
خبر، فتانه مینائی. 
دکتر کولیوند، رییس مرکز مدیریت و فوریت های 
پزشکی کشور در مراسم جشن »ناجیان ثانیه ها« 
در قزوین، ضمن تبریک بــه همکاران اورژانس، از 
زحمــات آنان قدردانی کرد و از برگزاری نشســت 
هیأت دولت برای اجــرای تمام مفاد قانون ارتقای 
بهره وری خدمات کارکنان بالینی نظام ســامت 
برای تمام همکاران فوریت های پزشکی در کشور 
خبــر داد. وی افزود که امید داریم بعد از برگزاری 
این نشســت، بتوانیم مشکات اجرای این قانون را 

مرتفع کنیم. 
این جشــن به مناســبت چهل و یکمین سال روز 
تأســیس اورژانس کشور و همچنین سی و نهمین 
سال روز تأسیس اورژانس استان  قزوین با حضور 
عوامل اورژانس این اســتان و خانــواده های آنان 
برگزار شــد و بــه گفته متولی اورژانس کشــور با 
پیگیری های انجام شــده، طرحی ارائه شده است 
تا مرکز فوریت ها به سازمان تبدیل شود. وی ادامه 
داد: با این کار مطالبات این عزیزان احصا شــده و 

خدمات بهتری به جامعه داده می شود. 
رییس مرکز مدیریت و فوریت های پزشکی کشور 
اذعان کرد: در تاش هســتیم تــا امکانات رفاهی 
پایــگاه های اورژانس را ارتقــا داده و برای ارتقای 
وضعیت آموزشــی همکاران، برنامــه های مدونی 

داریم. 
این مقام مســؤول با اشــاره به اینکه سختی کار 
همکاران اورژانس بر کســی پوشیده نیست؛ تأکید 
کرد: گاه تلخی حــوادث و ناگوار بودن آنها بقدری 
سنگین است که بر روح و روان این قشر از جامعه 
پزشــکی، آســیب جدی وارد می کند. وی اضافه 
کــرد که برای کاهش این صدمات باید کمبودها را 
برطرف کرده و شرایط کار را به ایده آل ها نزدیک 

کرد.
دکتــر کولیوند تصریح کرد: بایــد قدردان خانواده 

همکاران شاغل در حوزه اورژانس بود که با حمایت 
هــای خود موجب خدمت رســانی مناســب این 

عزیزان می شوند.

ÁÁÁناجیان Áدستان Áدر Áامدادرسانی ÁطالییÁزمان
ثانیهÁها

دکتر منوچهر مهرام، رییس دانشگاه علوم پزشکی 
قزویــن نیز با بیان اینکه زمان طایی رســیدن بر 
بالین بیماران و مجروحان، بدســت همکاران مرکز 

فوریت ها و اورژانس اســت، اظهار کرد: رسیدن به 
موقــع و عملکرد صحیح عوامــل اورژانس، جلوی 

بسیاری از اتفاقات ناگوار را می گیرد.
متولی سامت استان قزوین با گفتن اینکه در اوج 
ناامیدی بیماران و خانواده های آنان، این همکاران 

115 هســتند که به کمک شتافته و شاهد صحنه 
های تکان دهنده ای هســتند که هر کسی تحمل 
دیدن آنها را ندارد؛ عنون کرد: این همکاران حوزه 
اورژانس هستند که با آمادگی کامل حاضر شده و 

اقدام به خدمت رسانی می کنند.
دکتر مهرام با بیان اینکه مشــکات اورژانس زیاد 
است و من برای حل این مشکات تمام سعی خود 
را انجام می دهم؛ اظهار کرد: این لطف خداست که 
شامل حال شما شده تا مردم و خانواده هایشان در 

ازای خدمت رسانی، دعاگوی شما و خانواده هایتان 
باشند.

ÁÁÁوÁبیمارانÁبــهÁکمکÁاولÁخــطÁ،اورژانــس

مصدومان
دکتر پیمان نامدار، رییس مرکز مدیریت حوادث و 
فوریت های پزشکی استان قزوین نیز به ارزشمند 
بودن خدمت عوامل اورژانــس به عنوان خط اول 
کمک به مصدومان و بیماران اشــاره کرد و گفت: 

این توفیقی است که شامل هر کسی نخواهد شد.
دکتر نامدار با بیــان اینکه در حال حاضر اورژانس 
قزوین با 280 پرسنل، 11 پایگاه اورژانس شهری و 
27 پایگاه اورژانس جاده ای از گسترده ترین مراکز 
فوریت ها اســت؛ اظهار کرد: این مرکز توانســته 
اســت در ماموریت های شهری و بین جاده ای در 
کمترین زمان ارائه خدمت داشــته باشد و با اضافه 
شدن اورژانس هوایی به این ناوگان بزرگ، خدمات 

ارزنده ای به مردم ارائه می شود.
یادآور می شود، این برنامه به مناسبت روز فوریت 
ها و اورژانس، روز 10 مهر 1395 در سالن همایش 
های دانشــگاه علوم پزشــکی قزوین برگزار شد و 
د فتاح مرتضوی، مسؤول دفتر  حجت االسام ســیّ
نهــاد نمایندگی رهبر معظم انقاب در دانشــگاه 
علوم پزشــکی قزوین ضمن قدردانی از تاشگران 
عرصه اورژانس، تشکر و شکر را به عنوان یک ارزش 
اخاقی معرفی کرد. ایشان خطاب به سفیدپوشان 
اورژانس گفت: شــما کمک کنندگان به اشــرف 

مخلوقات هستید و کارتان بسیار ارزشمند است.
مدیرکل بحران اســتانداری قزوین، معاون درمان 
رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، رییس پلیس 
راهور اســتان، رییس و اعضای هیأت مدیره نظام 
پرستاری قزوین و همچنین روسای و مدیران مرکز 
اورژانــس قزوین )از زمان تأســیس تا حال( دیگر 

مسؤوالن حاضر در این برنامه بودند.
در پایــان برنامه، مــدال آوران المپیادهای علمی، 
ورزشی و بازنشســتگان اورژانس مورد تقدیر قرار 
گرفتند. همچنین، برنامه های شاد و متنوعی اجرا 

شد.
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خیرین به یاری دانشگاه آمدند
دومین جلسه هماهنگی اجرای عملیات خیر و انسان دوستانه  خانواده خیر گرانقدر سماییان برای ساخت 
مرکز درمانی در شهرســتان آبیک برگزار شــد و برای کمک به بیماران نیازمند استان قزوین تصمیمات 

مهمی گرفته شد.
در این جلســه که با حضور دکتر مهرام، رییس دانشگاه- دکتر حبیبی، معاون هماهنگی امور اقتصادی و 
توســعه منابع استانداری- حاج آقا غنیان معاون هماهنگی امور استان های مجمع خیرین سامت- دکتر 
یوســفی، معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه- دکتر رجبی، قائم مقام رییس دانشگاه در امور مشارکت 
های مردمی و خانواده مرحوم سماییان در دفتر ریاست دانشگاه برگزار شد؛ در خصوص نیاز سنجی استان 

به خدمات درمانی بحث و تبادل نظر شد.
در پایان همســر و فرزند مرحوم سماییان از بخش مراقبت های ویژه مرکز آموزشی و درمانی بوعلی سینا 

بازدید و از بیماران بستری در این 
بخش عیادت کردند.

گفتنی است، خانواده سماییان در 
شهرستان آبیک نامی آشنا دارند و 
در دیدگاه مردم و مسووالن همواره 
از آنان به عنوان یاوران ســامت و 

حامیان بیماران یاد می شود.
مرکز بهداشــتی و درمانی شهری 
سماییان هم اینک به ارایه خدمات 
بهداشــتی و درمانی به مردم این 

شهرستان مشغول است.

ضربان

ÁورودیÁدانشجویÁ559
ÁدانشگاهÁدرÁجدید
ÁقزوینÁپزشکیÁعلوم

ثبتÁنامÁکردند

خبر، زهره داناصفهانی. 
آغاز فصل پاییز سال 1395 مانند سال های گذشته، 
شروع بهار علمی و شور و نشاط دانش پژوهان در 
دانشگاه علوم پزشکی قزوین است و امسال تاکنون 
نام 559 دانشجوی ورودی جدید در مقاطع  ثبت 
تحصیلی مختلف، در این دانشگاه انجام شده است.

دکتر پرویز پدیسار، معاون آموزشی دانشگاه علوم 
پزشکی قزوین، ضمن تبریک این رویداد خجسته 
ورودی  دانشجویان  بویژه  دانشجویان،  تمامی  به 
جدید، گفت: در سال تحصیلی جدید، مطابق آمار 
ارائه شده از سازمان سنجش آموزش کشور و مرکز 
به  دانشجو   624 تعداد  بهداشت،  وزارت  سنجش 

عنوان دانشجوی ورودی جدید در رشته ها و مقاطع 
مختلف تحصیلی این دانشگاه پذیرفته شده اند که 
به صورت حضوری  آنان  از  تاکنون 559 تن  البته 

ثبت نام کرده اند.    
پزشکی  علوم  دانشگاه  مسؤول،  مقام  این  گفته  به 
قزوین در آغاز سال تحصیلی 96 – 1395 پذیرای 
85 دانشجوی پزشکی و 35 دانشجوی دندانپزشکی 
مقاطع  در  دانشجو   273 و  دکترا  مقطع  در 

کارشناسی است. 
ایشان همچنین به آمار دانشجویان ورودی جدید در 
مقاطع تحصیات تکمیلی این دانشگاه اشاره کرد و 
اظهار کرد که 34 دانشجو در رشته های مختلف 
تخصص پزشکی، 12 دانشجو در رشته های مختلف 
مقطع  در  دانشجو   124 و  دندانپزشکی  تخصص 
کارشناسی ارشد، از امسال در دانشگاه علوم پزشکی 

قزوین مشغول به تحصیل خواهند شد.
پزشکی  علوم  دانشگاه  کرد:  عنوان  پدیسار  دکتر 
اندازی دوره فلوشیب خواب کودکان  راه  با  قزوین 
برای اولین بار در کشور، یک دانشجوی جدید در 
دانشگاه  آموزشی  معاون  داشت.  رشته خواهد  این 
این  دانشجویان  تمامی  برای  قزوین  پزشکی  علوم 

دانشگاه آرزوی موفقیت کرد. 

خبر، جواد منهجی. 
 به مناسبت روز جهانی قلب و عوامل خطر مرتبط با آن، 
دکتر سّید سعید اسکویی، معاون بهداشتی  دانشگاه علوم 
پزشکی قزوین، روز 10 مهر 1395 در نشستی خبری با 
حضور اصحاب رسانه استان قزوین، پنج عامل اصلی خطر 
در ابتای مردم استان را به بیماری های قلبی - عروقی 
بیان کرد و هشدار داد که چاقی در رأس این عوامل است.

دکتر اسکویی با گفتن این که اولین علت مرگ میر در 
کشــور ایران، بیماری های قلبی - عروقی است؛ اظهار 
کرد: در استان قزوین 42 درصد  مرگ و  میرها را اینگونه 
بیماری ها تشکیل می دهد. ایشان ضمن اشاره به اینکه از 
سال 83 تا 94 امید به زندگی در استان قزوین از 72.7 به 
77.3 سال افزایش یافته است، اذعان کرد: در حال حاظر  
ســن امید به زندگی در زنان به 76  سال و در مردان به 

74 سال رسیده است.
ÁÁÁچاقیÁ

رییس مرکز بهداشــت استان قزوین در تشریح عوامل 
اصلی بیماری های قلبــی – عروقی، به موضوع چاقی 
پرداخت و عنوان کرد: در استان قزوین 23 درصد  افراد 

 دچار چاقی هستند.
به گفته دکتر اسکویی 42 درصد شهروندان نیز اضافه 

وزن دارند که عامل اصلی آن، تغذیه نا مناسب است.
ÁÁÁتحرکیÁکم

این مقام مسؤول هشدار داد که 6.44 درصد افراد استان 
قزوین دچار کم تحرکی هســتند. بنــا به اظهار دکتر 
اسکویی، افراد باید فعالیت هایی را که باعث افزایش جنب 
و جوش و تپش قلب می شــود، در برنامه هفتگی خود 

لحاظ کنند.
دکتر اسکویی تأکید کرد: این فعالیت ها باید آنگونه باشد 
که تنفس به شمارش افتد. وی مدت این فعالیت ها را 20 

دقیقه و حداقل سه روز در هفته دانست.
ÁÁسیگار

معاون بهداشتی  دانشگاه علوم پزشکی قزوین، آمار مصرف 
ســیگار در جمعیت باالی 30 سال استان را 13 درصد 
اعام کرد و گفت: منواکسید کربن، نیکوتین و قطران 
موجود در دود سیگار باعث انقباض عروق، چسبندگی 
پاکت ها، باال بردن فشــار خون و ایجاد اثرات سوء بر 
دندان های فرد می شود. ایشان هشدار داد در قطران ها 
400 نوع  ماده سمی وجود دارد که 40 مورد از آنها بطور 

مستقیم سرطان  زاست.  
دکتر اسکویی با اشاره به اینکه مصرف سیگار عامل 90 
درصد سرطان ریه،  25 درصد بیماری قلبی - عروقی و  
75 درصد بیماری ریوی است؛ اظهار کرد: مصرف سیگار 
در زنان، باعث پیری زودرس و افتادگی پوســت خواهد 

شد.
رییس مرکز بهداشت استان قزوین، با گفتن اینکه ضرر 
هر وعده مصرف قلیان، برابر با استعمال 100 نخ سیگار 

اســت و مصرف هر یک نخ سیگار، هفت دقیقه از عمر 
را کم می کند؛ عنوان کرد: کسی که سیگار مصرف می 

کند، بطور متوسط 13 ســال از عمرش کاسته شده و 
عوارض آن را در بلند مدت خواهد دید. ایشان ادامه داد 
از دیگر ضررهای قلیان، بی کیفیت و آلوده بودن توتون 
ها و انتقال عفونت های ویروسی دهانی و مستعد کردن 
فرد به بیماری ریوی از جمله  ابتا به بیماری سل است. 

متولی بهداشت استان قزوین تصریح کرد: طبق قانون 
جامع کنترل و مبــارزه ملی با دخانیات و هماهنگی با 
دستگاه های اجرایی مرتبط، مقرر شده است که در حدود 
100 متری مراکز آموزشــی، ورزشی و زیارتی، تبلیغ و 
فروش مواد دخانی برای افراد زیر 18 سال، ممنوع است. 
دکتر اسکویی درخواســت کرد که در صورت مشاهده 
تخلف از قانون فوق، مردم با سامانه 190 تماس گرفته 
و موضوع را منعکس کنند تا توسط کارشناسان ذیربط  

رسیدگی شود.
ÁÁباالÁخونÁفشارÁوÁدیابتÁ

معاون بهداشتی  دانشگاه علوم پزشکی قزوین، بیماری 
دیابت را یکی دیگر از عوامل ابتا به بیماری های قلبی 
– عروقی دانســت که خود این بیماری به خاطر تغذیه 
نامناســب ایجاد می شود. وی اضافه کرد: طبق آخرین 
تحقیقات، شش درصد از افراد باالی 30 سال در روستاها 
و 11 درصد جمعیت شهری به دیابت و همچنین  5/ 13 
درصد جمعیت روستایی و 15 درصد افراد شهری به فشار 

خون باال مبتا هستند.
شایان ذکر است، در آستانه روز جهانی غذا )24مهر ماه( و 
اهمیت اصاح الگوی غذایی مردم، رییس مرکز بهداشت 
اســتان قزوین گفت: چون هر چیزی را که بدن ما نیاز 
کمتری به آن دارد، مثل: چربی ها و  قند، نمک، بیشتر 
مصرف می کنیم و آنچه را که بیشتر به آن نیاز دارد، از 
قبیل: سبزیجات، میوه جات وحبوبات که دارای ریزمغزی 
های )آهن، کلســیم و روی( هستند، کمتر مصرف می 
کنیم، به بیماری هایی، نظیر: چاقی، فشــار خون باال و  

دیابت، مبتا می شویم

خبر، جواد منهجی.
  دکتر سّید سعید اسکویی، معاون بهداشتی  دانشگاه 
علوم پزشکی قزوین، در نشست خبری روز جهانی 
قلب، به بهانه نزدیک شــدن به روز جهانی سامت 
روان، در جمــع خبرنگاران اســتان قزوین، گفت: 
الزم اســت مردم مهارت های زندگی را یاد گرفته 
و کودکان خود را نیز برای آموختن مهارت دوست 

یابی، یاری دهند.
دکتر اســکویی تأکید کرد:  مــردم باید مدیریت 
استرس، مهارت »نه« گفتن و مهارت حل مسأله را 
یاد بگیرند و  مهارت دوست یابی را به کودکان خود 

آموزش دهند.
این مقام مســؤول در مورد برنامه های طرح تحول 
سامت در حوزه بهداشت استان قزوین اظهار کرد 
که حداقل 60 کارشناس تغذیه و روان در 57 مرکز 
جامع سامت  شهری و 31 مرکز بهداشتی – درمانی 
روستــایی،  فعـال هستنـد. وی ادامــه داد: مردم 

مــی توانند در مراکز و پایگاه های جامع ســامت 
با مراجعه به کارشناســان تغذیه و  سامت روان، از 
مشاوره و ارائه خدمت تخصصی آنان برخوردار شوند.

 گزشÁتوسطÁحیواناتÁراÁجدیÁبگیریم
در این نشست خبری، معاون بهداشتی  دانشگاه علوم 
پزشــکی قزوین، به بهانه روز جهانی هاری، با بیان 
اینکه 1700 عامل بیماری ، قابل انتقال بین انسان و 
حیوان  وجود دارد؛ گفت: هاری یکی از بیماری های 
مشترک بین انسان و حیوان است که از طریق گزش 
حیوان مبتا به این بیماری منتقل می شــود. وی 
افزود که مردم باید گزش خود توسط حیوانات اهلی 

و وحشی را جدی بگیرند.
به گفته دکتر اسکویی، در صورت گزش انسان توسط 
حیوان، اقدامات اولیه، شامل: شستشوی محل گزش 
بــا آب صابون و ضد عفونی کردنش با الکل اســت 
و البته باید با مراجعه فوری به مراکز بهداشــتی – 

درمانی، برای واکسیناسیون، اقدام کرد.

مردم، مهارت های زندگی را یاد بگیرند
لزومÁآموزشÁدوستÁیابیÁبهÁکودکان

ÁبهÁقزوینÁاستانÁمردمÁابتالیÁاصلیÁعاملÁپنج
بیماریÁهایÁقلبیÁ-ÁعروقیÁاعالمÁشد

هشدار،ÁچاقیÁدرÁرأسÁاینÁعواملÁاست
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دبیرÁانجمنÁعلمیÁپزشکیÁخوابÁایران،ÁدرÁقزوینÁگفت:

ÁدچارÁتنÁیکÁ،مردÁچهارÁهرÁاز
بیماریÁهایÁتنفسیÁدرÁخوابÁاست

خبر، رمضان شهسواری و زهرا دربهانی.
 ســمینار علمی »بیماری های تنفســی در خواب« به میزبانی مرکز 
آموزشی - درمانی قدس قزوین برگزار شد. در این برنامه، دکتر خسرو 
صادق نیت، دبیر انجمن علمی پزشــکی خواب ایران گفت: بطور کلی 
اختاالت تنفسی حین خواب به خصوص آپنه، شیوع خیلی باالیی دارد 
و از هر چهار مرد یک تن دچار این مشــکل است. ایشان ادامه داد که 

البته بعد از 50 سالگی و در دوران یائسگی، به علت کم شدن هورمون 
های زنانه، شیوع این بیماری در زنان نیز افزایش می یابد. 

دکتر صادق نیت، تشــخیص به موقع را در درمان این بیماری بســیار 
مهم دانســت و اظهار کرد: این بیماری در صورت عدم تشــخیص به 
موقع، صدمات زیادی هم برای فرد و هم برای سایرین خواهد داشت. 

دبیر انجمن علمی پزشکی خواب ایران، پُلی سونوگرافی را مهمترین و 
بهترین روش بررسی مشکل وقفه تنفسی در خواب و درمان آپنه عنوان 
کرد و گفت: در این روش درمانی، بیمار یک شــب در محیطی مشابه 
منزل بستری شده و دستگاهی به وی متصل می شود تا با گرفتن نوار 
مغز، نوار عضله، نوار قلب و ســایر تست های دیگر، نتایج کنار هم قرار 
گرفته و اطاعات بسیار مهمی از خواب فرد به دست آید که در درمان 

او مؤثر است.
ÁÁسمینارÁدرÁکشورÁبرجستهÁاساتیدÁحضور

سمینار »بیماری های تنفسی در خواب»، روز 12 مهر 1395 با برنامه 
ریزی معاونت آموزشــی دانشگاه علوم پزشکی قزوین و همکاری مرکز 

تحقیقات رشد کودکان و انجمن پزشکی خواب ایران اجرا شد. 
دکتر شبنم جلیل القدر، دبیر علمی سمینار، ضمن اعام حضور اساتید 
برجسته و مطرح اختاالت خواب کشور در این سمینار، در مورد جدید 

بودن این رشته و وجود اساتید جوان و توانمند ابراز ُخرسندی کرد.
در این سمینار سخنرانان گروه کودکان، طب کار، گوش و حلق و بینی، 
روانپزشکی، از دانشگاه های علوم پزشکی قزوین، تهران و شهید بهشتی 

حضور داشتند و تازه های بیماری و اختاالت خواب را ارائه کردند.

در ایام ماه محرم

ÁظروفÁازÁعزاداریÁهایÁهیأتÁوÁتکایا
ÁوÁغذاÁبرایÁپالستیکیÁمصرفÁیکبار

مایعاتÁداغÁاستفادهÁنکنند
اینÁکارÁسالمتÁمردمÁراÁبهÁخطرÁمیÁاندازد

خبر، شها کشاورز.
رؤســا و مداحان هیأت های عزاداری شهرســتان قزوین در نشستی 
آموزشی با اصول بهداشتی آیین های ویژه ایام ماه محرم آشنا شدند. در 
این برنامه، مهندس محمد تقی سلیمانی، کارشناس مسؤول بهداشت 
محیط مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین، گفت: مسؤوالن 
تکایــا و هیأت های عزاداری از ظروف یکبار مصرف پاســتیکی برای 
غذا و مایعات داغ اســتفاده نکنند. وی تأکید کرد که این کار عاوه بر 
اینکه عاملی برای تخریب محیط زیســت است، سامت مردم را نیز به 

خطر می اندازد.
این برنامه در ســالن اجتماعات ســازمان تبلیغات اسامی شهرستان 

قزویــن و با حضور بیــش از 200 تن از رؤســا و مداحان هیأت های 
عزاداری شهرســتان قزوین، بعد از نماز مغرب و عشــا برگزار شــد و 
مهندس ســلیمانی به اهمیت رعایت بهداشت محیط در پیشگیری از 
بروز و شیوع بیماری ها در مراکز تجمعی، از جمله هیأت های عزاداری 

تأکید کرد.

مشاورهÁبهداشتیÁحضوریÁبهÁهیأتÁهایÁعزاداری
مهندس سلیمانی، همچنین به لزوم رعایت بهداشت در انجام ذبح دام 
هــا در این ایام و توزیع مواد غذایی در محل های هیأت های عزاداری 
اشــاره کرد و گفــت: در صورت تماس با شــماره  تلفن 33670110  
کارشناسان بهداشت محیط برای ارائه مشاوره بهداشتی به هیأت های 

عزاداری اعزام خواهند شد. 
یادآور می شــود، در نشستی دیگر که با شرکت ُمبلّغان ائمه جماعات 
شهرســتان قزوین و با سخنرانی حجت االســام عبدالکریم عابدینی، 
نماینده ولی فقیه و امام جععه شــهر قزویــن و دکتر فریدون همتی، 
استاندار قزوین همراه بود، مطالب آموزشی با موضوع رعایت بهداشت 

محیط  و مواد غذایی بین شرکت کنندگان توزیع شد.

ضربان

ÁÁÁسالمتÁخطÁسر

ÁعلومÁدانشگاهÁازÁبهداشتÁوزارتÁدانشجوییÁمدیرکلÁتجلیل ●
پزشکیÁقزوین

دکتر جال نژاد جواد، مدیرکل دانشجویی وزارت بهداشت با ارسال 
نامه های جداگانه ای برای دکتر محمدرضا شیخی، معاون دانشجویی 
– فرهنگی دانشــگاه علوم پزشکی قزوین و محسن صباغی، مدیر 
تربیت بدنی این دانشگاه، از آنان و همکارانشان به خاطر حضور فعال 
تیم ورزشی دانشگاه در دوازدهمین المپیاد ورزشی دانشجویان علوم 

پزشکی کشور، قدردانی کرد.
این رقابت ها، روزهای 21 تا 28 مرداد 1395 با حضور 55 دانشگاه 
علوم پزشکی در شهر اصفهان برگزار شد و دانشجویان شرکت کننده 
از دانشــگاه علوم پزشکی قزوین در رشته های ورزشی شنا، کاراته، 

بدمینتون و کشتی، با کسب پنج مدال برنز، افتخار آفرین شدند.
▀ ▀ ▀

ÁداروÁوÁغذاÁمعاونÁاجراییÁمشــاورÁ،طالبیانÁعباسÁدکتر ●
دانشگاهÁعلومÁپزشکیÁقزوینÁشد

روز 13 مهر 1395 دکتر پیمان قجربیگی، معاون غذا و دارو دانشگاه 
علوم پزشکی قزوین، با صدور اباغی، دکتر عباس طالبیان را با حفظ 

پُست و ردیف سازمانی به عنوان مشاور اجرایی خود منصوب کرد.
▀ ▀ ▀

ÁمرکزÁکارکنانÁازÁتنÁدوÁفرزندانÁتوسطÁطالÁمدالÁدوÁکسب ●
آموزشیÁ-ÁدرمانیÁشهیدÁرجاییÁقزوین

به گفته محسن ادهمی، مدیر مرکز آموزشی - درمانی شهید رجایی 
قزوین در مســابقات قهرمانی تکواندوی کشــور دو تن از فرزندان 

کارکنان این مرکز با کسب مدال طا افتخار آفرین شدند.
ادهمی عنوان کرد که این مســابقات در شهر یزد برگزار شد و پرنیا 
ســلمانی، فرزند شهناز اکبری، پرســتار اورژانس و مائده بغدادی، 
فرزند شهناز رشــیدی، کارمند این مرکز به دو مدال طای در رده 

ُخردساالن و کودکان دست یافتند.
مدیر مرکز آموزشی - درمانی شهید رجایی گفت: این مسایقات با 
حضور ورزشکاران 28 استان، شهریور ماه 1395 در شهر یزد برگزار 
شد که استان قزوین با کسب چهار مدال طا و یک برنز برای اولین 

بار مقام اول کشور را کسب کرد.
▀ ▀ ▀

● به مناســبت هفته دفاع مقدس، یادواره شهدای حصار خروان 
برگزار شــد و در این برنامه با اقدام معاونت درمان دانشــگاه علوم 

پزشکی قزوین 175 تن، کارت اهدای عضو دریافت کردند.

ÁمصدومÁششÁبهÁقزوینÁاورژانسÁامدادرسانی
انفجارÁگازÁدرÁمنزلÁمسکونیÁدرÁاقبالیه

نشــت گاز در منزل مســکونی و متعاقب آن انفجــار و خرابی 100 
درصدی ساختمان دو طبقه ای در شهر اقبالیه، باعث شد تا اورژانس 
قزوین به یاری مصدومان آن بشــتابد. حادثه ای که در آن، شش تن 
مصدوم شــدند و زن 40 ساله ای در اثر شدت آسیب های وارده، در 

محل حادثه، فوت کرد.
علی فخار سلیمانی، مدیر مرکز هدایت عملیات بحران دانشگاه علوم 
پزشکی قزوین با بیان این خبر، گفت: با اعام حادثه به شماره 115 
اورژانس، بافاصله تکنسین های پایگاه اورژانس اقبالیه با آمبوالنس 
برای یاری رســاندن به مصدومان اعزام شــدند و بــا توجه به اظهار 
همسایگان، به خاطر احتمال گرفتار شدن 9 تن در زیر آوار، تکنسین 
هــای پایگاه های اورژانــس مولوی قزوین و روســتای کهک نیز با 

آمبوالنس های خود و اتوبوس النس اورژانس، به محل اعزام شدند. 
به گفته این مقام مسؤول، با توجه به فروریختن آوار و لزوم جستجو 
و نجات مصدومان، دو تیم نجات هال احمر قزوین به همراه ســگ 
های زنده یاب به محل حادثه اعزام شدند که در نهایت سه مصدوم به 
مراکز درمانی اعزام شدند و سه مصدوم دیگر نیز توسط عوامل مستقر 
در اتوبوس النس اورژانس، درمان شدند. وی مصدومان اعزامی را زنی 
38 ساله و دو مرد 35 ساله عنوان کرد که در مراکز آموزشی - درمانی 

بوعلی سینا و شهید رجایی و بیمارستان رازی بستری شدند. 
محسن ادهمی، مدیر مرکز آموزشی - درمانی شهید رجایی قزوین، 
در مورد مصدومی که به این مرکز ارجاع شد؛ گفت: وی از ناحیه سر 
و صورت دچار ضربه شده بود. ایشان افزود که مصدوم از ناحیه دست 
و پا  نیز دچار سوختگی شــده بود که بعد از معاینه پزشکان مرکز، 
در بخش مراقبت های ویژه، تحت مراقبت های پزشکی و پرستاری 

قرار گرفت.

ناجیانÁثانیهÁها

خبر، شها کشاورز و جواد منهجی. 
 روز 12 مهــر 1395 دکتر خســرو صادق 
نیــت، رییس مرکز ســامت محیــط و کار 
وزارت بهداشت، به همراه مهندس چگینی، 
کارشناس مســؤول بهداشت حرفه ای مرکز 
بهداشــت استان قزوین عاوه بر پایش ستاد 
معاونت بهداشــتی دانشــگاه علوم پزشکی 
قزویــن و مرکز بهداشــت شــهید بلندیان 
شهرستان قزوین، از شــرکت دیر گداز جم 

بازدید کرد.
پورارجمند، کارشــناس  بهــروز  مهنــدس 
مسؤول بهداشــت حرفه ای مرکز بهداشت 
شــهید بلندیان شهرســتان قزوین در این 
مورد، گفت: در بازدیــد این مقام وزارتی، با 
ارائه مســتندات در مورد اقدامات کنترلی و 
پیگیری های کارشناسان بهداشت حرفه ای 
شهرستان قزوین در شرکت فوق، توضیحات 

مورد نیاز ارائه شد.
مهندس پورارجمند اظهار کرد: این شرکت 
با پیگیری کارشناســان بهداشتی و به دلیل 
وجود مقادیر باالی سیلیس در فضای محیط 
کار، پلمب شــده بود که این اقدام منجر به 
تغییر روند و تغییر ساختار شرکت شد. وی 

افزود کــه پیگیری الزم از ســوی متولیان 
ســامت در مورد این شرکت و شرکت های 
مشابه در شهرستان قزوین تا کاهش آلودگی 

به حد مجاز ادامه خواهد یافت.
یادآور می شــود، دکتر صادق نیت، از ستاد 
شبکه بهداشــت – درمان شهرستان آبیک، 
دو مرکز تخصصی طب کار، یک شرکت طب 
کار و یک واحد تولید قطعات خودرو واقع در 
شهرصنعتی البرز نیز بازدید کرد و در جریان 
فعالیت های اجرایی بهداشــت حرفه ای در 

سطوح ستادی و اجرایی قرار گرفت.

همچنین، دکتر عزتیان، کارشــناس مسؤول 
مشــاغل خاص مرکز ســامت محیط و کار 
وزارت بهداشت ضمن بازدید از واحد بهداشت 
حرفه ای ستاد مرکز بهداشت قزوین و مرکز 
خدمات جامع سامت شماره سه )تبریز( بر 
ارائه آموزش مداوم به متصدیان برای ارتقای 

آگاهی آنان تأکید کرد.
ایشــان آگاهی شاغان در مورد بیماری های 
ناشــی از کار و راه های پیشــگیری از آنها را 
عاملی برای پیگیری رفــع نواقص، اصاح و 
بهســازی کارگاه ها و کنترل عوامل زیان آور 
محل کار خود و همکاری با بازرسان دانست.

بازدید رییس مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت از 
فعالیت های واحد بهداشت حرفه ای استان قزوین
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ضربان

خبر، سید حسن موسوی. 
جانباز دفاع مقدس که به علت ریختن اســید، دچار سوختگی 25 
درصدی شده بود، با بستری شدن در بخش سوختگی مرکز آموزشی 
- درمانی شــهید رجایی قزوین، بعد از انجام جراحی توســط دکتر 
فرزین پاک فطرت، فوق تخصص ترمیمی و ســوختگی و همچنین 

ارائه مراقبت های پرستاری، درمان شد.
فاطمه زاهدیان، مســؤول بخش شیفت عصر ســوختگی این مرکز 
درباره این بیمار گفت: این مرد 48 ســاله از ناحیه ســر، صورت و 
تنه دچار ســوختگی شده بود که بعد از دو هفته مراقبت پزشکی و 

پرستاری مرخص شد.
شــایان ذکر است، دکتر مهدی یوســفی، معاون توسعه مدیریت و 
منابع دانشــگاه علوم پزشکی قزوین به همراه محسن ادهمی، مدیر 
مرکز آموزشی - درمانی شهید رجایی قزوین، در آخرین روز بستری 

این بیمار به عیادت وی رفتند و جویای حالش شدند.

ÁدرصدیÁ25ÁسوختگیÁدرمان
ÁدرمانیÁ-ÁآموزشیÁمرکزÁدرÁجانبازی

شهیدÁرجاییÁقزوین

خبر، طاهره برخورداری. 
دکتر ماهـــــــیار صدیقی، رییس بخش آی سی یو 
داخلی مرکز آموزشــی - درمانی بوعلی سینا قزوین 
از بهبودی حال بیمار 26 ســــاله ای که با تشخیص 
مسمومیت با سم بوتولیسم در این مرکز بستری شده 

بود، خبر داد.

دکتر صدیقی در مورد شرایط این بیمار عنوان کرد: وی 
با شکایت فلج پلک ها، عدم توانایی در صحبـــت کردن 
و بلــع به اورژانس مرکز مراجعه کرد و بعد از انتقال به 
بخش آی سی یو، با انجام بررسی های الزم، تشخیص 
مسمومیت با سم بوتولیسم داده شد و با درمان مناسب، 

بیمار با حال عمومی خوب مرخص شد. 

ایشان بوتولیـــــسم را بیماری فلج کننده دانست که 
توسط سم تولید شده از باکتری کلستریدیوم بوتولیسم 
ایجاد می شود و مرگبار است. دکتر صدیقی ادامه داد 
که باکتری کلســــتریدیوم در غــذای آلوده یا خوب 
پخته نشده، به راحتی رشد می کند و سم تولید شده 
این باکتری در غـــــذا نیز توانایی جذب از دســتگاه 

گوارش و گسترش به دستگاه عصبی مرکزی را دارد.
رییس بخش آی ســی یو داخلی مرکز آموزشــی - 
درمانی بوعلی ســینا قزوین درباره عائم این بیماری، 
اظهار کرد: عایم بیماری به صورت اختصـــــاصی، 

شــامل: فلج ناحیه سر و گردن به شکل افتادگی پلک 
ها، عدم توانایی در صحبت کردن و بلعیدن است. وی 
افزود که با پیشــرفت عائم تنگی نفس )به علت فلج 
عضات تنفسی( و فلج دست ها و پاها، در صورت عدم 

رسیدگی، منجر به مرگ بیمار می شود.
دکتر صدیقی بیان کرد که عامل بیمـــاری در حرارت 
116 تا 121 درجه سلسیوس )حتی در فشـــــــــار 
باالی بخار آب( نیز از بین نمی رود، ولی سم تولید شده 
در دمای 100 درجه سلسیوس و در مدت 10 دقیقه 

از بین می رود. 

خبر، حسین قزلباش. 
روز 12 مهــر 1395 و در چهارمین نشســت 
امسال کمیســیون ماده 11 تعزیرات حکومتی 
امور بهداشــتی - درمانی استان قزوین، پرونده 
تخلفاتی دو کارخانه تولید محصوالت آرایشی 
- بهداشــتی به دلیل رعایت نکردن مســایل 
بهداشتی، کم فروشــی و تولید محصول بدون 
أخذ مجوزهای بهداشتی یا بر خاف پروانه های 
صادره و همچنین یک واحد تولیدی که بدون 

أخذ مجوزهای بهداشــتی و با نام و آدرس های 
جعلی اقدام به تولید دستمال های کاغذی می 
کرد، مورد بررســی قرار گرفت و به دلیل محرز 
بودن تخلفات، به مراجع قضایی معرفی شدند. 
میزان برآورد ریالی تخلفات این واحدها، بالغ بر 

یک میلیارد و 48 میلیونÁریال است.
در ادامه نشســت مذکور، در مورد پرونده های 
تخلفات بهداشــتی واحدهای صنفی و  نحوه 
ارسال پرونده ها به مراجع قضایی بحث و تبادل 

نظر شد و برای بهبود و سهولت روند رسیدگی 
و ارسال پرونده ها به مراجع قضایی، تصمیماتی 

گرفته شد.
گفتنی است، نشست های کمیسیون ماده 11به 
منظور رسیدگی به تخلفات بهداشتی، درمانی، 
دارویی و تجهیزات پزشکی واحدهای تولیدی 
استان، به ریاست دکتر منوچهر مهرام، رییس 
دانشگاه علوم پزشکی قزوین و با حضـور سایر 

اعضای کمیسـیون برگزار می شود.

خبر، طاهره برخورداری.
 در سایه اجرای طرح تحول نظام سامت و با 
همکاری پزشکان، پرستاران و کارکنان مرکز 
آموزشــی - درمانی بوعلی سینا قزوین، بیش 
از یک میلیارد ریال صرفه جویی دارویی شد. 
این کار در مدت 75 روز و پس از شروع طرح 
»بررسی الگوی مصــــرف و نظارت  داروهای 

گرانقیمت« انجام  شد.
دکتر فرزانه  حامدی وفا، مســؤول فنــــــی 
داروخانه مرکز آموزشی - درمانی بوعلی سینا، 
با اعام این خبر، گفت: با توجه به شــروع این 
طرح از ایتدای تیــر 1395 در آماری که ارائه 
شد، مشخص شد که نســبت به 75 روز قبل 
از  شروع طرح، مداخات و آموزش های انجام 
شده  منجر به صرفه جویی هزینه ها شده است.

به گفته دکتر حامدی وفا، عاوه بر صرفه جویی، 
با کنترل پرونده های بیماران در حین بستری  
توسط داروسازان این مرکز، در نـــــحوه تجویز 
و مقدار صحیح مصرف دارو و کاهش اشتباهات 
و تداخات دارویی، گامی موثر برداشــته شده 
اســت. وی افــزود که به خاطر تــاش دکتر 
ماهـــــیار صدیقی، رییس بخش آی سی یو 
مرکز، مصرف آلبومین در این بخش نزدیک به 

50 درصد کاهش داشته است.
مســؤول فنــــــی داروخانه مرکز آموزشی - 
درمانی بوعلی سینا تصریح کرد: برخی داروهای 
گرانقیمت، مثل: آلبومین، پنتوپــرازول و آی 
وی آی جی، هزینه زیادی را بر دوش کشــور و 
نظام سامت می گذارد و این در حالی است که 
تجویز و یا ادامه تجویز آن در برخی از شرایط، 
به هیچ عنوان الزم نیســت، ولی به دلیل عدم 
کنترل مناسب در بیمارستان ها، بیش از اندازه 

مصرف می شود.
ایشــان عنوان کرد که در طــرح تحول نظام 
سامت، یکی از اصلی ترین الزامات، جلوگیری 
از ارجاع بیماران برای خریـــــد دارو به خارج 
از بیمارستان و ملزم بودن بیمارستان به فراهم 
کردن داروها بــا اولویت ژنریک و تولید داخل، 
در محل بیمارستان و در محــــــدوده سقف 

اعتباری تعیین شده است.
بنا به اظهار دکتر حامدی وفا، توجه به موضوع 
هایی، همچون: کارایی و کم خطر بودن داروها، 
مقرون به صـــرفه و موجود بودن دارو در بازار، 
منجر به کاهش هزینه ها و کاهش مدت زمان 
بستری بیماران خواهد شــد. ایشان ادامه داد: 
همچنین تبعیت از دســــــــتورالعمل های 
استاندارد درمانی و درج داروهای متناسب با آن 
دستورالعمل ها، به نتایج درمان بهتر می انجامد 
و در نهایـــــــت، در کنترل هزینه ها نیز مؤثر 

است.
این کارشناس دارویی با اشاره به اینکه در برنامه 
هــای آتی این مرکز در نظــر داریم در حیطه 
تجویز داروهای آنتی بیوتیک نیز قدم برداریم؛ 
گفت: با کاهش این هزینه های اضافه در کمیته 
اقتصاد دارو و درمان،  مقرر شد داروهای جدید 
به فرموالری مرکز اضافه شده تا برای حمایت از 
بیماران و بهبود هرچه سریع تر آنان اقدام شود.

دکتــر حامدی وفا، حمایــت دکتر امیرمحمد 
کاظمــی فر، رییس مرکز آموزشــی - درمانی 
بوعلی سینا و برنامه مستمر آموزشی ارائه شده 
توسط دکتر حمیدرضا نجاری، معاون آموزشی 
مرکز را از علل مهم موفقیت این طرح برشمرد. 

درمان موفق بیمار مسموم شده با سم بوتولیسم، در 
مرکز آموزشی - درمانی بوعلی سینا قزوین

درÁاستانÁقزوین؛

دو کارخانه و یک واحد تولیدی دارای تخّلف بهداشتی، به
مراجع قضایی معرفی شدند

Á:قزوینÁپزشکیÁعلومÁهایÁدانشگاهÁعلمیÁهیأتÁعضو

ÁطیفیÁ،»خوابÁدرÁتنفسیÁهایÁبیماری«
ÁحتیÁوÁنفسÁقطعÁتاÁسادهÁُخروپفÁاز

سکتهÁاست
خبر، رمضان شهسواری. 

دکتر شبنم جلیل القدر، دانشیار عضو هیأت علمی دانشگاه علوم 
پزشــکی قزوین و دبیر سمینار »بیماری های تنفسی در خواب«، 
اعــام کرد: بیماری های تنفســی خواب، طیف وســیعی از یک 
ُخروپف ساده تا حوادث جدی، مانند: قطع نفس را در بر می گیرد. 
وی افزود که این بیماری ها حتی با عوارض جدی دیگری از جمله 

مشکات قلبی، فشار خون و سکته همراه خواهد بود.
به گفته این فلوشیپ خواب و متخصص اطفال، متأسفانه بیماری 
ها و اختاالت مربوط به خواب شیوع به نسبت باالیی داشته و یک 
چهارم بزرگســاالن، به خصوص افراد باالی 40 سال ممکن است 

دچار آن شوند.
اهمیتÁتشخیصÁاختالالتÁخوابÁدرÁکودکان

دکتر جلیل القدر، تشــخیص اختاالت خــواب در کودکان را به 
علت تأثیراتی که بر رشــد جسمی و عقلی آنان می گذارد، مهم و 
جدی دانست و اظهار کرد: اختال در وزن گیری، رشد جسمانی 
و عفونت های مکرر از جمله مواردی اســت که کودکان مبتا به 

اختال خواب را تهدید می کند.
دبیر سمینار بیماری های تنفسی در خواب، هدف از برگزاری این 
ســمینار را آشنایی پزشکان فوق تخصص، متخصص، دستیاران و 
دانشــجویان پزشکی با مباحثی، مانند: کلیات خواب و روش های 
تشــخیصی در اختاالت خــواب، اختاالت خـــواب در بیماران 
خاص) ماننــد بیماران قلبی(، درمان هــای دارویی و روش های 
جراحی و غیر جراحی در آپنه انســدادی، خواب آلودگی و شیفت 

کاری و بیماری های تنفسی خواب کودکان عنوان کرد.
در این ســمینار یک روزه، دکتر خســرو صادق نیت، دکتر زهرا 
بنفشه آل محمد، دکتر فرزانه ســادات چاووشی از دانشگاه علوم 
پزشکی تهران، دکتر پریسا عدیمی از دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی، دکتر مجاهده سلمانی از دانشگاه علوم پزشکی یزد، دکتر 
سید محمد رضا احمدی موسوی از دانشگاه علوم پزشکی کرمان و 
دکتر محمد علی زحل، دکتر زهره یزدی، دکتر حمیدرضا حداد و 
دکتر شبنم جلیل القدر از دانشگاه علوم پزشکی قزوین سخنرانی 

کردند. 

Á،کودکیÁدورانÁازÁصحیحÁتغذیهÁرعایت
ضامنÁسالمتÁدرÁبزرگسالی

خبر، جواد منهجی.  

به مناسبت روز جهانی قلب و عوامل خطر مرتبط با آن، دکتر سّید 
سعید اسکویی، معاون بهداشتی  دانشگاه علوم پزشکی قزوین، در نشستی 
خبری با حضور اصحاب رسانه استان قزوین، با بیان اینکه ذائقه افراد، ارثی 
نیست، بلکه اکتسابی است؛ گفت: تغییر ذائقه در بزرگسالی، مشکل است.

رییس مرکز بهداشت استان قزوین اظهار کرد: آگاهی خانواده ها، بویژه 
مادران به علم تغذیه، موجب سامت آنان شده و توصیه می شود با 
رعایت الگوی صحیح تغذیه برای کودکان، ذائقه آنان به سمت تغذیه 

سالم هدایت شود.

دکتر اسکویی با گفتن اینکه به بزرگساالن توصیه می شود نمکدان ها 

را از سر سفره ها بردارند و میزان مصرف روغن را به حد اقل برسانند؛ 
اظهار کرد: مناسب است از روغن های دارای اسید چرب ترانس پایین تر 
استفاده کنند که بهترین روغن های دارای این خاصیت، روغن  کنجد و 

روغن زیتون است. 

صرفهÁجوییÁیکÁمیلیاردÁریالیÁهزینهÁداروییÁدرÁمرکزÁآموزشیÁ-ÁدرمانیÁبوعلیÁسیناÁقزوین
بررسیÁالگویÁمصــــرفÁوÁنظارتÁÁداروهایÁگرانقیمت
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ÁÁزلزلهÁبرابرÁدرÁآمادگیÁوÁمخاطراتÁشناخت

مثل
سالمت

ÁÁافزایش طول عمر انسان ها و 
اضافه شدن جمعیت سالمندان 
یکی از دســتاوردهای قرن 21 
بوده و ســالخوردگی جمعیت 
پدیده ای است که برخی جوامع 
بشــری با آن روبرو شــده و یا 
خواهند شد. براساس نظریات  
ســازمان جهانی بهداشت این 
پدیده ناشــی از بهبود شرایط 
که منجر  اســت  بهداشــتی 
به پیشگیری از بیماری ها و در 
نهایت افزایش امید به زندگی 

شده است.
درحــال حاضــر بــا توجه به 

آمارهاي بدســت آمــده بیــش از 7/9 درصد 
جمعیت استان قزوین  و8/2 درصد  جمعیت 
کشور را سالمندان تشکیل می دهند و براساس 
پیش بیني هاي بعمل آمده جمعیت سالمندان 
کشور تا سال 1400 بیشتر از 10درصد جمعیت 

کل کشور خواهد بود. 
دوران ســالمندی هماننــد دوران کودکی یا 
جوانی یکی از مراحل زندگی اســت که در آن 
از تحرک، پویایی، سرزندگی و فعالیت انسان ها 
کاســته می شــود و تا حدی ضعف، ناتوانی و 
کم تحرکی بر شخص غلبه خواهد کرد اما این 
دوران هم زیبایی ها و قداســت های مخصوص 
به خود را دارد و همانند فصول زیبای طبیعت 
که یکی پس از دیگری می آیند و هرکدام زیبا و 
دل انگیز هستند دوران سالمندی نیز با شکوه و 
زیبا است و تکریم و احترام به حقوق سالمندان 
بر همه افــراد جامعه واجب و ضروری اســت 
ÁنهÁ»پیری«ÁایرانیÁوÁاسالمیÁفرهنگÁدر.
ÁبصورتÁبلکهÁ،ناخوشایندÁکلمهÁیکÁبعنوان
ÁتلقیÁفرزانگیÁوÁکمال،حکمت،خردمندی

Á.شودÁمی
از نگاه اسام ، خانواده کانوني مقدس و محترم 
بشمار مي آید . زیرا در پرتو خانواده ، بقاي نسل 
تضمین شــده و خانواده ، می تواند محل امني 
براي آرامش انســان و بســتري براي کمال او 
باشد . احترام به بزرگترها و مهربانی نسبت به 

کوچکترها، از دستورالعمل های اخاقی اسام 
است از این رو ، در آموزه هاي دیني، بر پایداري و 
ماندگاري این کانون ، سفارش فراوان شده است .

 از دستورات اســام در این خصوص ، احترام 
گذاشتن به والدین و یاري رساندن به آنهاست 
. زیرا آنان در طول زندگي خود ، زحمات زیادي 

براي فرزندان کشیده اند . 
ســالمندان مرکز ثقــل و محــور خانواده ها 
هســتند و همه اعضــای خانواده نســبت به 
 بــزرگان فامیــل خــود احتــرام می گذارند.

سالمندان نقش سرپرست، راهنما، الگو و مربی را 
ایفا می کنند و در مشکات و مصائب کنار افراد 
خانواده هستند و به آنان انگیزه، روحیه و انرژی 

می دهند.
بسیاری از اختافات به دست آن ها حل و فصل 
می شود و بسیاری از کدورت ها و گرفتاری ها با 
تجربه های آنان رفع می شود اما خود سالمندان 
هم نیازهایی دارند که باید به وسیله فرزندان و 

نسل جوان تامین شوند.
مهم ترین نیازی که والدین دارند نیاز به احترام 
و محبــت و مورد توجه قرار گرفتن از ســوی 

فرزندانشان است.
به غیر از نیازهای جســمی مانند دارو و غذای 
مناسب باید به نیازهای روحی و عاطفی والدین 

نیز توجه کرد و به آنان احترام گذاشت.
آمارها نشان می دهد که اگر افراد بدون آمادگی 
و برنامه ریزی قبلی وارد دوران بازنشســتگی و 

سالمندی شوند آن را سخت  
خواهد یافــت در حالی که 
جایگزین کردن فعالیت های 
جدید متناســب با سن به 
جای فعالیت های گذشــته 
می تواند خأل بازنشستگی را 
به کارهایی  پر کند.اشتغال 
باغبانی،  مانند کشــاورزی، 
به  پرداختن  نویســندگی، 
صنایــع دســتی و کارهای 
هنری، کتابخوانی، ســفر با 
خانواده، اســتراحت بیشتر 
و حتــی کمک به نگهداری 
نوه هــا می تواند احســاس 

مفیدبودن را در افراد سالمند تقویت کند.
تغذیه مناسب نیز می تواند تأثیرزیادی در وضعیت 
روحی، روانی و جسمی سالمندان داشته باشد.

خوردن غذا در حجم کمتر و وعده های بیشتر، 
عدم مصرف زیاد نمک، قند و چربی ها در رژیم 
غذایی می تواند از ابتا به بیماری در سالمندان 
جلوگیری کرده و ســامت و سرزندگی آنان را 

تضمین نماید.
*در قرآن کریم سوره اســرا/ 24-23 خداوند 

فرموده است:

اگر یکی از آن دو )پدر و مادر( یا هر دو در کنار 
تو به پیری رسند، به آنان اف مگو، وبر آنها بانگ 
مزن وباآنان کریمانه سخن بگوی و از سر مهربانی 
بال فروتنی برآنان بگستر و بگو: پروردگارا! آنهارا 

به پاس آنکه مرا در کودکی پروردند ببخشای.
Á*همچنین پیامبر اکرم )ص( فرموده است: هر 
کس فضیلت و مقام »بزرگی« را به خاطر سن 
و ســالش بشناسد و او را مورد احترام قرار دهد 
خدای متعال او را از هراس و نگرانی روز قیامت 

ایمن می دارد.
*این سخن را نیز از امام علی)ع( به یاد داشته 

باشیم که فرمود :
دانشمند به خاطر علمش و بزرگسال به خاطر 

سن او، محترم شمرده می شود.

)ÁمهرماهÁدهمÁ(ÁÁسالمندÁجهانیÁروزÁمناسبتÁبه

تکریم واحترام به سالمندان

شناختÁمخاطراتÁوÁآمادگیÁدرÁبرابرÁسیل

تهیه و تنظیم : سارا شیخ

کارشناس برنامه سامت سالمندان معاونت بهداشتی دانشگاه 

تهیه و تنظیم : مرضیه آقا زمانی- کارشناس مسئول واحد تغذیه
مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین 

آشــنایی با مواد غذایی سالم و گنجاندن آنها 
در برنامه غذایی روزانه در حفظ سامت افراد 
خانواده نقش اساســی دارد.یکی از این مواد 
غذایــی پر ارزش تخم مرغ اســت. تخم مرغ 
و شــیر از معدود غذاهای شــناخته شده در 
طبیعت هســتند که می توانند نیازهای بدن 
را به طور متعــادل تامین نمایند.عمده ترین 
ویژگی تخم مرغ و وجه تمایز آن نســبت به 
ســایر مواد غذایی ،ترکیب پروتئینی و مواد 
مغذی موجود در آن نظیر کولین ، لوتئین و 

گزانتین و تولید بسیار کم انرژی است.
تخم مرغ حاوی ویتامین های مهم و مورد نیاز 
بدن از جمله ویتامین های D،A،B6،B12،اسید 
فولیک ،ریبو فاوین و بویژه کولین است و به 
لحاظ داشــتن ویتامین های مختلف ،منبع 
غذایی مغذی و مناسبی برای تامین نیازهای 
بدن اســت.به جز ریبوفاویــن که عمدتا در 
ســفیده است تمامی ویتامین های تخم مرغ 

در زرده آن وجود دارند.

ÁÁ:مرغÁتخمÁدرÁموجودÁهایÁویتامین
ویتامینAÁ:از ویتامین های محلول در چربی 
است . مقدار آن در تخم مرغ 244 واحد بین 

المللی است.

ویتامینB2Á: این ویتامین از ویتامین های 
محلول در آب است و در سفیده تخم مرغ به 
مقدار زیاد وجود دارد .مقدار ویتامین B2  در 
یک عدد تخم مرغ متوسط 0/24 میلی گرم 

است.
ویتامینB12Á: یکی از عناصر ضروری برای 
تشکیل گلبول قرمز خون ویتامین B12  است 
که در بافت های بدن حیوانات و شیر و تخم 
مرغ یافت می شــود.مقدار ویتامین  B12 در 
یک  تخم مــرغ 0/65 میکروگرم اســت در 
حالیکه میزان نیاز بدن افراد بالغ 3 میکروگرم 

در روز است.
ویتامینDÁ: ویتامیــن D از ویتامین های 
محلول در چربی و برای جذب ،تعادل و تثبیت 
کلسیم و فسفر در بدن عنصری ضروری است.

شیر ،کره ،تخم مرغ و جگر حاوی مقدار کافی 
ویتامین D  است.

ادامه دارد

به مناسبت روز جهانی تخم مرغ 
هفدهم مهرماه
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Áمثل
سالمت

گفت و گو، رمضان شهسواری. 
بیمـاری افزایش فشـار خون 
یا پُر فشـاری خـون کودکان 
بـه نـدرت اتفـاق مـی افتـد 
بسـیار  آن  شناسـایی  ولـی 
معمـوالً  زیـرا  اسـت  مهـم 
افزایـش فشـار خـون در کـودکان، نـوع ثانویـه 
بیمـاری مهـم،  یـا یـک  اسـت و یـک عامـل 
ماننـد: بیمـاری کلیـوی، بیمـاری مـادر زادی 
قلـب و عـروق و بیمـاری غـدد درون ریـز، فرد 

را تهدیـد مـی کنـد.
دکتـر احمـد قاسـم پـور گلـی، فـوق تخصـص 
و  موضـوع  ایـن  بیـان  ضمـن  کـودکان  قلـب 
پُـر  هـای  نشـانه  و  عائـم  اینکـه  بـه  تأکیـد 
فشـاری خون در کودکان بسـتگی، بـه بیماری 
زمینه ای دارد؛ گفت:  متاسـفانه در اکثر موارد 
افزایش فشـار خـون در کودکان بـدون عامت 
اختصاصـی اسـت و لـذا کـودک یـا والدیـن از 
ایـن بیمـاری بی خبرنـد. بر این اسـاس توصیه 
مـی شـود کـه انـدازه گیری فشـار خـون جزء 
معاینـه روتیـن سـالیانه باشـد. آنچه که مسـلم 
اسـت کودکان چاق بیشـتر در معـرض افزایش 

فشـار خون هسـتند. 
 - آموزشـی  مرکـز  در  شـاغل  پزشـک  ایـن 
قزویـن تصریـح کـرد: عائـم  درمانـی قـدس 
حالـت  درد،  سـر  شـامل:  فشـارخون،  شـایع 
منگـی، خـون دمـاغ، بـی اشـتهایی، تغییـرات 
بینایی و تشـنج اسـت. برخی عوامل و شـرایط 
باعـث افزایـش ریسـک ابتـا بـه پُـر فشـاری 
خـون در کـودکان مـی شـوند کـه مهمتریـن 

آنهـا تـوده بدنی باال اسـت و این خـود متاثر از 
سـبک زندگـی، عـادت غذایی و زمینـه ژنیتک 
مـی باشـد. کـم تحرکـی و زندگـی آپارتمانی و 
مصـرف غذاهـا و تنقـات پُـر انـرژی زمینـه را 
بـرای چاقـی و افزایـش فشـار خـون فراهم می 

 . کند
وی عنـوان کـرد: بـرای درمان فشـار خـون باال 
در کـودکان، در صورتـی کـه نـوع آن ثانویـه 
باشـد یعنـی بعلـت یـک بیمـاری زمینـه، پُـر 
فشـاری خون ایجاد شـده باشـدو  باید بیماری 

اصلـی، ماننـد: درمان بیمـاری کلیـوی، درمان 
برخـی تومورهـا با منشـاء عصبی و غـدد درون 

ریـز، بیماری عـروق را درمـان کرد.
ایـن فـوق تخصـص قلـب کـودکان با اشـاره به 
اینکـه بیمـاری فشـار خـون بـاال در کـودکان) 
نـوع اولیـه( بـا اقداماتـی شـامل: مصـرف کـم 
حـاوی  مـواد  مصـرف  وزن،  کاهـش  نمـک، 
پتاسـیم به مقـدار کافی و تغییر سـبک زندگی 
به زندگی سـالم، قابل پیشـگیری اسـت؛ گفت: 
نکتـه مهـم دیگـر توجه بـه عفونـت ادراری در 

آن  مناسـب  درمـان  و  پیشـگیری  و  کـودکان 
اسـت زیـرا بیشـترین علـت فشـار خـون بـاال) 
نـوع ثانویـه( در کودکان، آسـیب کلیـه به علت 

عفونـت ادراری اسـت.
پزشـک شـاغل در مرکـز آموزشـی - درمانـی 
پایـه  و  اسـاس  کـرد:  اظهـار  قزویـن  قـدس 
تغییـر  کـودکان  در  بـاال  فشـارخون  درمـان 
سـبک زندگـی بـا تغییـرات در رژیـم غذایی و 
ورزش منظـم اسـت. در کـودکان چـاق، قـدم 
اسـت. مصـرف میـوه هـای  اول کاهـش وزن 
تـازه، سـبزیجات تـازه، فیبر کافـی، محصوالت 
سـدیم)  مصـرف  کاهـش  چـرب،  کـم  لبنـی 
نمـک(، مصرف غـات کامل، ماکیـان و ماهی، 
آجیـل و کاهش مصرف گوشـت قرمز و نوشـابه 
هـای حـاوی قنـد و شـیرینی هـا، بسـیار مهم 

باشـد. می 
ایشـان عنـوان کـرد: اخیـرا ثابـت شـده اسـت 
کـه مصـرف مقـدار کافـی مـواد غذایـی حاوی 
پتاسـیم در کاهـش فشـار خـون حتـی از عدم 

مصـرف سـدیم)نمک( موثرتـر اسـت.
بنـا بـه گفتـه دکتـر قاسـم پـور گلـی، فعالیت 
فیزیکـی منظـم هوازی برای حداقـل 30 تا 60 
دقیقـه در بیشـتر روزهـا و کاهش بـی تحرکی 
بـه کمتـر از دو سـاعت در روز در کاهش فشـار 
خـون بسـیار موثر اسـت. وی ادامـه داد: درمان 
دارویـی در فشـار خون بـاال در کـودکان وقتی 
مـورد پیـدا مـی کند کـه یا یـک عامـل زمینه 
باشـد ماننـد بیماری کلیـوی و یا بـه تمهیدات 

فوق پاسـخ مناسـب ندهد.

 ادامه از قبل
ÁÁهاریÁبیماریÁدرمان

در صورت شروع عایم هاری، بیماری درمان پذیر نیست.

ÁÁانسانÁدرÁهاریÁبیماریÁعالیم
1- در دوره مقدماتی بیماری که 2 تا 3 روز قبل از ظهور عایم اصلی است 
افسردگی، بیقراری، خستگی، بی اشتهایی، تف اندازی، سوزش ، خارش و 

گاهی درد در محل گزش دیده می شود.
2- اطراف دهان را کف می پوشاند و بیمار عطش فراوان دارد.

3- پس از آن بیمار بر اثر انقباضات شدید عضله قلب و فلج دستگاه تنفسی 
فوت می کند.

ÁÁحیوانÁدرÁهاریÁبیماریÁعالیم
مهمترین عایم که به دو صورت در حیوان ممکن است ظاهر گردد، تغییر 
در رفتار و عادات حیوان می باشــد، به گونه ای که یا حیوان بیش از اندازه 
به صاحب خود اُنس می گیرد و به گوشــه ای پناه می برد و باالخره در اثر 
فلج اندامی و دستگاه تنفسی تلف می شود )هاری خاموش( و یا در بیشتر 
مواقــع حیوان مضطرب و کم کم به صورت وحشــی و درنده درآمده و به 
هر کس و هر حیوان که سر راه او باشد حمله می کند )هاری خشمگین(. 

ÁÁ:ÁشدهÁگرفتهÁگازÁشخصÁخصوصÁدرÁمهمÁاقدامات
1- زدودن و خــارج کردن ویروس هاري از محــل زخم :  این عمل که به 
طرق فیزیکي و شیمیایي انجام مي شود مهم ترین درمان براي پیشگیري از 
ابتا به هاري است. )ال باي زخم باید 15 تا 20 دقیقه به طور عمیق شسته 
شود و در جریان آب روان قرار داده شود ( در اصل مي توان گفت : درصد 

باالیي از پیشگیري به رعایت همین نکته مهم مربوط است. 
2- خارج کردن کف صابون از الباي زخم : با اســتفاده از شــیلنگ آب یا 

پیســتوله )یا بطري آب در شرایط اضطراري( باید کف صابون باقیمانده از 
الباي زخم کامًا شســته شــود زیرا باقیمانده صابون درالباي زخم اثر 
بعضي از مواد ضد عفوني کننده مورد اســتفاده بعد از شستشــو را خنثي 

مي کند.
3- ضد عفوني کردن زخم با محلول بتادین یا الکل اتلیک 40% تا %70

4- خــودداري از بخیــه زدن یــا پانســمان زخــم :Áویروس هــاري در 
مقابل نور و اکســیژن بســیار حســاس اســت و در صورت پانسمان اثر 
اکســیژن و نــور آفتاب خنثي مي شــود لــذا به جز مــوارد خاصي مثل 
پارگي شــریان یــا پاره شــدن صفاق )روده بنــد داخل شــکم( یا پرده 
جنب )زیر دنده ها در قفســه ســینه( باید از بخیه محــل خودداري کرد.                                                                                          
5- مراجعه به نزدیک ترین مرکز بهداشتي درماني، درمانگاه و یا بیمارستان 
در اســرع وقت و تزریق سرم ضد هاري و واکسن هاري.    ) مرکز درمان و 

پیشگیری هاری در کلیه شهرستانهای کشور (
Á:ÁپیشگیریÁراههای

1. خـودداري از نگهداري سگ و گـربـه در منزل، مگر در مـوارد استثنایي 
و درصـورت نگهداري ، قاده زدن و واکسیناسیون آن ها علیه هـاري

2. خــودداري از تردد ســگ هاي خانگي و صاحــب دار در معابر عمومي و 
پارک هـا

3. جلوگیري از نزدیک شدن کودکان به سگ هاي ولگرد
4. توجه خاص به گازگرفتگي حیوان ها هر چند جزئي و به صـورت خراش 

باشد و مراجعه فوري فرد مجروح به مراکز بهداشت
5. خــودداري از ریختن زباله و پس مانده هاي غذایــي در اطراف منازل و 
گذرگاه ها و معابر عمومي و اســتفاده از کیسه هاي مخصوص حمل زباله و 

همکاري با مأموران شهرداري در هنگام جمع آوري زباله
6. همکاري با مأموران شــهرداري و ادارة حفاظت محیط زیست در نابودي 

سگ هـاي ولگرد
7. جلوگیري از تماس سگ هاي خانگي با سگ هاي ولگرد

8. اطاع فوری به دامپزشکي درصـــورت بـروز هـرگونـه تغییر رفتار در 
حیوانات

9. ایمنســازی افراد در معرض خطر ابتا به هاری )دامپزشکان، تکنسین 
ها و کاردان هاي دامپزشــکي، کارکنان و بازرسان گوشت در کشتارگاهها، 
شــکارچیان، شکاربانان حفاظت محیط زیست و پرسنل مسئول هاري در 
مراکز بهداشــت و کارکنان آزمایشگاه هایي که با ویروس هاري سر و کار 

دارند و دانشجویان رده هاي مختلف دامپزشکي و ...(
ÁبهÁارجاعÁازÁقبلÁگزیدهÁحیوانÁافرادÁموردÁدرÁالزمÁدرمانیÁاقدامات

مراکزÁبهداشتی:
1.شستشــوی کامل محل زخم با آب و صابون)حداقل به مدت 15 تا 20 

دقیقه و با استفاده از برس(.
2.ضد عفونی کردن محل زخم با الکل یا بتادین.

3.مراجعه فوری به نزدیکترین مرکز بهداشتی درمانی و یا خانه بهداشت.
درمان پیشگیری هاری در افراد حیوان گزیده:

1.تزریق واکســن هاری در روز های )صفــر ،3 ،7، 14و 30 ( و در صورت 
لزوم تزریق سرم هاری

2.تزریق واکسن توام یا ثاث و سرم کزاز در صورت نیاز
3.تجویز آنتی بیوتیک توسط پزشک

4.قطع کامل قسمت له شده و از بین رفته
5.خودداری از بخیه زدن زخم حیوان گزیده 

6.مراقبت از حیوان مهاجم به مدت10 روز
در مراکز درمان وپیشگیری از بیماری هاری در سراسر کشور ، واکسیناسیون 

هاری به صورت شبانه روزی و رایگان انجام می گردد

ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁسالمÁکودک

تشخیص به موقع بیماری فشار خون 
در کودکان، بسیار مهم است

 در پژواک شماره 142 به مناسبت 7 مهر روز جهانی هاری به دالیل اهمیت بیماری ، عامل بیماری هاری و شایع ترین راه های انتقال بررسی شد در این شماره قسمت های دیگر را می خوانیم.

اصول تنوع و تعادل را در برنامه غذایي خود در نظر بگیرید یعنی روزانه از تمام گروه های غذایی در حد مناسب استفاده نماید.

میزان انرژي دریافتي خود را کنترل کنید. یعنی از افراط در مصرف مواد غذایی بپرهیزید تا وزن مناسب برای سالمت خود را حفظ کنید.

تهیه و تنظیم : صفدر کریمی کارشناس مبارزه با  بیماریها
گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریها- مرکز بهداشت استان



7
ÁÁ95ÁÁماهÁÁمهرÁ20ÁشنبهÁسهÁÁ ÁÁ143ÁشمارهÁ ÁÁ16ÁسالÁ Á

نبضنبض

دبیرخانه سیاست گذاری سالمت استان

کارشناس مسؤول مرکز بهداشت شهرستان قزوین:
ÁراÁزیتونÁروغنÁوÁسرکهÁ،لیموÁآبÁکوچکÁهایÁبطری

جایگزینÁنمکدانÁکنیم
به گفته دکتر میترا راجی، کارشناس مسؤول سالمت جمعیت و 
خانواده مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین، برای کنترل 
فشار خون، توجه به سوابق خانوادگی ابتال به فشار خون باال، کنترل 
وزن، تعدیل استرس های زندگی، مصرف کم نمک و حذف آن از 
سفره و جایگزینی محتویات نمکدان با پودر آویشن، پودر سیر، پودر 
موسیر و پودر تخم گشنیز، کارگشا است. وی افزود که می توان در 
سفره، بطری های کوچک آب لیمو، سرکه و روغن زیتون را جایگزین 

نمکدان کرد.
ایشان این موضوع را در همایش »سالمت قلب« و با محوریت اهمیت 
دوران سالمندی و مراقبت هایی که در سیستم بهداشتی برای ارتقای 
سالمت سالمندان ارائه می شود، اظهار کرد و ضمن آنکه مهمترین 
مشخصه فشار خون باال را بی عالمتی عنوان کرد؛ گفت: بی عالمتی 
فشارخون باال،  مهمترین مانع در تشخیص و کنترل آن در سطح 
جامعه است که حتی گاه باعث می شود مراجعه اولیه بیمار همراه 
با عوارض قلبی، مغزی یا کلیوی باشد. ایشان ادامه داد که سردرد 

صبحگاهی، سرگیجه و تاری دید از عالئم فشار خون باالست.  
این مقام مسؤول، کنترل منظم فشار خون، مراجعه به موقع به پزشک، 
مصرف منظم داروها )در صورت صالحدید پزشک معالج(، اجتناب از 
خود درمانی، عدم مصرف غذاهای آماده و کنسروی، افزایش تحرک 
بدنی، استفاده از نان هایی تهیه شده به روش تخمیری )خمیر به عمل 
آمده( و نیز استفاده از آجیل خام به جای نوع نمک اندود را از عوامل 

مؤثر در کنترل فشار خون باال عنوان کرد.
دکتر راجی با بیان اینکه، یک سالمند باید به گونه ای زندگی کند که 
بتواند در زمینه اجتماعی و اقتصادی جامعه خود، فعال باشد. عوامل 
خطر بیماری های قلبی - عروقی را سیگار، فشارخون باال، اختالل در 
چربی ها، اضافه وزن، بی تحرکی، دیابت، استرس، وقفه تنفسی هنگام 

خواب و برخی درمان های هورمونی در یائسگی دانست.
بنا به اظهار کارشناس مسؤول سالمت جمعیت و خانواده مرکز 
بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین، مراقبت مطلوب در دوره 
سالمندی، مراقبتی مداوم، در دسترس و همچنین با مشارکت خود 
سالمند است که البته با آگاهی خود فرد برای رعایت خودمراقبتی 

باشد.
یادآور می شود، مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین این 
همایش را به مناسبت هشتم مهر، »روز جهانی قلب«، روز 10 مهر 
1395 برای 100 تن از داوطلبان و سفیران سالمت این شهرستان در 

سالن سازمان فرهنگی - ورزشی شهرداری قزوین برگزار کرد. 
در این همایش، دکتر سّید علیرضا خونساری، رییس مرکز بهداشت 
قزوین درباره عوارض بیماری های غیرواگیر و افزایش این بیماری ها و 

همچنین موضوع خودمراقبتی، سخن گفت.
همچنین، دکتر سولماز فرخ زاد، کارشناس مسؤول بیماری های 
غیرواگیر مرکز بهداشت استان قزوین در مورد بیماری های قلبی - 

عروقی، سوانح و سرطان، مطالبی را بیان کرد. 

قزوین آوجبوئینÁزهرا

    ارسال خبر: فرج اله فرجی، علی اکبر فاح سیفی، شها کشاورز                                                                                                                                        شهرستانÁها

ادامه از قبل
زباله  تن  میلیارد   1/3 ســالیانه 
تولید  در کل شــهرهای جهان 
می شــود، بــه علــت توســعه 
غیراصولی شهرها، ایجاد فرهنگ 
رژیم های  تغییر  و  مصرف گرایی 
غذایــی روز بــه روز بــر میزان 
افزوده  تولید زباله های شــهری 
می گــردد. پیش بینی می شــود 
تــا ســال 2025 میــزان زباله 
تولیدی به 4 تــا 5 برابر میزان 
کنونی افزایش یابد. در کشــور 
ما روزانه 37630 تن پســماند 
شــهری تولید می گــردد که بر 
اســاس آخریــن آنالیزهــا 34 
درصد آن پســماندها  خشک و 
66 درصد پســماند، تر می باشد 
همچنین آخرین برآورد نشــان 

می دهد ســرانه تولیــد زباله در 
ایران حدود700 گرم اســت که 
این میزان در شهر قزوین 680 
گــرم می باشــد . از نظر کاهش 
تولید زباله ،وضعیت شهر قزوین 
قزوینی  است)هر  مطلوب  نسبتاً 
در روز20 گرم کمتر از ســرانه 

کشوری زباله تولید می کند( .
براساس گزارش سازمان جهانی 
بهداشــت، دفع غیراصولی زباله 
عامــل انتقال22 نــوع بیماری 
بــه انســان اســت. در کنــار 
مشــکات بهداشــتی، تولید و 
دفــع غیراصولــی زبالــه باعث 
ایجاد مشــکات زیست محیطی 
نیــز می شــود به عنــوان مثال 
فعالیت های مرتبط با پسماند 4 
% از گازهای گلخانه ای را تولید 

می کنند.
 در مراکــز دفــن پســماند به 
ازای هر تــن زبالــه بین 120 
تــا 300 مترمکعــب گاز تولید 
می شــود .ایــن گاز کــه عمدتاً 
هستند  متان  و  دی اکسید کربن 
نقش مهمی در تغییــر اقلیم و 
گرمایشی جهانی دارند. از طرف 
دیگر هر تن پسماند 400 تا600 
تولید می کند که  لیتر شــیرابه 
حــاوی 200 نــوع ترکیب آلی 
اســت که 35 مورد آن پتانسیل 
آسیب رســانی به سامت انسان 
و محیط زیست را دارا  هستند. 
میزان آلودگی شیرابه، 37 برابر 
فاضاب خانگی اســت بنابراین 
مقدار کمی از آن می تواند حجم 
بسیار زیادی از آب های سطحی 

و زیرزمینــی را آلــوده کنــد. 
این موضوعــات و ده ها موضوع 
زیست محیطی و بهداشتی دیگر 
سبب شــده اند که جمع آوری و 
امحاء زباله های شــهری به یکی 
از عمده مشکات زیست محیطی 
و بهداشتی برای دولت ها تبدیل 
جهت  مختلفی  روش های  شود. 
مدیریــت و دفع اصولــی زباله 
شــناخته شده است. انتخاب هر 
کدام یــا ترکیبی از این روش ها 
به عوامل مختلفی بستگی دارد، 
یکــی از مهمترین ایــن عوامل 
کیفیت زباله تولیدی می باشــد 
در صورتی کــه میزان مواد آلی 
میوه ها، ضایعات  پوســت  مانند 
آشــپزخانه و .. در ترکیب زباله 
باال باشــد می توان از روش های 

کاهش  میکروبیولوژیــک جهت 
حجــم و وزن زبالــه اســتفاده 
کرد. رایج تریــن این روش ها در 
ایــران جهت دفــع بخش آلی 
کمپوست ســازی  روش  زبالــه 
است.کمپوســت از واژه التیــن

معنــی  بــه    Composites
شــده  گرفته  مرکب  یا  مخلوط 
اســت. در این روش بعد از جدا 
تجزیه  غیر قابل  قســمت  کردن 
زباله که توسط خطوط پردازش 
انجام می شود مواد آلی باقیمانده 
وارد ســالن تخمیر می شوند. در 
این سالن عملیات پشته سازی و 
هوادهی انجام می شــوددر طول 
درجه   ،PHمانند عواملی  فرایند 
...کنترل  و  رطوبــت  حــرارت، 
می شــوند و پس از طی مراحل 

کمپوست ســازی کــه معمواٌل4 
تا 6 هفته بــه طول انجامد کود 
کمپوست یا هوموس)گیاه خاک(

تولیــد می شــود. در این روش 
بــرای حذف کامــل پاتوژن ها و 
تخم انگل ها دمای توده را در 70 
درجه ســانتی گراد به مدت1تا2 
ســاعت یا 55 درجه به مدت 3 
روز نگه می دارنــد بدین ترتیب 
پاتوژن  از عوامل  کودی عــاری 
تولید می شود. از کود کمپوست 
تولیــدی می توان به عنوان ماده 
اصاح کننــده بافت خاک و کود 
مورد نیاز در کشاورزی استفاده 
کرد. این کود حــاوی عناصری 
مانند کلسیم و پتاسیم و منیزیم 
می باشد و می تواندعناصر مغذی 

مورد نیاز گیاه را تامین نماید.
ادامه دارد

ÁنیـازهایÁتأمینÁبهÁبایدÁباردارÁمادر
ÁغذاییÁبرنامهÁطریقÁازÁخودÁایÁتغذیه

مناسبÁاهمیتÁبدهد
اجزای یک برنامه غذایــی متعادل و متنوع 
با اســتفاده از گروه های مختلف غذایی می 
تواند تمام نیازهــای تغذیه ای مادر باردار و 

جنین او را تأمین کند.
معصومه علمشاهی، کارشناس برنامه مادران 
مرکز بهداشت شهرستان بویین زهرا با اعام 
مطلــب فوق، گفــت:  مکمل هــای غذایی 
که به مادر باردار توصیه می شــود، شامل: 

یُدوفولیک، آهن و مولتی ویتامین است. 
این کارشناس بهداشــتی با اشاره به اینکه 
یُدوفولیک در پیشــگیری از نقص مادرزادی 
لوله عصبی جنین نقش دارد و مصرف روزانه 
400 میکروگرم آن از سه ماه قبل از بارداری 
تا پایان بارداری توصیه می شود؛ اظهار کرد: 
گوشــت، ماهی، حبوبات، سبزی های برگ 
تیره )مانند اســفناج( و میــوه هایی مانند 
پرتقال، از منابع غذایــی حاوی این مکمل 

هستند.
بنا به اظهار علمشــاهی بــا توجه به نقش 
پیشــگیری آهن از کم خونی مــادر باردار، 
مصرف روزانه یک قرص آهن از ابتدای هفته 
16 بارداری تا سه ماه پس از زایمان، ضروری 
بوده و توصیه می شود. وی ادامه داد که آهن 
به همراه غذا یا بعد از آن، سبزی تازه، ساالد 
و میوه مصرف شــود زیرا ایــن مواد حاوی 
ویتامیــن ث بوده و جذب آهــن را افزایش 

می دهد.
کارشــناس برنامه مادران مرکز بهداشــت 
شهرستان بویین زهرا عنوان کرد: الزم است 
از مصرف چای، قهوه و دم کرده های گیاهی، 
یک ساعت قبل تا دو ساعت بعد از غذا پرهیز 
شود و برای کاهش مشکات گوارشی )مثل: 
درد معده، تهوع، اسهال و یبوست( و جذب 
بهتر آهن، بهتر اســت قــرص آهن قبل از 

خواب مصرف شود. 
علمشــاهی با گفتن اینکــه مصرف مکمل 
مولتــی ویتامین از ابتدای هفته 16 بارداری 
تا ســه ماه پس از زایمان بــرای مادر باردار 
توصیه می شــود؛ اظهار کرد: در صورتی که 
کپســول مولتی ویتامین دارای اسیدفولیک 
باشــد نیازی به دادن اسیدفولیک به صورت 

جداگانه تا پایان بارداری نیست. 

مشارکتÁبینÁبخشیÁمیانÁحوزهÁسالمتÁوÁجهادÁکشاورزیÁشهرستانÁآوجÁافزایشÁمیÁیابد

روز 15 شهریور 1395 صفر فیض الهی، مدیر شبکه بهداشت - درمان شهرستان آوج با فریدون 
نقی زاده، مدیر جهاد کشاورزی این شهرستان دیدار و گفتگو کرد. 

ایــن دیدار با حضور جمعی از کارشناســان هر دو ســازمان و به منظور افزایش مشــارکت بین 
بخشی برگزار شــد و در پایان آن، متولی سامت شهرستان آوج، ضمن تقدیم کتاب »راهنمای 
خودمراقبتی در ناخوشی های جزیی« به نقی زاده، ایشان را به عنوان سفیر سامت انتخاب کرد.

در ابتدای این نشســت، مدیر جهاد کشاورزی شهرســتان آوج ضمن معرفی فعالیت های جهاد 
کشاورزی در بخش های مختلف، به کسب مقام نخست شهرستان آوج در زمینه تولید گندم در 
استان در سال جاری اشاره کرد و گفت: تولید حبوبات، بدون استفاده از سموم، یکی از مهمترین 

موفقیت های آموزش به کشاورزان در این زمینه است.

بنــا به اظهار نقی زاده، اســتفاده بی رویه از ســموم در برخی موارد، یکــی از موانع اصلی تولید 
محصوالت ایمن اســت و کارشناســان جهاد کشاورزی شهرســتان آوج با برگزاری کاس های 
آموزشی برای کشاورزان، سعی در کاهش استفاده از سموم در تولید محصوالت را داشته و دارند.

مدیر شبکه بهداشــت - درمان شهرستان آوج هم با اشاره به اینکه اگر تمامی برنامه های حوزه 
سامت به طور کامل اجرا شود تنها 25 درصد در سامت مردم تأثیر خواهد داشت و 25 درصد 
آن توسط سایر ادارات و 50 درصد بقیه با تغییر سبک زندگی مردم محقق می شود؛ عنوان کرد: 
جهاد کشــاورزی برای عملیاتی شدن شــعار »ایمنی غذا؛ از مزرعه تا سفره« نقش پُر رنگ تری 

نسبت به سایر ادارات در همکاری بین بخشی به منظور افزایش سامت مردم دارد. 

فیض الهی، با بیان اینکه سامتی، سرمایه است؛ گفت: هم اکنون طرح سامت میانساالن در حال 
اجرا اســت و توصیه می شود کارکنان جهاد کشاورزی شهرستان با مراجعه به مرکز بهداشتی - 

درمانی آوج از خدمات این طرح برخوردار شوند. 

برگزاری نشست های آموزشی مشترک برای کشاورزان، انجام بازدیدهای مشترک از کارگاه های 
کشــاورزی، برگزاری نشســت های هماهنگی به صورت فصلی و مشخص کردن 10 سم دارای 

کاربرد زیاد در سطح شهرستان، از مهمترین مصوبات این نشست بود.

***
مرکزÁبهداشتی-درمانیÁروستاییÁاردالنÁبهÁآمبوالنسÁجدیدÁمجهزÁشد

فرماندار شهرستان آوج، قدردانی کرد 

فاصله 80 کیلومتری مرکز بهداشتی - درمانی روستایی اردالن با شهر آوج )مرکز شهرستان آوج( 
و دشــواری های انتقال بیماران به ویژه در فصول سرد سال، باعث شد تا این مرکز به آمبوالنس 

جدید مجهز شد. اقدامی که باعث اظهار قدردانی فرماندار شهرستان آوج شد.

این کار بر مبنای اجرای طرح تحول نظام سامت در حوزه بهداشت و تجهیز واحدهای بهداشتی 
انجام شد و  در مرکز بهداشتی - درمانی روستای اردالن از مراکز تحت پوشش شبکه بهداشت - 

درمان شهرستان آوج یک دستگاه آمبوالنس جدید جایگزین آمبوالنس قدیمی شد. 

در مراســم تحویل آمبوالنس جدید، علی اکبر سلیمانی، فرماندار شهرستان آوج ضمن قدردانی 
از پیگیری های صفر فیض الهی، مدیر شــبکه بهداشت - درمان شهرستان آوج در تخصیص این 
آمبوالنس، بر استفاده صحیح از آن نیز تأکید کرد.  در این برنامه، معاون فرماندار و بخشدار بخش 

آوج نیز حضور داشتند. 

مجتمعÁپردازشÁوÁدفنÁبهداشتيÁمحمدÁآبادÁقزوینÁاقدامیÁبرایÁتوسعهÁپایدارÁاستان



ÁدرÁحسینیÁعزادارانÁحماسیÁمشارکت
طرحÁنذرÁوÁاهدایÁخونÁدرÁاستانÁقزوین

در روزهای تاسوعا و عاشورا حسینی سال 1395 بالغ بر یک هزار و 
12 تن از هم اســتانی های عزادار برای اهدای خون به مراکز انتقال 
خون شهرهای قزوین و تاکستان مراجعه کردند که از بین آنان 823 

تن موفق به اهدای خون شدند. 
دکتر برادران، مدیرکل انتقال خون اســتان قزوین در این رابطه از 
افزایــش 2.1 درصدی در آمار مراجعه کنندگان، نســبت به مدت 
مشــابه ســال قبل خبر داد و از حضور پُرشور عزاداران حسینی در 

طرح نذر و اهدای خون به بیماران نیازمند، قدردانی کرد.
وی تصریــح کرد: با اجرای طرح نذر خون در کشــور و مشــارکت 
شایسته عزاداران حسینی در این طرح، میانگین ذخایر خونی کشور 
از 1.5 روز به هفت روز و در اســتان قزویــن از چهار روز به 9 روز 

افزایش یافت.
دکتر بــرادران با بیان اینکه 437 واحد از خون های اهدا شــده را 
اهداکنندگان مستمر اهدا کرده اند و بقیه مربوط به اهدا کنندگان 
با ســابقه و یا بار اول بوده است، خاطر نشان کرد: بالغ بر 81 زن در 
طرح نذر و اهدای خون، مشــارکت داشتند که لزوم اطاع رسانی و 

فرهنگ سازی برای مشارکت بیشتر آنان، ضروریست.

مدیرکل انتقال خون اســتان قزوین، عنوان کــرد: این اداره کل با 
برپایی ایستگاهی در صحن امامزاده حسین)ع( قزوین اقدام به ثبت 
نــام عزاداران داوطلب اهدای خون، در طرح نذر خون کرد که بیش 
از 435 تن از هم اســتانی هــای ایثارگر با ثبت نام در این طرح در 

نوبت اهدای خون قرار گرفتند.
گفتنی است، با توجه به نیاز مستمر مراکز درمانی به خون و فراورده 
های خونی در تمام ایام ســال، طرح نذر خون با هدف ساماندهی و 
مدیریت اهدای خون سوگواران حسینی برای جلوگیری از انباشت 
خون و نیز اســتفاده از ظرفیت معنوی و مذهبی این ایام به منظور 
جذب اهداکننده مستمر در کشور اجرا می شود و هم استانی های 
عزیز می توانند در تمــام روزها )به جز روزهای تعطیل( برای ادای 
نذر انسانی و نوع دوستانه خود به مراکز اهدای خون شهرهای قزوین 

و تاکستان مراجعه کنند.

روابطÁعمومیÁانتقالÁخونÁاستانÁقزوین
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سامانه پیام کوتاه: 30005010

سامانه های ارتباطی وزارت بهداشت
ÁزمینهÁدرÁمردمیÁشکایتÁهرگونهÁدریافتÁسامانهÁ:»1490«ÁتلفنÁشمارهÁ◄

Á.کارÁوÁمحیطÁبهداشتÁوÁÁکمیابÁدارویÁتهیه
ÁمردمیÁشکایاتÁبهÁپاسخگوییÁتلفنیÁسامانهÁ:»1590«ÁتلفنÁشمارهÁÁ◄Á

.ÁسالمتÁنظامÁÁدر
Á◄ÁشمارهÁتلفنÁÁ:»1690«ÁسامانهÁنظارتÁبرÁاجرایÁتعرفهÁخدماتÁسالمت.

امام حسین )ع( فرمودند:

رستگار نمی شوند مردمی که خشنودی مخلوق را در مقابل غضب خالق خریدند.
)Á38344،صÁبحاراالنوار،ج(

کمیتهÁارتقایÁسالمتÁاداریÁوÁصیانتÁازÁحقوقÁشهروندیÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁحقوقÁشهروندی

کوهÁپیماییÁاساتیدÁدانشگاهÁعلومÁپزشکیÁ-ÁمهرÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ95ÁگزارشÁتصویریÁهفته

مهمÁترینÁحقوقÁشهروندی
برداشت از متن پیش نویس منشور حقوقی شهروندی تهیه شده در معاونت 

حقوقی ریاست جمهوری

منشورÁحقوقÁبیمار:
حقوق بیمار یکي از محور هاي شاخص در تعریف استانداردها جهت 
اعمال حاکمیت خدمات بالیني است. در سال 1381 براي اولین بار 
منشور حقوق بیمار در ایران تدوین و از سوي معاونت سامت وزارت 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشکي اباغ گردید. با توجه به ضرورت 
تدوین متني جامع در مورد حقوق بیمار، منشور حقوق بیمار در ایران 
با نگاهي نو و جامع و با هدف تبیین حقوق گیرندگان خدمات سامت 
و رعایــت موازین اخاقي در عرصه  درمان تدوین گردید که در این 

مقاله متن نهایي منشور ارایه و مراحل تدوین آن تشریح مي گردد.

تدوین منشور حقوق بیمار طي مراحل مرور جامع منابع موجود، انجام 
مطالعه میداني در خصوص نگرش پزشــکان، پرستاران و بیماران در 
مورد ضرورت رعایت حقوق بیمار، تدوین پیش نویس منشور حقوق 
بیمار، نظرسنجي مکاتبه اي و حضوري از صاحب نظران در خصوص 
پیش نویس و نهایتا برگزاري کارگاه مشــورتي جهت بررسي جامع 
پیش نویس صورت پذیرفت. در پایان متن پیشــنهادي منشــور در 
شــوراي سیاست گذاري وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکي 
طرح و به تصویب رســید. متن نهایي منشــور حقوق بیمار در آبان 
ماه 1388 از ســوي وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکي به مراکز 

تابعه اباغ گردید.
منشــور جامع حقوق بیمــار در 5 محور کلــي و 37 بند به همراه 
 بینــش و ارزش و یــک تبصــره پایانــي تنظیــم گردیده اســت. 
محور هاي پنج گانه منشــور شــامل حق دریافت خدمات مطلوب، 
حق دریافت اطاعات به نحو مطلوب و کافي، حق انتخاب و تصمیم 

گیري آزادانه بیمار در دریافت خدمات سامت، حق احترام به حریم 
خصوصي بیمار و رعایت اصل رازداري و در نهایت حق دسترســي به 
نظام کارآمد رسیدگي به شکایات است که به ترتیب هر یک در 14، 

4، 7، 9 و 3 بند تدوین گردیده است.
باید توجه داشــت که اگرچــه تدوین و اباغ منشــور حقوق بیمار 
اقدامــي ارزشــمند در جهت ایفــاي حقوق بیماران مي باشــد، اما 
زمانــي مي توان به رعایــت مفاد آن امیدوار بود کــه تمهیدات الزم 
جهت فرهنگ ســازي مناســب، توجه همه جانبه بــه حقوق کلیه 
ذي نفعان، شناســایي موانع، راهکارهاي اجرایي شدن منشور و هم 
چنین لحاظ نمودن رعایت حقوق بیماران به عنوان یکي از شاخص 
هاي ارزشــیابي مراکز ارایه خدمات سامت فراهم گردد. به نظر مي 
رســد با توجه به شــرایط و توانمندي هاي متفــاوت مراکز درماني 
در کشــور براي رعایت کامل مفاد حقوق بیماران بر اســاس منشور 
مصوب، اجراي مرحله اي این منشــور مي توانــد مد نظر قرار گیرد


