
 سال 16   شمـاره 144   سه شنبه  4  آبــان  95   8 صفحـه

دانشگاه علوم پزشکی و
خدمات بهداشتی درمانی قزوین
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اولين نشســت كميته اســتانی انتقــال خون در 
ســال 1395 روز 18 مهر با حضور دكتر برادران، 
مديركل انتقال خــون و دبير كميته انتقال خون 
استان؛ دكتر مسعود رضايی، معاون درمان دانشگاه 
علوم پزشکی قزوين، رؤسا و نمايندگان بيمارستان 
هاي دولتي، تأمين اجتماعی و خصوصی اســتان 
قزوين و نيز نمايندگان بيمه های سالمت و تأمين 
اجتماعی در ســالن باقرالعلوم استانداری قزوين 

برگزار شد.
دراين نشست كه بر مبنای آيين نامه كميته های 
اســتانی انتقال خون و به منظــور همکاري هاي 
بيشترانتقال خون و بيمارستان هاي استان قزوين 
برگزار شد، شاخص هاي مورد ارزيابي در زنجيره 
مصرف خون بيمارســتان ها و همچنين مصرف 
بهينه خون و فرآورده ها در استان  مورد  بررسي 
قرار گرفت و درباره نقــاط ضعف و قّوت هر يك، 

بحث وتبادل نظر شد.
مديركل انتقال خون استان در ابتدای نشست، ابراز 
اميدواری كرد از طريق برگزاری منظم نشست های 
كميته اســتانی انتقال خون و سياستگذاری های 
قابل اجرا بــه افزايش كيفيت خدمات بانك خون 

های بيمارستانی كمك شود.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوين، هم با 

بيان اينکه بايد فضاهاي بانك خون، در تمام مراكز 
درمانی، استانداردســازی شــود، خواستار نظارت 
رؤسا و مديران بيمارستان نسبت به فعاليت هاي 
بانك خــون و مديريت مصــرف صحيح خون و 

فراورده های خونی  شد.
در ادامــه، دكتر احمدی، معاون فنی انتقال خون 
به تشــريح ملزومــات اجــرای هموويژيالنس و 

اســتانداردهای بانك خون بيمارستانها پرداخت و 
خواستار اهتمام بيشتر مســؤوالن مراكز درمانی 
نسبت به مصرف بهينه خون و فراورده های خونی 

شد.
 نشســت مذكور با طرح مسائل مختلف از سوی 
رؤسای بيمارستانها و پاسخ مديركل انتقال خون 
قزوين و معاونت درمان دانشــگاه علوم پزشــکی 

قزوين ادامه يافت كه در آن رؤســای بيمارستانها 
دغدغه های خــود را در مورد خدمات پالســما 
فرزيس مــورد نياز بيمارســتانها و تعرفه گذاری 

فراورده های خونی مطرح كردند.
در پايان از روسای بيمارستانهای رحيميان و تأمين 
اجتماعی تاكســتان و نيز كارشناسان بانك خون 
بيمارستان های رازی و تأمين اجتماعی تاكستان 
و پاســتور به دليل مديريت مناسب مصرف خون 

و فراورده های خونی در سال 1395 تقدير شد.
گفتنی اســت، كميته های اســتانی انتقال خون 
بــا هدف نظارت برمصرف بهينــه و منطقی خون، 
مديريــت خون بيمار و اطمينان از وجود جايگزين 
های خون آلوژن در مراكز درمانی، بررسی گزارش 
عملکرد كميته های انتقال خــون مراكز درمانی، 
تدوين و ارائه گزارش ســاالنه كميته ها در شورای 
عالی ســازمان و معاونت درمــان وزرات، تدوين و 
اجرای برنامه هــای بازآموزی و نوآموزی در زمينه 
انتقال خون، بررســی و پيگيــری گزارش عوارض 
انتقــال خون و ارائــه راه كارهای مرتبط با كاهش 
عوارض انتقال خون برگزار می شــود.رييس  اين 
كميته را دكتر منوچهر مهرام رييس دانشگاه علوم 

پزشکی قزوين بر عهده دارد. 
روابط عمومی انتقال خون استان قزوين

برگزاری اولین نشست کمیته بیمارستانی 
انتقال خون استان قزوین در سال 1395

پــس از تصويــب ايجاد رشــته جديد 
بهداشــت  دانشــکده  در  ارگونومــی 
خدمات  و  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه 
بهداشــتی و درمانی قزويــن و بازديد 
هيات اعزامی از وزارت بهداشــت برای 
نامه  آموزشــی،تفاهم  امکانات  ارزيابی 
همکاری آموزشــی بــرای بهره مندی 
از توان علمی اســتادان دانشکده فنی 
 ( امــام خمينی  المللی  بين  دانشــگاه 
ره( قزوين، به امضای روســای اين دو 

رسيد. دانشگاه 
در مراســم تبادل تفاهم نامه همکاری 

كــه در دفتر دكتر ســيد ابوالحســن 
امام  المللی  نايينی رييس دانشگاه بين 
خمينــی)ره( قزوين و بــا حضور دكتر 
دانشــگاه، دكتر  رييس  مهرام  منوچهر 
پديســار معاون آموزشــی دانشــگاه و 
دكتر صفری رييس دانشــکده بهداشت 
برگزار شــد، دكتر مهرام بر استفاده از 
ظرفيت علمی اســتادان دانشــگاه بين 
المللــی در حوزه های ســالمت تاكيد 
كرد و از همکاری علمی با اين دانشگاه 

نمود. ابراز خرسندی 
اين تفاهم نامه در هفــت ماده تنظيم 

شــده اســت كه در بندهای ششــم و 
هفتم آن محــل تامين اعتبار و بودجه 
را دانشــگاه علوم پزشــکی می داند و 
همچنين حقوق مادی و معنوی حاصل 
از رســاله های دانشــجويان، به هر دو 

تعلق خواهد گرفت. دانشگاه 
بينی می شود؛ رشــته تحصيلی  پيش 
وزارت  تصويــب  از  پــس  ارگونومــی 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی 
در آينده نزديك در مقطع كارشناســی 
بــه پذيــرش و آموزش  اقدام  ارشــد 

كند. دانشجو 

همکاری علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی)ره( 
با دانشگاه علوم پزشکی قزوین
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ضربان

در بازدید مدیر کل ستاد بحران استانداری قزوین؛

سیستم هشدار و خروج اضطراری مرکز 
خدمات جامع سالمت مینودر قزوین 

آزمایش شد
خبر، شهال كشاورز. 

روز جهانــی كاهش اثرات باليای طبيعی، باعث شــد تا گروســی، 
مديركل ســتاد بحران اســتانداری قزوين و دكتــر منوچهر مهرام، 
رييس دانشــگاه علوم پزشــکی قزوين ضمن بازديــد از آمادگی و 
اقدامات مركز بهداشــت شــهيد بلنديان شهرستان قزوين در حوزه 
مديريت و كاهش خطر باليا، شــاهد آزمايش عملی سيستم هشدار، 
خروج اضطراری و اقدامات ايمنی غير سازه ای مركز خدمات جامع 

سالمت مينودر قزوين باشند.
مهندس حميد گلناری، كارشــناس مســؤول واحد مديريت خطر 

باليای مركز بهداشــت قزوين در همين زمينه، گفت: در اين بازديد 
ابتدا از وضعيت آمادگی تيم های ارزيابی سريع و تجهيزات بهداشت 
محيط و پيشــگيری و مبارزه با بيماری های مركز بهداشت قزوين 
بازديد شد و بازديدكنندگان ارشد از اعضای تيم سواالتی پرسيدند.

وی عنــوان كرد كه در ادامه، فعاليت های واحد ســالمت جمعيت 

و خانــواده مركز مــورد ارزيابی قرار گرفت و رييس دانشــگاه علوم 
پزشــکی قزوين بر لزوم تهيه وســايل يکبار مصــرف برای حمايت 
مــادران در مخاطــرات تأكيد كــرد. همچنين دكتر ســيد عليرضا 
خونســاری، رييس مركز بهداشــت قزوين توضيحاتی به تيم بازديد 

كننده ارائه كرد.
به گفته گلناری، سپس نشستی با حضور بازديدكنندگان و مدعوين 
در محل چادر پُســت فرماندهی حادثه برگزار شد و اقدامات انجام 
شــده در حــوزه مديريت خطر باليــا در مركز بهداشــت قزوين و 
واحدهای تابعه آن تشــريح شد. خريد تجهيزات گرمايش جايگزين، 
بــرق اضطراری، ايمن ســازی غيرســازه ای و چاپ بنــر و پمفلت 

آموزشــی، گوشه ای از اقداماتی بود كه ايشان به آنها اشاره كرد.
در اين برنامه، دكتر ســيد سعيد اسکويی، معاون بهداشتی دانشگاه 
علوم پزشــکی قزوين بــه همراه معاون خود؛ علی فخار ســليمانی،  
مدير مركز هدايت عمليات بحران دانشــگاه علوم پزشــکی قزوين، 
كليه روسای شبکه های بهداشت - درمان استان و برخی از مديران 

دانشگاه علوم پزشکی قزوين، حضور داشتند.

خبر، فتانه مينائی. 
دكتــر مصطفی نــوروزی متخصص تغذيه 
در همايش تغذيه، تحرک بدنی و تناســب 
انــدام كه بــه مناســبت روز جهانی غذا 
مشــاوره  برای  مردم  گفت:  شــد،  برگزار 
گرفتــن در زمينــه مشــکالت تغذيه ای 
بجــای افــراد مجرب و آمــوزش ديده از 
ســايت های غير مجاز اينترنتی اســتفاده 
می كنند كه پايه علمی نداشــته و گاهی 
هم می تواند برای آنان مشــکالت تازه ای 

وجودآورند. به 
دكتر نوروزی در پی ســخنان خود تاكيد 
كرد:  چاقی در دنيا روبه افزايش اســت و 
در اين بين خانم ها بيشــتر از آقايان چاق 
هســتند و اين افزايــش وزن و چاقی می 
توانــد باعث ايجــاد 58 درصد ديابت، 21 
درصــد بيماری های قلبــی عروقی و بين 
8 تا 42 درصد سرطان ها در افراد باشد. 

وي سرطان ســينه و تخمدان، روده بزرگ، 
پروســتات و كيسه صفرا و يا حتی مشکالت 
روحی روانــی را از جمله عــوارض چاقی و 
افزايش وزن در افراد دانســت و اعالم كرد، 
شــيوع چاقی در افراد باالی بيست سال در 
كشــور در جامعه شهری نســبت به جامعه 
روســتايی رو به افزايش است  و برای مقابله 
با ايــن وضعيت و كاهش عوارض چاقی بايد 
آگاهی های مردم را در مورد تغذيه مناسب 

باال برد.

Á  خانم ها و مادران افراد کلیدی در تهیه
غذای سالم خانواده ها هستند

در ابتدای اين همايــش و با توجه به تقارن با  
هفته ملی ســالمت بانوان ايرانی دكتر ســيد 
سعيد اسکويی معاون بهداشتی دانشگاه علوم 
پزشــکی قزوين گفت: نقش تغذيه در رابطه 
با بيماری ها و ســرطان ها ثابت شده است و 
الزم است برای تغيير نگرش مردم و جامعه به 
موضوع تغذيه و راه های تهيه غذای سالم روی 
افراد كليدی خانوارها يعنی خانم ها و مادران 

كار شده و آگاهی آنان را افزايش داد.
معاون بهداشتی دانشگاه همچنين ادامه داد: 
استفاده از نوشابه ها در مهمانی ها بصورت 
يك فرهنگ درآمده است و تغيير اين رفتار 
در مردم با تعجب روبرو است. كمبود وقت، 
هزينه و وقت صرف شــده بــرای تهيه غذا 
و اســتفاده از تکنولوژی ها در خوشمزه تر 
شدن فست فودها از جمله عواملی است كه 
مردم را به ســوی غذا های آماده جذب می 

كنــد و برای اين تغيير نگرش و تغيير ذايقه 
بايد تالش بسياری انجام داد.

دكتر اســکويی در پايان سخنان خود اظهار 
كرد:  35 ميليون تن ماده غذايی در ســال 
دور ريــز وجود دارد كه از ايــن مقدار 30 
درصد نان، 25 درصد ميوه و ســبزی و 10 
درصد برنج را شــامل می شود و با افزايش 
آگاهی مــردم  عالوه بر اين كــه می توان 
غذای سالمی را به ســفره خانواده ها هديه 
كرد، می تواند باعث كاهش بسيار زيادی از 

دور ريزهای غذايی باشد.
الزم به ذكر اســت كه اين همايش در تاريخ 
25 مهر 1395 در سالن همايش های شهيد 
بابايی دانشــگاه علوم پزشکی قزوين برگزار 
شــد و در انتهای آن خانم دكتر ايراندوست 
متخصص فيزيولوژی ورزشــی چند ورزش 
مناســب را به خانم های حاضر در ســالن 
برای داشــتن تناســب اندام و يك زندگی 

سالم  آموزش داد.

کسب سه رتبه کشوری توسط 
دستیاران دانشگاه علوم 

پزشکی قزوین 
خبر، زهره داناصفهانی. 

شهريور ماه 1395 دســتياران دانشگاه علوم پزشکی 
قزوين در آزمون دانشنامه تخصصی )بورد( در رقابت با  
دو هزار و 300 داوطلب در 27 رشته تخصصی، موفق به 

كسب سه رتبه كشوری شدند. 
در اين آزمون از دانشگاه علوم پزشکی قزوين، دكتر نسيم 
زرين در رشته  تخصص بيهوشی، دكتر صديقه رئيسيان 
در رشته تخصص داخلی و فرزانه جعفری زاويه كرد در 

رشته تخصصی بيماری های عفونی، به ترتيب: رتبه های 
چهارم، ششم و هفتم كشوری را به خود اختصاص دادند.   
گفتنی اســت، عالوه بر اينکه ســاالنه برای دستياران 
تخصصی، آزمون های ارتقا وجود دارد كه در نهايت فرد 
به عنوان متخصص درمانی شناخته می شود، دستياران 
با موفقيت در آزمون كشوری بورد تخصصی، به عنوان 
آخرين امتحان در سلسله مراتب آموزشی دستياران -كه 
بيشتر جنبه آكادميك و دانشگاهی دارد-، امکان جذب 

بهتر در بخش های علمی دانشگاه ها را خواهند داشت.
اين آزمون، شــامل: امتحان كتبی و شفاهی است كه 
توانايی های دســتيار در رشــته تخصصی مورد نظر 
سنجيده می شــود و كسب موفقيت در آن از اهميت 

بسياری برخوردار است. 

خبر، زهرا دربهانی. 
علوم  دانشــگاه  رييــس  مهــرام،  منوچهر  دكتــر 
پزشــکی قزوين، دو عضو هيأت علمی اين دانشگاه 
را به خاطر دارا بودن ســوابق پژوهشــی و شرايط 
الزم، بــه عنوان عضو كارگــروه تخصصی آموزش، 

پژوهش و نوآوری اســتان قزوين، معرفی كرد. 

دكتــر تقی ناصرپــور، معاون پژوهــش و فناوری 
دانشــگاه علــوم پزشــکی قزويــن و دكتــر امير 
علوم  دانشــگاه  پژوهشــی  امــور  مدير  پيمانــی، 
افرادی هســتند كه دكتر مهرام،  پزشکی قزوين، 
آنان را بــه عنوان عضو كارگــروه مذكور معرفی 

است.   كرده 

دو عضو هیأت علمی دانشگاه 
علوم پزشکی قزوین،  عضو 

کارگروهی تخصصی در استان 
قزوین شدند

اهدای 3 دستگاه دیالیز به مرکز آموزشی - درمانی والیت قزوین

 خبر سيد مهدی موسوی. 

روز 18 مهــر 1395 علــی اكبر زنجــان چی، خّير 
گرانقدر، ســه دســتگاه دياليز را خريــداری و به 

مركز آموزشــی - درمانی واليت قزوين اهدا كرد.
از اعــالم نياز  خريــداری اين دســتگاه ها پــس 
بيمــاران مركز به اين خّير ســالمت انجام شــد و 
ايشــان دســتگاه های مذكور را با هزينه ای بالغ 
650 ميليون ريــال، خريداری  بر يك ميليــارد و 

اهدا كرد. و 

رتبه اول کشوری دانشگاه علوم 
پزشکی قزوین به خاطر همکاری 
بین بخشی در حوزه سالمت و 

امنیت غذایی
روز 17 مهــر 1395 دكتر علی اصغر فرشــاد، قائم مقام معاون 
اجتماعی وزير بهداشــت با ارســال نامه ای برای دكتر منوچهر 
مهرام، رييس دانشــگاه علوم پزشــکی قزوين، از كسب رتبه اول 
كشور به صورت مشترک توسط دانشگاه های علوم پزشکی قزوين 
و سمنان به خاطر همکاری بين بخشی در حوزه سالمت و امنيت 

غذايی، خبر داد.
مطابــق نامه رييس دبيرخانه شــورای عالی ســالمت و امنيت 
غذايی كشور، اين ارزيابی بر اساس سه محور »تثبيت دبيرخانه 
كارگروه تخصصی ســالمت و امنيت غذايی اســتان« ، » شکل 
گيری خانه مشــاركت مردم در ســالمت اســتان« و » توجيه 
كارگروه ســاغ اســتان و دريافت مصوبه تدويــن برنامه جامع 

سالمت استان« انجام شده است.
در نامه مذكور، دكتر فرشاد تصريح كرده است كه دانشگاه علوم 
پزشکی قزوين، با توجه به ســابقه طوالنی اجری نظام نامه، به 
عنوان سرآمد در استقرار نظام نامه استانی مديريت سالمت همه 
جانبه شــناخته می شــود و تنها دانشگاهی است كه مستندات 

الزم را به صورت كامل ارائه كرده است.
قائم مقام معاون اجتماعی وزير بهداشــت، يادآور شــده اســت 
كه اين ارزيابی ها به منظور توســعه رويکرد همکاری های بين 
بخشی در كاهش عوامل خطر مرگ های زودرس و فراهم آوردن 
شــرايط اجتماعی حامی ســالمت، انجام می شود. همچنين از 
سال آتی، شيوه نامه ارزيابی عملکرد سالمت محوری استانداران 
و شاخص های مندرج در آن، مالک اين ارزيابی ها خواهد بود.

مردم  برای گرفتن مشاوره های تغذیه ای از سایت های غیر مجاز استفاده نکنند



3
  سال 16   شماره 144    سه شنبه 4  آبان  ماه  95  

ضربان

سر خط سالمت   

ستاد  عضو  قزوین،  پزشــکی  علوم  دانشــگاه  رییس   ●
قزوین شد استان  هماهنگی سرشماری 

روز 17 مهــر 1395 دكتر فريدون همتی، اســتاندار قزوين 
و رييس ســتاد هماهنگی سرشــماری اســتان قزوين، دكتر 
منوچهر مهرام، رييس دانشــگاه علوم پزشــکی قزوين را به 

عنوان عضو اين ستاد منصوب كرد.

▀ ▀ ▀

بازنشسته و عضو  ●تجلیل از حســن قاســمی، کارمند 
اداری دانشگاه به تخلفات  هیأت بدوی رسیدگی 

روز 14 مهر 1395 از حســن قاسمی، كارمند بازنشسته عضو 
هيأت بدوی رســيدگی به تخلفات اداری دانشــگاه با اهدای 

لوح سپاس، تجليل شد.
▀ ▀ ▀

● تجلیل از دانشجویان پسر مدال آور در دوازدهمین المپیاد 
ورزشی دانشجویان 

روز 26  مهر 1395  و همزمان با روز تربيت بدنی، مراسم تجليل 
از دانشــجويان پسر مدال آور دانشــگاه علوم پزشکی قزوين در 

دوازدهمين المپياد ورزشی دانشجويان برگزار شد.
در ايــن برنامه، دكتر محمدرضا شــيخی، معاون دانشــجويی - 
فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی قزوين و محسن صباغی، مسؤول 
تربيت بدنی اين دانشگاه، هديه و لوح سپاسی به هر يك از مدال 

آوران تقديم كردند.
دكتر محمدرضا انصاری، هوشنگ شاهمرادزاده، عليرضا حيدری، 
ســبحان ثقفی و فرهاد اينالو، دانشجويان مدال آوری هستند كه 
در رقابت های ياد شده، موفق به كسب مقام سوم در رشته های 

مختلف ورزشی شده بودند.
▀ ▀ ▀

و  پژوهش  معاونت  نمازخانه ســاختمان شــماره یک   ●
افتتاح شد فناوری دانشگاه علوم پزشکی قزوین، 

پس از اســتقرار معاونــت پژوهش و فناوری دانشــگاه علوم 
پزشــکی قزوين در ســاختمان جديد -كــه در چهار راه ولی 
عصر )عج( واقع اســت- نمازخانه اين ساختمان، روز 28 مهر 

1395 تجهيز و راه اندازی شد.

در شش ماه نخست امســال و در بین واحدهای دانشگاه علوم 
پزشکی قزوین

روابط عمومی مركز آموزشی- درمانی شهيد 
رجايی، مقام اول ارسال خبر را كسب كرد

مركز بهداشت قزوين و شــبکه بهداشت - درمان بويين زهرا در رتبه 
های بعدی هستند

نتيجه ارزيابی ارســال خبر روابط عمومی واحدهای تابعه دانشگاه علوم 
پزشکی قزوين در شش ماه نخست سال 1395 حاكی از آن است كه سّيد 
حسن موسوی، رابط روابط عمومی مركز آموزشی- درمانی شهيد رجايی 
قزوين با ارسال 71 خبر و كسب 1077 امتياز، مقام اول را كسب كرده است.

طبق اين ارزيابی، شهال كشاورز، رابط روابط عمومی مركز بهداشت شهيد 
بلنديان شهرستان قزوين با ارسال 64 خبر و كسب 963 امتياز و علی اكبر 
فالح سيفی، رابط روابط عمومی شبکه بهداشت- درمان شهرستان بويين 
زهرا با ارســال 59 خبر و كســب 822 امتياز، مقام های دوم و سوم را به 

دست آورده اند.
در ارزيابی انجام شده، جواد منهجی از معاونت بهداشتی، الهام حاجی رفيعی 
از معاونت درمان، زهرا دربهانی از معاونت پژوهشی، رمضان شهسواری از 
مركز آموزشی- درمانی قدس، طاهره برخورداری از مركز آموزشی –درمانی 
بوعلی سينا، مهندس بهزاد رحمانی از شبکه بهداشت - درمان شهرستان 
تاكستان، فرج اله فرجی از شبکه بهداشت - درمان شهرستان آوج و سيد 
مهدی حسينی از مركز مديريت حوادث و فوريت های پزشکی استان با 
كســب حدود 25 درصد امتياز مركز آموزشی- درمانی شهيد رجايی، به 

عنوان رابطان فعال شناخته شدند.
بررسی مذكور نشــان می دهد كه مطابق سياست خبری دانشگاه علوم 
پزشکی قزوين، در شش ماه نخست امسال، بالغ بر 531 خبر از سوی روابط 
عمومی واحدهای تابعه به روابط عمومی ستاد دانشگاه ارسال شده است كه 
بر مبنای روزهای كاری، به طور متوسط روزی 3.5 خبر با داشتن جنبه های 

آموزشی و اطالع رسانی در پورتال دانشگاه بارگذاری شده است.
ياد آور می شود، طبق ارزيابی ارسال خبر واحدهای دانشگاه علوم پزشکی 
قزوين در شــش ماه نخست ســال 1394 مركز بهداشت شهيد بلنديان 
شهرستان قزوين، مركز آموزشی - درمانی قدس و معاونت بهداشتی، رتبه 

های اول تا سوم را كسب كردند.

در جلسه کارگروه سالمت و امنیت غذایی استان قزوین 
مطرح شد؛ 

از گالیه عدم حضور اعضا تا بررسی خطر 
از بین رفتن باغستان

 چهارمين جلسه  كارگروه سالمت و امنيت غذايی استان به رياست ايوب 
رحيمی معاون سياسی و امنيتی استانداری و با حضور اعضا صيح روز دو 
شنيه نوزدهم مهر سال جاری در دفتر معاونت سياسی و امنيتی استانداری 

قزوين برگزار شد.
اين جلسه با تالوت آياتی از قرآن كريم آغاز و با گاليه های دكتر منوچهر 
مهرام رييس دانشگاه و دبير كارگروه از عدم اجرای مصوبات توسط سازمان 
ها و دســتگاه های عضو كارگروه و همچنين شركت نکردن مديران كل 

مدعو در جلسات كه دستور نخست اين جلسه بود،ادامه يافت.
ايوب رحيمی معاون سياسی و امنيتی استانداری نيز گاليه های رييس 

دانشــگاه را تکرار و بر 
ضرورت بررسی و علت 
يابی موضوع تاكيد كرد 
تا يکی از مصوبات اين 
علت  بررسی  جلسه، 
مديران  شركت  عدم 
درجلسات  مدعو  كل 

كارگروه و همچنين عدم اجرای مصوبات باشد.
جانمايی نادرســت ايســتگاه ميانی زباله در حريم باغستان های سنتی 
قزوين،دستور بعدی اين جلسه بود كه توسط يکی از اعضای نهاد های مردمی 
عضو خانه مشــاركت مطرح و ايرادات وارده بر آن شمرده شد.اين گزارش 
مستند از تخريب محيط زيست و خطرات ناشی از پس ماند زباله مورد توجه 
اعضا قرار گرفت و مقرر شد در جلسه ای اختصاصی به اين موضوع پرداخته 

شود و تصميم گيری شود.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین گفت:

 الزم نیست همه افراد جامعه، واکسن 
آنفلوانزا دریافت کنند

خبر، جواد منهجی.  
دكتر سيد سعيد اسکويی، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوين، در 
مورد تزريق  واكسن آنفلوانزا بيان كرد: الزم نيست همه افراد جامعه واكسن 

آنفلوانزا دريافت كنند.
ايشان افرادی را كه بايد واكسن آنفلوانزا دريافت كنند، شامل: مادران باردار، 
بيماران دياليزی، تاالســمی ماژور، سيکل سل) نوعی كم خونی  كه در آن، 
گلبول های قرمز خون به حالت داسی شکل  در می آيند(، بيماران مبتال به 
ايدز، كودكان شش ماه تا پنج سال و افراد باالی 50 سال، به ويژه باالی 65 

سال، عنوان كرد.
افراد مبتال به بيماری های مزمن، شامل: آسم و برونشيت، بيماريهای كبدی، 
بيماريهای قلبی - عروقی، بيماری های عصبی، خونی، ديابت، بيماريهای 

ژنتيــك منجر به ضعف ايمنی، بيماران ضايعات نخاعی و قطع نخاع، افراد 
خيلی چاق و بيماران عقب ماندگی ذهنی، ديگر افرادی هســتند كه بنا به 

اظهار دكتر اسکويی، بايد واكسن آنفلوانزا دريافت كنند.
واكسن آنفلوانزا برای پيشگيری از سرماخوردگی نيست

متولی بهداشت استان قزوين، اظهار كرد: واكسن آنفلوانزا برای پيشگيری از 
سرماخوردگی نيست و اين واكسن فقط عليه چند نوع ويروس آنفلوانزای 

شايع، كاربرد دارد.
اين مقام مسؤول بيان كرد: كسانی كه دارای حساسيت به تخم مرغ هستند، 
افرادی كه بنا به توصيه پزشك خود، نبايد واكسن دريافت كنند و افرادی كه 
دارای سابقه قبلی حساسيت به واكسن آنفلوانزا هستند؛ كسانی هستند كه 

نبايد واكسن آنفلوانزا دريافت كنند.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوين، توصيه كرد: افرادی كه دارای 
بيماری حاد و يا تب دار هستند، تا زمان بهبودی از دريافت واكسن خوداری 

كنند.  
دكتر اســکويی، تأكيد كرد:  افراد پس از تهيه واكسن آنفلوانزا از داروخانه، 
بالفاصله نسبت به تزريق آن اقدام كنند و از نگهداری آن در منزل خودداری كنند. 

افزار  نرم  انــدازی  راه  و  خرید 
در  پزشکی  تجهیزات  مدیریت 

دانشگاه علوم پزشکی قزوین
خبر الهام حاجی رفيعی.

 نرم افزار مديريت تجهيزات پزشکی به منظور 
بهبود در مديريت نگهداشت تجهيزات پزشکی و 
تقويت فرايندهای نظارتی بر مراكز تابعه، توسط 
اداره تجهيزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی 
قزويــن خريداری و نصب شــد. اين كار برای 

اولين بار در اين دانشگاه انجام شد. 
نــرم افزار مذكور با در نظــر گرفتن 10 مجوز 

دسترسی برای 10 مركز و يك مجوز دسترسی 
ســتادی، عالوه بر تاثيرگذاری در فرآيندهای 
نگهداشت، سبب صرفه جويی در مصرف كاغذ 
و زمان و يکدســت كــردن تمامی فرايندهای 
اجرايی می شود. به عالوه اداره تجهيزات پزشکی 
با طراحی فرايندهای مربوط به خريد، اسقاط و 
تعميرات تجهيزات پزشکی، مطابق دستورالعمل 
های ابالغــی و طراحی فرم های نگهداشــت 
تجهيزات پزشکی، كمك شــايانی به يکسان 
ســازی و بهبود فرايند های حاصله در اين نرم 

افزار داشته است.
همچنين از قابليت های اين نرم افزار دسترسی 
كاربران به برخی اطالعات از جمله: شناسنامه 

تجهيزات پزشکی موجود در بخش و فرم های 
درخواست تعميرات است. 

يادآور می شود، در همبن رابطه كارگاه آموزشی 
كاربــری نرم افزار مذكور بــا حضور جمعی از 
كارشناسان تجهيزات پزشکی ستادی و مراكز 
تابعه در سالن همايش معاونت درمان دانشگاه 

علوم پزشکی قزوين برگزار شد. 
چندی پيش، اداره تجهيزات پزشکی دانشگاه 
علوم پزشــکی قزويــن به دليــل مديريت 
مناسب نگهداشت تجهيزات پزشکی از سوی 
اداره كل تجهيزات پزشکی وزارت بهداشت، 

مورد تقدير قرار گرفت.

با شروع فصل پاییز، زمینه برای ابتال به 
بیماری سینوزیت فراهم می شود

خبر، رمضان شهسواری. 
هر ســاله با شروع فصل سرما شاهد افزايش تعداد موارد مبتاليان به 
سينوزيت هستيم. دكتر مهديس اصفهانی، متخصص گوش و حلق 
و بينی شــاغل در مركز آموزشــی - درمانی قدس قزوين، با گفتن 
ايــن موضوع، اظهار كرد:با كاهش دمای هــوا و افزايش تعداد موارد 
ســرماخوردگی و احتقان بينی، زمينه برای انسداد دهانه سينوس و 

متعاقب آن ابتال به بيماری سينوزيت مساعد می شود.
Á سینوزیت، حاد یا مزمن؟

دكتر اصفهانی با اشــاره به اينکه اين بيماری به دو نوع حاد و مزمن 
تقســيم می شــود؛ گفت: در صورتی كه عاليم كمتر از چهار هفته 
باشد، سينوزيت حاد و اگر بيشتر از آن طول بکشد، سينوزيت مزمن 

خواهد بود.
Á عالئم سینوزیت

اين پزشك متخصص گوش و حلق و بينی، عاليم بيماری سينوزيت 
را فشــار و احتقان صورت، انســداد و ترشــح بينی، كم شدن حس 
بويايی، تب، ســردرد، خستگی، بوی بد دهان، سرفه و احساس پُری 

گوش، دانست.
Á عوامل خطر بیماری

به گفته اين متخصص گوش و حلق و بينی شاغل در مركز آموزشی 
- درمانی قدس قزوين، عاليم ژنتيکی، مثل: سندرم مژه بی حركت، 
اختالالت ســاختمانی سينوس و شــاخك های بينی غيرطبيعی، 
انحراف تيغه بينی، آلرژی، تماس با دود ســيگار و مواد شيميايی، از 

جمله عوامل خطر ابتال به بيماری سينوزيت است.
دكتر اصفهانی اذعان داشت: در صورت بروز بيماری، استفاده از آنتی 

بيوتيك و تركيبات استروئيدی موضعی، برای بيمار الزم است.

با صرف 400 میلیون ریال اعتبار؛

بهسازی آسفالت محوطه مرکز آموزشی 

- درمانی بوعلی سینا قزوین انجام شد

خبر، طاهره برخورداری. با هدف توجه به رفاه 
حال مراجعين و كاركنان مركز آموزشی - درمانی 
بوعلی سينا قزوين، ترميم آسفالت محـوطه 
همکاری  با  روكش،  ريختن  طريق  از  مركز 
شهرداری منطقه دو و شورای اسالمی  شهر 

قزوين انجام شد. 

مركز  خدمات  مسؤول  پوريوسف،  مصطفی 
اين  در  سينا  بوعلی  درمانی   - آموزشی 
خصوص گفت: اين پروژه به مساحت 4200 
از  ريال  ميليون   400 هزينه  با  و  مترمربع 
روز  چهار  مدت  در  مركز  اختصاصی  درآمد 

انجام شد.
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در 50 روستامهد استان قزوین؛

برنامه تأمین یک وعده غذای گرم برای 2540  کودک سه 
تا شش ساله آغاز شد

خبر، جواد منهجی.  
روز 17 مهر 1395 آيين افتتاحيه برنامه تأمين 
يك وعــده غذای گرم برای دو هــزار و 540 
كودک سه تا شش ساله 50 روستامهد استان 
قزوين، در روســتامهد ياس، واقع در روستای 
اسماعيل آباد قزوين با حضور وارثی، مديركل 
بهزيستی اســتان؛ دكتر ناهيد يزدی، معاون 
فنی مركز بهداشت استان؛ مرتضی عليخانی، 

بخشدار مركزی و رضا طاهرخانی، معاون آموزش ابتدايی اداره كل آموزش پرورش استان برگزار شد. 
Á تن سنجی کودکان در آغاز و پایان اجرای برنامه

برنامه تأمين يك وعده غذای گرم در روســتامهدهای استان، هر سال با مشاركت مركز بهداشت و سازمان 
بهزيستی، در نيمه دوم سال آغاز می شود. در اين برنامه، تن سنجی كودكان سه تا شش ساله روستامهد ها در 

دو مرحله ابتدا و انتهای برنامه، در پايگاه های سالمت و خانه های بهداشت انجام می شود.
يك وعده غذا ی گرم نيز طبق برنامه غذايی ارسال شده از واحد تغذيه مركز بهداشت  استان، به كودكان داده 

می شود. زمان اجرای برنامه هم 110 روز است.
Á سوء تغذیه، یکي از مشکالت تغذیه اي شایع در کودکان زیر پنج سال

سوء تغذيه يکي از مشکالت تغذيه اي شايع در كودكان زير پنج سال است.  از پيامدهاي نامطلوب سوء تغذيه 
كودكان مي توان اختالل در رشد و تکامل مغزي و جسمي، افزايش هزينه هاي درماني و مراقبت هاي پزشك 
، اُفت تحصيلي و تحميل هزينه هاي سنگين به آموزش وپرورش كشور و از دست دادن روزهاي كاري توسط 
والدين را نام برد كه بار ســنگين مالي بر اقتصاد جامعه، هم در بخش دولتي و هم در بخش خصوصي وارد 

مي كند. 

افزایش وزن و استرس 
های روانی، از دالیل 
کمر درد در افراد است

گفت و گو، سیّد حسن موسوی. 
افزایش وزن، ضعف عضالت کمر، اســترس های 
روانی، برداشــتن اجســام ســنگین، ضربه به کمر، 
عادات اشــتباه در نشســتن و التهاب مفاصل کمر 
)که باعث خشــکی صبحگاهی می شود(، از علل 

کمر درد در افراد مختلف است.
ایــن موضوع را دکتــر مهران مــرادی، متخصص 
مغز و اعصاب شاغل در مرکز آموزشی - درمانی 
شــهید رجایی قزوین، بیان کرد و گفت: کمر درد 

به درد ناگهانی در خط وســط و زیر دنده ها گفته 
می شــود و سن شــایع آن در افراد 30 تا 60 سال 
اســت. ایشــان افزود که در افراد باالی 60 ســال، 
علت عمده کمر درد، آرتروز کمر و شکســتگی 
های خودبخودی، به علت پوکی اســتخوان شدید 

است.
بنــا به اظهــار این متخصــص مغــز و اعصاب، در 
مــواردی باید به مراکز درمانــی مراجعه کرد تا به 

صورت اورژانسی، مشــکل کمر درد فرد بررسی 
شود. 

وي ادامــه داد: وقتــی درد کمر، همــراه با تب و 
ریزش عرق باشد )بجز موارد آنفوالنزای فصلی(، 
همراه کاهش وزن در چنــد هفته یا چند ماه أخیر 
باشــد، همــراه با بــی اختیــاری ادرار و مدفوع یا 
ضعف اندام های تحتانی باشــد، پس از ســقوط یا 
ضربه به کمر باشــد و در نهایت، برای بیمارانی که 

سابقه بدخیمی دارند؛ درمان فوری، الزم است.
وي، زمــان مناســب بــرای مراجعه به پزشــک را 
وجــود عالیم اورژانس یا عدم بهبود درد در ســه 
روز درمان های اولیه برای کمر درد حاد دانســت 
و تصریح کرد: در صورتی که پزشــک در معاینه 
و شــرح حال بیمار، نکته مهمی پیــدا نکند، یکی 
یــا ترکیبی از درمــان های اولیه، شــامل:  اصالح 
وضعیت زندگی، داروهای کاهش دهنده استرس، 

داروهــای ضد التهاب، کاهش وزن، کمپرس آب 
گرم، اصالح ویتامین »د« بــدن، فیزیوتراپی، طب 

سوزنی و  ازون تراپی را توصیه می کند.
این پزشک متخصص شاغل در مرکز آموزشی - 
درمانی شــهید رجایی قزوین، عنوان کرد: بیش از 
90 درصد موارد کمــر درد حاد، بدون مراجعه به 
پزشک و با داشــتن استراحت و مصرف داروهای 

مُسّکن، در سه روز بهبود می یابد. 
وي اضافــه کرد:کمــر درد حاد با انتشــار درد به 
انــدام های تحتانی، پارگی دیســک کمر و تنگی 
کانال نخاع همراه اســت که در بیشتر موارد نیز با 

استراحت و مصرف مُسّکن، درد بهبود می یابد.
دکتر مرادی، تأکید کرد: در صورت عدم بهبودی 
در چهــار هفتــه، نیاز بــه تصویربــرداری و انجام 
آزمایشــات خــون از جمله روماتیســم و عفونت 

است.

انفجار بخاری گازی، مرد 30 ساله 
را راهی مرکز آموزشی - درمانی 

شهید رجایی قزوین کرد؛
پنج جراحی برای درمان سوختگی این جوان انجام شد

خبر، سیّد حسن موسوی. 
هوای ســرد روزهای ابتدایی پاییز 1395 باعث شد تا 
بســیاری از خانواده ها به سراغ بخاری های گازسوز 
بروند تا حرارت داخل منزل را به گرمای محبت بین 

اعضای خانواده نزدیک کنند.
متأســفانه در ایــن کار برخی بــی احتیاطی می کنند 
کــه نمونه آن، مرد 30 ســاله ای اســت کــه هنگام 

روشــن کردن بخاری و عدم توجه به نشــتی گاز، به 
علت انفجار، دچار ســوختگی 25 درصدی شد. این 
موضوع باعث اعزام این مرد جوان به مرکز آموزشی 
- درمانی شــهید رجایی قزوین شد و با مراقبت های 
پزشــکان و پرســتاران این مرکز، بعــد از پنج عمل 

جراحی، اینک حالش رو به بهبود است.
دکتر علی طارمیها، متخصص جراحی و ســوختگی 
این مرکز، درباره این بیمار گفت: وی پس از پذیرش 
در اورژانس مرکز، معاینه شــد و مشخص شد که از 
ناحیه دو دســت، ســر و صورت، قفسه سینه و شکم 
دچار سوختگی عمیق شده اســت که در عمل های 

جراحی، اندام های سوختگی بیمار ترمیم شد.

با حضور در مرکز آموزشی - درمانی قدس 
قزوین انجام شد؛

عیادت از کودکان بیمار و اهدای 
کتاب به آنان توسط کارکنان 
کانون پروش فکری کودکان و 

نوجوانان استان قزوین
خبر، رمضان شهسواری.

 به مناســبت هفته ملی کودک، جمعی از کارکنان 
اداره کل کانــون پــرورش فکــری کــودکان و 

نوجوانان استان قزوین، با حضور در مرکز آموزشی 
- درمانی قدس قزوین، ضمن عیادت و دلجویی از 
کودکان بســتری در این مرکز، به آنان کتاب اهدا 

کردند.
در این برنامه، جمعــی از مربیان و کارکنان کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان اســتان قزوین 
با حضور در مرکز یاد شــده، عالوه بر احوالپرسی 
با کــودکان و اهدای کتــاب، بــرای آن ها برنامه 
نمایشی اجرا کردند. این اقدام با هدف برخورداری 
همــه کودکان از برنامه های کانون پرورش فکری 

کودکان و نوجوانان اجرا شد.

هفته پدافند غیر عامل، بهانه ای برای 
حضور اورژانس قزوین در مدارس 

خبر، سّيد مهدی حسينی. 
به مناسبت هفته پدافند غير عامل، تيم فوريت هاي پزشکي استان 
قزوين با مشــاركت در مانورهاي پي در پي در مدارس سطح شهر، 
آموزش هاي مورد نياز در مورد كمك هاي اوليه و اقدامات درماني 
بــرای آمادگي هر چه بهتر دانش آمــوزان در مواقع بحران را ارائه 

می كند.
اين مانورها در روزهاي مشــخص و هر روز در يکي از مدارس پايه 
راهنمايي و متوسطه شــهر قزوين برگزار شد و تمامي ارگان هاي 

امدادي، نظامي و انتظامي در آن مشاركت داشتند.
در يکی از اين مانورها، روز دوم آبان 1395 و در مدرســه شــهيد 
انصاری، كارشناســان فوريت هاي پزشکي، نحوه كنترل خونريزي، 
پانســمان كردن، آتل گيري و دســته بندي مصدومان را به دانش 

آموزان، آموزش دادند. 

ناجیان ثانیه ها در صورت بلعیدن جسم خارجی توسط 
کودک، باید هرچه سریع تر او را به 

مرکز درمانی رساند

باطری، خطرناک ترین 
جسم خارجی

گفت و گو، رمضان شهسواری. 
يکی از مشــکالت به نسبت شايع در كودكان، 
بلعيدن اجسام خارجی است. اين مشکل بطور 
شايعی در گروه ســنی شش ماه تا سه سال و 
بطور عمده در پسربچه ها ديده می شود. در اين 
رابطه، دكتر ريتا باقريان، فوق تخصص گوارش 
و كبــد كودكان، با تأكيد به اين كه در اينگونه 
موارد، بايد هرچه سريع تر، كودک را به مراكز 
درمانی رساند؛ گفت: به دليل تأخير تکاملی و 
يا اختالالت روانپزشکی زمينه ای، ممکن است 

اين مشکل در سنين باالتر نيز ُرخ دهد.
اين پزشك شاغل در مركز آموزشی - درمانی 
قدس قزوين، اظهار كرد: شــايع ترين جســم 
خارجی بلعيده شده در كودكان، سکه و اجزای 
اســباب بازی ها اســت. وی افــزود كه موارد 
خطرناک، اجســام تيز، باطری های ديسکی و 
بلعيدن آهن ُرباهای متعدد بطور همزمان است. 
دكتر باقريان با اشاره به اين كه، بلعيدن باطری 

های ديسکی، نگران كننده تر است، چون پس 
از بلعيدن آن ها، ســوختگی الکتريکی ناشی 
از واكنش شــيميايی و در مواردی، نشت مواد 
قليايی از باطری، باعث آسيب اليه های مخاطی 
و ســپس اليه های عمقی تر دستگاه گوارش 
می شــود؛ گفت: چنانچه اين آســيب، بدون 
اقدام خاص درمانی ادامه يابد، می تواند منجر 
به سوراخ شدگی در محل گير كردن باطری در 
هر قسمتی از دستگاه گوارش بيمار شود كه گاه 
با عوارض و تبعات جبران ناپذيری برای بيمار 

همراه است.
اين فوق تخصــص گوارش و كبــد كودكان، 
هشــدار داد: در جامعــه امروزی، بــا توجه به 
اينکه عروسك ها و ماشين های كوچك دارای 
باطری، به سهولت در محيط اطراف كودكان، 
در هر سنی قرار می گيرد و يا دستگاه كنترل 
وســايل صوتی، تصويری و ريموت در منزل يا 
اتومبيل، حاوی اين نوع از باطری ها، در مواردی 
برای آرام و مشغول كردن كودک، توسط والدين 
و اطرافيان در اختيار آنان قرار داده می شــود؛ 
شرايط مساعد را برای ايجاد خطر احتمالی در 

كودكان، بيش از پيش مهيا می سازد. 
باطری دیسکی، در معده شیرخوار 9 ماهه

پــس ار راه اندازی بخش آندوســکوپی اطفال 
مركز آموزشــی - درمانی قدس قزوين -كه با 
حمايت دكتر منوچهر مهرام، رييس دانشــگاه 

علوم پزشــکی قزوين در مهر ماه 1395 انجام 
شــد- در اولين مورد ارجاع شده به آن، باطری 
ديسکی بلعيده شده توسط كودک شيرخواری، 
از طريق آندوسکوپی با موفقيت از معده بيمار 

خارج شد.
بيمار مذكور، كودک شــير خوار 9 ماهه ای 
بوده كه توســط برادر چهار ساله اش وادار به 
بلعيدن باطری ديسکی اسباب بازی شده بود 
و پس از آگاه شــدن والدين و اقدام ســريع 
آنان در انتقال هرچه ســريع تر شيرخوار به 
اين مركز، بيمار بســتری شد و پس از انجام 
راديوگرافی ساده شکمی و ُمحرز شدن وجود 
باطــری در معده، بيمار تحت آندوســکوپی 
فوقانی قرار گرفت كه خوشبختانه بدون بروز 
عارضه خاصی و بــا موفقيت، باطری از معده 
شيرخوار خارج شد و بيمار به بخش بستری 

منتقل شد.
وادار کردن کودک به اســتفراغ، اشتباه 

است
در ايــن باره الزم اســت، والديــن و مراقبان 
كودكان، با خطرات بالقــوه بلعيدن اين نوع از 
باطری ها آشنا شــده و چنانچه مورد قطعی 
و يا حتی مشکوک چنين مواردی در كودكان 
ُرخ داد، بالفاصلــه و بدون هيــچ اقدامی به 
منظور تحريك به اســتفراغ در كودک، وی را 

به مركز درمانی منتقل كنند. 
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شناخت مخاطرات و آمادگی در برابر سیل

مثل
سالمت

فعاليت بدنی منظم و عادات غذايی خوب می 
تواند سالمت زنان را ارتقاء داده و از بسياری 
بيماريها و حاالتی كه علت عمده مرگ و مير و 

ناتوانی زنان جهان است پيشگيری كند.
فعاليت بدنی منظم به پيشگيری از بيماريهای 
قلبی عروقی كمــك ميکند.اين بيماريها كه 
شــامل بيماری قلبی،فشار خون باال و سکته 

های مغزی ميباشد موجب يك سوم مرگ و 
مير زنان در سراسر جهان هستند.بيماريهای 
قلبی عروقــی باعث نيمی از مرگ های زنان 
باالی 50 ســال دركشورهای در حال توسعه 
هستند.توام بودن فعاليت بدنی منظم و تغذيه 
كافی اصلی تريــن و اثرگذارترين راه تنظيم 
چاقی خفيف تا متوسط و حفظ وزن ايده آل 

در زنان است.
ديابــت 70 ميليون زن را در سراســر جهان 
مبتــال كــرده اســت.اين ميزان در ســال 
2025 بــه 2 برابر افزايش مــی يابد.ديابت 
عالوه بــر بيماريهای قلبی عروقی ميتواند به 
كوری،آسيب عصبی،نارسايی كليه،زخم پای 
ديابتی و قطع پا منجر شود.تحقيق جديدی 

نشان داده است حتی فعاليت بدنی منظم و 
اندک وتغيير رژيم غذايی ميتواند از نيمی از 
موارد ديابت غير وابسته به انسولين جلوگيری 

كند.
فعاليــت بدنی ميتوانــد تا حد زيــادی به 
پيشگيری و درمان اســتئوپروز كمك كند.

اســتئوپروز بيمــاری خاصی اســت كه در 

آن اســتخوان ها شکننده شــده و در مقابل 
شکســتن،مقاومت ضعيفی از خود نشــان 
در دوران يائســگی  ميدهند.زنان مخصوصاً 
در معرض خطر ابتالی باالتری نسبت به اين 

بيماری هستند.
فعاليتهايی كه در آن وزن بدن را تحمل می 
كنيم مثل پياده روی،آهسته دويدن برای بلوغ 
طبيعی اســتخوان بندی در دوران كودكی و 
نوجوانی الزم هستند و باعث كاهش از دست 
رفتن توده اســتخوانی می شــوند.همچنين 
قدرت عضالنی و تعادل را بهبود می بخشند و 
خطر افتادن را كاهش داده و به همين خاطر 

از خطر شکستگی می كاهند.
فعاليــت بدنــی منظــم كمــك ميکند تا 

اســترس،اضطراب و افســردگی و تنهايــی 
كاهش يابد.اين مخصوصاً در زنان مهم است 
چون ميزان افسردگی زنان نسبت به مردان 
چه در كشــورهای توســعه يافته و در حال 
توسعه دوبرابر اســت. فعاليت بدنی به عزت 
نفس،اعتمــاد و اطمينان و بهبودمناســبات 

اجتماعی و وضعيت روانی كمك ميکند.
Á :فعالیت جسمانی مطلوب

در سنين ميانسالی چنانچه فرد بطور منظم و 
مستمر فعاليت بدنی با شدت متوسط حداقل 
به مــدت 30 دقيقه در روز بــرای 5 روز در 
هفته ) جمعا 150 دقيقه در هفته( داشــته 
باشد فعاليت جسمانی وی مطلوب می باشد.

Á  افزایش فعالیت نکاتی ساده در مورد 
فیزیکی:

1( قدم زدن در فضای آزاد، استفاده ازپله ها 
به جای آسانسور، استفاده از دوچرخه به جای 
وسايل نقليه، پياده روی در فاصله های كوتاه، 
محدود كردن زمان هاي تماشاي تلويزيون ، 
كار با كامپيوتر و بازي هاي ويدئويي، انتخاب 
و انجام ورزش مورد عالقه از راههای افزايش 

فعاليت فيزيکی است.
2( اطمينــان از اينکه فعاليت هاي فيزيکی، 
ســبب افزايش ضربان قلب، تنفس بيشتر و 

ايجاد تعريق می گردد.
3( در انجــام هفتگی فعاليــت های بدنی، 
سعی كنيم توازن صحيحي از فعاليت هايی 
نظير حــركات هوازي، قدرتــي و انعطافی 
داشــته باشــيم و ورزش را به يك عادت 

تبديل كنيم.

 ادامه از قبل

در پــژواک شــماره 143  در مقاله ای به 
مناســبت روز جهانی تخم مرغ به بررسی 
مرغ  تخــم  در  موجــود  های  ویتامیــن 
پرداختیم، در این شــماره به بررسی برخی 
دیگــر از ویتامین ها و نقش کولین در بدن 
و مواد معدنی موجود در تخم مرغ خواهیم 

پرداخت.

ویتامین های موجود در تخم مرغ:
  ،B12 ویتامیــن ،B2 ویتامیــن ،A ویتامیــن
Dرا بررســی کردیم در این شماره  ویتامین 
ویتامیــن E: ویتامیــن E  از ویتامیــن هــای 
محلول در چربــی و مقدار آن در تخم مرغ 

0/48 میلی گرم است.
کولین: کولیــن یکی از ویتامیــن های مهم 
موجود در تخم مرغ اســت.تخم مرغ پس از 
جگــر گاو دومین منبع مهم و غنی از کولین 
می باشــد که بخصوص باید در زنان باردار 

و شیرده به مصرف برسد.
Á : نقش کولین در بدن

در بهم پيوســتگی ساختمانی غشای سلول 
ها نقش دارد.

منبع مهم تامين گروه های متيل است.
برای انتقال پيام های ســلولی ،انتقال پيام 
های عصبی، حمل و نقل چربی ها در بدن 

نقش دارد.
برای متابوليسم در بدن حياتی است.

بتا کاروتن ها )لوتئین و گزانتین (: لوتئین و 
گزانتین از دســته مواد بسیار مهم و ضروری 
برای ســالمت چشم هســتند.بدن انسان قادر 

به ســاخت ایــن دوماده  نمی باشــد لذا باید 
از طریــق غــذا آن را دریافــت نماید که به 
دلیــل اینکه تخم مرغ از منابع بســیار مهم و 
غنی این مواد می باشــد به مصرف منظم آن 
توصیه می شــود.ثابت شــده است تخم مرغ 
15 %  نیــاز روزانه یک فرد را در این رابطه 
تامیــن کــرده که تقریبــا 100 % آن جذب 

بدن می شود.

Á :مواد معدنی موجود در تخم مرغ
کلســیم: غذای روزانه هر فــرد باید حداقل 
باشــد.این  میلی گرم کلســیم   800 حــاوی 
میــزان در مــورد زنان بــاردار و شــیرده از 
1500 تــا 2000 میلــی گــرم توصیه شــده 
اســت.26 میلی گــرم کلســیم در تخم مرغ 
وجود دارد کــه عمدتا در زرده آن موجود 

است.
فســفر: مقــدار مصــرف روزانه فســفر برابر 
کلســیم پیشــنهاد می شــود.غذاهایی که به 
اندازه کافی حاوی پروتئین و کلســیم    می 
باشــند از فســفر کافی نیز برخوردارند.فسفر 
تخم مــرغ کــه عمدتــا در زرده آن وجود 
دارد بــه میزان 96 میلی گرم بوده و از لحاظ 

برتری دارد. به کلسیم  مقداری نسبت 
سدیم وپتاســیم: نیاز روزانه یک فرد بالغ به 
ســدیم و پتاســیم به ترتیب 1/5 و 4/7 گرم 
اســت.میزان ســدیم و پتاســیم که غالبا در 
ســفیده تخم مرغ یافت می شــود به ترتیب 
70 و 60 میلی گرم اســت.به این ترتیب یک 
عــدد تخم مرغ به طور متوســط بــه ترتیب 
22/5 و 70 درصــد از نیــاز روزانه یک فرد 

بالغ را تامین می کند.
سلنیوم: آنتی اکســیدانی است که از انهدام 
بافت های بــدن جلوگیری کــرده به همراه 
E علیه برخی بیمــاری های مزمن  ویتامیــن 

عمل می کند.
آهــن: مقــدار آهن تخم مــرغ حدود 0/92 
میلــی گرم و عمدتا در زرده موجود اســت 
که نسبت به دیگر مواد موجود در آن کمتر 
اســت.در رژیم غذای روزانه ،مصرف آهن 
برای بچه هــا 5 تا 10، مردان 10 و زنان 18 

میلی گرم توصیه می شود.

Á  به چه افرادی بیشتر توصیه  به مصرف
تخم مرغ می کنیم؟

مصــرف تخم مرغ در زنان باردار و شــیرده 
،کــودکان و نوجوانــان در حــال رشــد ، 
ورزشــکاران و کلیــه بزرگســاالن ســالم و 
همچنیــن در دوران پــس از بیماری به دلیل 
ارزش غذایــی باال توصیه می شــود.در این 
افراد مصرف یک تخم مرغ در روز بالمانع 

است.

Á  چه افرادی بایــد در مصرف تخم مرغ
احتیاط کنند؟

نباید مصرف تخم مرغ در هیچ گروه ســنی 
حذف شــود بلکه باید در موارد محدودیت 
مصــرف ،مقدار مصرف آن با نظر پزشــک 
معالــج کاهش یابد که حتی در بیماران مبتال 
بــه دیابت ،فشــار خون بــاال و بیماری های 
قلبــی عروقــی تا حدود 3 عــدد در هفته نیز 

می شود. پیشنهاد 

زنان و فعالیت بدنی 
به مناسبت هفته ملی سالمت بانوان) 30-24 مهر ماه (

تخم مرغ و سالمتی

تهيه و تنظيم : نرگس شلويری
كارشناس ميانساالن مركز بهداشت استان

تهيه وتنظيم : مرضيه آقا زمانی- كارشناس مسئول واحد 
تغذيه- مركز بهداشت شهيد بلنديان شهرستان قزوين
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مثل 
سالمت

آمده  كــودک  كنوانســيون حقوق  مقدمــه  در 
اســت كودک بايــد در فضايی سرشــار از 

خوشــبختی و محبــت و تفاهــم بزرگ 
شــود. كــودكان بــه مراقــب خوب 

دوران  آنان طی  بقــای  دارند.  نياز 
است  بالغينی  به  وابســته  كودكی 
كه به گرســنگی يــا بيماری آن 
ها توجه كــرده و قادر به تأمين 
مراقبت  باشــند.  ايشــان  نيــاز 
خــوب به معنی حفظ كودكان از 
آســيب ها، عشق ورزيدن، توجه 

موقعيت  كــردن  فراهم  و  آنان  به 
های فراوان برای يادگيری ايشــان 

بالغين  به  تولد، كودكان  بدو  از  است. 
خاصی وابســته شــده و برای آموختن 

مهارت هــای مهم به آنها نــگاه می كنند. 
آنچــه كودک از اين ارتباطات يــاد می گيرد به 

آمادگــی وی برای زندگی كردن كمك می كند. خانواده 
هــا با بازی كردن و ارتبــاط با كودكان خود بــه آن ها برای 
داشــتن رشــد و تکامل بهتر كمــك می كنند. كــودكان می 
آموزنــد كه برای نيازهای خود ارتباط برقرار كنند، مشــکالت 
را حل كنند و به ديگران كمك كنند. از همان ســنين بســيار 
پاييــن، كودكان مهارت های مهمی را می آموزند كه آن ها را 

كند. می  آماده  زندگی  برای 

Á  مراقبت از  تکامل کودک
هر آنچه در طول ســال هــای اول زندگی 
كودک )از دوران جنينی تا 8 ســالگی( 
اتفــاق بيفتد، در تکامــل او اهميت 
اساســی دارد. اين ســال ها دوران 
فرصت های بزرگ هســتند ولی 
در ايــن دوران كودک مســتعد 

تأثيرات منفی نيز می باشد.
تغذيه و سالمت خوب، مراقبت 
پــر از محبت مداوم و تشــويق 
به يادگيری در ســال های اول 
زندگی به كودكان كمك می كند 
تا در مدرسه كارآيی بهتری داشته، 
سالمتر باشند، درآمد بيشتری كسب 
كنند و مشــاركت بيشــتری در جامعه 
داشته باشــند. زيربنای خوب در سال های 
اول تا بزرگســالی تغييراتی در زندگی ايجاد می 
كند و حتی اين تغييرات باعث شــروع بهتری در نســل 
بعدی نيز می شــود. وقتی كودكان در مهم ترين زمان رشد خود از 
توجه كافی بی بهره می مانند، گرسنگی می كشند، مورد سوء استفاده 
قرار می گيرند يا از آن ها غفلت می شــود، رشد و تکامل مغزی آن 
ها به مخاطره می افتــد و تنها برخی اتصال های مغزی آن ها فعال 
می شــود و بقيه مغز هم چنان خاموش می ماند و موتور تکامل مغز 

از كارآيی مناسب باز می ايستد.                                  ادامه دارد

سالمت زنان در همه خانواده ها به عنوان فرزند 
، خواهر ، همســر ، مادر يا مادر بزرگ اهميت 
خاصــی دارد.چند دليل مهم ايــن اولويت را 
حمايت می كند :زنان آســيب پذير ترند و در 
نتيجه بيشتر از مردان در جستجوی خدمات 
ســالمت بر می آيند و پاسخگويی به اين نياز 

وظيفه اصلی نظام سالمت است .
زنان محور و مدير سالمت خانواده و يار و همکار 
ارائه دهندگان خدمات در سيســتم سالمت 
هستند و بخش مهمی از فعاليت های مربوط 
به    خود مراقبتی و مراقبت در منزل به عهده 
آنان است.آنها بطور معمول مديريت و برنامه 
ريزی سالمت خانواده از واكسيناسيون كودكان 
گرفته تا تغذيه نوجوانان و كاستن از استرس 
های بزرگترها و ارائه خدمات به سالمندان را 
به عهده دارند .بخش سالمت تغذيه از مزرعه 
تا سفره نيز معموال عرصه تصميم گيری بانوان 

است.
از طرف ديگر آثار نامطلوب بيماری و مرگ و 
مير مادر بر سالمت اعضای خانواده غير قابل 
چشم پوشــی اســت.زنان به عنوان مادر در 
خانواده محور سالمت می باشند و مرگ ومير 
، ناتوانی و رفتارهای آنها ، همه ابعاد ســالمت 
خانواده را تحت تاثير قرار می دهد از جمله اين 
موارد می توان خطرات تهديد كننده سالمتی 
مادران بر سالمت ســاير گروههای سنی در 
خانــواده را نام برد ( انتقال مادر به جنين ، اثر 
سوء تغذيه و ديابت و فشارخون مادر بر جنين 
، اثر استعمال دخانيات بر سالمت جنين وساير 

افراد خانواده و... ( . 
بعالوه با توجه به يادگيری رفتار در خانواده و 
نقش مادران در شبکه يادگيری اجتماعی ،آثار 
رفتارهای زنان و مادران بر جنبه های مختلف 
سالمت و بيماری وتاثير آن در فرهنگ رفتاری 

همه اعضــای خانواده بر هيچکس پوشــيده 
نيست.

همچنين بررســی ها نشان داده است كه نرخ 
مرگ و مير كودكانی كه مادر از دســت داده 
اند افزايش قابل توجهی داشته است .افزايش 
موارد كار و كاهش تحصيل در فرزندان مادر از 
دست داده نيز از ساير آثار نامطلوب آن  است 
.مرگ مادر نه فقط به داليل مرتبط با حاملگی 
و زايمان بلکه به داليل ديگر نيز برای خانواده 
فاجعه آميز و در تمامی ابعاد درد ناک و جبران 

ناپذير است.
سالمت روانی اجتماعی زنان نيز از موارد مهمی 
اســت كه در كيفيت زندگی زنان نقش دارد. 
نقش شادمانی و سالمت و رفاه زنان در ايجاد 
نشاط خانواده و اجتماع اهميت فراوان دارد. 
يکی از مهمترين مشــکالت زنان اختالالت 
خلقی بخصوص افسردگی است.  افسردگی 
زمينه ساز بســياری از بيماری های جسمی 
و معضــالت خانوادگی و اجتماعی اســت. با 
افزايش شادی و شادابی ، بيماری روحی روانی 
آنان كنترل شده ،كيفيت زندگی زنان افزايش 
يافته و شــرايط لذت بــردن آنان از زندگی ، 
موثر بودن كار ،افزايش توان خالقيت، كمك 
به كاهش هزينه های زندگی و باالخره كاهش 
ناتوانی های زنان و خانواده ها مهيا می شود. 
بی ترديد نبايد و نمــی توان از آثار و عواقب 
آسيبهای اجتماعی زنان و سالمت اجتماعی 
آنان چشم پوشی نمود . در جامعه ايران همه 
بايد دست به دست هم بدهند تا ريشه های 
خشــونت ، مزاحمت ، بحران های ازدواج و 
طــالق ، فرار از خانه ، بــزه های اجتماعی و 
.... از زندگــی اجتماعی رخت بر بندد و همه 
مردم چه زن و چه مرد از منافع آن بهره مند 

گردند .

                                         کودک سالم 
تهيه وتنظيم: الدن محمدی زاده
كارشناس سالمت روان - مركز بهداشت استان

به مناسبت هفته سالمت روان
) 30-24 مهرماه (

خودكشي يك اورژانس روانپزشکي است كه ساالنه جان يك 
ميليون نفر را مي گيرد. بر اساس آمار منتشره توسط وزارت 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی كشــور به طور متوسط 
روزانه 13 مورد خودكشــی با ميانگين سنی 29 سال اتفاق 
می افتد. اقدام به خودكشــی به علل روانی، بيماری جسمی 
مزمــن و عوامل اجتماعی مانند تنهــا زندگی كردن، فقدان 
حمايــت خانوادگــی، اجتماعی و هم چنين عوامل فشــارزا 
مانند طالق، بيکاری، فقر، از دســت دادن نزديکان، شکست 
در كار يا تحصيــل و ازدواج تحميلی صورت می گيرد. افراد 
دارای اختالل افســردگی به ويژه افسردگی ماژور، وجود يا 
سابقه پســيکوز، اختالل دوقطبی، سابقه اقدام به خودكشی 
قبلی، ســابقه اقدام به خودكشی در يکی از اعضای خانواده، 
ســوء مصرف مواد و الکل، مشــکالت عاطفی اخير يا طالق، 
نااميدی و تنهايی يا انزوا، تمايالت پرخاشــگرانه و تکانشــی 
و كســانی كه در مورد خودكشی خود صحبت می كنند جزء 
گروه های پرخطر اقدام به خودكشــی محســوب می شــوند.  
ســوالی كه در ذهن بسياری از افراد پيش می آيد اين است 
كه آيا خودكشــی قابل پيشــگيری اســت؟ متون علمی به 
ما می گويند پاســخ به اين ســوال مثبت می باشــد. يکی از 
روش های مهم پيشــگيری از اقدام به خودكشــی شناسايی 
افراد در معرض خطر اســت. خوشــبختانه در حال حاضر به 
دليل فعال شــدن مراكز خدمات جامعســالمت در حاشــيه 
شــهر و در سطح اســتان و كشــور افزايش تعداد نيروهای 
روانشــناس و متخصصان بالينی امکان شناســايی به موقع 
افراد در معرض خطر و ارجاع اين افراد به ســطوح باالتر در 

سيستم بهداشــتی - درمانی را تسهيل نموده است . 
يکی ديگر از موارد اورژانس های روانپزشــکی پرخاشــگری 
به صورتی اســت كه فرد به خود و ديگــران صدمه می زند. 
هــرگاه تعادل بين تکانه ها و تســلط درونی از هم بپاشــد 
خشونت بروز می كند. افراد ممکن است افکار خشونت باری 
داشــته باشــند اما تا تسلط خود را از دســت نداده اند اين 
افکار به عمل در نمی آيــد. مصرف مواد روانگردان، اختالل 
باالکل،اختالل  اختــالل كنترل تکانه، مســموميت  ارگانيك، 
شــخصيت پارانوييد، اســکيزوفرنی، بيماری صرع و اختالل 
دوقطبی از عوامل موثر رفتار خشــونت آميز می باشد. تهديد 
كالمــی و فيزيکی، حمل اســلحه، بی قــراری و عصبانيت 
شــديد، مسمويت با الکل و يا ساير مواد محرک زا، توهمات 
شنيداری آمرانه، مانيای شــديد، اختالالت شخصيت مرزی، 
ضد اجتماعی و پارانوييد از نشــانه هــای پيش بينی كننده 
رفتار خشــونت آميزاســت. به منظور پيشــگيری از اعمال 
خشــونت آميز  و پيشــگيری از آســيب رســاندن به خود 
يــا ديگران از ســوی ايــن گونهافراد الزم اســت آنها را به 
متخصصيــن روانپزشــکی ارجــاع داده تا تحت مشــاوره و 

گيرند.   قرار  دارودرمانی 

اورژانس روانپزشکی

تهيه و تنظيم : 
گروه سالمت جمعيت و خانواده مركز بهداشت استان اهمیت سالمت زنان

هفته ملی سالمت بانوان )30-24 مهر ماه (

به مناسب هفته جهانی كودک )21-15 مهرماه(

روز 16 مهر برابر با 8 اکتبر روز جهانی کودک نام دارد.
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نبضنبض

بوئین زهراالبرز

    ارسال خبر: بهزاد رحمانی، علی اكبر فالح سيفی، شهال كشاورز، مصطفی لطيفی                                                                                                                                        شهرستان ها

سالمت مدیران شهرستان البرز بررسی شد
كارشناسان شبکه بهداشت -درمان شهرستان البرز 
با حضور در نشست شورای سالمت اين شهرستان، 
سالمت مسؤوالن ادارات شهرستان البرز را بررسی 

كردند.
اين اقدام از طريق بررسی سالمت جسمی مديران 
مذكور از نظر چربی خون، ديابت، فشار خون، آسم، 
بيماری قلبی و ســرطان روده بزرگ، در قالب ادامه 

طرح غربالگری بيماری های غيرواگير، انجام شد.
***

طرح استانی مکمل یاری آهن، در مدرسه 
شاهد مطهره الوند آغاز شد

دانشگاه علوم پزشکی قزوين، طرح استانی مکمل 
يــاری آهن را با همکاری اداره آمــوزش و پرورش، 
همزمــان در تمامی مدارس متوســطه اول و دوم 
دخترانه استان، به صورت نمادين، در مدرسه شاهد 
مطهره الوند آغاز كرد. طرح مکمل ياری آهن برای 
كاهش فقر آهن و جلوگيری از عوارض كم خونی 

اجرا می شود. 
در اين طرح كليه دختران نوجوان 12 تا 18 ســال 
بايد بطور هفتگی يك عدد قرص آهن را به مدت 16 
هفته )4 ماه تحصيلی( مصرف كنند كه البته به آنان 
توصيه می شود بهترين روش مصرف آن به همراه 

مركبات يا ميوه های دارای ويتامين C است .
همچنين به مدت 9 ماه، هــر ماه يك عدد قرص 
ويتامين »د« به دانش  آموزان دختر و پسر متوسطه 

اول و دوم داده خواهد شد.
دكتر سّيد سعيد اسکويی، معاون بهداشتی دانشگاه 
علوم پزشکی قزوين در آيين افتتاحيه اين برنامه، 
گفت: ما دو جور گرسنگی داريم، يکی، گرسنگی 
شکمی است -كه احساس گرسنگی می كنيم و ميل 
به غذا خوردن داريم- و ديگر، كمبودی، مانند: كمبود 
آهن و ويتامين »د« است -كه در جايی از بدن اتفاق 
می افتد، اما نشانه ای ندارد و متوجه نمی شويم )به 
آن، گرسنگی سلولی می گويند چون بدن را بعدها 

دچار عوارض می كند(. 
دكتر اسکويی توصيه كرد كه دانش آموزان اين قرص 
ها را مصرف كنند تا در آينده، كارايی بدنشان در حد 
باال و بدون عارضه باشد و نبايد در اين زمينه به حرف 

های غيرعلمی توجه كرد.

تاکستان

42 درصد از مردم تاکستان کم تحرک هستند
به مناسبت روز جهانی قلب، دكتر جالل رحمانی، 
مدير شبکه بهداشت - درمان شهرستان تاكستان، 
روز 16 مهر 1395 به عنوان سخنران پيش از خطبه 
های نماز جمعه تاكستان گفت: كم تحركی، يکی 
از عوامل ابتال به بيماری های قلبی - عروقی است. 
وی افزود كه بالغ بر 42 درصد از مردم تاكستان، كم 

تحرک هستند.
متولی سالمت شهرستان تاكستان از مردم خواست 
كه برای پيشگيری از كم تحركی، در هفته پنج روز 
و هر بار نيم ســاعت پياده روی تند داشته باشد. 
ايشان ادامه داد كه اين پياده روی بايد به گونه ای 

باشد كه قلب به تپش درآيد.
دكتر رحمانی هشدار داد: بالغ بر 23 درصد از مردم 
شهرســتان اضافه وزن دارند كه اين موضوع هم 
زمينه بروز بيماری قلبی است. وی از عوامل ديگر 
ابتال به اين بيماری ها را فشار خون باال، استعمال 

سيگار و مواد مخدر و چربی خون باال عنوان كرد.
اين مقام مسؤول با اذعان به اينکه هر شخص با در 
دست داشتن كارت ملی و مراجعه به مراكز جامعه 
سالمت موجود در سطح شهر می تواند وضعيت 
سالمت خود را بررسی كند؛ عنوان كرد:  اطالعات 
هر شخص در سامانه سيب ثبت می شود و اين روند 

در پيشگيری از بيماری ها مؤثر است.

مردم برای آگاه شدن از سالمتی خود به کارکنان بهداشتی مراجعه کنند
به گفته دكتر ســولماز فرخ زاد، مدير گروه برنامه غير واگير مركز بهداشــت اســتان قزوين، 
مراقبت از قلب با دانســتن ميزان خطر ابتال به بيماری قلبی - عروقی شــروع می شود، پس 
مردم بايد برای آگاه شــدن از همه مقادير مربوط به ســالمتی خود به كاركنان بهداشــتی 

مراجعه كنند.
به گفته اين مقام مســؤول، در اين مراجعه، با چند اندازه گيری ســاده برای تعيين وضعيت 
فشار خون، اضافه وزن و چاقی و  همچنين چند آزمايش ساده، مانند: قند و كلسترول خون، 

ميزان عوامل خطر قلبی - عروقی محاسبه خواهد شد. 
دكتر فرخ زاد، اين مطالب را در جايگاه ســخنران همايش » قلب تمام ســالمتی است « در 
شــهر بويين زهرا بيان كرد و افزود: به ياد داشــته باشيد اين اطالعات به شما برای مبارزه با 

عوامل خطر، قدرت می بخشد. 
***

کارکنان مجتمع پردازش و دفن بهداشتی محمدآباد بویین زهرا علیه هپاتیتB واکسینه شدند
بر مبنای اهداف پيشگيری از بيماری هپاتيت و عوارض آن، كاركنان مجتمع پردازش و دفن 
 Bبهداشــتی روستای محمدآباد شهرســتان بويين زهرا -كه در معرض خطر بيماری هپاتيت

هستند- عليه اين بيماری، واكسينه شدند.
اين طرح، روز 17 مهر 1395 توسط واحد بيماری های مركز بهداشت شهرستان بويين زهرا 
و مجتمع پردازش و دفن بهداشتی محمدآباد انجام گرفت و طی آن 65 تن از پرسنل مجتمع 

عليه هپاتيت B  واكسينه شدند.
***

مرد در بهداشت روانی همسرش در دوران بارداری، نقش مهمی دارد
بــه دليل افزايــش نيازهای عاطفی زن در دوران بارداری و افزايش احســاس وابســتگی به 
همســر و نيز نگرانی های خاص اين دوران، مانند: تغيير اندام و هيکل، رژيم غذايی خاص و 
محدوديت های در زمينه كار و فعاليت؛ نياز به محبت، حمايت و توجه از سوی همسرش در 

دوران بارداری افزايش می يابد. 
راحله ميرزايی، كارشــناس بهداشت خانواده مركز بهداشت شهرستان بويين زهرا ضمن بيان 
مطلــب فوق، گفت: با آگاهی زوجين از بــارداری، آنان به تدريج می آموزند كه چگونه با هم 
مساعدت و همکاری كنند. وی افزود كه برای حصول اين موضوع الزم است تا پدر آينده نيز 
در معاينه های قبل از تولد، همراه مادر باشد تا از وضع جسمانی او و چگونگی سير حاملگی 

و مشکالت احتمالی دوران بارداری آگاه شود.
***

كارشناس شبکه بهداشت - درمان شهرستان بويين زهرا: 
کسب مهارت های حل مشکالت پس از بالیا برای همه افراد جامعه ضروری است

كســب مهارت های حل مشــکالت پس از باليا برای همه افراد جامعه ضروری اســت، زيرا 
بســياری از مشکالت روانی بعد از وقوع حادثه و عدم توانائی در حل مسأله بوجود می آيد.

محمد افشار، كارشناس سالمت روان شبکه بهداشت - درمان شهرستان بويين زهرا با حضور 
در جمع جوانان هيأت های مذهبی روســتای آراسنج، مطلب فوق را بيان كرد و گفت: برای 
اينکه بتوانيم مشــکالت را پس از باليا حل كنيم بايد مهارت هايی را كسب كنيم كه يکی از 

آن ها، مهارت مسأله يابی و حل مساله است. 
به گفته اين كارشــناس، افرادی كه می توانند مســأله يابی و حل مسأله كنند، ذهن فعال و 
پرسشگر دارند؛ صحت و سقم اطالعات را بررسی می كنند؛ به نظرات اهالی محل احترام می 
گذارند؛ پشت كار دارند و دائما در جســتجوی اطالعات و گردآوری آنها هستند؛ ارتباطشان 

با اهل محل خوب هســت و مردم به آنان اعتماد دارند.
ايشان عوامل شناخت استرس زا در موقع بحران را اينگونه عنوان كرد: از دست دادن اعضای 
خانواده و آشنايان، آسيب های جســمی، نداشتن محل أمن، نبود مواد غذايی الزم، مواجهه 
با صحنه های دلخراش، شــنيدن صدای كمك خواستن افراد در زير آوار، تخريب ساختمان 

ها و از دست دادن اموال و دارايی. 
كارشناس سالمت روان شبکه بهداشت - درمان شهرستان بويين زهرا عنوان كرد: مراقب باشيم 
افــراد دچار واكنش های روانی را بيمار يا مبتال به بيماری روانی تلقی نکنيم، چون اين عالئم، 
واكنش طبيعی به يك حادثه كامال غيرطبيعی اســت و در بســياری از موارد با گذشــت زمان 
تخفيف می يابد و از بين می رود. افشار ادامه داد كه باليا بر همه افراد تأثير يکسانی نمی گذارد 
و برخی افراد، مانند: كودكان، زنان، سالمندان، بيماران روانی و معلوالن، آسيب پذيرتر هستند. 
بنا به اظهار اين كارشناس بهداشتی، كسانی كه دچار اضطراب همراه با عالئم جسمانی )مانند: 
تپش قلب و اختالل در خواب( هستند؛ كسانی كه دچار افسردگی هستند و آرزوی مرگ و در 
موارد شــديد، افکار خودكشی دارند؛ كسانی كه دچار تحريك پذيری و عصبانيت زياد هستند؛ 
كســانی كه تجربه مجدد حادثه را دارند )به اين صورت كــه انگار دارد همان فاجعه تکرار می 
شــود(؛ كسانی كه عالئم جسمانی مبهم بدون وجود بيماری جسمانی دارند و كسانی كه عالئم 
روان پريشــی )مانند توهم و هذيان( دارند؛ افرادی هســتند كه بايد به تيم حمايت های روانی 

- اجتماعی ارجاع داد.
اين كارشــناس ســالمت روان در مورد عوامل مؤثر بر آسيب پذيری روانی در باليا گفت: همه 
افــراد به طور يکســان، تحت تأثير باليا قرار نمی گيرند و همه باليــا نيز از نظر آثار و عوارض 

روان،  تأثير يکسانی ندارند.
افشــار تأكيد كرد كه احتمال بروز عوارض روانی باليا بــه عواملی، مانند: نوع حادثه يا باليا؛ 
شــدت حادثه يا باليا،  ميزان نزديکی افراد به حادثه يا باليا؛  آســيب پذيری زمينه ای افراد؛ 
ميزان برخورداری از حمايت های عاطفی و روانی؛ سکونت در اردوگاه ها يا پناهگاه ها و نوع 

آسيب جسمی افراد، بستگی دارد.

تعطیلی موقت 10 واحد صنفی دارای تخّلف بهداشتی در 
شهرستان قزوین 

بــه منظور اجــرای آيين نامــه جديد مــاده 13 قانون مواد 
خوردنی، آشــاميدنی، آرايشی و بهداشتی، بازرسان بهداشت 
محيط شهرستان قزوين، شهريور ماه 1395 تعداد 10 واحد 

صنفی دارای تخلّف بهداشتی را تعطيل موقت كرد.
مهندس محمد تقی ســليمانی، كارشناس مسؤول بهداشت 
محيط مركز بهداشــت شهيد بلنديان شهرســتان قزوين با 
اعالم اين خبر، علت تعطيلــی واحدهای مذكور را عدم رفع 
به موقع نواقص بهداشــتی از جمله: نواقص بهداشت فردی، 
استفاه از تجهيزات نامناسب كار و عدم رعايت بهداشت واحد 

عنوان كرد. 
وی اظهــار كرد: در مــدت مذكور با انجــام بيش از 2500 
مورد بازرســی از مراكز تهيه و توزيع مــواد غذايی، به علت 
داشــتن نواقص بحرانی و غير بحرانی، اقدام به صدور اخطار 
تعطيلی برای 15 واحد شــد كه پنج واحد صنفی نســبت به 
رفــع نقص اقدام كردند، ولی 10 واحد ديگر، شــامل: اغذيه 
فروشــی، فروش بيسکويت، تاالر پذيرايی، تهيه غذای بيرون 
بر، صبحانه ســرا، قنادی، نانوايی، آبميوه و بســتنی و سبزی 
خردكنی، به طور موقت تعطيل و پرونده آنها برای رسيدگی 
به تخلفات بهداشــتی با تشــکيل پرونده برای متصديان به 
مراجع قضايی ارســال شــد. اين مقام مســؤول در پايان از 
شهروندان درخواست كرد در صورت مشاهده هر گونه تخلف 
بهداشــتی، موارد را با شماره 190 )سامانه ارتباطات مردمی 
وزارت بهداشت( در ميان بگذارند تا بازرسان بهداشت محيط 
در اســرع وقت نســبت به بازديد از محل های مورد شکايت 

اقدام كرده و با متخلفان برخورد كنند. 
***

کنترل قند خون 101 سالمند قزوینی در نمایشگاه 
کودک و سالمند

برای پاسداشــت هفته ســالمت ســالمند و كــودک، مركز 
بهداشت شهيد بلنديان شهرستان قزوين با همکاري سازمان 
هاي مختلفي از جمله: شــهرداري، بهزيستي، كانون پرورش 
فکــري كودكان و نوجوانــان، ميراث فرهنگــي و آموزش و 
پرورش، نمايشــگاهی در بوستان هشــت بهشت قزوين برپا 

كرد. 
در اين نمايشگاه شش روزه، در 11 غرفه ضمن ارائه آموزش 
به بيش از 300 ســالمند و 310 كودک و خانواده هاي آنان، 
مسابقات ورزشــي، مانند: مچ اندازي، كش بازي و مار و پله 
به همراه قصه گويي و شعر خواني اجرا شد. همچنين كنترل 
101 مورد قندخون افراد ســالمند، موجب شناسايي 9تن از 

مبتاليان به ديابت شد. 
از ديگر اقدامات انجام شــده در اين نمايشگاه، كنترل فشار 
خون ســالمندان، تعيين توده بدنی مراجعه كنندگان، توزيع 

قرص ويتامين  »د« و ارائه مشــاوره هاي تغذيه اي بود. 
***

آغاز سنجش  سالمت 3500 نوآموز پیش دبستانی در 
شهرستان قزوین

برنامه سنجش سالمت 3500 نوآموز پيش دبستانی شهرستان 
قزوين، توسط مركز بهداشت شــهيد بلنديان اين شهرستان، 
با همکاری اداره آموزش و پــرورش و اداره آموزش و پرورش 

استثنايی شهرستان مذكور آغاز شد.
سيمين هاديان، كارشناس مســؤول واحد سالمت نوجوانان، 
جوانان و مدارس مركز بهداشــت شــهيد بلنديان شهرستان 
قزوين با اعالم اين خبر، اظهار كرد: در اين طرح ابتدا اطالعات 
نوآموزان پيش دبســتانی در ســامانه آموزش و پرورش ثبت 
شده، ســپس آنان با در دست داشــتن معرفی نامه به پايگاه 
سنجش مراجعه كرده و مورد معاينات غربالگری اوليه، شامل: 
ســنجش قد، وزن، بينايی و شــنوايی، بررسی سالمت دهان 
و دندان، بررســی از نظر وجود شــپش در موی سر، بررسی 

سالمت روان و واكسيناسيون انجام شده، قرار می گيرند.
هاديــان گفــت: در مرحله بعدی، نوآمــوزان از نظر آمادگی 
تحصيلی، ارزيابی شــده و در نهايت به پزشك پايگاه سنجش 
برای معاينات پزشــکی ارجاع داده می شــوند كه در صورت 
مشــاهده هرگونه مشــکل، آنان، به مراكــز تخصصی و فوق 

تخصصی مرتبط ارجاع می شوند.

قزوین
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مرکز  مهمترین  دانشــگاه 
آینده  مدیــران  تربیــت 
کشور است به گونه ای که 
عملکرد مناســب و یا غیر 
در  ها  دانشــگاه  مناسب 
را  آینده کشور  زمینه،  این 
تحت تأثیر قرار خواهد داد

مقام معظم رهبری )مدظله العالی(

هفته نامه خبری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی قزوین

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 

امام سجاد )ع( فرمودند:

بارخدایا، تو را سپاس بر نعمت تندرستی بدن که همواره و پیوسته از آن برخوردار بودم
)صحیفه سجادیه (

کمیته ارتقای سالمت اداری و صیانت از حقوق شهروندی                                                                                                                         حقوق شهروندی

بازدید مردم از غرفه معاونت غذا و دارو در نمایشگاه گل و گیاه و گیاهان دارویی                

مهم ترین حقوق شهروندی
منشور حقوق بیمار:

Á حقوق بیمار
1- دريافت مطلوب خدمات سالمت حق بيمار است. 

- ارائه خدمات سالمت بايد: 
1-1( شايسته شــان و منزلت انسان و با احترام به ارزش ها، اعتقادات 

فرهنگي و مذهبي باشد ؛
2-1( بر پايه ي صداقت، انصاف،ادب و همراه با مهرباني باشد ؛

3-1( فــارغ از هرگونه تبعيض از جمله قومي، فرهنگي، مذهبي، نوع 
بيماري و جنسيتي باشد ؛ 

4-1( بر اساس دانش روز باشد ؛

5-1( مبتني بر برتري منافع بيمار باشد ؛
6-1( در مورد توزيع منابع ســالمت مبتنــي بر عدالت و اولويت هاي 

درماني بيماران  باشد ؛
7-1( مبتني بر هماهنگي اركان مراقبت اعم از پيشگيري، تشخيص، 

درمان و توانبخشي باشد ؛
8-1( بــه همراه تامين كليه امکانات رفاهي پايه و ضروري و به دور از 

تحميل درد و رنج و محدوديت هاي غيرضروري باشد ؛ 
9-1( توجــه ويژه اي به حقوق گروه هاي آســيب پذير جامعه از جمله 
كودكان،زنان باردار، سالمندان، بيماران رواني، زندانيان، معلوالن ذهني و 

جسمي و افراد بدون سرپرست داشته باشد ؛
10-1( در سريع ترين زمان ممکن و با احترام به وقت بيمار باشد ؛ 

11-1( با در نظر گرفتن متغيرهايي چون زبان، سن و جنس گيرندگان 
خدمت باشد ؛

12-1( در مراقبت هاي ضروري و فوري )اورژانس(، بدون توجه به تأمين 
هزينه ي آن صورت گيرد. در موارد غيرفوري)الکتيو( بر اساس ضوابط 

تعريف شده باشد ؛
13-1( در مراقبت هاي ضروري و فوري )اورژانس(، در صورتي كه ارائه 
خدمات مناسب ممکن نباشد، الزم است پس از ارائه ي خدمات ضروري 

و توضيحات الزم، زمينه انتقال بيمار به واحد مجهز فراهم گردد؛ 
14-1( در مراحل پاياني حيات كه وضعيت بيماري غير قابل برگشت 
و مرگ بيمار قريب الوقوع مي باشــد با هدف حفظ آسايش وي ارائه 
گردد. منظور از آســايش كاهش درد و رنج بيمار، توجه به نيازهاي 
رواني، اجتماعي، معنوي و عاطفي وي و خانواده اش در زمان احتضار 
مي باشد. بيماردر حال احتضار حق دارد در آخرين لحظات زندگي 

خويش با فردي كه مي خواهد همراه گردد. 
ادامه دارد

دبیرخانه سیاست گذاری سالمت استان

ادامه از قبل
مطالعات نشان داده است استفاده 
از كود آلــی مقاومت گياهان به 
تنش هــای خشــکی را كاهش 
می دهد و اين موضوع در كشور 
مــا كه با مشــکل كمبود منابع 
آبی مواجه است بسيار با اهميت 
می باشــد. از طرف ديگر ميزان 
مواد آلی خاک های كشور ايران 
كمتر از 1 درصد می باشــد كه 
علت اصلی آن مصرف كودهای 
شــيميايی و بخصــوص ازتــه 
می باشد، در خاک های آهکی كه 

ميزانPH خاک باالست. افزايش 
10درصدی گوگرد به كمپوست 
باعث كاهش PH خاک شــده و 
مواد مغذی بــه راحتی محلول 
شــده و در دســترس گياه قرار 

می گيرند.
توليــد زباله در زندگــی روزمره 
آدمــی امــری اجتناب ناپذيــر 
اســت كه با افزايش جمعيت و 
گســترش دايمی شــهرها، نياز 
انســان به مواد مصرفــی روز به 
روز بيشــتر شــده و زياد شدن 
مــواد مصرفی موجــب افزايش 

پسماندها می شود. تا ابتدای قرن 
بيستم بيشتر زباله ها شامل مواد 
آلی و طبيعی و تجزيه پذير بوده 
اســت ولی با شــروع اكتشافات 
و اختراعــات جديد، بــه ويژه از 
زمان جنگ جهانــی دوم به اين 
سو، بسياری از مواد مورداستفاده 
در وســايل و لــوازم توليدی، از 
مواد مصنوعــی همچون نايلون، 
پالستيك، الســتيك مصنوعی 
و ســاير محصوالت شــيميايی 
تجزيه ناپذير ســاخته شدند كه 
بــرای هزاران ســال در طبيعت 

باقی می مانند و باعث انباشتگی 
پسماند و آلودگی محيط زيست 
می شوند. عالوه بر اين استفاده از 
فلزات سمی مانند جيوه و سرب 
و مواد خطرناكی مانند آزبست در 
توليدات صنعتی، نياز به مديريت 
علمی پســماند را بيش از پيش 

آشکار ساخت.
مديريت پسماندهای شهری يکی 
از مهمترين گام ها در رســيدن 
به اهداف توســعه پايدار اســت. 
می توان گفت يکی از مهمترين 
فعاليت هايی كه هر شــهروند در 

راســتای حفظ محيط زيســت 
و انجــام »وظايف شــهروندی« 
می توانــد انجام دهــد توجه به 
دو مقوله »توليــد زباله كمتر « 
و »بازيافت مواد« اســت. مردم 
نقش تعيين كننده ای در مديريت 
پسماند دارند. مؤثرترين مشاركت 
مردم، تالش در توليد زباله كمتر 
است. برای رسيدن به اين هدف 
شــهروندان بايســتی از وسايل 
و كاالهــای »يك بــار مصرف« 
كمتر اســتفاده كنند و با خريد 
كاالهای با دوام و تعمير وسايلی 

كه هنوز قابليت استفاده دارند 
از دخاير ارزشــمند مــواد اوليه 
جهان محافظت نمايند. در مقوله 
بازيافت كه يکــی از مهمترين 
اركان زنجيره مديريت پســماند 
جداسازی  می شــود،  محسوب 
بازيافت در محل  قابــل  اجزای 
توليد زباله از نظر زيست محيطی 
بازيافت  بــرای  بهتريــن روش 
می باشــد كــه به عنــوان يك 
عنصر كليدی كم هزينه و موفق 
در مديريت پســماند كشورهای 

مختلف پذيرفته شده است.
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