمی، مدیر مرکز آموزشی - درمانی شهید رجایی 

قزویــن در ایــن رابطه گفت: یــک فرد خّیر، یک دســتگاه 
استیموالتور به این مرکز اهدا کرد.

ایــرج حقی، کارشــناس فیزیوتراپی مرکز نیــز در مورد این 
دســتگاه، اظهار کرد: دستگاه مذکــــور برای بیمـــارانی که 
دچـار پارگی عضـــله و تانـدون می شوند، استفاده می شود. 
وی افزود این دســتگاه به گونــه ای تحریک کننده عضله به 
هنگام بعد از عمل جراحی است و با توجه به اینکه قابل حمل 
و جابجایی است، نیازی نیســت بیمار از تخت خود به بخش 

فیزیوتراپی منتقل شود.

برگشت به زندگی کودک 
شش ساله در مرکز آموزشی - 

درمانی شهید رجایی قزوین
خبر، سّید حسن موسوی

به گفته زینت افشار، پرستار بخش آی سی یو مرکز آموزشی 
- درمانی شهید رجایی قزوین، کودکی که در واژگونی خودرو 
در آزاد راه تهــران - قزویــن به خاطر پرت شــدن از پنجره 
اتومبیل به بیرون به شــدت آسیب دیده بود، خوشبختانه بعد 

از اعزام اورژانس به این مرکز به زندگی لبخند دوباره ای زد.
افشار عنوان کرد:  این پسر شش ساله در صندلی عقب خودرو 
خواب بوده که پس از تصادف، دچار ضربه شدید در ناحیه سر 
و اندام ها شــده بود. وی افزود که بیمار توسط دکتر سیامک 
یعقوبی، فوق تخصص آی سی یو، تحت مراقب های ویژه قرار 

گرفت و بعد از دو روز در کما بودن، به زندگی برگشت.
بنا به اظهار پرستار بخش آی سی یو مرکز آموزشی - درمانی 
شهید رجایی قزوین، دو سرنشــین دیگر نیز جراحات جزیی 
داشته اند که به صورت سرپایی درمان شده و مرخص شدند.

ضربان

 خبر، جواد منهجی. 

فاطمه بابایی، کارشــناس برنامه ترویج تغذیه با شــیر مادر معاونت 
بهداشــت دانشگاه علوم پزشــکی قزوین با بیان این که نقطه شروع 
هزار روز طالیی زندگی کودک، از شــروع بــارداری مادر تا پایان دو 
سالگی کودک است، اظهار کرد: تغذیه کودک در این زمان، سرنوشت 
ساز است و به طور مستقیم بر سالمتی او در بزرگسالی و پیری تأثیر 

خواهد گذاشت.
 با عنوان کردن این  که در این مدت، کودکان بیشترین تأثیر پذیری 
را از محرک های محیط اطراف دارند و حمایت عاطفی و روانی کودک 
در این دوره، شــخصیت فردی و اجتماعی او را در آینده می ســازد؛ 
گفت: این موضوع، الگوی تکامل خوبی را برای کودک فراهم می کند.

Á رشد مغزی کودک تا هشت سالگی

بنا به گفته کارشناس برنامه ترویج تغذیه با شیر مادر معاونت بهداشت 

دانشگاه علوم پزشــکی قزوین یکی دیگر از دالیل اهمیت این دوره، 
رشد مغزی کودک است که تا  هشت سالگی، کامل می شود.

وی عنوان کرد که 60 درصد رشد مغز تا پایان یک سالگی، بالغ بر 70 
درصد تا پایان دو سالگی، نزدیک 80 درصد تا پایان سه سالگی و 98 

تا 100 درصد تا هشت سالگی انجام می شود.
بابایی تصریح کرد: والدین، الزم است این دوره را از نظر تغذیه مناسب، 
بویژه تداوم تغذیه کودک با شیر مادر تا پایان دو سالگی و فراهم کردن 

الگوی مطلوب رشد و تکامل برای کودک، جدی بگیرند.
وی افزود:  این هزار روز طالیی، روزنه بی نظیر فرصت ها برای ساخت 

آینده سالم تر و شکوفایی بیشتر آینده کودک است. 
شــایان ذکر است، دهم تا شانزدهم مرداد ماه، هفته جهانی شیر مادر 
بوده و شعار امسال این هفته، »هزار روز طالیی: مهر مادر، شیر مادر« 

است.

در بهار 1395 انجام شد

مراجعه بیش از 22 هزار بیمار به 
کلینیک های ویژه شماره 1 و 2 

دانشگاه علوم پزشکی قزوین
خبر، رمضان شهسواری.

 به گفته ســعید عمویی، مدیر کلینیک ویژه دانشــگاه علوم پزشکی 
قزوین، در ســه ماهه نخست سال 1395 تعداد 22 هزار و 693 بیمار 
به کلینیک های ویژه شماره 1 و 2 برای دریافت خدمات تشخیصی و 

درمانی مراجعه کرده اند.
ایشــان با اشاره به اینکه کلینیک های ویژه به منظور دسترسی آسان 
مردم به خدمات تخصصی و فوق تخصصی پزشــکی با تعرفه دولتی و 
کمک به ارتقای سطح سالمت اســتان، راه اندازی شده است؛ عنوان 
کرد: در این مکان ها، عالوه بر ارایه خدمات معاینات تخصصی و فوق 
تخصصی ســرپایی، خدمات پاراکلینکی، شــامل: اکو، تست ورزش و 
نوارهای عضله، قلب و مغز، با تعرفه دولتی به بیماران ارایه می شــود 

که تعدادی از این تعرفه ها به شرح زیر است: 

◄تعرفه معاینه
معاینه پزشک متخصص: آزاد             132/000 ریال

بیمه        39600 ریال 
معاینه پزشک فوق تخصص: آزاد        160/000 ریال

بیمه        48000 ریال 

◄تعرفه خدمات پاراکلینیکی 
اکو: آزاد                                     877/800 ریال

بیمه         131670 ریال 
تست ورزش: آزاد                         526/680 ریال 

بیمه         79002 ریال 
نوار قلب: آزاد                              92/400 ریال

بیمه               13860 ریال 
نوار مغز: آزاد                               924/000 ریال

بیمه               138600 ریال 
اسپرو متری ساده: آزاد                 138/600 ریال

بیمه                 20790  ریال 
اسپرو متری دو مرحله ای: آزاد        415/008 ریال

بیمه                 62370 ریال   

Á 11 رشته فوق تخصصی در خدمت مردم
این مقام مسؤول، درباره رشته های فوق تخصصی موجود در کلینیک 
ویژه های دانشــگاه علوم پزشــکی قزوین، اظهار کرد: پزشکان فوق 
تخصص قلب، پوســت، توراکس، نفرولوژی، گوارش، ترمیم پوســت، 

غدد، ریه، آسم و آلرژی، خون و اطفال، بیماران را درمان می کنند. 

Á 13 رشته تخصصی برای درمان بیماران
عمویی خاطر نشــان کرد که پزشکان متخصص قلب، داخلی، مغز و 
اعصاب، جراح عمومی، جراح ارتوپدی، گوش و حلق و بینی، پوســت، 
زنان، عفونی، روانپزشــک، جراح کلیه و مجاری ادرار، اطفال و چشم، 

رشته های تخصصی این مرکز هستند.
Á  نوبت دهی برخی پزشکان، فقط تلفنی

مدیر کلینیک ویژه دانشگاه علوم پزشکی قزوین درباره نحوه دریافت 
نوبت پزشــک، گفت: هر چند نوبت دهــی در درمانگاه ها به صورت 
تلفنــی و حضوری اســت، اما به دلیل حجم بــاالی مراجعان برخی 
پزشــکان یا تخصص ها و به منظور جلوگیری از ازدحام بیش از حد 

بیماران، نوبت دهی برخی رشته ها فقط به صورت تلفنی است.
عمویــی با تأکید به اینکه الزم اســت بیماران هنگام گرفتن نوبت، از 
وقت گرفته شده خود، اطمینان حاصل کنند؛ عنوان کرد: این موضوع 
در تمــاس های تلفنی از طریق دریافت کد شــش رقمی امکان پذیر 

است. 
Á عدم مراجعه به موقع، یعنی، حذف نوبت

این مقام مســؤول با تأکید بر اینکه مراجعین، در ســاعت های اعالم 
شده برای تکمیل فرایند دریافت نوبت خود اقدام کنند، یادآور شد: در 
غیر این صورت، پس از گذشت یک ساعت از زمان اعالم شده به فرد 
تماس گیرنده، به خاطر مراجعه نکردن شــخص، نوبت وی به صورت 
خودکار از سیســتم نوبت دهی حذف شــده و به مراجعان حضوری 

خواهد رسید.
مدیر کلینیک ویژه دانشــگاه علوم پزشکی قزوین از مردم درخواست 
کرد برای نوبت گرفتن، تا حد ممکن، از سرویس نوبت دهی تلفنی، از 
طریق تماس با شماره 33361733 برای کلینیک ویژه شماره 1 اقدام 
کنند. ایشــان افزود که نوبت گرفتن از کلینیک ویژه شماره 2 فعاًل به 

صورت حضوری است. 
لزوم ثبت کد شش رقمی

عمویی تأکید کرد که بهتر است مردم برای تماس از تلفن ثابت منزل 
استفاده کنند و تا گرفتن کد شش رقمی، تماس را قطع نکنند. 

این مقام مسؤول عنوان کرد: کلینیک ویژه شماره 1 در قزوین، خیابان 
فردوســی، روبروی بیمارســتان مهرگان و کلینیک ویژه شماره 2 در 
قزوین، خیابان هالل احمر، جنب اداره کل بهزیستی، ساختمان هالل 
احمر قزوین، مســتقر اســت. وی ادامه داد که البتــه در دیگر مراکز 
آموزشــی - درمانی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، کلینیک های ویژه 

فعالیت دارد. 

تغذیـه در هزار روز اول زندگی کودک، 
سرنوشت ساز سالمتی اش در بزرگسالی است

1000 روز طالیی: مهر مادر، شیر مادر
به دست آوردن مهارتهایی مانند لبخند زدن، نشستن، راه رفتن، سخن گفتن

»زمان های طالیی تکامل« است.
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مثل
سالمت

توصیه هاي ایمني در زمینه زلزله

در شماره 135 هفته نامه پژواک در بخش توصیه های ایمنی 
در زمینه زلزله در گفتگو با مهندس حمید گلناریکارشــناس 
مســئول واحــد مدیریت باالیا  به بررســی کیــف اظطراری 
پرداختیم در این شــماره به رعایت نکات ایمنی هنگام وقوع 

زلزله می پردازیم.

Á  رعایت نکات ایمني هنگام وقوع زلزله
این کارشــناس در ادامه به نکاتی که در هنــگام وقوع زلزله 
باید مورد توجه قرار گیرد اشــاره نمود و گفت: در هنگام وقوع 
زلزله اگر ســاختمان مسکوني شما به خطر ریزش روبرو است 
به پناهگاه ها یا نقاط امن بروید. از آسانســور استفاده نکنید و 
از اشــیاي بلند، سنگین و ناپایدار فاصله بگیرید. اگر در داخل 
ساختمان هستید روي زمین بنشینید و به کمک بازوها و دست 
هاي خود سر و پشت گردن را محافظت کنید یا این که زیر یک 
میز محکم بنشینید و به پایه آن بچسبید و یا در زیر در گاهي 

یا گوشه اتاق بایستید. 
اگر در اتومبیل هستید، آن را در سمت راست خیابان متوقف 
کنید تا ســمت چپ، براي عبور خودروهاي امداري باز باشد، 
ســپس اتومبیل را خاموش کنید ولي کلید را از جایش بیرون 
نیاورید در داخل اتومبیل بمانید و از رادیو براي گرفتن اطالعات 
بیشــتر کمک بگیرید. رو یا زیر پل هــا یا گذرگاه ها رانندگي 

نکنید. 
وی افزود: اگر در مکان هاي عمومي نظیر فروشــگاه، سینما یا 
ســاختمان هاي پر ازدحام هستید از هجوم به سمت درهاي 
خروجي خودداري کنید فقط سعي کنید از ویترین ها، قفسه 

ها و سایر اشیاي سنگین فاصله بگیرید.
وی اضافه کرد: از تلفن، جز در موارد ضروري اســتفاده نکنید. 
خطــوط تلفن باید براي تماس هاي ضروري آزاد باشــند اگر 
در خارج از منزل هســتید به نقطه امني دور از ساختمان ها، 

درختان و سیم هاي برق پناه ببرید. 
مراقب خیابان هاي داراي شکستگي، شکاف هاي زمیني، آتش 
سوزي و ترکیدگي لوله هاي آب باشید تا هنگام گریز از خانه 
صدمه نبینید. فوراً از خیابــان ها و کوچه هاي تنگ و باریک 
خارج شــوید. از پل هاي عابر پیاده و پل هاي ماشین رو دور 

شوید تا توقف کامل زلزله در جاي خود بمانید. 

Á  پس از وقوع زلزله چه باید کرد
گلناری گفت: پس از زلزله اگر در داخل ســاختمان هســتید 
آرامش خود را حفظ کنیــد و دیگران را نیز به آرامش دعوت 
کنید. براي مقابله با خطرهاي ناشي از پس لرزه احتمالي آماده 
باشید. در ساعت هاي اولیه بعد از سانحه از غذاهاي کنسروي 
استفاده کنید و از روشن کردن وسایل پخت و پز غذا خودداري 
کنید و در صورت ضرورت به کارگیري این وسایل، سعي کنید 
از گاز سفري و یا منقل ذغالي در خارج از خانه استفاده کنید. 
وی ادامه داد: براي پیشگیري از وقوع آتش سوزي، جریان برق 
را قطع کنید و شــیر گاز را ببندید. اگر شیر گاز شکسته است 
و بســتن آن امکان پذیر نیست به سرعت محل را ترک کنید. 
اگر آتش ســوزي در داخل ساختمان رخ داده است فوراً براي 
جایگزیني از سرایت آن به سایر مناطق آتش را مهار کنید. اگر 
آتش ســوزي تا حد زیادي گسترش یافته است محل را ترک 
کنیــد. اگر آب هنوز در لوله ها جریان دارد، چندین ظرف آب 
ذخیره کنید و شیر را ببندید در صورتیکه جریان آب قطع شده 
اســت براي تهیه آب ضروري از قالب هاي یخ درون یخچال و 

منبع آب استفاده کنید.
این کارشــناس اضافه کرد: براي نجــات مجروحان و زیر آوار 
ماندگان به خصوص افراد آسیب پذیر نظیر کودکان، سالمندان، 
معلوالن و بیماراني که در همســایگي شما هستند بشتابید. 
افرادي را که به شدت مصدوم شده اند حرکت ندهید مگر آن 

که خطر خفگي آنها را تهدید کند. 
رادیوي خود را روشن بگذارید تا از آخرین اخبار و دستور العمل 
ها مطلع شــوید. از مصرف مواد خوراکي آلوده و یا موادي که 
در معرض شیشه هاي شکسته قرار گرفته اند خودداري کنید. 
اگر بوي گاز به مشــامتان مي رســد، کلید برق را روشن و یا 
خاموش نکنید و از وســایل برقي به هیچ وجه استفاده نکنید 
از روشــن کردن کبریت، ســیگار و چراغ خودداري کنید و به 
ســرعت شــیر اصلي گاز را ببندید و در صورت امکان درها و 

پنجره ها را باز کنید. 

خبر، الهام حاجی رفیعی.
 دکتـر محمدرضـا مدبر، رییـس اداره نظارت 
بـر درمـان دانشـگاه علـوم پزشـکي قزویـن، 
پـس از اینکـه چنـدی پیـش مرکـز اقامتـی 
میـان مـدت »وصـال« ویـژه زنـان آسـیب 
دیـده اجتماعـی در اسـتان قزویـن را معرفی 
کـرد، اینـک از سـاز و کارهایی بـرای ارتقای 

خدمـات ایـن مرکـز خبـر داد.
دکتـر مدبـر بـا بیـان اینکـه أخیـراٌ حجـت 
االسـالم محسـن کرمـی، معـاون دادسـتان 
دادسـرای عمومـی و انقـالب قزویـن، مختار 
کرمـی، دبیـر شـورای هماهنگـی مبـارزه بـا 
از مدیـران و  مـواد مخـدر اسـتان، جمعـی 
کارشناسـان واحـد نظـارت بـر مراکـز تـرک 
سـوء مصـرف مـواد دانشـگاه علـوم پزشـکي 
قزویـن و تعـدادی از فعـاالن سـازمان هـای 
غیردولتـی، ازدیـدی از مرکز وصال داشـتند؛ 
بازدیـد،  ایـن  از  پـس  نشسـت  در  گفـت: 
و  خدمـات  کیفیـت  ارتقـای  راهکارهـای 
حمایـت از زنـان مبتال به سـوء مصـرف مواد 
در آنـان مـورد بحـث و گفتگـو قـرار گرفـت. 

Á اهم تصمیمات اخذ شده
بـه گفتـه این مقـام مسـؤول، برای بازگشـت 
اجتماعـی،  زندگـی  بـه  دیـدگان  آسـیب 
گـروه  هـای  روش  اجـرای  ماننـد:  مـواردی 
درمانـی، مشـاوره انفـرادی، آمـوزش مهـارت 

هـای زندگـی و مـددکاری بـه بیمـاران بـر 
اسـاس تجربیات مراکـز اجتماع درمـان مدار 
)تـی سـی(؛ ارجاع بیمـاران دارای مشـکالت 
روانپزشـکی بـه مرکز آموزشـی - درمانی 22 
بهمـن قزویـن) به عنـوان تنها مرکـز درمانی 
و  قزویـن(  اسـتان  روانپزشـکی  تخصصـی 
اسـتفاده از تجربیـات گروه هـای بهبود یافته 

معتـادان گـم نـام، مصوب شـد.
ایشـان عنـوان کـرد کـه پیگیـری دریافـت 
کارتـن  بیمـاران  بـرای  سـجلی  اسـناد 
خـواب بـدون ایـن مـدارک مهـم ) از طریـق 
شـورای هماهنگـی مـواد مخدر و بهزیسـتی 
اسـتان(؛ پیگیـری حرفـه آمـوزی و اشـتغال 
بانـوان بهبـود یافتـه در برنامـه تولید البسـه 
بیمارسـتانی )بـا همـکاری کارآفریـن بخـش 
خصوصـی و حمایت دانشـگاه علوم پزشـکی 
قزویـن( ؛ ارتقـای خدمـات رفاهـی بیمـاران 
از طریـق پیگیـری دریافـت وسـایل ورزشـی 
)اهدایـی شـهرداری اقبالیـه( و ارائـه برنامـه 
غذایـی بـه آنـان ) از طریـق واحـد تغذیـه و 
معاونـت بهداشـت دانشـگاه علـوم پزشـکی 

قزویـن( از دیگـر مصوبـات بـود.

Á  خدمات پـس از خروج به زنـان درمان
فته یا

در ایـن نشسـت خیرخواهانـه، رییـس اداره 

نظـارت بـر درمـان دانشـگاه علـوم پزشـکی 
قزویـن پـس از شـرح مختصـري از خدمـات 
کمـپ وصـال و معرفـي ایـن مرکز بـه عنوان 
تنهـا مرکـز ارائـه دهنـده خدمـات حمایتـي 
از زنـان آسـیب دیـده اجتماعـي در اسـتان 
بـر  عـالوه  مرکـز  ایـن  در  گفـت:  قزویـن، 
خدمـات درمانـي - حمایتـی بـه زنـان مبتال 
به سـوء مصـرف مواد، خدمات پـس از خروج 
نیـز از قبیـل: آزمایشـات دوره اي، نشسـت 
هـای تثبیـت و جلوگیـری از بازگشـت بـه 
مصـرف مـواد، آمـوزش مهارت هـای زندگی، 
حرفـه آمـوزی، مشـاوره مـددکاری، حمایت 
ارائـه  بیمـه ای  هـای اجتماعـی و پوشـش 

مي شـود.

Á استفاده از تجربیات بهبود یافتگان
االسـالم  مرکـز، حجـت  ایـن  از  بازدیـد  در 
کرمـی، معاون دادسـتان دادسـرای عمومی و 
انقـالب قزویـن نیز ضمـن ابراز ُخرسـندی از 
وجـود چنیـن امکانی برای خدمـات حمایتی 
از زنـان آسـیب دیـده، تأکیـد کرد: اسـتفاده 
عرصـه  ایـن  یافتـگان  بهبـود  تجربیـات  از 
هماننـد گروه معتـادان گمنام و حضـور آنان 
در نشسـت هـای رونـد تثبیـت و پایـداری و 
زن  مددجویـان  مجـدد  عـود  از  جلوگیـری 

معتـاد، بسـیار تأثیرگزار اسـت.

در کشــور ما، 16- 10 مرداد ماه هفته جهانی شــیر مادر نامیده شده 
و هرساله بزرگداشــت این هفته گرامی داشته می شود . امسال نیز با 
فرارســیدن این هفته ،شــعار ملی) 1000 روز طالیی: مهر مادر،شیر 
مادر( از ســوی اداره کل ســالمت کودکان وزارت بهداشت ، درمان و 

آموزش پزشکی اعالم شده است .
نقطــه شــروع 1000روز طـالیی شامل 9 مـاه زنـدگی داخل رحمی

) 270روز( و 2سال اول زندگی کودک یعنی 730 روز است که بعنوان 
ایامی حســاس و طالیی در زندگی هر فرد شــناخته شده و نقش بی 
نظیــری در آینده فرد، اجتماع و کشــور دارد. اتفاقاتی که در هر ثانیه 
از ایــن 1000روز برای جنین و کودک رخ می دهد اثری حیاتی دارد. 
در این 1000روز تخمک لقاح یافته تبدیل به انســانی می شــود که 
بیش از 70درصد رشــد مغزی، 40درصد رشد قدی و 25 درصد رشد 

وزنی خود را نسبت به یک انسان بالغ بدست آورده است. فرصت های 
ایــن 1000روز در هیچ مرحله دیگری از زندگی تکرار نخواهند شــد. 
حاکمیــت، جامعه و خانواده در هیچ مرحله دیگری از زندگی این قدر 
فرصت نخواهند داشت تا برای آینده سرمایه گذاری کنند. برنامه ریزی 
برای سپری نمودن ایمن این 1000روز باید قبل از لقاح شروع شود و 
تمام لحظات 1000روز را شامل شود. در این 1000روز سالمت، رشد 
و تکامــل، تغذیه، آموزش، ایمنی و مراقبت برای کودک و خانواده وی 
نقش حیاتی و کلیدی دارند. دولت باید برای تک تک این موارد برنامه 
داشته باشد و حمایتهای الزم را از مادر،کودک و خانواده به عمل آورد 
و در کنار ارائه این خدمات ، حمایت و افزایش آگاهی و توانمندســازی 
خانواده در مراقبت از خود و فرزندان یک اصل اساسی در تامین شرایط 

بهینه زندگی برای کودکان محسوب می شود.

خدمات درمانی - حمایتی مرکز درمان سوء مصرف مواد 
زنان »وصال« ارتقا می یابد

تهیه و تنظیم :
فاطمه بابایی - کارشناس برنامه ترویج تغذیه با شیر مادر- مرکز بهداشت استان

هفته جهانی شیر مادر
) 16- 10 مرداد ماه(
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B هپاتیت
شعــار روزجهـانی هپـاتیت درسـال 1395)  2016میالدی ( از طرف 
سازمان جهانی بهداشت بدون هپاتیت )NOHEP(اعالم شده است. 
در حال حاضر بیش از 10 میلیون مورد جدید ابتال در هر سال اتفاق 
می افتد. تنهــا 5 درصد مبتالیان از بیماری خــود اطالع دارند.1،4 
میلیون مرگ در ســال به علت هپاتیت گزارش می شود.در این میان 

کمتر از یک درصد بیماران به درمان دسترسی دارند.
در حــال حاضر فرصتی فراهم شــده اســت تا یکــی از بزرگترین 
دستاوردهای علم پزشکی یعنی حذف هپاتیت ویروسی اتفاق بیفتد. 
با برنامه حذف هپاتیت های ویروسی سازمان جهانی بهداشت انتظار 
دارد تا ســال 2030 باالی 90 درصد کودکان واکســن هپاتیت B را 
دریافت کنند)البته در کشــورما پوشش باالتر از این مقدار می باشد(، 
تمامی اهدا کنندگان خون غربال شــوند) در ایران غربالگری به طور 
کامل انجام می شود( ،90 درصد افراد تزریق ایمن داشته باشند ،90 
درصد افراد از بیماری خود مطلع باشند و 80 درصد آنها درمان شوند.

 نتایج این دستاورد ها یک کاهش 65 درصدی در میزان مرگ و میر 
و 90 درصدی کاهش میزان مبتالیان جدید خواهد بود.

هپاتیت ویروســیB از بیماریهای شــایع در جهان بوده و عامل مهم 
نارسایی کبد و سیروز کبدی است. حل معضل هپاتیت نیاز به افزایش 
و ارتقاء سطح آگاهی و دانش همه افراد جامعه دارد.برای پیشگیری از 
این بیماری باید به راههای انتقال توجه کرد. با هپاتیت ویروسی B هم 
می توان زندگی کرد و هم می توان ازدواج کرد و خانواده تشکیل داد.

توجه به دستورات بهداشــتی و پرهیز از دخانیات، مصرف مشروبات 
الکلــی، چاقی و مصرف چربی زیاد اهمیــت دو چندان دارد.توجه به 
توصیه های پزشــکان در اجرای دستورات پیشگیرانه و درمان سبب 
کنترل بیماری می شود.خوشبختانه امروزه می توان بیماری هپاتیت 
B را مهــار کرد.روش غالب انتقال هپاتیــت B در نقاط مختلف دنیا 

متفاوت است.
در مناطق با شــیوع کم شایعترین راه انتقال از طریق روابط جنسی، 
اعتیاد تزریقی و اســتفاده از ســرنگ مشــترک آلوده، تزریق خون 
و فــرآورده های خونی آلوده می باشــد.در مناطق اندمیک عفونت با 
هپاتیت B عمدتا در شــیرخواران و کودکان در اثرانتقال از مادر آلوده 
یا به علت تماس نزدیک با کودکان آلوده ایجاد می شــود.دوره نهفته 
بیمــاری هپاتیت B یعنی از زمان ورود ویروس به بدن و بروز عالئم و 

ابتال، به طور متوسط 45 تا 160روز می باشد.

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 اســتفاده از انواع 
ظروف یکبار مصرف در رســتوران ها .مراکز طبخ غذا . فســت 
فودها .قهوه خانه ها ودر منازل افزایش پیدا کرده است.در هفته 
نامه گذشته به شماره 135 به بررسی انواع ظروف یکبار مصرف 
، مزایا ، معایب ، برخی موارد احتیاط اشاره کردیم در این شماره 

ادامه مطلب را می خوانیم.
◄ ظروف یکبار مصرف شــفاف و شــکننده کــه از جنس پلی 
استایرن هســتند جهت سرو مواد غذایی داغ و اسیدی مناسب 
نمی باشند زیرا امکان مهاجرت مواد تشکیل دهنده این ظروف 
به داخل ماده غذایی افزایش یافته و در طوالنی مدت سبب بروز 
مشکالتی جهت سالمتی و افزایش احتمال ابتال به سرطان می 

گردد.
◄ ظروفی که در برخی چلوکبابی ها و مراکز طبخ غذاهای ببرون 
بر استفاده می شود و به صورت فوم هستند، نوعی پلی استایرن 
هســتند که در ساخت آنها عالوه بر گرانول پلی استایرن ، ازگاز 
پنتانهم اســتفاده می گردد. به دلیل مهاجــرت و انحالل مواد 
تشــکیل دهنده پالستیکی آن به ماده غذایی الزم است از سرو 
مواد غذایی چرب و خیلــی داغ در این ظروف اجتناب گردد و 
پس از اینکه مقداری از دمای غذا کاسته شد غذا در این ظروف 

ریخته شود. 
◄ ظــروف یکبار مصــرف پلیمری برای نگهــداری ماده غذایی 
مناسب نمی باشند .غذا را از ظروف یکبار مصرف خارج نموده و 

در یخچال نگهداری نماییم.
◄ می توان برای سرو نوشــیدنی هاو مواد غذایی گرم از ظروف 
کاغذی ، ظروف یکبار مصــرف از جنس پلی پروپیلن و ظروف 
یکبار مصرف گیاهی و ظروف یکبار مصرف آلومینیومی استفاده 

نمود.
◄ از  گرم کردن غذا در ظروف پالســتیکی توســط  ماکروویو 
جدا خودداری شــودزیرا سبب افزایش احتمال ابتال به سرطان 

می گردد.
◄ از نگهداری آب اشامیدنی بسته بندی شده در بطری های پلی 
اتیلن ترفتاالت یا به اصالح پت در فریزر و در برابر نور مستقیم 
آفتاب به دلیل افزایش مهاجرت مواد پالستیکی خودداری شود 
◄ اصــوال ظروف یکبار مصرف برای یک بار اســتفاده ســاخته 
شده اند و در صورت استفاده مکرر از این ظروف شیارهای بسیار 
کوچکی که قابل رویت هم نیســتند در آنها به وجود می آید که 
عالوه بر افزایش احتمال آلودگی های میکروبی ســبب افزایش 
مهاجرت منومر ها به ماده غذایی شــده که برای سالمتی مضر 

می باشد.

کودک سالم

داخل خودرو شخصی انجام شد؛

تولد نوزاد در ورودی بخش 
اورژانس مرکز آموزشی - 

درمانی والیت قزوین
خبر، سید مهدی موسوی. 

نــوزادی در قزوین آنقدر برای به دنیا آمدن عجله داشــت که داخل 
اتومبیل شــخصی و جلوی درب ورودی اورژانس بیمارستانی به دنیا 

آمد.
محمدحسن ارداقیان، مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی قزوین 
درباره این نوزاد گفت:  ظهر روز ششــم مرداد 1395 زنی سراسیمه 
وارد اورژانس مرکز آموزشی درمانی والیت قزوین شد و اظهار کرد که 

در محوطه مرکز، خواهرش در داخل اتومبیل در حال زایمان است.
به گفته این مقام مســؤول، بالفاصله پزشک و پرستاران اورژانس بر 
بالین این مادر باردار 31 ســاله حاضر شده و به علت این که وی در 
آخریــن لحظات زایمان بود، در داخل همان خــودرو، بچه اش را به 

دنیا آوردند.

ارداقیان تصریح کرد: تیم پزشکی مرکز بعد از اقدامات حمایتی برای 
این مادر باردار و نوزادش، ابتدا آنان را به اتاق احیا در داخل اورژانس 
منتقل کــرده و بعد از انجام اقدامات اولیه، مــادر و نوزاد را به مرکز 
آموزشی - درمانی کوثر اعزام کرد. ایشان افزود که حال عمومی هر دو 

تن، مساعد گزارش شده است. 

ادامه دارد

ادامه دارد

شیر دادن،زیباترین رابطه بین مادر و کودک است
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نبض

شهرستان ها
ارسال خبر:بهزاد رحمانی، علی اکبر فالح سیفی، شهال کشاورز، مصطفی لطیفی

- کشــف مواد خوراکی فاســد و 
تاریخ گذشته در روستای کله دره 

بویین زهرا
روســتای  بهورز  بهراملی،  مهدی 
کله دره از توابع شهرستان بویین 
زهــرا ضمــن بررســی وضعیت 
آجرپزی  هــای  کوره  بهداشــتی 
این روســتا در بازدید از یک باب 
مغازه خواربارفروشی، بیش از 100 
کیلوگرم اجناس مصرفی فاســد، 
تاریخ گذشــته و فاقد مشخصات 
بهداشــتی، کشــف و جمع آوری 

کرد.
فرد،  مهرانــی  محدثه  مهنــدس 
کارشــناس بهداشت محیط مرکز 
سالمت جامعه شهری بویین زهرا  
با گفتن این خبر، اظهار کرد: این 
اقالم شــامل: تن ماهی، آب لیمو، 
نوشــابه، نمک، قند، چای و دیگر 
اقالم مصرفی بود که برای بررسی 
و پیگیری هــای قانونی به مرکز 
زهرا  بویین  بهداشت شهرســتان 

ارسال شده است. 
مهندس مهرانی فرد، یادآور شــد، 
الزم اســت شــهروندان در زمان 
خرید مواد غذایــی، نهایت توجه 
را بر روی بسته بندی مواد غذایی 
و مشخصات بهداشتی درج شده، 
شامل: پروانه ساخت، تاریخ تولید 
و انقضا، ُمهر اســتاندارد و ســایر 
مشخصات بهداشتی داشته باشند.

نحوه اطالع رسانی در حوزه سالمت 
رسانی  اطالع  زهرا  بویین  روستایی 

شد

نشســت توجیهی نحوه ارســال 
اخبــار واحدهای تحت پوشــش 
شبکه بهداشت  درمان شهرستان 
بویین زهرا در مناطق روستایی به 
روابط عمومی ســتاد این شبکه، 

روز 11 مرداد 1395 برگزار شد.
در ایــن برنامه، علــی اکبر فالح 
ســیفی، مســؤول روابط عمومی 
شــبکه با بیــان ایــن مطلب که 
را در  فراوانی  بهورزان، زحمــات 
عرصه ارائه خدمات بهداشــتی - 
درمانی برای تأمین سالمت مردم 
روستاها متحمل می شوند، عنوان 
کرد: با نشان دادن این فعالیت ها، 
مردم بیش از پیش با این قشــر 
زحمــت کش جامعــه و خدمات 
بســیار حیاتی آنان آشنا خواهند 

شد.

پلمپ دو واحد قنادی در شهر الوند به دلیل استفاده از رنگ های مصنوعی  
کارشناسان بهداشت محیط شبکه بهداشت – درمان شهرستان البرز با همراهی ماموران نیروی انتظامی 
و رییس اتحادیه قنادان البرز، دو واحد قنادی را در شــهر الوند به دلیل استفاده از رنگ های غیر مجاز 
پلمپ کردند. کارشناســان بهداشــتی، بازدید و نمونه برداری از واحدهای قنادی الوند را در ماه مبارک 
رمضان انجام داده بودند که پس از ارســال نمونه ها به آزمایشــگاه معاونت غذا و داروی  دانشگاه علوم 
پزشکی قزوین، مشخص شــد این دو واحد از رنگ های مصنوعی در تهیه زولبیا و بامیه استفاده کرده 
اند. بر این مبنا روز 29 تیر 1395 اخطار پلمپ تا 48 ساعت آینده به واحدهای متخلّف صادر و روز 31 

تیر ماه این کار انجام شد.

توقیف بستنی هایی با برچسب تقلبی در شهر محمدیه قزوین  
یخچال یک واحد تولید بستنی در شهر محمدیه، از توابع شهرستان البرز پلمپ و بستنی های موجود در 
آن توقیف شد. این واحد تولید بستنی به دلیل درج برچسب تقلبی بر روی بستنی ها و عرضه و فروش 
آنها در خارج از محل تولید پلمپ شد تا بعد از دستور دادستان نسبت به امحای آن اقدام شود. مرتضی 
جانی، کارشــناس واحد بهداشت محیط شبکه بهداشت – درمان شهرستان البرز ضمن اعالم این خبر، 

گفت: عرضه برخی محصوالت مانند نان، شیرینی و بستنی سنتی باید در محل تولید، عرضه شود.
 وی افزود: در غیر اینصورت، برای عرضه در مکان های دیگر به مجوز معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم 

پزشکی قزوین نیاز است.

مشکل دفع فاضالب در نشست  شورای بهداشت بخش مرکزی قزوین بررسی شد

شورای بهداشــت بخش مرکزی شهرســتان قزوین با حضور علیخانی 
بخشــدار این بخش، دکتر خونســاری رئیس مرکز بهداشــت شــهید 
بلندیان، مهندس محمد تقی ســلیمانی کارشــناس مسؤول بهداشت 
محیط این مرکز، پزشــکان مســوول و کارشناســان بهداشت محیط 
مراکــز خدمات جامع ســالمت بخش مرکزی به همــراه نماینده های 
ادارات و سازمانهای این بخش، روز 12 مرداد 1395 در سالن جلسات 

فرمانداری برگزار شد. 
در ادامه، دکتر ریحانه جزء قنبری پزشک مسئول مرکز خدمات جامع 
ســالمت ناصرآباد و دبیر شورای بهداشت بخش مرکزی، دستور جلسه 
را قرائت کرد. بررسی مشکالت آب و دفع فاضالب و جمع آوری و دفع 
بهداشــتی زباله در این منطقه، دســتور جلسه این شورا بود که توسط 
پزشــکان و کارشناسان بهداشــت محیط مراکز خدمات جامع سالمت 
این بخش مطرح شــد و نماینده ســازمان های مرتبط توضیحات خود 

را ارائه کردند.  
ســپس، دکتر ســید علیرضا خونســاری رئیس مرکز بهداشت قزوین 
و مهندس محمد تقی ســلیمانی کارشناس مســئول بهداشت محیط 
این مرکز در مورد توجه بیشــتر کارکنان مراکز خدمات جامع سالمت 
منطقه و مســئولین ادارات و ســازمانهای این بخــش در زمینه حل 

مشکالت بهداشتی مطالبی بیان کردند.  
علیخانی بخشــدار بخش مرکزی در ادامه گفــت: کلیه دهیاران بخش 
مرکــزي باید همکاري الزم را با مراکز خدمات جامع ســالمت و خانه 
های بهداشــت مناطق مربوطه داشته باشند در صورت عدم همکاري، 

مراتب به بخشداري گزارش شود. 

 ایمن سازی، یکی از مؤثرترین روش های پیشگیری از بیماری های دوران کودکی   
است

واکسیناســیون، اقدام بسیار مهم و با ارزشــی است که به وسیله آن می توان 
با هزینه اندک از ابتالی انســان به بسیاری از بیماری های عفونی خطرناک و 
پُرهزینه جلوگیری کرد. واکسیناســیون نقشي شگرف در سالمت جامعه ایفا 
کرده و پس از تأمین آب آشامیدني سالم، بیشترین تأثیر را در کاهش مرگ و 
میر، بویژه مرگ و میر کودکان و همچنین افزایش رشد جمعیت دارد.  مهناز 
بهرامی، کارشــناس پیشــگیری و مبارزه با بیماری های واگیر مرکز بهداشت 
شهیدبلندیان قزوین ضمن بیان این مطلب، گفت: در 30 سال گذشته و پس 
از آغاز برنامه توسعه ایمن سازي، دستاوردهاي مهمي در پیشگیري و کنترل 
بیماري هاي قابل پیشگیري با واکسن و ارتقاي سالمت کودکان حاصل شده 
اســت. بهرامی در مورد دســتورالعمل جدید تزریق واکسن ب . ث . ژ )سل( 
گفت: این واکســن بعد از 12 ماهگی کودک توصیه نمی شــود، در حالی که 

پیش از این، تا شش سالگی کودک، تزریق می شد.

بازدید وزارتی از مراکز آموزش بهورزی شهرستان های قزوین و بویین زهرا انجام   
شد

روز 27 تیر 1395 رجبی و شاهرخ، به ترتیب کارشناس مسؤول امور بهورزی 
دانشگاه های علوم پزشکی کاشان و شهر کرد به نمایندگی از وزارت بهداشت 
از مراکز آموزش بهورزی و بازآموزی شهرستان های قزوین و بویین زهرا بازدید 
کردند. در این بازدیدها، رجبی، کارشــناس مسؤول معاونت بهداشت دانشگاه 
علوم پزشکی کاشان با تأکید بر لزوم گذراندن دوره های تئوری و عملی برای 
دانش آموزان بهورزی، عنوان کرد: مراکز آموزش بهورزی، قطب آموزش بوده 
و تداوم فعالیت این مراکز کاری بسیار مهم و ضروری است.  در ادامه و پس از 
گزارش مریم صباغیان، مدیر آموزشگاه بهورزی قزوین و نرگس شمس کیالنی، 
مدیر آموزشــگاه بهورزی بویین زهرا، چک لیست اعتبار بخشی مراکز آموزش 
بهورزی توســط کارشناســان تکمیل و موارد موجود در چک لیست بررسی 
شد. در این بازدیدها، خدیجه السادات حسینی، مسؤول امور بهورزی معاونت 
بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قزوین، مسؤوالن مرکز بهداشت شهید بلندیان 
شهرستان قزوین و شبکه بهداشت – درمان شهرستان بویین زهرا و مربیان هر 

دو آموزشگاه نیز حضور داشتند.

 پدر و مادر، مسؤول اصلی تربیت کودک است  

 در هفتمین روز از اجرای کمپین فردای تاک، مهندس عسگر شریف زاده، معاون بهداشت 
شبکه بهداشت – درمان شهرستان تاکستان، گفت: اگر امروز هر کدام از ما در یک سازمان 
مشــغول به کار هستیم به دلیل سرمایه گذاری والدین مان است. مهندس عسگر شریف 
زاده با اشاره به این که در شهر ما 28 هزار کودک وجود دارد که با هزینه درست می توانیم 
آینده خوبی را برای شــهرمان رقم بزنیم؛ اظهار کرد: امروزه پرورش کودکان دارای شیوه 
ها و روش های مدرن و علمی است و پدر و مادر، مسؤول اصلی تربیت کودکان هستند. 

رییس مرکز بهداشت شهرستان تاکســتان عنوان کرد: والدین باید آموزش های الزم در 
زمینه فرزند پروری را یاد بگیرند. مهندس شــریف زاده با بیان اینکه هدف اصلی کمپین 
فــردای تاک، آموزش پدران و مادران اســت، تا یاد بگیرند چگونه رشــد مغزی، روانی و 
جســمی فرزندشان به حداکثر برســد؛ گفت: امیداوارم با اجرای این طرح، اُفت تحصیلی 

دانش آموزان کاهش یافته و جامعه ای با نشاط در آینده داشته باشیم.
محمد جلیلوند، رییس سازمان محیط زیست شهرستان تاکستان هم اظهار کرد: با وجود 
کار به صورت 18 شبانه روز در ماه برای هر کداک از کارکنان سازمان، حفظ محیط زیست 

بدون مشارکت مردم، بویژه کودکان امکان پذیر نیست. 
همچنین مهندس محمود کریمی، کارشناس مسؤول بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان 
تاکستان اظهار کرد: مردم برای خرید کاال به فروشگاه های معتبر مراجعه کرده و ضمن توجه به 

تاریخ تولید و انقضای آن، پروانه های تولید و بهداشتی محصول را کنترل کنند.

آگاهی والدین، تضمینی برای پاسخگویی به موقع به نیازهای فرزندان است  

هشــتمین روز از اجرای کمپین فردای تاک، آیین اختتامیه نمایشــگاه کودک و بازی بود. در 
این برنامه، دکتر جالل رحمانی، مدیر شبکه بهداشت – درمان شهرستان تاکستان ضمن 
تقدیر از همکاری مردم و سازمان ها در برگزاری کمپین، بیان کرد: برای اینکه کودکان در 
آینده، افراد موفقی در جامعه بوده و تولید و توسعه را برای کشور به همراه داشته باشند، 

امروز باید اولیا به فکر تربیت و خواسته های به حق آنان باشند.
گروه سنی زیر هشت سال، تضمین کننده آینده کشور 

مهندس عسگر شریف زاده، معاون بهداشت شبکه بهداشت – درمان شهرستان تاکستان نیز 
ضمن تقدیر و تشکر از کلیه عوامل دستگاه های اجرایی و مردم به تشریح دستاوردهای کمپین 
پرداخت. رییس مرکز بهداشت شهرستان تاکستان با بیان اینکه در این کمپین یاد گرفتیم که 
چگونه مانور عملیاتی داشته باشیم و برای این منظور چطور هماهنگی با سایر سازمان ها و اطالع 
رسانی به مردم را انجام دهیم؛ عنوان کرد: پیام اصلی این است که مردم و مسؤوالن، توجه ویژه 

به گروه سنی زیر هشت سال داشته باشند، زیرا این گروه تضمین کننده آینده کشور هستند.

بازدید مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین از بیمارستان شفا تاکستان

11 تیر 1395 غالمرضا حقایق پور، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین به 
اتفاق دکتر جالل رحمانی، مدیر شبکه بهداشت  درمان شهرستان تاکستان از بیمارستان 
شفا این شهر بازدید کرد و از نزدیک در جریان ارائه خدمات درمانی به خانواده معظم شهدا 

و ایثارگران در این بیمارستان قرار گرفت.
در این برنامه، دکتر مجید ســتوده، رییس بیمارستان، پاســخگوی سوال ها بود و دکتر 
مســعود بخارایی، معاون بهداشت و درمان اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران و محمد 
طاهرخانی، رییس اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران تاکستان نیز حضور داشتند و ضمن 
بازدی از بخش های مختلف و تجهیزات مستقر در آن ها،  از بیماران بستری هم عیادت 

کردند. 
در پایان این نشســت مصوب شد کارشناس بهداشت محیط مرکز خدمات جامع سالمت 
ناصر آباد در اســرع وقت نسبت به بازدید و نمونه برداري از آب قنات این شهر اقدام کند. 
شــهرداري این منطقه هم برای عدم امکان دسترسي شهروندان بخصوص کودکان به آب 

مذکور موانعی نصب کند.
همچنین مقرر شــد کارشناسان بهداشت محیط مرکز بهداشت قزوین نسبت به بازرسي 
از مناطق تحت پوشــش خود در خصوص اینکه آیا مزارع کشاورزي با فاضالب خام )پس 
آب تصفیه نشــده( تصفیه خانه هاي فاضالب آبیاري مي شود یا نه؟ اقدام و گزارش آن را 

به مرکز بهداشت ارسال کند

تاکستانقزوین بویین زهرا

البرز
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دانشــگاه مهمترین مرکــز تربیت 
مدیران آینده کشور است به گونه ای 
که عملکرد مناسب 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

عکس هفته

امدادرسانی اورژانس 
استان قزوین به مصدومان 
حادثه صرف صبحانه مرگ

خبر، سید مهدی حسینی.

 روز 13 مرداد 1395 تکنســین های مرکز مدیریت حوادث و 
فوریت هاي پزشکي استان قزوین به یاری مصدومان سانحه ای 
شتافتند که هنگام صرف صبحانه در کنار اتوبان، در اثر واژگوني 
اتومبیل دیگری بر روی ســفره آنان، مجروح شدند. این حادثه 

چهار کشته داشت.

دکتر پیمان نامدار، رییس مرکز مدیریت حوادث و فوریت هاي 
پزشکي استان قزوین ضمن بیان این خبر، گفت: حادثه در الین 
شــمالي اتوبان قزوین - زنجان )بعد از عوارضي شــماره سه و 
روبروي شــهر اقبالیه( اتفاق افتاد و پــس از اعالم به اورژانس، 
تکنســین های پایگاه هــاي اورژانس صفــا و اقبالیه به همراه 

اتوبوس آمبوالنس، به محل اعزام شدند.

به گفته این مقام مســؤول، در بررســی صحنه حادثه مشخص 
شــد که خانواده اي در کنار اتوبان توقف کرده و مشغول صرف 
صبحانه بودند که اتومبیلی در حال عبور از اتوبان، چند متر قبل 
این خانواده به دلیل بي احتیاطي واژگون شده و مستقیم روي 

سفره این خانواده می افتد.

دکتر نامدار عنوان کرد که در این حادثه، متأســفانه، مادر 21 
ساله به همراه فرزند دو ساله اش، در لحظه تصادف، فوت کرده 
بودند و دو مصدوم دیگر، یعنی:  زنی 25 ساله و پسری 12 ساله 
توسط آمبوالنس به بیمارستان رازي قزوین اعزام شدند. ایشان 
ادامه داد، متأسفانه مصدوم 25 ساله نیز به خاطر شدت صدمه، 

در بیمارستان جان باخت.

دکتر نامــدار اظهار کرد: پدر خانواده که در چند متري خانواده 
مشغول انجام کاري بوده از این حادثه در امان مانده است.

ناجیان ثانیه ها

استشمام شمیم عطر رضوی با حضور خادمان و سفیران امام رضا )ع( 
در مراکز آموزشی- درمانی بوعلی، رجایی و قدس

کمیته ارتقای سالمت اداری و صیانت از حقوق شهروندی

مهم ترین حقوق شهروندی
برداشــت از متن پیش نویس منشــور حقوقی شهروندی تهیه شده در 

معاونت حقوقی ریاست جمهوری

نخبگان، استادان و 
دانشجویان

-111-3 دولت موظف اســت زمینه بهره مندي اساتید و نخبگان 

از دانش روز، آزادي بیان، تحقیق و تتبع و توســعه علمی را فراهم 
نمایند. دانشــگاهیان باید بتوانند بدون دغدغه معاش و در فضاي 

امن، مسیر کسب علم و تولید دانش و توزیع آن را دنبال نمایند.
-112-3 هیچ دانشجویی نباید به علت عدم تمکن مالی در پرداخت 
شــهریه تحقیر یا از تحصیل محروم شود و دانشگاههاي متکی به 
سیستم شهریه میبایست با اعطاي تسهیالت مالی مناسب، زمینه 
پرداخت شهریه را براي دانشجویان فراهم آورند. دولت مکلف است 
نسبت به تجهیز و ارتقا کمی وکیفی امکانات دانشگاهها، جهت رفاه 

حال دانشجویان از هیچ تالشی دریغ نورزند.
-113-3 نخبــگان کشــور مورد احتــرام بوده و باید به تناســب 
شایستگیشان در تمشیت امور کشور مشارکت نموده و از امتیازات 
تالش خود در تعالی کشــور برخوردار شوند. تقویت روحیه ابتکار و 

تتبــع و همچنین کمک به درخشــش جوانان و نخبگان علمی در 
عرصه هاي جهانی علم و دانش و رویکرد دانش محور به برنامه هاي 
توسعه، شناسایی استعدادهاي درخشان و هدایت و حمایت معنوي 
و مادي، جذب و به کارگیري نخبگان در راستاي ارتقاي تولید علم و 
فناوري و توسعه علمی متوازن کشور بر اساس هدف نهایی دانشگاه 
تمدن ســاز از حقوق نخبگان و اساتید است، که باید توسط دولت 

مورد شناسایی و تضمین قرار گیرد.
-114-3 دانشــگاه باید مکان امنی براي همه دانشــجویان باشد. 
بنابراین مسئولین دانشگاه میبایســت همه مساعی خود را جهت 
تضمین ایمنی و امنیت روانی و جســمی دانشــجویان در دانشگاه 

به کار گیرند.
ادامه دارد

سامانه های ارتباطی اداره بازرسی دانشگاه
شماره تلفن گویا 33379061          شماره تلفن مستقیم و فاکس 33379317     )فقط ساعات اداری(

3.مراجعه به پورتال به آدرس    http://bazresi.qums.ac.ir     در قسمت فرم های الکترونیکی 
4.با شماره گیری 111 سامانه ارتباط مردم و دولت )سامد(

5.با مراجعه حضوری به این اداره به نشانی قزوین  خیابان نواب شمالی   مجتمع ادارات   ساختمان شماره یک ستاد دانشگاه  طبقه 
همکف   اتاق 105 دریافت و تکمیل فرم و مستندات 

تلفن: 5 33375152

کد پستی: 3419915315

تلفن و نمابر روابط عمومی: 028-33379995
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سامانه پیام کوتاه: 30005010

سامانه های ارتباطی وزارت بهداشت
شماره تلفن »1490«: سامانه دریافت هرگونه شکایت مردمی در زمینه   

تهیه داروی کمیاب  و بهداشت محیط و کار. 

 شماره تلفن »1590«: سامانه تلفنی پاسخگویی به شکایات مردمی در    
نظام سالمت .

 شماره تلفن »1690«:  سامانه نظارت بر اجرای تعرفه خدمات سالمت.  


