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دانشگاه علوم پزشکی و
خدمات بهداشتی درمانی قزوین

هفته نامه خبری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین

کودکان متولد شده 
با عمل سزارین 2 برابر بیشتر 

به آسم مبتالمی شوند

لزوم استانداردسازی
 فضاهاي بانك خون
در تمام مراکز درمانی
 استان قزوین

تقدیر وزارت بهداشت از اجرای 
»برنامه رشد و تکامل ابتدای دوران کودکی«

در شهرستان تاکستان
دکتر محمد اسماعیل مطلق، مدیرکل دفتر سالمت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت با ارسال 
نامه های جداگانه ای برای دکتر منوچهر مهرام، رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین و دکتر سید سعید 
اسکویی، معاون بهداشتی دانشگاه و همچنین جمعی از مدیران و کارشناسان دانشگاه و شبکه بهداشت - 
درمان شهرستان تاکستان و نیز مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری و مسئوالن شهرستان تاکستان، 
از همگی آنان به خاطر تالش در پیش��برد اهداف »برنامه رش��د و تکامل ابتدای دوران کودکی« در سال 

1395 قدردانی کرد.
گفتنی است، در سال 1393 وزارت بهداشت با تدوین »سند ملی رشد و تکامل همه جانبه دوران ابتدای 

کودکی«، شهرس��تان تاکس��تان را ب��رای اجرای 
پایلوت کشوری آن انتخاب کرد و پس از برگزاری 
نشس��ت های هماهنگی و اطالع رس��انی، از سال 

1394 اجرای برنامه در این شهرستان آغاز شد.
هدف این پروژه، فراهم کردن فرصت های مطلوب 
ب��رای پرورش و تکامل تمامی ظرفیت های دوران 
ابتدای کودکی اس��ت و با توجه ب��ه منابع مالی و 
انسانی شهرس��تان، مواردی مانند آموزش جامعه 
در زمینه فرزندپروری، تغذیه س��الم و پیش��گیری 
از حوادث و س��وانح، غربالگ��ری اختالالت تکاملی 
کودکان زیر پنج س��ال آس��یب پذیر شهرس��تان، 
برگزاری کالس های هنری ویژه کودکان چهار تا پنج س��اله کم برخوردار، راه اندازی ش��هرک ترافیکی 

شهرستان و برپایی نمایشگاه و کمپین اجرا شده است. 

در آخرین نشس��ت س��ال 1395 کمیته دانش��گاهی ترویج زایمان طبیعی، دکتر مسعود رضایی، 
معاون درمان دانش��گاه علوم پزشکی قزوین پس از مرور نتایج پایش شاخص های مرتبط با برنامه 
ترویج زایمان طبیعی در هر یک از بیمارستان های استان، گفت: یکی از مهمترین اقداماتی که در 
کاهش نرخ س��زارین نقش دارد، کاهش »سزارین  به درخواست مادر« )غیرضروری و الکتیو( است 
و بیشترین نقش برای رسیدن به این مهم، فرهنگ سازی و آگاهی دادن به مادران باردار و خانواده 

آنان است.  
Á بررسی پرونده های سزارینی

دکتر رضایی ضمن تأکید بر کاهش مداخالت غیرضروری در امر زایمان و اهمیت پذیرش به موقع 
مادران باردار و پیش��گیری از پذیرش زودهنگام در صورت عدم وجود عالئم زایمانی )قبل از اتمام 
41 هفته بارداری(، اظهار کرد: به منظور کنترل بیش��تر این برنامه و رصد کامل آن تا دستیابی به 
اهداف تعیین ش��ده، بهتر اس��ت که در فواصل زمانی منظمی، پرونده مادران سزارین شده به ویژه 

موارد سزارین بار اول، در معاونت درمان دانشگاه با حضور رؤسای بیمارستان ها و مدیران بخش های 
زنان، بررسی و به طور دقیق علت یابی شود.

Á  شاخص مطلوب سزارین در مرکز تخصصی زنان و زایمان استان
دکتر منوچهر مهرام، رییس دانش��گاه علوم پزش��کی قزوین هم ضمن ابراز ُخرس��ندی از شاخص 
س��زارین در مرکز آموزش��ی - درمانی کوثر، عنوان کرد: با توجه به پذیرش بیشترین تعداد مادران 
پُرخطر در این مرکز به عنوان تنها مرکز تخصصی زنان و زایمان استان و ارائه دهنده خدمات سطح 

سه دوره بارداری، شاخص سزارین آن مطلوب است.
به گفته متولی س��المت استان قزوین، این ش��اخص 48.8 درصد بوده و کمتر از مراکز خصوصی 
سطح استان است. دکتر مهرام با بیان اینکه سایر مراکز نیز باید در کاهش شاخص سزارین خود، 
برنامه ریزی های بیشتری کنند، گفت: در تعیین علل سزارین، باید مرکز آموزشی - درمانی کوثر به 

عنوان الگویی موفق برای سایر بیمارستان ها قرار گیرد.

تأکید بر لزوم کاهش سزارین های 
»به درخواست مادر باردار« در بیمارستان های استان قزوین 
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ادامه از صفحه اول 

Á  ش�اخص س�زارین بیمارس�تان های خصوص�ی اس�تان باالتر از
میانگین استان و کشور 

دکتر پرویز ایازی، مدیر گره اطفال دانشگاه علوم پزشکی قزوین ضمن 
اش��اره به عوارض باالی س��زارین در نوزادان و افزایش احتمال آسم و 
دیاب��ت در آنان، عنوان کرد: طب��ق گزارش های واحد مامایی معاونت 
درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین، شاخص سزارین در استان قزوین 
52.9 درصد است که با شاخص تعیین شده سازمان بهداشت جهانی 

یعنی 5 تا 15 درصد، فاصله قابل مالحظه ای دارد.
این فوق تخصص عفونی اطفال تصریح کرد: حتی ش��اخص کشوری 
نیز با شاخص جهانی فاصله زیادی دارد و اعضای نشست را به برنامه 
ریزی  مدیریتی و تأمین بیشتر زیرس��اخت های بنیادی برای افزایش 

زایمان طبیعی تشویق کرد.
وی با اش��اره به نرخ باالی سزارین در بیمارستاهای خصوصی قزوین 
گفت: این بیمارستان ها نیز بایستی در رسیدن به اهداف تعیین شده 

کوشا باشند.
Á بهبود شاخص سزارین استان با اقدامات چندگانه

در این نشس��ت، س��میه علیقلی، کارش��ناس امور مامای��ی معاونت 
درمان دانش��گاه علوم پزش��کی قزوین مهمترین اقدامات انجام شده 
حوزه درمان را برای کاهش نرخ س��زارین در اس��تان ش��امل احداث 
و بهره ب��رداری از چه��ار واحد تک نفره در بلوک زایمان بیمارس��تان 
امیرالمومنین )ع( بویین زهرا، حضور مامای همراه و مامای خصوصی 
عامل زایمان در بیمارستان ها، کاهش مداخالت زایمانی، انجام زایمان 
فیزیولوژیک، انجام زایمان بی درد و آس��ان ب��ا روش های کاهش درد 
داروی��ی و غیردارویی، انجام اقدامات ده گانه دوس��تدار مادر، برگزاری 
همایش  برای آموزش و توانمندس��ازی مادران باردار و همسرانشان در 
بیمارس��تان ها و افزایش حضور مادران باردار در کالس های آمادگی 
زایمان از 12 درصد در سال گذشته به 35.8 درصد در امسال عنوان 

کرد.
علیقلی با اعالم بهبود ش��اخص سزارین اس��تان به 52.9 درصد در 9 
ماهه اول سال 1395 گفت: در سال آتی، بیمارستان های استان قزوین 
به ویژه بیمارستان های خصوصی باید دستیابی به هدف برنامه ششم 
توسعه مبنی بر افزایش زایمان های طبیعی تا 54.5 درصد را در رأس 

فعالیت های خود قرار دهند. 
Á تأکید به فرهنگ سازی در مادران باردار

در پایان این نشس��ت بر فرهنگ س��ازی و ارائ��ه آموزش های الزم به 
مادران باردار تأکید ش��د زیرا بیش��ترین تأثیر را در دستیابی به هدف 
م��ورد انتظ��ار در زمینه افزای��ش زایمان طبیعی در اس��تان دارد. در 
همین خصوص، اش��اراتی به برگ��زاری همایش های خانواده محور در 

بیمارستان ها شد که از برنامه های آتی مراکز نیز خواهد بود. 
همچنین افزایش پوش��ش کالس های آمادگ��ی برای زایمان طبیعی، 
فراهم کردن شرایط حضور همراه یا همسر با مادر باردار در کالس های 
آمادگ��ی زایمان و نیز در حین زایمان بر بالین مادر و نیز بهره برداری 
از مرک��ز مهارت های بالینی ویژه زایمان طبیعی و زایمان بی درد برای 
توانمندسازی ارائه دهندگان خدمت از جمله متخصصان زنان و ماماها 

از دیگر مسائل مورد بحث بود.
گفتن��ی اس��ت؛ کمیت��ه ترویج زایمان طبیعی هر س��ه م��اه یکبار با 
حضور رییس و معاون درمان دانش��گاه علوم پزش��کی قزوین، رؤسای 
بیمارس��تان ها و مسئوالن امور بیمارس��تان ها و امور مامایی معاونت 
درمان دانش��گاه برگزار می ش��ود و در آن، ضمن ارائه آمار و گزارش 
های حوزه درمان و هر یک از مراکز در زمینه کاهش انجام سزارین در 
مادران باردار، سیاست گذاری های الزم برای نیل به اهداف تعیین شده 
وزارت بهداش��ت در زمینه ترویج زایمان طبیعی و ایمن برای مادران 

باردار انجام می شود.

برگزاری کارگاه تدوین 80 برنامه
 پاسخ در شرایط اضطراری در قزوین

این کار در کشور بی نظیر است

کارگاه تدوین برنامه پاسخ در شرایط اضطراری، در آخرین روز بهمن 
ماه 1395 امسال در محل سالن آمفی تئاتر مرکز آموزشی و  درمانی 
والیت قزوین برگزار ش��د. این کارگاه که به آموزش همراه با اجرا می 
پردازد، س��بب تکمیل 81 درصدی نگارش این برنامه در سطح مراکز 
خدمات جامع س��المت در استان شد که در نوع خود در سطح کشور 

بی نظیر است.
در این برنامه کارشناس��ان رابط و مج��ری برنامه های مدیریت خطر 

بالیا در مراکز یاد ش��ده با تکمیل نس��خه آماده شده موفق به تنظیم 
و تدوین برنامه عملیاتی مراکز در مرحله آمادگی و پاس��خ در شرایط 

اضطراری شدند.
 در ای��ن برنامه دکتر پیمان نامدار، رئیس مرکز فوریت های پزش��کی 
استان قزوین و دکتر کلهر، جانشین فرماندهی حوادث و معاون اجرایی 
مرکز بهداش��ت اس��تان به عنوان میزبان و علی فخار سلیمانی، مدیر 
مرکز هدایت عملیات بحران دانش��گاه علوم پزشکی قزوین، مهندس 
گلناری، کارش��ناس مس��ئول مدیریت خطر بالیا و پدافند غیر عامل 
مرکز بهداش��ت ش��هید بلندیان شهرس��تان قزوین و مهندس نوری، 

سرپرست گروه مدیریت خطر بالیا به عنوان ُمدّرس حضور یافتند.
 همچنین مهندس غف��اری، مهندس چگینی، مهن��دس درزی پور، 
مهندس غمخواه و مهندس کریمی، کارشناس��ان مس��ئول مدیریت 

خطر بالیا در شهرستان ها به عنوان تسهیل گر حضور یافتند.

با صدور ابالغی از رییس اورژانس کشور؛

رییس اورژانس استان قزوین 
یکی از بازرسان کشوری حوزه 

سالمت شد
دکتر پیرحسین کولیوند، مشاور 
وزیر بهداش��ت و سرپرست مرکز 
مدیریت ح��وادث و فوریت های 
پزش��کی کش��ور، روز 24 اسفند 
1395 با صدور ابالغ برای 13 تن 
از مدیران حوزه س��المت آنان را 
به عنوان بازرس کشوری منصوب 

کرد.
در بی��ن این اف��راد، دکتر پیمان 
نام��دار، ریی��س اورژانس اس��تان قزوین نیز حض��ور دارد که در 
اولین روزهای مأموریت کاری خود از واحدهای حوزه سالمت در 

شهرهای اصفهان، کاشان و قم بازدید کرد.
در متن ابالغ بازرس��ان حوزه سالمت کشور آمده است: » نظر به 
توانمندی جنابعالی در حوزه سالمت کشور، به شما مأموریت داده 
می ش��ود، در قالب »طرح سالمت نوروزی سال 139۶« از تمامی 
اماکن عمومی، مراکز بهداش��تی – درمان��ی، پایگاه های اورژانس 
پیش بیمارس��تانی و بیمارستان های سراسر کشور بازدید کرده و 

نتایج را به ستاد هدایت درمان کشور منعکس کنید.«
همچنین با ارسال ابالغ این افراد برای دانشگاه های علوم پزشکی 
کش��ور از مدیران و کارکنان حوزه سالمت در استان های مختلف 

خواسته شده است، نهایت همکاری را با بازرسان داشته باشند. 

دیدار مدیران ارشد دانشگاه
 با خانواده های معظم شهدا

به مناس��بت روز بزرگداش��ت ش��هدا، در واپس��ین روزهای سال 
1395، دکتر مهدی یوسفی، معاون توسعه مدیریت و منابع، دکتر 
مس��عود رضایی، معاون درمان، دکتر شیخی، معاون دانشجویی و 
فرهنگی دانش��گاه به همراه دکتر نظری، حس��ین میرزا عباسی و 
محمد حس��ن ارداقیان و با تصویربرداری س��ید حسن موسوی و 
س��ید مهدی حسینی با حضور در منزل شهیدان ساوه، میزوجی، 
ابراهیمی، اللهیاری و کش��اورز محمدیان با خانواده معظم ایشان 

دیدار کردند.
دکتر یوسفی و همراهان همچنین با حضور در  بیمارستان بوعلی 

سینا از مادر بزرگوار شهید اسماعیلی از وی عیادت کردند.

با مساعدت خّیرین استان قزوین
 یك دستگاه دیالیز به بیمارستان 

امیرالمومنین)ع( بویین زهرا اهداشد
اس��فند ماه 1395 با همت خّیرین استان قزوین و هماهنگی اداره 
تجهیزات پزشکی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین، یک 
دس��تگاه دیالیز خریداری و تحویل بیمارس��تان امیرالمومنین)ع( 
بویین زهرا شد. با خرید دستگاه جدید، تعداد دستگاه های دیالیز 
بیمارستان امیرالمومنین به پنج دستگاه رسید. مهندس رضا ربیعی، 
رییس اداره تجهیزات پزشکی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی 
قزوین با اعالم این خبر گفت: با 
توجه به اهمیت خدمات دیالیز 
و با توجه به هزینه های سنگین 
مال��ی و روحی ب��رای مراجعه 
کنندگان، این اقدامات در حوزه 
بهداشت و درمان، به یقین آثار 
و برکات فراوان دنیوی و اخروی 
برای خیرین درب��ردارد و امید 
است در آینده شاهد همکاری 
های بیش��تری از جانب مردم 
نوع دوست استان قزوین باشیم.

تأکید بر لزوم کاهش سزارین های 
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دکتر منوچهر  مهرام، رییس دانش��گاه علوم پزش��کی قزوین و رئیس 
کمیته اس��تانی انتقال خون قزوین با بی��ان اینکه باید فضاهاي بانک 
خون در تمام مراکز درمانی، استانداردس��ازی ش��ود، خواستار نظارت 
رؤسا و مدیران بیمارستان نسبت به فعالیت هاي بانک خون و مدیریت 

مصرف صحیح خون و فراورده های خونی شد.
وی این موضوع را روز 23 اس��فند 1395 و در دومین نشست کمیته 
اس��تانی انتقال خون قزوین بیان کرد. این نشست، مطابق آیین نامه 
کمیت��ه های اس��تانی انتقال خون و به منظور همکاري هاي بیش��تر 
انتقال خون و بیمارستان هاي استان قزوین برگزار شد و شاخص هاي 
م��ورد ارزیابي در زنجیره مصرف خون بیمارس��تان ها و مصرف بهینه 

خون و فرآورده ها در استان، بررسي قرار گرفت.
Á تالش برای افزایش کیفیت خدمات بانک های خون بیمارستانی

در ابتدای این نشست، دکتر برادران، دبیری کمیته و مدیرکل انتقال 
خون استان قزوین ابراز امیدواری کرد: با برگزاری منظم نشست های 
این کمیته و سیاستگذاری های قابل اجرا، به افزایش کیفیت خدمات 

بانک های خون بیمارستانی کمک خواهد شد.
Á  تجلیل از مدیران بیمارستان و کارشناسان بانک خون

 این نشس��ت، با طرح مباحث مختلف از س��وی رؤس��ای بیمارستان 
ه��ا و پاس��خ رییس و دبیر کمیت��ه ادامه یافت و در پایان از رؤس��ای 
بیمارستانهای رازی و تأمین اجتماعی تاکستان و نیز کارشناسان بانک 
خون بیمارس��تان های رازی، بوعلی و تأمین اجتماعی تاکس��تان به 
دلیل مدیریت مناس��ب مصرف خون و فراورده های خونی در س��ال 

1395 تقدیر شدند.
یادآور می شود، دادخواه، مسئول هموویژالنس هم به تشریح ملزومات 
اج��رای هموویژیالن��س و اس��تانداردهای بانک خون بیمارس��تان ها 
پرداخت و خواس��تار اهتمام بیشتر مسئوالن مراکز درمانی نسبت به 

مصرف بهینه خون و فراورده های خونی شد.
معروفی، مسئول پخش خون و نظارت بیمارستانی انتقال خون استان 
نیز گزارش��ی از آمار فرآورده های تولید و توزیع ش��ده و نیز ضایعات 

بازگشتی در بیمارستان های استان قزوین ارائه کرد. 
دکتر مسعود رضایی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین، رؤسا 
و نمایندگان بیمارس��تان هاي دولتي، تأمی��ن اجتماعی و خصوصی 
استان قزوین و نمایندگان بیمه های سالمت و تأمین اجتماعی نیز در 

این نشست حضور داشتند. 

در مراس�م تجلیل از مجریان برتر ارتقای سالمت مادر و نوزاد انجام شد 
تقدیم لوح سپاس به

 بیمارستان خیریه رحیمیان الوند و لوح 
دوستدار مادر به بیمارستان رازی قزوین

در دومین جشنواره کشوری تقدیر از مجریان برتر ارتقای سالمت مادر 
و نوزاد و برنامه ترویج زایمان طبیعی که توس��ط اداره مامایی معاونت 
درمان وزارت بهداش��ت برگزار گردید، از بیمارستان خیریه رحیمیان 
الوند تقدیر و لوح دوستدار مادر به بیمارستان رازی قزوین تقدیم شد.

دکتر زهرا رجب��ی، رییس اداره امور بیمارس��تان های معاونت درمان 
دانش��گاه علوم پزشکی قزوین با اعالم این خبر گفت: در این همایش، 
بیمارس��تان خیریه رحیمیان با توجه به کاهش ش��اخص سزارین از 
۶4.91 درصد در سال 1393 به 49.۶ درصد در سال 1394 و اجرای 
س��ایر محورهای مرتبط با برنامه، از جمل��ه ایجاد واحدهای تک نفره 
زایمانی، کاهش مداخالت زایمانی و تشکیل کالس های آمادگی برای 
زایمان، موفق به کسب رتبه برتر در زمینه اجرای برنامه ترویج زایمان 

طبیعی در استان قزوین شد و به آن لوح سپاس تعلق گرفت.
این مقام مس��ئول عنوان کرد: به بیمارس��تان تأمین اجتماعی رازی 
قزوین نیز با توجه به تعداد موالید قابل مالحظه )2 هزار و 82۶ تولد 
در 9 ماه اول س��ال 1395(، شاخص س��زارین 39.1 درصد و اجرای 

اقدامات ده گانه دوستدار مادر، لوح دوستدار مادر تقدیم شد.
Á برپایی غرفه در زمینه دستاوردهای برنامه ترویج زایمان طبیعی

دکت��ر رجبی گفت: هریک از دانش��گاه های ش��رکت کننده، غرفه ای 
برای ارائه تجربیات بیمارستان های موفق و ارائه عملکرد آنها در زمینه 

برنامه ترویج زایمان طبیعی برپا کردند. 

وی اظهار کرد: واحد مامایی معاونت درمان دانش��گاه علوم پزش��کی 
قزوین نیز با مش��ارکت بیمارستان های امیرالمومنین )ع( بویین زهرا، 
تأمی��ن اجتماعی رازی و خیریه رحیمیان، اقدام به برپایی غرفه ای به 
منظور ارائه عملکردهای این دانش��گاه در زمینه دس��تاوردهای برنامه 

ترویج زایمان طبیعی کرد. 
Á  اس�تقبال بیمارس�تان ه�ای کش�ور از ابتکار عمل بیمارس�تان

تاکستان
طبق اظهار رییس اداره امور بیمارستان های معاونت درمان دانشگاه علوم 
پزشکی قزوین، در این گردهمایی کشوری بیمارستان تأمین اجتماعی 
تاکس��تان هم به ارائه طرح نوآوری مراقبت های پس از زایمان مادر و 
نوزاد در منزل، تا 42 روز پس از زایمان و نتایج اجرا و پایش آن پرداخت 
که با توجه به ابتکار عمل و انجام این طرح برای اولین بار در کش��ور از 

سوی دانشگاه های دیگر مورد استقبال قرار گرفت.
بنا به گفته دکتر رجبی، در این همایش، معاون درمان وزارت بهداشت 
و جمع��ی از مدیران کل این وزارتخانه درب��اره اقدامات برنامه ترویج 
زایمان طبیعی از جمله ایج��اد 2 هزار واحد تک نفره زایمان، رایگان 
کردن زایمان طبیعی، توانمندسازی ماماها، متخصصان زنان و مادران 
باردار و حضور مامای همراه و مامای خصوصی عامل زایمان، سخنرانی 

کردند.
وی ب��ا بیان اینکه رؤس��ای پنج بیمارس��تان  برتر کش��ور ضمن ارائه 
ش��اخص های مرتبط با برنامه ترویج زایمان طبیعی و ش��اخص مرگ 
م��ادر و نوزاد، عملکرد و راهکارهایی برای دس��تیابی به اهداف تعیین 
ش��ده بیان کردن��د، افزود: همایش مذکور، روز 1۶ اس��فند 1395 در 
س��الن همایش های رازی دانش��گاه علوم ایران، ب��ا حضور نمایندگان 

دانشگاه های علوم پزشکی کشور برگزار شد. 

تقدیر و تشکر خانواده 
یك بیمار از کارکنان مرکز آموزشی 

درمانی شهید رجایی قزوین
 خانواده رضا خرسند، یکی از بیمارانی که در مرکز آموزشی درمانی 
شهید رجایی قزوین بستری بود، با ارسال نامه ای برای محمدحسن 
ارداقیان، مدیر روابط عمومی دانش��گاه علوم پزشکی قزوین از تالش 

های کادر این مرکز در مداوای بیمارشان قدردانی کردند.
متن این پیام به شرح زیر است:

»بدین وس��یله الزم مي دانیم از زحمات بي دریغ و دلس��وزانه کلیه 

پزش��کان ، کادر مرکز بیمارستان شهید رجایی، باالخص فرشتگان 
مهرباني چون خانم صادقی، آقای پورقربان و پرسنل محترم اورژانس 
و پذیرش و اس��ناد پزشکی و واحد مددکاری از بخش دو ارتوپدی و 
مدیریت محترم بیمارستان شهید رجایی، دکتر مهدی یوسفی، دکتر 
بهرامی و کلیه پرس��نل از خدمات تا پزشکان این مرکز که در طول 
بستري بیمارمان نهایت لطف و محبت خود را شامل حال ما نمودند 
قدرداني نمائیم. امید اس��ت خداوند متع��ال لطف و رحمت خود را 

شامل این عزیزان نموده و نگهدارشان باشد.«
همچنین این خانواده از زحمات و پیگیری های مجید عزیزی همکار 
دانشکده پرستاری مامایی که در تمام مراحل درمان در کنار مصدوم 

بوده تقدیر و تشکر کردند. 

روز 24 بهم��ن 1395 دکت��ر طاه��ر موهبتی، مع��اون برنامه   
ریزی، هماهنگی،حقوقی و امور مجلس وزارت بهداش��ت، درمان 
و آموزش پزش��کی با صدور ابالغی دکتر مهدی یوس��فی، معاون 
توس��عه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی قزوین را به عنوان 
عضو کمس��یون دائمی هیأت امنای دانشگاه منصوب کرد. در این 
کمس��یون، دکتر منوچهر مهرام، رئیس کمس��یون؛ دکتر مجید 
رجبی، دبیر کمس��یون و دکتر فریدون عزیزی، دکتر محمدرضا 

نوروزی و دکتر مهدی یوسفی به عنوان عضو فعالیت دارند.

طبق مصوبه بیس��ت و یکمین نشس��ت هیات ممیزه دانشگاه   
علوم پزش��کی قزوین، دکتر نعمت اله غیبی از مرتبه دانش��یاری 
به اس��تادی ارتقا پیدا کرد.این نشست، روز 15 اسفند 1395 در 
معاونت آموزش��ی و با حضور رئیس دانشگاه و دیگر اعضاء برگزار 
ش��د و مدارک ارتقای دکتر نعمت اله غیب��ی، عضو هیات علمی 
دانش��کده پیراپزشکی از دانش��یاری به اس��تادی مورد بررسی و 

موافقت قرار گرفت.

دکتر منوچهر مهرام، رئیس دانش��گاه علوم پزشکی قزوین،روز   
24 اس��فند 1395 با صدور ابالغی، دکتر امیر پیمانی را به عنوان 
سرپرست معاونت پژوهشی این دانشگاه منصوب کرد. وی دانشیار 
عضو هیأت علمی دانشگاه است. این انتصاب در پی بازنشستگی، 
دکتر تقی ناصرپور فریور، معاون پژوهشی سابق دانشگاه انجام شد. 
یادآور می ش��ود که دکتر مهرام در نشس��تی که با حضور روسا و 
مدیران مراکز آموزشی - درمانی در سالن اجتماعات تازه تاسیس 
س��اختمان ستاد ش��ماره یک دانش��گاه، ضمن معرفی سرپرست 
جدید معاونت پژوهش��ی، از خدمات سه س��ال و هفت ماه دکتر 

ناصر پور فریور قدردانی کرد.

روز 22 اس��فند 1395 دکتر منوچهر مهرام، رییس دانش��گاه   
علوم پزش��کی قزوین با صدور ابالغی، حس��ین میرزاعباسی را با 
حفظ پُس��ت و ردیف سازمانی، به عنوان مش��اور خود و مسئول 
هماهنگی امور ایثارگران دانشگاه منصوب کرد و از خدمات دکتر 
علی اکبر نظری که پیش تر، این مس��ئولیت را برعهده داش��ت، 

تقدیر کرد.

روز س��ه شنبه 24 اس��فند با حضور رئیس دانشگاه و اعضای   
هیات رئیسه و با تشکیل نشست مدیران و رؤسای مراکز آموزشی 
درمانی سالن اجتماعات استاد دانشگاه به طور رسمی افتتاح شد. 
این س��الن که س��ال ها به صورت انبار مخروبه بال استفاده مانده 
بود، به هّمت معاونت توسعه در کمترین زمان ساخته و آماده بهره 
برداری ش��د. سالن اجتماعات ستاد دانشگاه با ظرفیت اسمی 80 
نفر و مجهز به سیس��تم صوتی و تصویری پیشرفته است که نیاز 

ستاد دانشگاه را در برگزاری مراسم رفع خواهد کرد.

آزمون های جامع علوم پایه پزش��کی، دندانپزش��کی و پیش   
کارورزی پزش��کی، روز  19 اسفند 1395 با حضور نماینده ناظر 
از وزارت بهداش��ت، در دانش��گاه علوم پزشکی قزوین برگزار شد. 
شرکت کنندگان در آزمون مذکور 129  تن بودند که از این تعداد 
55 تن در مقطع پیش کارورزی پزشکی، تعداد 72 تن در مقطع 
علوم پایه پزش��کی و 2 تن هم در علوم پایه دندانپزشکی شرکت 

داشتند و در صورت موفقیت به مقاطع باالتر راه خواهند یافت.

در س��ومین کنفران��س بی��ن المللی س��رطان های دس��تگاه   
گ��وارش، دکتر غالمحس��ن ش��عبانی قاضی کالیه، کارش��ناس 
 دبیرخانه سیاس��ت گذاری س��المت دانش��گاه مقاله ای با عنوان

Epidemiology of cancer in Qazvin city2014 
به صورت پوستر ارایه کرد.

به مناسبت ایام فاطمیه و شهادت حضرت فاطمه زهرا )س( معاونت   
فرهنگی دانشکده بهداشت دانش��گاه علوم پزشکی قزوین، اقدام به 
پخش آش نذری بین اساتید، کارکنان و دانشجویان کرد. این اقدام، 
روز 10 اس��فند 1395 در محوطه دانش��کده با اس��تفاده از نذورات 
کارکنان، دانشجویان و اساتید دانشگاه علوم پزشکی قزوین، انجام شد.

خانم زهرا پورش��ایگان و همسر ایشان در اقدامی خداپسندانه   
ی��ک دس��تگاه ویلچر به بخش پ��ره ناتال )مراقبت ه��ای قبل از 

بارداری( مرکز آموزشی درمانی کوثر اهدا کردند.

سر خط سالمت رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین:

لزوم استانداردسازی فضاهاي بانك خون
در تمام مراکز درمانی استان قزوین
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قدردانی وزارت بهداشت
 از اجرای موفق و ارتقای 

شاخص های برنامه ریشه کنی 
فلج اطفال در استان قزوین

س��ال 1395 س��ال اجرای موفق و ارتقای ش��اخص های برنامه 
ریشه کنی فلج اطفال در استان قزوین بود. همین موضوع، دلیل 

قدردانی وزارت بهداشت شد.
در همین رابطه، روز س��وم اس��فند 1395 دکت��ر محمد مهدی 
گوی��ا، رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداش��ت 
با ارس��ال نامه ای از خدمات شایس��ته و ت��الش مجدانه ابراهیم 
امینی، کارشناس گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری های معاونت 

بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین قدردانی کرد. 

با اجتناب از مصرف دخانیات
 می توان احتمال ابتال به بیماری

 »ام اس« را کاهش داد
به گفته دکتر مهران م��رادی، متخصص جراحی مغز و اعصاب و 
س��تون فقرات شاغل در مرکز آموزش��ی - درمانی شهید رجایی 
قزوی��ن اکنون برای پیش��گیری از بیم��اری »ام اس«، تنها کاری 
که می ت��وان انج��ام داد، اجتناب از مصرف دخانیات اس��ت. وی 
افزود: عوامل دیگری که باعث بروز این بیماری می ش��ود، ژنتیک، 

جنسیت و ناحیه جغرافیایی است.
Á زندگی با »ام اس« امکان پذیرست

دکت��ر مرادی عنوان کرد: متأس��فانه اغلب اف��راد تصور می کنند 
ام  اس ب��ه معن��ای ناتوانی کامل فرد اس��ت و تنها تصویری که از 
مبتالیان به این بیماری در ذهن آنان نقش می بندد، فردی است 
که روی صندلی چرخدار نشسته و توانایی حرکت ندارد، در حالی 
که بس��یاری از بیماران می توانند زندگی عادی خود را بدون هیچ 

مشکلی ادامه   دهند.  
Á  حمله بیماری به اعضا و ماهیچه ها

بنا به اظهار این متخصص جراحی مغز و اعصاب و ستون فقرات، 
بیم��اری ام اس، مخت��ص اعصاب مرکزی ) مغ��ز و نخاع ( بوده و 
ب��ا ایجاد لکه های س��فید یا پالک های متع��ددی در مغز، باعث 
سفت شدگی غالف های سلول های )میلین ها( عصبی مغز شده 
و ضمن مانع ش��دن از انتش��ار جریان الکتروشیمیایی رشته های 
عصب��ی، باعث اخت��الل در حرکات می ش��ود. وی اضافه کرد: به 
همین دلیل، فرمانی که از مغز صادر می شود، به راحتی به اعضا 

و ماهیچه ها نمی رسد. 

تلفن همراه شما
 همراهی برای دشمن

تلف��ن همراه ش��ما اگر بی برنامه اس��تفاده ش��ود حتی در حالت 
خاموش، پنجره ای رو به اقیانوسی با چشم اندازهای زیبای غروب 

و طلوع دل انگیز و خطرات امواج خروشان و سرکش است. 
این موضوع را سیدحسن مصطفوی از استادان دانشگاه اطالعات و 
مدیر آموزش حراست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در 
نشست هم اندیشی اس��تادان و اعضای هیات علمی دانشگاه علوم 

پزشکی قزوین با عنوان »آسیب های فضای مجازی« بیان کرد.
مصطفوی با بیان مقدمه ای از تاریخچه جاسوس��ی تلفنی نوین، 
با توجه به خطبه 149 نهج البالغه به س��یما و فعالیت های گروه 
منافین اش��اره کرد. وی در ادامه با پخش اس��الیدهایی در مورد 
خط��رات تلفن همراه و راه های نف��وذ و تخلیه اطالعات نکاتی را 

بیان کرد. 
این برنامه که با پرس��ش شرکت کنندگان و پاسخ سخنران ادامه 
یافت، توسط شورای هم اندیشی استادان نهاد رهبری در دانشگاه 
با هدف  ارتقای س��طح علمی و آگاهی بیش��تر استادان، روز 23 
اسفند 1395 در س��الن اجتماعات دانشکده پرستاری – مامایی 

این دانشگاه برگزار شد.
در ای��ن نشس��ت پس از ت��الوت آیاتی  از کالم ال��ه مجید، دکتر 
محمدرضا شیخی، دبیر شورای هم اندیشی استادان دانشگاه علوم 
پزشکی قزوین، ضمن خوش آمد گویی در تشریح و تبیین هدف 

برگزاری این نشست ها نکاتی را یادآور شد. 

در شهرستان بویین زهرا

کلنگ احداث ساختمان
 مرکز خدمات جامع سالمت 

روستایی خونان به زمین زده شد
روز 25 اس��فند 1395 با حضور کریم حبیبی انبوهی، مدیر کل دفتر 
امور روس��تایی و شوراهای اس��تانداری قزوین و امیر نادری، بخشدار 
مرکزی بویین زهرا کلنگ آغاز عملیات ساختمانی مرکز خدمات جامع 
س��المت روستایی خونان در حوزه س��المت شهرستان بویین زهرا به 

زمین زده شد.
پی��ش از آغاز این برنامه، دکتر آرش خوش��نویس زاده، مدیر ش��بکه 
بهداشت – درمان شهرس��تان بویین زهرا، اظهار کرد: این ساختمان 
با مس��احت 540 متر مربع در واحدهای اداری و مسکونی و با اهدای 
زمین از طرف خّیرین محلی و مشارکت دانشگاه علوم پزشکی قزوین، 

احداث خواهد شد. 

وی عنوان کرد: این پروژه از منابع مالی طرح تحول نظام س��المت  در 
حوزه  بهداش��ت، با همکاری معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی 
قزوین و مش��ارکت 50 درصدی خّیرین تا هفته دولت س��ال 139۶ 

ساخته  خواهد شد.

با اجرای طرح تحول نظام سالمت
مداخالت تغذیه ای 

نقش ُپر رنگی در مراقبت های بیماران 
بستری در بیمارستان ها دارد

دکتر مس��عود رضایی، معاون درمان دانش��گاه علوم پزش��کی قزوین 
ضمن اش��اره به نقش پُ��ر رنگ مداخالت تغذی��ه ای در مراقبت های 
بیماران بس��تری، پس از طرح تحول نظام سالمت و تأکید بر اهمیت 
رضایت بیماران بستری از خدمات و مراقبت های تغذیه ای اظهار کرد: 
ضروری اس��ت که هریک از کارشناسان تغذیه در جلسات صبحگاهی 
بیمارس��تان ها نیز حضور یابند و برای ارتق��ای خدمات درمانی خود، 
ارتباط بیشتری با سایر گروه های پزشکی بیمارستان ها داشته باشند.

متول��ی درمان دانش��گاه علوم پزش��کی قزوین عالوه ب��ر قدردانی از 
ندا دهناد، کارش��ناس تغذیه بالینی حوزه درمان دانش��گاه به عنوان 
کارشناس��ی متعصب و منحصر به فرد در زمینه علوم تغذیه و تالشگر 
برای تأمین رضایت خدمت گیرندگان اظهار کرد: باید تمام کارشناسان 

تغذیه بالینی نسبت به کار خود حساسیت و تعصب داشته باشند. 
دکتر رضایی این س��خنان را در نشس��تی به مناسبت 18 اسفند ماه، 
»روز جهان��ی رژیم درمانگر« در جمع کارشناس��ان تغذیه ش��اغل در 
مراکز آموزشی - درمانی استان قزوین بیان کرد و تقدیر شایسته ای از 

این گروه درمانگر داشت.
در ابتدای این نشس��ت، ندا دهناد، کارش��ناس تغذیه بالینی معاونت 
درمان دانش��گاه علوم پزشکی قزوین گزارش جامعی از اقدامات انجام 
شده در حوزه تغذیه بیمارستان های تحت پوشش ارائه داد. در پایان 
نشس��ت هم به هر یک از کاشناس��ان تغذیه حاضر در نشس��ت، لوح 

سپاس و شاخه گلی برای پاسداشت این روز اهدا شد.
گفتنی اس��ت، دومی��ن چهارش��نبه ماه م��ارس، روز جهان��ی رژیم 
درمانگرس��ت و و برای تأکید ب��ر نقش ضروری رژی��م درمانگران در 
کمک به مردم در رسیدن به زندگی سالم تعریف شده است. خدمات 
ارزش��مند تغذیه ای، مشاوره، پیش��گیری و درمان بیماری ها و ارائه 
خدمات غذایی بر مبنای رژیم سالم رسالت این گروه از جامعه پزشکی 

است. 

مهارت های اجتماعی به دنبال کمك به جوانان 
برای انتخاب مناسب در موقعیت های متفاوت

 
دکتر محمدرضا غفارزاده رزاقی، مدیر گروه س��المت روانی، اجتماعی 
و اعتیاد دانشگاه شهید بهش��تی گفت: مهارت های اجتماعی عبارت 
اس��ت از توانایی برقراری روابط بین ف��ردی با دیگران به نحوی که از 
نظر جامعه قابل قبول بوده و منطبق بر عرف جامعه باش��د و البته در 

عین حال برای جامعه سودمند بوده و بهره ای 2 جانبه داشته باشد.
وی تأکی��د کرد: ه��دف از آموزش مهارت ه��ای اجتماعی باید برقرار 
کردن گستره ای از رفتارها باشد، به گونه ای که جوانان بتوانند آنچه را 
که در موقعیت های اجتماعی متفاوت برایشان مناسب است، انتخاب 

کنند.
دکتر غف��ارزاده رزاقی این س��خنان را در کارگاه تربیت مربی ارتقای 
مهارت های اجتماعی در جوانان بیان کرد و  افزود: ارتباط مؤثر، تبادل 
محترمانه افکار، احساسات و باورها بین یک گوینده و شنونده، به گونه 

ای که شنونده، پیام را آن گونه که منظور گوینده بود، تفسیر کند.
بنا به اظهار مدیر گروه س��المت روانی، اجتماعی  و اعتیاد دانش��گاه 

ش��هید بهش��تی ارتباطی مؤثر اس��ت که در آن، منظور فرس��تنده با 
معنای برداشت شده گیرنده، یکسان باشد. وی اهمیت آموزش مهارت 
های اجتماعی را در داش��تن روابط معن��ادار و افزودن به عزت نفس، 
ش��ادکامی، پذیرش اجتماعی، تمایل برای مشارکت در موقعیت های 
اجتماعی و همچنین کاستن از اضطراب، استرس و افسردگی دانست.

این برنامه، روز 19 اس��فند 1395 برای کارشناسان سالمت نوجوانان، 
جوانان و مدارس، مراقبان س��المت، کارشناس��ان مرتبط اداره ورزش 
و جوانان و معاونت دانش��جویی – فرهنگی دانش��گاه علوم پزش��کی 
قزوین برگزار ش��د. در پایان این برنامه، دکتر اس��ماعیل کلهر، معاون 
اجرایی مرکز بهداشت استان قزوین از زحمات دکتر غفارزاده و برگزار 

کنندگان کارگاه قدردانی کرد.
برنامه مذکور در سالن کنفرانس دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه 
علوم پزش��کی قزوین برگزار ش��د و مژگان عباس��ی، سرپرست واحد 
سالمت نوجوانان، جوانان و مدارس مرکز بهداشت استان قزوین درباره 
اهداف برگزاری کارگاه گفت: کارشناسان حاضر در برنامه با استراتژی 
های آموزش��ی و مفاهیم و کلیات پایه در برنامه ارتقای  مهارت های 
اجتماعی در جوانان آش��نا می شوند و در آموزش های عمومی از آن 

بهره خواهند گرفت. 

مشکالت پیمانکاران دانشگاه 
در کوتاه ترین زمان ممکن حل 

می شود
در نشس��ت مشترک معاون و مدیران حوزه توسعه مدیریت و منابع با 
پیمانکاران دانش��گاه مش��کالت آنها مورد بررسی قرار گرفت و پس از 
این بحث و بررس��ی، راهکارهای حل مشکالت از قبیل میزان و زمان 
پرداخ��ت ها، زمان انج��ام تعهدات و ... ارائه و در صورتجلس��ه ای به 

امضای حاضران رسید.
با توجه به این نشست یکی از پیمانکاران طی نامه ای از دکتر یوسفی، 
معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه به دلیل ابتکار عمل کم نظیر 
در حل موانع و مش��کالت دانشگاه با پیمانکاران که موجب پیشرفت 

پروژه ها خواهد شد، تقدیر و تشکر کرد.
گفتنی است، نشست های مشترک حوزه توسعه با پیمانکاران دانشگاه 
برای حل مشکالت پروژه ها به صورت سلسله وار ادامه خواهد داشت. 
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دکتر ایازی، فوق تخصص بیماری های عفونی کودکان:

کودکان متولد شده با عمل سزارین
 2 برابر بیشتر به آسم مبتالمی شوند

دکت��ر پرویز ایازی، ف��وق تخصص عفونی اطفال در نشس��ت کمیته 
دانش��گاهی ترویج زایمان طبیعی گفت: کودکان متولد ش��ده با عمل 
سزارین 2 برابر بیشتر از کودکان متولد شده از طریق زایمان طبیعی 

به آسم مبتال می شوند.
این پزش��ک فوق متخصص به نقل از ناهید خدا کرمی، رییس انجمن 
مامای��ی اضافه کرد: متولدین س��زارین 25 درصد بیش��تر به بیماری 
دیابت مبتال می شوند و احتمال چاقی این کودکان 20 درصد بیشتر 

از متولدین به شکل زایمان طبیعی است.
دکت��ر ای��ازی همچنین با مقایس��ه ش��اخص س��زارین در بعضی از 
کش��ورهای توسعه یافته گفت: شاخص س��زارین در هلند 1۶ درصد، 

س��وئد 1۶ درصد و فرانس��ه 20 درصد است، در حالی که این آمار در 
کشور ما بیش از 50 درصد گزارش شده است.

وی این مطلب را در نشس��ت مورخ 95/12/11 کمیته ترویج زایمان 
طبیعی دانش��گاه گفت. این کمیته به صورت فصلی و با حضور رییس 
دانشگاه علوم پزشکی و معاون درمان و رؤسا و نمایندگان بیمارستان 

های دولتی و خصوصی استان برگزار می شود.
در این نشست دکتر مهرام، رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین نسبت 
به کاهش س��زارین الکتیو و بار اول در نهایت رس��یدن به هدف مورد 

انتظار تأکید کردند.
در ابتدای این نشس��ت سمیه علیقلی، مس��ئول امور مامایی معاونت 
درمان گزارش��ی از وضعیت شاخص های س��زارین استان در 9 ماهه 

سال 95 ارائه دادند.
دکتر رضایی، معاون درمان نیز در این نشست بر تشکیل جلسات میان 
دوره ای با حضور کارشناسان حوزه درمان و بیمارستان های خصوصی 
جهت دست یابی به برنامه های کاربردی کاهش سزارین تأکید کرد. 

۵۵00 بازرسی بهداشتی در نیمه اول 
اسفند امسال در استان قزوین

6 هزار کیلوگرم مواد غذایی فاسد، کشف و معدوم شد

مهندس ش��یرین نادری، کارش��ناس مسئول بهداش��ت محیط مرکز 
بهداش��ت اس��تان قزوین در جمع خبرنگاران رسانه های سراسری در 
این استان با بیان اینکه هر ساله طرح بسیج سالمت نوروزی از ابتدای 
اسفند ماه تا 15 فروردین ماه سال بعد در کشور اجرا می شود، اظهار 
کرد: امسال در 15 روز اول اجرای طرح مذکور در استان قزوین افزون 
بر 5 هزار و 500 مورد بازرس��ی از مراکز و مکان های حس��اس و بین 
راهی و س��امانه های آبرسانی انجام شده اس��ت. وی ادامه داد: در این 
مدت افزون بر ۶ هزار کیلوگرم مواد غذایی فاسد، کشف و معدوم شد.

Á بیش از 3 هزار نمونه برداری میکروبی و ُکلرسنجی از آب
ب��ه گفته این مقام مس��ئول در این مدت 240 نمون��ه از مواد غذایی 
ُس��ّنتی و صنعتی برداشت و به آزمایشگاه ارسال شده است. مهندس 
ن��ادری افزود: نمونه برداری میکروبی و ُکلرس��نجی از آب، به ترتیب 
3۶0 و 2 هزار و 700 مورد اس��ت که از آب آش��امیدنی و استخرهای 

شنا برداشت شده است.
Á رسیدگی به 100 شکایت شهروندان

کارشناس مسئول بهداشت محیط مرکز بهداشت استان قزوین عنوان 
کرد: در مدت مذکور به 100 مورد ش��کایت مردمی از طریق س��امانه 

190 به صورت حضوری و تلفنی رسیدگی شده است.
Á  هدف اجرای این طرح، کاهش و کنترل بیماری های مرتبط با آب

و مواد غذایی
مهندس نادری تأکید کرد: طرح بس��یج س��المت ن��وروزی با اولویت 
نظارت بر مراکز و اماکن حس��اس و نظارت بر سامانه های آبرسانی و 
با هدف حفظ و ارتقای س��المت جامعه و مسافران نوروزی و حفظ و 
ارتق��ای ایمنی آب و مواد غذایی در س��طح عرضه به منظور کاهش و 

کنترل بیماری های مرتبط با آب و مواد غذایی اجرا می شود.
Á بازرسی ها به صورت شبانه و در تعطیالت نیز انجام می شود

بنا به اظهار این کارش��ناس بهداشتی، بازرسان بهداشت محیط برای 
اجرای مأموریت های خود مجهز به تجهیزات قابل حمل برای سنجش 

و نمونه برداری از آب و مواد غذایی و سطوح بوده و از ساعت 8 صبح 
تا 10 شب و در روزهای تعطیل بازرسی خود را انجام می دهند.

Á لزوم اطالع رسانی سامانه 190 به مردم از سوی رسانه ها
کارشناس مس��ئول بهداش��ت محیط مرکز بهداشت اس��تان قزوین 
از خبرنگاران خواس��ت س��امانه تلفنی 190 را به منظور آگاه ش��دن 
شهروندان از نحوه طرح ش��کایات بهداشتی، اطالع رسانی کنند. وی 
اضافه کرد: این س��امانه به صورت شبانه روزی آماده دریافت شکایت 
بهداش��ت محیط و کار اس��ت و گزارش اقدامات انجام شده به اطالع 

شاکیان رسانده می شود.
Á معرفی سامانه رتبه بندی بهداشتی رستوران ها

در این نشس��ت، سامانه رتبه بندی بهداشتی گروه رستوران ها شامل 
رس��توران، رس��توران ُسّنتی، س��فره خانه ُسّنتی، س��لف سرویس و 
چلوکبابی، معرفی ش��د. به گفته مهندس نادری، فایل آن از س��ایت 
samanehgmb.behdash.gov.ir قاب��ل دریاف��ت ب��وده و برای 
استفاده مردم از آخرین وضعیت بهداشتی گروه رستوران هاست. وی 
ادامه داد: این برنامه کاربردی در گوش��ی های موبایل دارای سیس��تم 

عامل اندروید، با نصب نرم افزار WinRar  قابل استفاده است.
برچس��ب کنترل اصالت و رهگیری و ردیابی فرآورده های سالمت که 
نصب آن بر روی تمامی محصوالت بسته بندی وارداتی الزامی است از 
موارد دیگری بود که کارشناس مسئول بهداشت محیط مرکز بهداشت 

استان قزوین بیان کرد.
بنا به اظهار مهندس نادری، ش��هروندان می توانند صحت کد اصالت 
را بعد از خراش��یدن برچسب مربوطه روی کاال با ارسال پیام کوتاه به 
ش��ماره 20008822 و یا مراجعه به س��ایت TTAC.IR و کلیک بر 
روی لینک اس��تعالم کد رهگیری و یا تماس با س��امانه تلفن گویای 

028۶185 مشخص کنند. 

از کارشناسان تغذیه نمونه استان قزوین تجلیل شد
به مناس��بت »روز جهانی رژیم درمانگر«، روز 19 اس��فند 1395 همایش تغذیه ورزشکاران با حضور دکتر 
محم��د حضوری، متخصص تغذیه، عضو هیئت علمی دانش��گاه علوم پزش��کی ق��م و رئیس کمیته تغذیه 
فدراسیون پزشکی ورزشی در سالن اجتماعات هیئت پزشکی ورزشی استان قزوین برگزار شد. در این برنامه 

از کارشناسان تغذیه نمونه با اهدای تقدیر نامه و هدیه تجلیل شد.
این افراد ش��امل مونا تاچه بندها، کارش��ناس مسئول تغذیه شبکه بهداشت - درمان شهرستان البرز، مریم 
الس��ادات فخاری، کارش��ناس تغذیه مرکز جامع سالمت ش��ریفیه، مینا طاهرخانی، کارشناس تغذیه مرکز 

خدمات جامع س��المت بیاضیان شهرستان آبیک، سیده زهرا سیدی، کارشناس تغذیه مرکز خدمات جامع 
سالمت شهدا شهرستان قزوین و عباس کمالی، کارشناس مسئول تغذیه شبکه بهداشت - درمان شهرستان 

آوج هستند.
در این برنامه، دکتر حضوری ضمن اش��اره به نقش و جایگاه کارشناس��ان تغذیه در تیم س��المت، در مورد 
ارتقای توانمندی کارشناسان با مطالعه رفرانس های جدید به ویژه در عرصه تغذیه ورزشکاران سخن گفت. 

در ادامه، مطالبی درباره »اصول تغذیه ورزشکاران« و »مکمل های ورزشی« بیان شد. 
این همایش با حضور دکتر اس��ماعیل کلهر، معاون اجرایی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، 
مهندس نوروزعلی عزیزخانی، مسؤول دبیرخانه سیاستگزاری سالمت این دانشگاه و مسئول کمیته آموزش 

و پژوهش هیئت پزشکی ورزشی استان برگزار شد. 

رو نمایی از اولین گروه
 »همتا یار سالمت روان دانشجویان« 

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

دانش��گاه علوم پزش��کی قزوین روز 9 اس��فند 1395 هم زمان با 
برگزاری همایش »هویت دانشجویی عاری از مواد مخدر و الکل« 
ش��اهد رونمایی از اولین گروه همتایار س��المت روان دانشجویان 

دانشگاه بود. 
گروه همتایار س��المت روان پس از ابالغ آئی��ن نامه »همتایاران 
سالمت روان دانشجویان« از سوی وزارت بهداشت در اردیبهشت 
س��ال جاری، از طریق فراخ��وان و تحت نظارت اداره مش��اوره و 
سالمت روان در دانشگاه علوم پزشکی قزوین تشکیل شد. اعضای 
ای��ن گروه پس از گذراندن جلس��ات توجیهی، در مدت یک دوره 
شش ماهه تحت آموزش مهارت های زندگی آشنایی با اختالالت 
روانش��ناختی شایع در جمعیت دانشجویی، نحوه برخورد و ارجاع 

دانشجویان آسیب پذیر قرار گرفتند. 
در همایش برگزار ش��ده، طی مراس��می رس��می و وی��ژه، اولین 
گروه همتایار س��المت روان دانش��گاه پس از قرائت میثاق نامه و 
امضای آن، ابالغ رسمی خود را از دکتر محمدرضا شیخی، معاون 

دانشجویی و فرهنگی دانشگاه دریافت کردند. 
اعضای گروه همتایار از این پس قادر می باش��ند بر اس��اس شرح 
وظایف و تحت نظارت اداره مشاوره و سالمت روان دانشگاه به ارائه 

خدمات نیمه حرفه ای به هم دانشگاهیان خود بپردازند.

راه اندازی رشته های تحصیلی 
جدید، موضوع نشست هیأت رییسه 

دانشکده پزشکی قزوین شد
نشس��ت هیأت رییس��ه دانشکده پزشکی دانش��گاه علوم پزشکی 
قزوین با حضور دکتر نوید محمدی، رییس این دانش��کده برگزار 
ش��د و درباره راه اندازی رش��ته های تحصیلی جدید در دانشکده 
و توانمندی ها و امکان��ات مورد نیاز مانند اعضای هیأت علمی و 

تجهیزات آموزشی تبادل نظر شد.
این نشس��ت، روز نهم اس��فند 1395 در دفتر ریاست دانشکده و 
با حضور معاونان آموزش��ی، اداری - مالی، پژوهش��ی، تحصیالت 
تکمیل��ی بالینی و علوم پایه، سرپرس��ت مرکز توس��عه آموزش، 
مس��ئول امور هیأت علمی و مس��ئول آموزش برگزار شد و درباره 
نتایج نهایی ارزیابی عملکرد واحدهای س��تادی و تابعه دانش��گاه، 
دستورالعمل تشکیل کمیته دانش��جویی دانشکده، نحوه دریافت 
و ارزیابی س��ؤال ه��ای آزمون پایان ترم دانش��جویان و تجلیل از 
بتا بقائی، مس��ئول فنی پورتال دانشکده به خاطر کسب رتبه اول 

وبومتریک دانشکده گفتگو شد.
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عفاف و حجاب

درسیره فاطمی عفاف و حجاب ،اصل غیر قابل تغییر است .هدف رعایت  
پوشش  مورد نظر اسالم است که باساده ترین پارچه هم می توان عفاف 
وحج��اب را داش��ت.در زندگی حضرت زه��را )س( تجمل و تبرج امری 
مذموم است که در اسالم ترد شده است.فاطمه)س( که دختر پیامبر)ص( 
و همس��ر علی )ع( است ،می توانست از پارچه های زربفت و حریر ،نوع 
پوشش خود راانتخاب کند؛اما تاریخ اذعان دارد که فاطمه)س(در نهایت 
س��ادگی وخضوع چادری برسر داشت که شاید زنان دیگر مدینه هرگز 

چنین پوششی نداشتند.
ام��ا از دی��دگاه فاطمی نفس وجود حجاب  وحفظ آن در جامعه اس��ت 
که بتواند سرمشقی برای پایین ترین زندگی مردم هم باشد ؛که حجاب 
و عفاف مخصوص  س��ران یا عامه مردم نیس��ت بلکه همه ی مردم در 
هر سطحی)فقیر یا ثروتمند( باید آن رارعایت کنند ،حتی اگر این چادر 

،چادری وصله دار باشد.
پوش��ش زاهدانه حضرت زهرا )س( به این علت بود که با ساده زیستی 
خ��ود زنان راازغلتیدن در دام تجمل ها و تب��رج ها ،بازدارندو در مرحله 
عمل ،ارزش ها و منزلت انس��ان را در تعالی روحی ومعنوی اثبات کنند. 
هم چنان که مقام معظم رهبری درخصوص س��اده زیس��تی زهرا )س( 
ودرس گرفتن ازآن فرمودند:»ساده زیستی دختر پیامبر)ص(  یک نمونه 
برای زنان امروز جامعه مااست. ما روحیه مصرف گرایی را کنار بگذاریم و 
در زندگی به حد لزوم اکتفا کنیم و از افراط بپرهیزیم و آرزوهای حقیر 
و کوچک را فدای ارزش های بزرگ بکنیم، نمونه کامل آن را در زندگی 

فاطمه زهرا � سالم اهلل علیها � می توان در تاریخ مشاهده کرد.«
درخصوص چادرس��اده صدیقه طاهره از سلمان نقل شده است:» روزی 
حضرت فاطمه)س( را دیدم که چادری وصله دار و س��اده بر سر داشت.

در شگفتی ماندم و گفتم عجبا! دختران پادشاهان ایران و قیصر روم بر 
کرس��ی های طالیی می نشینند و پارچه های زربفت به تن می کنند، وه 
که این دختر رسول خداست! نه چادرهای گران قیمت بر سر دارد و نه 

لباس های زیبا!!
فاطمه)س( پاس��خ داد:»ای س��لمان! خداوند بزرگ، لباس های زینتی و 

تخت های طالیی را برای ما در روز قیامت ذخیره کرده است.«
اصل وتکلیف پوش��ش در اسالم امری موکد است ،در برخی آیات، قرآن 
زنان را مکلف می کند ، جاذبه ها و زینت های ظاهری و باطنی خود را 
آشکار نکنند ، مگر آنچه نمایان است . آنها باید پوششی مناسب که تمام 
گردن و س��ینه و اندام ها و زینت های پنهان آنها را مس��تور کند داشته 
باش��ند که موجب تهیج شهوت مردان نگردد و موجب آزار و اذیت خود 
توسط افراد بیمار دل را فراهم نکنند. کردار و راه رفتن آنها نیز باید به دور 

ازجلوه گری، خودنمایی و جلب توجه باشد.
در نظ��ام مقدس اس��الم ، این امور کامالً حکیمان��ه و به مصلحت زن و 
اجتماع وضع گردیده است.با دقت در سیره حضرت زهرا )س(آن اسوه به 
تمام معنا در می یابیم که ایشان آیینه تمام نمای حجاب وعفاف اسالمی 
اس��ت وهدف پوشش زن بوده اس��ت نه تبرج و خودنمایی بالباس های 

زینتی و...!!
 این روایت ها بر این نکته تاکید داردحجاب در اسالم هرگز مانع حضور 
زنان درعرص��ه جامعه و فعالیت های فرهنگی واجتماعی ومانع رش��د 
استعدادهای علمی و توانایی های زنان نیست؛بلکه می خواهد این حضور 
در حریم امن اجتماعی عمل شودوبیان می دارد که حجاب  احترام وعزت 
ایجادمی کند. واعتبار معنوی حضرت زهرا )س( بقدری بود که شمعون 
یهودی باکم��ال رضایت واحترام ،چادروصله دارحض��رت را می گیرد و 
دربرابراین عظمت روحی وایثارحضرت زهرا )س(سربرسجده می گذاردو 

مسلمان می شود.
Á نتیجه

احکام و دستوراتی که اس��الم در سیره معصومین و حضرت زهرا )س( 
الگوی عملی جوامع  قرار داده،همه و همه بیانگر توجه دقیق و موشکافانه 
اسالم نسبت به سالمت جامعه و فرد می باشد.در روابط اجتماعی عفاف 
وحجاب رمز بهداشت وس��المت روانی جامعه است ویکی از ارزش های 
واالی انس��انی و اسالمی که سرچش��مه ارزش های دیگر، و موجب آثار 
درخش��ان معنوی است، که می توان آن ها را از پایه های اخالق و صفت 
کلیدی برای عقب زدن رذایل  در روابط اجتماعی و سوق دهنده به سوی 

تکامل و درجات عالی و کماالت متعالی زنان ومردان در جامعه دانست.
در بین مسائل مختلف اخالقی و اجتماعی خانواده ،رعایت عفاف وحجاب 
زنان و  مردان، ونحوه ارتباط های اجتماعی  از مس��ائل مهمی است که 
متاسفانه امروز در جوامع با  تهاجم و شبیه خون فرهنگی مورد  غفلت و 
تسامح و تساهل  قرار گرفته است وبنیان خانواده واجتماع را مورد هجمه 
قرار داده است.وضعیت موجود در روابط اجتماعی و خانوادگی نشان می 
دهد که نوعی انحراف از فطرت  زنان ومردان  ایجادشده است  که ماحصل 

آن گامی به سوی بی بند و باری و فساد در روابط اجتماعی است.
جهت حل معضالت ومشکالت اجتماعی نیازبه الگوی عملی برای زنان 
ومردان است که با پیروی ازاین الگو وهمانند سازی می توانند مسیرهدایت 
وسعادت وآرامش را به دست آورند.با توجه به وضعیت عفاف وحجاب در 
جامعه امروزوآشنایی با س��یره فاطمه )س( والگوگیری در گفتار ورفتار 

پوشش ساده
ورعایت عفاف در روابط اجتماعی ،بسیار ضروری وحیاتی است.

ش��ناخت ومعرفت فاطمی نشان می دهد که درسیره  وروش آن حضرت 
حف��ظ ححاب وعف��اف اصلی  مهم اس��ت که هرگز مان��ع فعالیت های 
اجتماعی  نمی ش��ود؛بلکه بی مباالتی درحفظ ورعایت عفاف وحجاب و 
خودنمایی وتبرج و اختالط بی جادر معاش��رت ها ممنوع ومذموم است.

واین که حکم عفاف وحجاب برای ش��ناخته شدن زن به عفاف و پاکی و 
امنیت او از آزارواذیت های اجتماعی  الزامی شده است. اسالم می خواهد 
باتدبیرودرایت زن ومرددر روابط اجتماعی با هم مرتبط باشند تا نگاه انسانی 
و بس��تر تکاملی در جامعه فراهم شود وجسم ها در دید قرار نگیرد ،بلکه 

معرفت و انسانیت وارزش هادر معاشرت ها حاکم شود.
حجت االس��الم والمسلمین قرائتی در جلسه درسهایی از قرآن که درباره 
»حقوق خانواده در اسالم« ، »محبت و اعتماد« ، »مقدار مهریه« ، »اداره و 
سرپرستی خانواده توسط مردان« ، »حکومت مردان در خانواده« ، »توجه 
اسالم به آرایش و آراستگی« و ... سخن گفته است که یکی از آنها آرایش 
دختران جوان در خانواده و در مواقعی است که اسالم آن را حالل دانسته اما 
برخی از والدین با عقاید نادرست خود با این قبیل کارهای حالل مخالفت 

می کنند. آنچه در ادامه می خوانید قسمتهایی از این سخنرانی است.
Á آرایش دختران

آرایش زن چیس��ت؟ زن ذاتاً دوس��ت دارد آرایش کن��د. و این جزء ذات 
زن است. متأسفانه بعضی از این حاج خانم های پیرزن در خانه تا می بیند 
دخترش آرایش می کند، یا عروسش، یک تعبیرات زشتی می کند. خانم! 

تو پیری؟
خجالت نمی کشند، طوری نیست خجالت نکشند. مگر می خواهد بیرون 
برود خودش را نشان جوان ها بدهد. خودش را آرایش می کند. ما زن داریم 
دو لیتر گریه می کند برای امام حسین)ع(. اما اگر بفهمد پسرش با عروسش 
یک بس��تنی خورده کودتا می کند. روضه هفتگی، ختم انعام، ختم قرآن، 
همه ی دعاها و نمی دانم »امن یجیب« مهرش، جانمازش اندازه  یک بقچه ی 
حمام است. اما اگر بفهمد که این مثالً با عروسش رفته فرض کنید حاال 

بگردند، دری وری می گوید. زن نژادش این است.
شما یاد بگیرید از امیرالمؤمنین)ع(، با غالمش رفتند پیراهن بخرند، پیراهن 
قشنگ را داد به غالمش، گفت: آقا من قنبر غالم هستم. فرمود: مگر جوان 
نیستی؟ خوب جوان دوست دارد شیک بپوشد. سر به سر بچه ها نگذارید. 
در آرای��ش ح��الل، وقتی به آرایش حالل گیر دادی، آنها س��مت آرایش 
حرام می روند. خیلی از گیرهایی که می دهند اینها ضررش به خودش��ان 

برمی گردد.
بعضی از جوان ها تا حاال چند مورد آمدند، به من گفتند: حاج آقای قرائتی 
من به خاطر شما یک سیلی خوردم. گفتم: چرا؟ گفته: من می خواستم آن 
کان��ال فوتبال ببینم، پدرم گفت: آن کانال قرائتی را ببینیم. من هی زدم 
فوتبال، او هی زد قرائتی! آخرش یک سیلی به من زد. من از همه  اینهایی 

که از پدرشان یا پدر بزرگشان کتک خوردند، معذرت می خواهم.
آخر این قرائتی تحمیلی درست نیست. اسالم گفته آزادی، حتی اگر آمدی 

پش��ت س��ر این آقا نماز خواندی، رکعت دوم آزادی! قصد فرادی کن برو. 
اصالً نماز مغرب را خواندی، نماز عشا را آزاد هستی، رها کن برو. اسالم به 
ما آزادی داده است. اگر ما به حاللها قناعت کنیم، همه ی مردم مسلمان 
میش��وند. گیر اینکه بعضی ها اسالم به آنها سنگین است، در همین نماز 
جمعه دیروز، نماز جمعه گذشته رفتیم، به ما گفتند: بین دو نماز صحبت 
کن. گفتم: سخنرانی بین دو نماز گروگان گیری است. گفت: فرار می کنند. 
گفتم: خوب فرار کنند. مگر میخواهی مردم را اسیر کنی؟ کم حرف بزن، 

خوب حرف بزنی فرار نمی کنند، حاال فرار هم کردند، کردند.
 

Á توجه به دستورات دین، نه سلیقه های شخصی
ما مثل بت پرس��ت ها در بعضی کارها هس��تیم. بت پرس��ت ها با دست 
خودش��ان یک بت می تراشیدند، راستش گریه می کردند. قرآن می گوید:  
)صافات/95( با دست خودت سنگ تراشیدی حاال راستش گریه می کنی؟ 
ماهم با دست خودمان آداب و رسوم را درست کردیم، خودمان در آداب و 

رسوم خودمان ماندیم. 
آرایش یک ارزش است. دختر و پسرها در آرایش حالل نباید مزاحم داشته 
باشند. مثل اینکه یک کسی شوهرش مرده اسالم گفته چهار ماه و ده روز 
فاصل��ه بگیرد. بعد از چهار ماه و ده روز، قرآن آیه دارد می گوید: اگر خانم 
خواست عقد کند، کسی حق ندارد جلوی او را بگیرد. آیه  قرآن است. متن 
قرآن است. زن بیوه! خواهند گفت عجب زن بی حیایی بود. چه زود شوهر 
کرد. تو که می گویی: فالن زن بی حیا است، قطعاً غیبت کردی و گناه کبیره 
کردی. تو گناه کبیره کردی که گفتی فالنی بی حیا است. اما او ثواب کرد. 
این خانم به هوای... نه خواهند گفت: این به شوهر اولش وفادار نیست. چه 

کسی گفت: معنای وفا یعنی عقد نکن؟ چه کسی گفت: عقد نکن. 
زنان بیوه یک چیز غلطی در سرشان است. می گوید: من می خواهم وفادار 
باشم. چون می خواهد وفادار باشد، ازدواج نمی کند. اصالً قاطی کرده واهلل 
نمی دانم قاطی کرده، اینها جزء دین نیس��ت. جزء لغت نیست. جزء قرآن 
نیس��ت. باالخره حاال من 50 س��ال است دیگر آخوند هستم. 15 سالگی 
آخوند شدم. حاال ۶5 سالم است. بعد از 50 سال آخوندی، 32 سال برای 

شما حرف می زنم. 
وفا این نیس��ت که انس��ان ازدواج نکند. تقوا این نیس��ت که انسان برای 

شوهرش آرایش نکند. به خانم می گوییم: آخر این چه قیافه ای است؟
یک م��ردی در کوچه می دوید. گفتند: کجا می دوی؟ گفت: می روم خانه 
زنم از عروسی می آید، چون تا از عروسی می آید، لباس های خوبش را کنار 
می گذارد و آشغالهایش را خواهد پوشید. من می خواهم یک لحظه ای که 
لباسش را می کند، من هم یک نگاهی به این لباس بکنم. خوب این چه، 
کجایش مثالً چرا چنین است؟ که مرد باید بدود، آرزو، آه بکشد که یکبار 
هم... هرچه آرایش دارید )نور/31(  آرایش مخصوص زن است. بیرون خانه 

آرایش نباشد. 
حدیث داریم پیغمبر برای خانم هایش آرایش می کرد. پولی که پیغمبر برای 

عطر می داد بیش از پولی بود که برای غذا می داد. 
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استرس شغلی

غذا و دارو

پیشگیری از استرس شغلی
ارائه یک راه حل کلی و جامع برای پیشگیری از استرس ممکن نیست اما می توان دستورالعملهایی برای 
پیش��گیری از آن بیان کرد. در تمام موقعیتها، فرایندي براي برنامه های پیش��گیری استرس شامل سه 

مرحله متمایز می شود: تعیین مشکل، مداخله، و ارزیابی.
حداقل آمادگی برای جلوگیری از استرس شامل موارد زیر می باشد:

ایجاد آگاهی عمومی درباره استرس شغلی  
اطمینان از حمایت مدیران مافوق از برنامه  
مشارکت کارمندان در مراحل پیشگیری  

مش��ارکت کارمندان به همراه مدیران با هم در یک گروه حل مش��کل می تواند یک نگرش ویژه و مفید 
برای توسعه برنامه پیشگیری استرس باشد.

Á مهارتهایی برای کاهش استرس شغلی کارمندان
در زیر چند مورد از مهارتهایي که کارکنان براي کاهش اس��ترس ش��غلي مي توانند انجام دهند، آورده 

شده است:
تفکر عمیق و آرمان دار و متوجه هدف  
مدیریت زمان )تدوین برنامه زمان بندي شده(  
روي آوردن به طنز و شوخي  
استرس دیگران را تقبل نکنید و به خاطر داشته باشید که شما می توانید تنها خودتان را تغییر دهید   

نه دیگران را.
حمایتهاي اجتماعي  
وظایف با بیشترین استرس یا سخت ترین کارها را اول از همه در طول روز انجام دهید و برنامه ریزی   

کنید.
ورزش  

خودخواهي دیگرخواهانه و احساس مفید بودن  
با اینکه نمی توان به استرس به عنوان یک پدیده منفی همیشگی نگریست و استرسهای مثبت نیز وجود 
دارد اما به هر حال استرس اثرات فراواني بر عملکرد و فعالیتهاي اعضاي سازمان دارد. مدیران، کارکنان 
و ارباب رجوع سازمان تحت تاثیر فشارهاي عصبي دچار حاالت رواني خاصي مي شوند و دست به اعمالي 
مي زنند که مس��تقیماً در فعالیتها و بازدهی سازمان منعکس مي گردد. بنابراین مدیریت کردن استرس 
و اس��تفاده از آن در جهت خالقیت و حرکت سریعتر به سمت اهداف سازمانی یکی از اهدافی می باشد 
که به تازگی در سازمانها رواج پیدا کرده است. سازمانها با آموزش موثر کارکنان خود و مدیران با هدف 
شناخت بهتر عوامل به وجود آورنده استرس و مدیریت کردن بهتر آن می توانند از استرسهای منفی و 

عواقب آن پیشگیری کنند.

از زمان های��ی که به هیچ وجه نباید دارویی گیاهی را بدون مش��اوره 
با پزش��ک مصرف ک��رد، دوران بارداری اس��ت.یکی از اصول طبیعت 
درمانگران در پیش��نهادهای گیاهی ک��ه برای بیماری های مختلف به 
بیماران می دهند این اس��ت که هم��ه داروهای گیاهی کاماًل بی خطر 
نیس��تند و برای استفاده بیش��تر و بهره از گیاهان باید ابتدا برخی از 
اطالعات اساس��ی را درباره آن ها کس��ب کنیم. به عبارت دیگر اگرچه 
ب��ه خاطر این که ترکیبات موثر داروهای گیاهی نس��بت به داروهای 
ش��یمیایی رقیق ت��ر و در نتیجه اث��رات جانبی آن ها کمتر اس��ت اما 
همچنان باید در استفاده از داروهای گیاهی با احتیاط عمل کرد.یکی 
از نخستین دستورات احتیاطی در این زمینه توجه به این مسئله است 
که تا وقتی کاماًل مطمئن نش��ده اید که گیاهی برایتان مناس��ب است 
آن را مص��رف نکنید و در این ب��اره هیچ کس مثل یک متخصص این 
حوزه نمی تواند کمک کننده باشد. در این میان گاهی عوارض استفاده 
سرخود از برخی از داروهای گیاهی می تواند نتایج بسیار بدی به همراه 
داشته باشد. یکی از زمان هایی که به هیچ وجه نباید دارویی گیاهی را 

بدون مشاوره با پزشک مصرف کرد، دوران بارداری است. 
مهم ترین دلیل این موضوع این است که برخی از گیاهان باعث سقط 

جنین می شوند.
 زنان آبستن در خوردن مواد زیر باید احتیاط کرده و حتی المقدور به 

مقدار کم مصرف نمایند.
از نگاه برخی از متخصصان طبیعت درمانگر، زنان باردار باید از خوردن 
گیاهانی چون پوس��ت ریش��ه زرش��ک، بابونه گاوی، افسنطین، پونه 
معطر، س��داب، فلوس، کدو تلخ، جعفری فرنگی، سنبل چینی، نعناع 
کوه��ی و مینا پرهیز کنند. از جمله ممنوعیت های گیاهی زنان باردار 
همچنین استفاده از کافئین است چرا که از نظر علمی ارتباط مستقیم 
بین مصرف کافئین در دوران بارداری و سقط جنین ثابت شده است. 
خوردن 1۶3 میلی گرم کافئین در روز معادل یک یا دو فنجان قهوه، 

خطر سقط جنین را تا دو برابر افزایش می دهد.
زنان باردار بایستی از خوردن گیاه بوالغ اوتی خودداری نمایند چون ممکن 
است باعث سقط جنین شود.  برای زن آبستن افراط در کلیه خوراکی ها 
ممنوع اس��ت و نباید هیچ غذایی را خ��ارج از اندازه بخورد. تنوع بهترین 

روشی است که زن آبستن بکار بسته و از تمام خوراکی ها استفاده نماید.
بانوان حامله چنانچه کرفس میل نمایند، ممکن است نوزادشان دچار 
ناراحتی های عصبی، مخصوصاً حمالت ش��به صرع گردد. بانوان باردار 
نباید سیاه دانه مصرف کنند زیرا قاعده آور و سقط کننده جنین است.

خوردن جعفری برای زن آبستن جایز نیست.
مطالعات جدید دانش��مندان نش��ان می دهد زنان باردار به هیچ وجه 
نباید در غذاهای خود از زعفران استفاده کنند. زرشک و زعفران برای 
زنان باردار خطرات جبران ناپذیری دارد و سقط کودکشان را به دنبال 
دارد. ب��ه گ��زارش گوگل هلث، در طی آزمایش��اتی که روی 150 زن 
انجام ش��د دانشمندان دریافته اند کسانی که در سه ماهه اول بارداری 
زرش��ک و زعفران مصرف می کنند جان کودکشان در خطر می افتد و 

دچار زایمان زودرس نیز می شوند.
نتایج تحقیقات پژوهش��گران حاکی اس��ت که این دارو سبب انقباض 
عضله ه��ا می ش��ود و حتی مصرف آن تنفس مادران را نیز با مش��کل 

دچار می کند.
Á در 3 ماهه اول بارداری گلپر نخورید

گلپ��ر یک��ی از معروف تری��ن گیاهان در طب س��نتی ب��رای درمان 
بیماری ه��ای گوارش��ی ب��ه خصوص نفخ محس��وب می ش��ود. گلپر، 
هضم کننده غذا و تقویت کننده معده است. برای بهره بردن از خواص 
ضدنفخ گلپر، بهتر اس��ت یک گرم از پودر دانه های این گیاه را همراه 
رازیان��ه بعد از غذا و با آخرین لقمه به اندازه نصف قاش��ق غذاخوری 

بخورید..
اما مصرف بیش از 2 گرم گلپر در روز در دوران بارداری به خصوص 3 

ماهه اول جایز نیست زیرا باعث سقط جنین می شود. 

خطرات مصرف گیاهان دارویی در دوران بارداری
تهیه کننده: رامش مهر آیین، فریبا آرمان نیا

مرکز مطالعات ومعاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه
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رابطه زناشویی مؤثر
 مستلزم ایجاد تعادل بین 

پویایی و ثبات است
کارگاه تربی��ت مربی ترویج ازدواج س��الم در جوانان، روز  
18 اسفند 1395 در سالن کنفرانس دانشکده پرستاری و 

مامایی دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار شد. 
در این برنامه، دکتر محمدرضا غفارزاده رزاقی، مدیر گروه 
سالمت روانی، اجتماعی و اعتیاد دانشگاه شهید بهشتی 
ب��ه عنوان س��خنران گفت: رابطه زناش��ویی، یک ارتباط 
انس��انی منحصربه فرد است که با هیچ یک از روابط بین 

فردی دیگر، قابل مقایسه نیست. 
وی افزود: رابطه زناشویی موثر، مستلزم ایجاد تعادل بین 
پویایی و ثبات است و برای این که رابطه زوج سالم بماند، 
باید درجاتی از ثبات، قابلیت پیش بینی و تا حدی تازگی 

و انعطاف پذیری را در خود داشته باشد.
وی با بیان اینکه فقط در این شکل ارتباط است که تمام 
ابعاد زیس��تی، معنوی، اجتماعی و عاطفی انس��ان مورد 
توجه قرار می گیرد، گفت: نظام زناش��ویی به عنوان یک 
سیس��تم منحصر به فرد دارای ویژگی هایی است که آن 

را از سایر شکل های روابط اجتماعی متمایز می کند.
بنا به اظهار دکتر غفارزاده رزاقی، رابطه زناش��ویی دارای 
گذش��ته، حال و آینده اس��ت، زوج ها مس��ائل گذشته و 
برنامه های آینده خود را به هم مرتبط می کنند و تالش 
می کنند رابطه خود را در زمان حال، تازه و ش��اداب نگه 

دارند.
 وی ادامه داد: رابطه زناش��ویی، مستلزم ترکیب آینده و 
گذشته دو فرد است که ارزش ها و نگرش های متفاوتی 

دارند.
مدیر گروه س��المت روانی، اجتماعی و اعتیاد دانش��گاه 
ش��هید بهش��تی تصریح کرد: رابطه زناش��ویی، مستلزم 
حمایت کردن و حمایت شدن است و زن و شوهرها باید 
بتوانند نیازهای همسرش��ان را مانند نیازهای خود درک 

کنند و از خودمحوری بکاهند.
دکت��ر غف��ارزاده رزاقی با بی��ان اینکه رابطه زناش��ویی، 
مس��تلزم این اس��ت که هر عضو ضمن حف��ظ فردیت و 
هویت منحصر به فرد خود این توانایی را داشته که گاهی 
اوق��ات به خاطر رابطه، فردیت خود را کنار بگذارد، اظهار 
کرد: زوج ها باید بتوانند مرزهایی را برای تأمین نیازهای 
خانواده و ایجاد امنیت، خلوت ش��خصی و روابط نزدیک 

ایجاد کنند.
در این کارگاه دکتر گالیل اردالن، رییس اداره سالمت و 
جوانان  وزارت بهداشت درباره » سیاست های جمعیتی 
ابالغی رهبر معظم انقالب« سخن گفت. مژگان عباسی، 
سرپرست واحد سالمت نوجوانان، جوانان و مدارس مرکز 
بهداش��ت استان قزوین هم در مورد اهداف کارگاه گفت: 
کارشناسان سالمت جوانان و مربیان، آموزش های هنگام 
ازدواج و مفاهیم آموزش��ی مرتبط با آن را فرا گرفته و در 

آموزش های عمومی از آن بهره می گیرند.
در این کارگاه، دکتر اسماعیل کلهر، معاون اجرایی مرکز 
بهداشت استان و  کارشناسان سالمت نوجوانان، جوانان 
و مدارس، مربیان آموزش های هنگام ازدواج، کارشناسان 
امور جوانان از اداره ورزش و جوانان، کارشناسان فرهنگی 
معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی، مربیان 
مشاوره آموزش و پرورش و کارشناسان آموزش و ارتقای 
سالمت، باروری سالم و نوجوانان، جوانان و مدارس مرکز 

بهداشت استان قزوین حضور داشتند.

مرکز جامع دندانپزشکی
 در شهرستان تاکستان در سال 1396 

دایر می شود
دکت��ر جالل رحمانی، مدیر ش��بکه بهداش��ت – درمان شهرس��تان 
تاکس��تان اظهار کرد: با اجرای برنامه س��المت در جوانان و نوجوانان، 
این افراد بزرگس��الی سالم و پویایی خواهند داشت. وی این موضوع را 
روز 10 اس��فند 1395 در جمع اعضای ش��ورای بهداشت شهرستان 
تاکستان بیان کرد و افزود: به همین دلیل در سال 139۶ مرکز جامع 

خدمات دندانپزشکی شهرستان دایر می شود.
Á بالغ بر 36 هزار خدمت دندانپزشکی برای افراد زیر 14 سال

متولی سالمت شهرستان تاکستان در مورد نتایج اجرای برنامه امسال 
س��المت دهان و دندان در این شهرس��تان گفت: در س��ال 1395 و 
در واحده��ای تابعه این ش��بکه، اف��زون بر 35 ه��زار و 880 خدمت 

دندانپزشکی برای افراد زیر 14 سال انجام شده است.
این مقام مسئول خدمات ارائه شده را شامل چهار هزار و  228 معاینه، 
تعداد 11 هزار کشیدن دندان، تعداد سه هزار و 220 ترمیم و 17 هزار 

و 432 وارنیش فلوراید عنوان کرد. 
Á لزوم اهمیت دادن به بیماری های غیرواگیر و سوانح و حوادث

دکتر رحمانی ضمن مهم دانس��تن بیماری ه��ای غیرواگیر گفت: از 
بیماری هایی مانند فش��ار خون و عارضه قلبی – عروقی، باید با انجام 

ورزش روزانه و بهبود در الگوهای رفتاری، پیشگیری کرد. وی هشدار 
داد: چون س��وانح و حوادث، جمعیت جوان را بیشتر درگیر  می کند، 

باید به این مقوله توجه بیشتری شود.
Á پاسخ گویی به موارد بهداشتی در سریع ترین زمان

مهندس عسگر شریف زاده، رییس مرکز بهداشت شهرستان تاکستان 
هم در مورد طرح بسیج سالمت نوروزی اظهار کرد: از روز اول اسفند 
امس��ال جاری تا روز 15 فروردین سال آتی به صورت مداوم در تمام 
روزهای هفته )حتی در روزهای تعطیل( تمام اماکن تهیه و توزیع مواد 

غذایی بازرسی مستمر می شود.
بنا به گفته این مقام مسئول، سامانه 1490 برای رسیدگی به شکایات 
بهداش��تی در تمام س��اعت ها قابل دسترس اس��ت و ظرف مدت 72 
س��اعت به موارد پاسخ داده می ش��ود. وی ادامه داد: مردم می توانند 
از طریق ش��ماره 190 )سامانه ارتباطات مردمی وزارت بهداشت( نیز 

مشکالت مربوط به بهداشت محیط را منعکس کنند.

دستورالعمل اعمال مدرک تحصیلی 
باالتر کارکنان اصالح شد

کمیته اجرایی طبقه بندی مش��اغل دانشگاه پس از برگزاری 2 جلسه 
بحث و بررسی، ماده 5 دستورالعمل شرایط پذیرش درخواست اعمال 

مدرک تحصیلی باالتر کارکنان را اصالح کرد.
براساس تصمیم این کمیته شرط داشتن حداقل 3 سال سابقه خدمت 
در دانش��گاه پس از فارغ التحصیلی در مقطع کارشناس��ی که یکی از 
ش��روط پذیرش مدرک باالتر بود، حذف و ش��رط کس��ب حداقل 75 
امتیاز از جدول ش��اخص های ارزیابی ویژه این امر که فاقد محدودیت 
زمانی اس��ت، جایگزین شد. دستورالعمل جدید و جدول شاخص های 

مربوط به تمامی واحدهای دانشگاه ابالغ خواهد شد.
گفتنی است، اعمال مدرک تحصیلی کارکنان بیمارستان امیرالمومنین 
)ع(، کارکنان ش��اغل در مناطق مح��روم در تمامی مقاطع و مدارک 

تحصیلی تا مقطع دیپلم کارکنان، مش��مول دس��تورالعمل ش��رایط 
پذی��رش و اعمال مدرک تحصیلی باالتر نبوده و پس از موافقت واحد 
مربوط��ه، اعالم نظر معاون��ت تخصصی و با رعایت ش��رایط مقرر در 
آیین نامه طبقه بندی مشاغل دانشگاه، از سوی مدیریت توسعه سازمان 
و منابع انس��انی انج��ام و نیازمند طرح و تصوی��ب در کمیته اجرایی 

طبقه بندی مشاغل نمی باشد.

انتقال سوابق متقاضیان شاغل
در دانشگاه علوم پزشکی از سازمان 

بازنشستگی به تأمین اجتماعی بررسی شد 

در نشست مشترک نمایندگان سازمان بازنشستگی، تأمین اجتماعی 
و دانش��گاه علوم پزش��کی قزوین که در تاریخ یکشنبه 22 اسفند در 
دانشگاه علوم پزشکی برگزار شد، موضوع انتقال سوابق شاغالن دانشگاه 
علوم پزشکی از سازمان بازنشستگی به سازمان تأمین اجتماعی مورد 
بررس��ی قرار گرفت. در این نشست که دکتر مهدی یوسفی، معاونت 
توسعه مدیریت و منابع دانش��گاه، رجبلو، مدیر صندوق بازنشستگی 
کش��وری، سیروس نصیری، مدیرکل سازمان تأمین اجتماعی و دکتر 
صادق بابایی، مدیر درمان س��ازمان تأمین اجتماعی حضور داش��تند، 

مقرر ش��د دانشگاه علوم پزشکی لیست تمام افرادی که مشکل انتقال 
س��وابق از سازمان بازنشستگی کشوری به س��ازمان تأمین اجتماعی 
دارن��د را ظرف مدت 15 روز به س��ازمان بازنشس��تگی اعالم کرده و 
سازمان تأمین اجتماعی ظرف مدت یک ماه نسبت به انتقال حق بیمه 

گر مربوطه به سوابق افراد معرفی شده اقدام نماید.

حوزه معاونت درمان
 دانشگاه علوم پزشکی قزوین آماده 

نظارت های نوروزی شد
در روزهای پایانی س��ال 1395 نشست مدیران و کارشناسان معاونت 
درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین برای هماهنگی برنامه های نظارتی 

مراکز درمانی استان قزوین برگزار شد.
در این نشس��ت، دکتر محمدرضا مدبر، رییس اداره نظارت بر درمان 
معاونت درمان ضمن تأکید بر اجرای مناسب دستورالعمل های ابالغی 
وزارت بهداشت و رییس دانشگاه برای تداوم خدمات بهداشتی درمانی 
مناس��ب در ایام نوروز گفت: نظارت ها در صبح، عصر و ش��ب از مراکز 
درمانی انجام خواهد شد و کارشناسان با دقت نظر و حساسیت ویژه، 
عملکرد کادر درمان را در ایام نوروز رصد خواهند کرد و موارد مهم و 

خاص را گزارش می کنند.

نازیال قاس��می، مس��ئول امور عمومی معاونت درمان نیز ضمن اعالم 
الزامات اداری کش��یک ها در ایام نوروز به نقل از دکتر مسعود رضایی، 
مع��اون درمان دانش��گاه اظهار کرد: با توجه به ش��رایط ویژه نوروز از 
نظر خدمات درمانی و عبور و مرور مس��افران بین ش��هری و احتمال 
مخاطرات، کارشناسان نظارتی باید به صورتی به امور ممیزی بپردازند 
ک��ه خللی در کار درمان ایجاد نش��ده، نارضایتی و س��ردرگمی براي 
مراجعان ایجاد نش��ود و همکاری مناسبی بین بازرسان برای پوشش 

تمام روزهای تعطیالت وجود داشته باشد.
در ادامه، دکتر زهرا رجبی، رییس اداره امور بیمارس��تان های معاونت 
درمان توضیحاتی در مورد گزارشگیری موارد مراجعات مادران پُرخطر 
ارائه و تأکید کرد: در صورت وجود مادران پُرخطر در هر یک از مراکز 

درمانی، به مدیر کشیک گزارش و پیگیری شود.
در پایان هم دکتر مدبر ضمن تأکید مجدد بر اهمیت نحوه نظارت در 
این ایام، از همراهي و همکاري کارشناس��ان در پوش��ش کشیک هاي 

نوروزي قدردانی کرد. 
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بررسی 41 پایان نامه و طرح تحقیقاتی 
در نشست شورای پژوهشی دانشگاه علوم 

پزشکی قزوین
روز 9 اس��فند 1395 در نشست 2۶1 ش��ورای پژوهشی دانشگاه 
علوم پزش��کی قزوین، تع��داد 41 پایان نامه و ط��رح تحقیقاتی 

بررسی شد.
در این نشس��ت، هشت طرح تحقیقاتی هیأت علمی خاتمه یافته 

شد و 15 طرح تحقیقاتی هیأت علمی به تصویب رسید.
همچنین هش��ت طرح تحقیقاتی دانش��جویی، پایان نامه ارشد، 
دکترا و دس��تیاری خاتمه یافته و ۶ طرح تحقیقاتی دانش��جویی 

تصویب شد.
تمدید یک طرح تحقیقاتی و فس��خ یک پایان نامه تحقیقاتی، رد 
یک طرح تحقیقاتی هیأت علمی و تصویب یک طرح پژوهش در 
آموزش )با پرداخت بودجه طرح از س��وی معاونت آموزش��ی( از 

دیگر مصوبات بود. 

در جلسه کمیته اجرایی طبقه بندی 
مشاغل با اعمال مدرک تحصیلی 20 نفر از 

کارکنان موافقت شد
آخرین جلسه کمیته اجرایی طبقه بندی مشاغل در سال 1395 
)اعمال مدرک تحصیلی کارکنان( با حضور اعضای کمیته در دفتر 
معاونت توسعه مدیریت و منابع برگزار و با اعمال مدرک تحصیلی 
باالتر 20 نفر از کارکنان موافقت شد. گفتنی است، اعمال مدرک 
تحصیل��ی باالتر 13 نفر از کارکنان نیاز به تبدیل پس��ت کاردانی 
به کارشناس��ی دارد که مراحل اداری تبدیل پست آنان در وزارت 

متبوع در حال پیگیری است.
بر اس��اس این گزارش؛ دستورالعمل اصالحی نحوه اعمال مدرک 
تحصیل��ی باالت��ر کارکنان طی نام��ه ش��ماره 158۶45/د مورخ 
1395/12/2 ب��ه تمامی واحدها ابالغ ش��ده و از این پس تمامی 
درخواس��ت های اعمال مدرک تحصیلی باالت��ر کارکنان مطابق 

دستورالعمل مذکور مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 

مرد 40 ساله ای با حمله یوزپلنگ راهی 
مرکز آموزشی – درمانی شهید رجایی 

قزوین شد
به گفته مهسا عابدینی، پرستار بخش آی سی یو مرکز آموزشی- 
درمانی شهید رجایی قزوین مرد 40 ساله ای که با حمله یوزپلنگ 
در یکی از روستاهای الموت دچار جراحاتی در ناحیه سر، گردن و 
دست شده بود، توسط تیم درمانی این مرکز درمان شد و از مرگ 

حتمی نجات یافت.
عابدین��ی عنوان کرد: بیمار بعد از حمله ی��وز ایرانی، بر اثر ضربه 
وارده بیهوش ش��ده بود و زخم های عمیق در سر و دست بیمار، 
آثار گاز گرفتن وی توسط دندان های یوزپلنگ را نشان می داد.

بنا به اظهار پرس��تار بخش آی س��ی یو مرکز آموزشی - درمانی 
ش��هید رجایی قزوین بعد از پذیرش بیم��ار، اقدامات درمانی در 
اورژانس و بخش مراقبت های ویژه توسط تیم پزشکی و پرستاری 
آغاز شد و مصدوم توانست سالمتی خود را بعد از چند روز بستری 
ش��دن به دس��ت آورد. وی افزود: بیمار بعد از 10 روز بس��تری با 

وضعیت مطلوب مرخص شد.

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی 
قزوین، مهمان برنامه »به خانه برمی گردیم« 

شد
دکتر پارسا در خصوص زخم پای بیماران دیابتی سخن گفت

روز 10 اس��فند 1395 دکتر حسین پارس��ا، دانشیار عضو هیأت 
علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، مهمان برنامه » به خانه بر می 

گردیم« شبکه پنج صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران شد.
در این برنامه دکتر پارس��ا در خصوص زخم پا در بیماران دیابت، 

برای بیندگان توضیح داد.
دکتر پارس��ا، دارای مدرک فوق تخصص جراحی عروق اس��ت و 
تاکن��ون جراحی های س��خت و پیچی��ده ای را در مراکز درمانی 

قزوین انجام داده است.
یادآور می ش��ود، علت دعوت از دکتر پارسا، رویه این برنامه است 
که با اس��تفاده از نظرات مردم از چهره های برجسته عرصه های 
مختلف هر ش��هر دعوت می ش��ود تا فرد مذکور ب��ه مردم ایران 

معرفی شود.

اولین جشنواره غذای
 ملل خارجی و اقوام ایرانی  در دانشگاه 

علوم پزشکی قزوین برگزار شد

1۶ اس��فند 1395 روز برگزاری اولین جشنواره غذای ملل خارجی و 
اقوام ایرانی در دانش��گاه علوم پزشکی قزوین بود. روزی خاطره انگیز 
سرش��ار از انرژی و نش��اط، روزی که فاصله ها رن��گ باخت و تنوع و 

گوناگونی، نقطه تالقی و پیوند شد.
برنامه ای که با تالش اداره مشاوره و سالمت روان معاونت دانشجویی 
– فرهنگی این دانشگاه و با هدف ایجاد وفاق، همدلی و وحدت بیشتر 
بین دانشجویان، استقبال شایسته از بهار طبیعت و صرف عواید حاصله 
از برگزاری جش��نواره در امور خیریه برگزار ش��د. در این برنامه، گروه 
هایی از قزوین و اقوام ش��مالی، ک��رد  و تُرک و همچنین ملل افغان، 

بحرین و لبنان حضور داشتند. 
در برنام��ه مذک��ور، غذا نقطه پیوند فرهنگ ها ش��د و ب��ا به نمایش 
گذاش��تن چیدمان سفره و ویژگی های ظاهری غذاهای بومی محلی، 
تصاویری از اقلیم و زیبایی های طبیعی -  تاریخی و صنایع دس��تی 

این زیبایی ها دو صد چندان شد.
در بخ��ش غذاهای ایرانی، ُدیماج، قیمه نثار، باقالی قاتق، کباب تُرش، 
خ��ورش خالل، دلمه کلم ، ب��ژی،  آش دوغ، کوفته تبریزی، کوکوی 

شیش انداز و انواع شیرینی ها، دسرها و غذاهای بومی عرضه شد . 
در بخش غذاهای خارجی، منتو، کابلی پلو، آشک، بشامه، بستنی خاور 
میانه ای، س��االد بتوله، فته، ط��اووق، کبه بنادورا و چندین نوع غذا و 

دسرهای متنوع دیگر به نمایش گذاشته شد. 

از ن��کات جالب این جش��نواره غذایی، آش��نایی ش��رکت کنندگان با 
فرهنگ، اماکن تاریخی و مذهبی، ویژگی های اقلیمی، آداب و رسوم  
و آیین های اقوام و ملل شرکت کننده بود که توسط سرگروه های هر 

غرفه برای بازدیدکنندگان بیان شد.
پایان مراس��م هم با پخش موس��یقی های محلی و مل��ی گروه های 
ش��رکت کننده و اجرای برنامه »گه ریان« از س��وی دانشجویان ُکرد 
زبان همراه شد. این جشنواره با استقبال کم نظیر دانشجویان، والدین 

آنان، اساتید و کارکنان دانشگاه همراه بود. 

نشست شورای پیام گذاران
 و مشاوران سالمت دستگاه های اجرایی 

استان قزوین برگزار شد

پیام گذاران و مش��اوران سالمت دس��تگاه های اجرایی استان قزوین، 
روز 23 اس��فند 1395 در دانشگاه علوم پزشکی قزوین گردهم آمدند 
تا با مروری بر تصمیمات، اقدامات و نتایج عملکرد این شورا در امسال 

برنامه سال آتی را طراحی و ارائه کنند.
ابتدای این نشست، پیگیری مصوبات نشست قبل بود که توسط دکتر 
زینالی گزارش ش��د. سپس، گزارش مجموعه ملی سالمت و جشنواره 
عوامل مؤثر بر سالمت، توس��ط مهندس نوروزعلی عزیزخانی، مشاور 
رییس دانش��گاه و مسئول دبیرخانه ش��ورای سیاست گذاری سالمت 

استان رائه شد.

در این جش��نواره، دستگاه های اجرایی استان شامل بهزیستی، آبفای 
روس��تایی، دامپزش��کی، آموزش و پرورش، استاندارد و فنی حرفه ای 
حضور داش��تند که آبفای روستایی، موفق به کسب مقام کشوری در 
تحت پوش��ش قرار دادن و حفظ سالمت آب آش��امیدنی روستاهای 

تحت پوشش شد.

غذا خوردن 
در حالت نیمه نشسته به بیماران

 »ام اس« توصیه می شود
دکتر مهران مرادی، متخصص جراحی مغز و اعصاب و س��تون فقرات 
با بیان اینکه در افراد مبتال به بیماری »ام اس«، مشکالت بلع به علت 
درگیری اعصاب جمجمه ای ایجاد می ش��ود، اظهار کرد: بنابراین در 
دسترس بودن ساکشن، دقت در غذا خوردن و در حالت نیمه نشسته 

بودن هنگام خوردن غذا به این بیماران توصیه می شود.
Á خطر گرما

به گفته این پزشک متخصص شاغل در مرکز آموزشی - درمانی شهید 
رجایی قزوین، افراد مبتال به بیماری ام اس باید آگاه باش��ند که گرما 

عالئم بیماری را شدیدتر می کند. 

دکتر مرادی با بیان اینکه اگرچه برخی از بیماران ممکن اس��ت تحت 
تأثیر گرما، عالیم وخیمی را در خود نشان ندهند، اما معموال به تمامی 
مبتالیان به بیماری ام اس توصیه می شود که هرگز خود را در معرض 
گرما قرار ندهند، گفت: به این افراد توصیه می شود تا از سونا استفاده 
نکنند، دوش آب داغ نگیرند و در محیط گرم به تنهایی قرار نگیرند تا 

اگر مشکلی برایشان رخ داد، فرد دیگری به آنان کمک کند.
Á احساس ضعف دراندام ها

این متخصص جراحی مغز و اعصاب و ستون فقرات تصریح کرد: چون 
گرما سبب بروز واکنش سریع در اندام ها می شود، پس از قرار گرفتن 
در معرض گرما، یکی از ش��ایع ترین مش��کالت افراد مبتال به ام اس،  

احساس ضعف در اندام هاست.
بنا به اظهار دکتر مرادی، احس��اس سوزن سوزن شدن در ناحیه پاها 
از ش��ایع ترین مش��کالت قرارگی��ری مبتالیان ب��ه ام اس در معرض 
گرماست. وی اضافه کرد: متأسفانه امروزه هیچ گونه راه درمان قطعی 

برای این مشکالت وجود ندارد. 

نگهبان مرکز آموزشی – درمانی
 شهید رجایی قزوین

 مانع از بروز حادثه ای ناگوار شد
زندانی بیمار، کارکنان درمانی را تهدید کرد

به گفته محس��ن ادهمی، مدیر مرکز آموزشی- درمانی شهید رجایی، 
مرد 32 س��اله زندانی که به علت خوردن قاشق در این مرکز بستری 
بود، بعد از عمل جراحی موفق توس��ط دکتر فرزین پاک فطرت، فوق 

تخص��ص جراحی و ترمیم��ی، با قصد فریب 
نگهب��ان برای رفتن به دستش��ویی و تهدید 
کادر بخش جراحی مردان، قصد فرار داشت 
که اقدام به موقع نگهبان وظیفه شناس مرکز 

مانع از بروز حادثه ای ناگوار شد.
ب��ه گفته این مق��ام مس��ئول، نگهبان مرکز 
ضمن تماس تلفنی با خانواده بیمار او را آرام 
کرد. ادهمی افزود: بیمار بعد از آرام ش��دن، ابراز ندامت کرد و ضمن 
پوزش از کارکنان و نگهبان این مرکز، از زحمات بی دریغ پزش��کان، 

پرستاران و نگهبانان مرکز تشکر کرد. 
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بویین زهرا

قزوین

محل اسکان مسافرین نوروزی 
زیر ذره بین بازرسان بهداشت محیط شهرستان قزوین 

محل های اسکان مسافرین نوروزی، مراکز تهیه و عرضه مواد غذایی، بوستان ها، مراکز خرید، ایستگاه های 
عوارضی و نمایشگاه ها در ایام اسفند 1395 و فروردین 139۶ از نظر بهداشتی نظارت بیشتری می شوند. 

مهندس حمید گلناری، مسئول دبیرخانه کارگروه سالمت و امنیت غذایی شهرستان قزوین با اعالم این خبر 
گفت: در روزهای پایانی س��ال 1395 چهارمین نشس��ت کارگروه سالمت و امنیت غذائی شهرستان قزوین 
با حضور مدیران و مس��ئولین دس��تگاه ها و ادارات این شهرس��تان برگزار و بر حفظ سالمت همشهریان و 

مسافرین در ایام نوروز تأکید شد.
وی اظهار کرد: در این نشس��ت به فعالیت های حوزه درمانی مرکز بهداش��ت ش��هید بلندیان از جمله ارائه 
خدمات درمانی در مراکز خدمات جامع س��المت روس��تایی که بر اساس نیاز هر منطقه به صورت کامل یا 
نیمی از ایام تعطیالت است، اشاره شد. همچنین گزارشی از دستآوردهای برنامه سالمت نوروزی سال قبل 
و مقایس��ه آن با 15 روز ابتدای اس��فند 1395 و تلفات و آس��یب های ناشی از چهارشنه سوری سال های 
گذش��ته، توسط مهندس هاشم یوسفی، کارشناس بهداش��ت محیط و دکتر یاراحمدی، کارشناس مسئول 

واحد بیمارهای های غیرواگیر مرکز بهداشت شهید بلندیان ارائه شد. 
به گفته مسئول دبیرخانه کارگروه سالمت و امنیت غذایی شهرستان قزوین، کیومرث ایمن، رئیس کارگروه 
و معاون سیاس��ی و اجتماعی فرمانداری شهرستان قزوین هم در پایان این نشست، ضمن پاسخ به سواالت 
حاضران، راهنمایی های الزم را برای مس��ائل و مش��کالت مطرح شده ارائه کرد و خواستار اجرای مصوبات 

این نشست شد. 
وی برنامه سالمت نوروزی را برنامه ای مهم دانسته و خواستار هماهنگی تمامی دستگاه ها برای ارائه هرچه 
بهتر خدمات شد. ایمن، به مواد غذایی آلوده و فعالیت دستفروشان اینگونه مواد اشاره کرده و بر جلوگیری 

از تخلفات بهداشتی و تأمین سالمت و رفاه مسافران و همشهریان تأکید کرد. 

برخی از عادات و رفتارها موجب بیماری افراد با منشأ مواد غذایی می شود
از عادات و رفتارهایی که موجب بیماری با منش��اء مواد غذایی می ش��ود، می توان به عدم پخت کافی مواد 
غذایی، تهیه مواد غذایی س��اعت ها قبل از مصرف و نگهداری در دمای نامناس��ب، آلودگی متقابل و پایین 

بودن سطح بهداشت فردی اشاره کرد.
مهندس تورج برزگر، کارشناس نظارت بر مواد غذایی مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین با بیان 
مطلب فوق عنوان کرد: عوامل آلودگی مواد غذایی، در دمای پخت از بین می رود. وی افزود: قرار دادن مواد 

غذایی در یخچال، می تواند از رشد سریع میکروب ها بکاهد. 
مهندس برزگر این س��خنان را در نشس��ت بازآموزی بهورزان شهرستان قزوین اظهار کرد و گفت: تکه های 
بزرگ مواد غذایی که خوب نمی پزند، عادت های اشتباه و غیر بهداشتی کارگران )مثل لیسیدن انگشتان و 
عدم شستشوی دست(، استفاده از ظروف و وسایل مشترک برای مواد خام و پخته و در کنار هم قرار دادن 

آنها و وجود حشرات و جوندگان از عوامل آلوده کننده مواد غذایی هستند. 
Á ورود مواد غذایی به یخچال، با قاعده و قانون

بنا به اظهار کارشناس نظارت بر مواد غذایی مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین بهتر است قبل 
از نگهداری مواد غذایی در یخجال، آن ها را به قس��مت های کوچک تقس��یم کرد. وی ادامه داد: الزم است 

مواد غذایی پخته را سریع سرد کرده و سپس در فریزر قرار داد.

Á رعایت استانداردها، سدی مقابل آلودگی های میکروبی
این کارشناس بهداشتی با تصریح به اینکه باید مواد غذایی را با ابزار کار بهداشتي بسته بندی کرد تا از بروز 
آلودگی جلوگیری ش��ود، گفت: با جلوگیری از آلوده ش��دن مواد غذایی توسط عوامل آلوده کننده، کنترل 
درجه حرارت آن ها و تمیز نگهداش��تن محل نگهداری شان می توان موادغذایی را از آلودگی میکروبی هم 

محفوظ نگه داشت.
مهندس برزگر اظهار کرد: وجود زخم یا جوش دست کارگران، داشتن بیماری های تنفسی، داشتن بیماری 
های روده ای و موارد دیگر )مثل موی سر و لباس کار( از عوامل آلودگی مواد غذایی توسط کارگران است. 

شیر دام بیمار باعث ابتالی انسان به بیماری ها 
و مسمومیت های غذایی می شود

به گفته مهندس تورج برزگر، کارش��ناس نظارت بر مواد غذایی مرکز بهداش��ت ش��هید بلندیان شهرستان 
قزوین، ش��یر دام بیمار باعث ابتالی انس��ان به بیماری های س��ل و تب مالت و همچنین مسمومیت های 

غذایی می شود.
مهندس برزگر عنوان کرد: عوامل آلودگی ش��یر، ابتالی دام به تب مالت، س��ل و چرک ورم پستان، محیط 
نگهداری دام، ظرف شیردوشی و کارگر شیردوش است. وی تصریح کرد: ممکن است پس از دوشیدن شیر 

یا در زمان حمل و نقل، آلودگی به وجود آید.
Á  حمله چندجانبه آلودگی ها به سالمت شیر

کارشناس نظارت بر مواد غذایی مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین با بیان اینکه تماس دام آلوده 
با عوامل آلوده محیطی، موجب تورم پس��تان دام می ش��ود، اظهار کرد: محیط آلوده، بدن و پهلوهای دام را 
کثیف کرده و باعث انتقال آلودگی شیر می شود. وی ادامه داد: عدم وجود نور و روشنایی کافی، امکان رشد 

بار میکروبی و احتمال انتقال آن به شیر و ظروف را افزایش می دهد. 
Á رعایت توصیه ها، اطمینان برای مصرف کننده

بنا به اظهار این کارش��ناس بهداش��تی، برای کس��ب اطمینان در مصرف شیر دام ضمن اینکه شیر باید سه 
دقیقه جوشانده شود، در صورت بریدن شیر نباید آن را مصرف کرد.

Á توجه به دستورالعمل ها، راهکاری برای تولید شیر سالم
کارشناس نظارت بر مواد غذایی مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین، با اشاره به اینکه دامداران 
باید دام های بیمار را از سالم جدا کنند، گفت: بهتر است فضوالت دامی هر روز حداقل یکبار از طویله خارج 

شود و فضای کافی برای هر دام بویژه هنگام شیردوشی وجود داشته باشد.
مهندس برزگر با بیان اینکه ظروف شیر دوشی باید به خوبی تمیز شود و نباید از ظروف مسی سفید نشده 
برای ش��یر استفاده شود، عنوان کرد: آب شستش��وی ظروف باید بهداشتی باشد و ظروف مورد استفاده در 
محل مناسب نگهداری شود. وی ادامه داد: بهتر است ظروف را در مرحله اول با آب سرد، بعد با آب گرم و 

محلول شستشو داد، برس کشی کرد و در پایان، با آب گرم آب کشی شود.

با دقت در عالئم می توان به فساد در برخی مواد غذایی پی برد
کارش��ناس نظارت بر موادغذایی شهرستان قزوین در مورد عالئم فس��اد در برخی موادغذایی هشدار داد و 

گفت: با دقت در عالئم می توان به فساد در برخی مواد غذایی پی برد.
Á شش عالمت برای فساد ماهی

مهندس تورج برزگر، کارشناس نظارت بر مواد غذایی مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین با بیان 
این مطلب اظهار کرد: بوی نامطبوع، چسبناکی یا لزجی سطح بدن، جدا شدن پولک ها، فرو رفتگی چشم، 

تغییر رنگ آبشش از قرمز به قهوه ای تیره از عالئم فساد در ماهی است.
Á مواد غذایی در خطر کپک زدگی

این کارش��ناس نظارت بر موادغذایی با اش��اره به اینکه در نان، بوی کهنگی و مشاهده کپک و در شیرینی، 
بوی نامطبوع، نشانه کهنگی و کپک زدگی است، عنوان کرد: در آبلیمو، رنگ غیرطبیعی، وجود کپک و زنگ 

زدگی در شیشه را باید جدی گرفت.
مهندس برزگر با عنوان کردن اینکه در مرغ خام، بوی غیرطبیعی و تغییر رنگ و در کشک، بوی تند زننده؛ 
نشانه های فساد است، با هشدار اینکه در کره و پنیر، غلیظ شدن بیش از حد، نشانه بروز مشکل است، گفت: 
در کنسروها وجود بادکردگی، زنگ زدگی، تغییر رنگ محتویات، بوی نامطبوع و کنده شدن لعاب داخلی از 

عالئم فساد است. 
کارش��ناس نظارت بر مواد غذایی مرکز بهداشت ش��هید بلندیان شهرستان قزوین، سخنانش را در نشست 
های بهمن ماه 1395 برای بهورزان با موضوع بهداشت مواد غذایی بیان کرد. این برنامه ها در هشت منطقه 
بازآموزی و با حضور کلیه بهورزان و کارشناسان مراکز خدمات درمانی روستایی شهرستان قزوین برگزار شد. 

ایجاد انگیزه در کارکنان
 براي ابراز خالقیت ها، راهی برای کاهش استرس شغلی

دنیاي امروز اس��ترس هاي مختلفي دارد که بعضي از این اس��ترس ها مختص محیط کار است. ن�زاع با یک 
همکار، م�حروم شدن از پ�اداش، دی�ر رسیدن به سرکار و فشار هی�ات م�دیره یا رؤساي سازمان به مدیر را 

مي توان نمونه هایي از استرس هاي محیط کار نامید.
محمد رضایی، کارش��ناس س��المت روان مرکز خدمات جامع س��المت ارداق این موضوع را روز 21 اسفند 
1395 برای کارکنان مرکز جهاد کشاورزی این شهر بیان کرد و گفت: ایجاد محیط مناسب براي مدیریت 
س��ازمان، ایج��اد انگیزه مادي و معن��وي در کارکنان براي ابراز خالقیت هاي نهفت��ه ذهني، ارتقای کارایي 
کارکنان، افزایش رش��د اقتصادي و س��ودآوري آن، تقویت روحیه افراد، کاهش تنش ها و تقویت احس��اس 

داشتن نقش مؤثر در پیشبرد اهداف، از راهکارهای کاهش استرس شغلی است. 
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طرح مداخالت پیشگیرانه از بیماری های غیرواگیر
 در نظام مراقبت های بهداشتی اولیه اجرا شد

طرح مجموعه مداخالت پیش��گیرانه از بیماری های غیرواگیر در نظام مراقبت های بهداش��تی اولیه ایران 
»ایراپن« که یکی از اقدامات وزارت بهداش��ت، در حوزه بهداش��ت و پیش��گیری است، در شهرستان بویین 

زهرا اجرا شد.
دکتر آرش خوش��نویس زاده، مدیر شبکه بهداشت - درمان شهرستان بویین زهرا در ابن رابطه هشدار داد: 
چهار بیماری شامل قلب - عروقی، سرطان، بیماری های مزمن تنفسی و دیابت به همراه چهار عامل خطر 
ش��امل کم تحرکی، تغذیه ناسالم، مصرف دخانیات و الکل، مهمترین علل مرگ و میر ناشی از بیماری های 

غیرواگیر هستند و احتمال مرگ ناشی از این بیماری ها را افزایش می دهند.
متولی س��المت بویین زهرا عنوان کرد: بر اس��اس این طرح، هدف اصلی از اجرای آن، س��نجش وضعیت 
س��المت تمامی افراد باالی 30 سال بر اساس رژیم نادرست غذایی و شیوه های اشتباه زندگی برای مبارزه 

و پیشگیری از این بیماری هاست.
Á تنوعی از خدمات سالمت به صورت رایگان

این مقام مس��ئول اظهار کرد: در برنامه »ایراپن« توس��ط کارکنان خانه های بهداش��ت، مراکز و پایگاه های 
س��المت، میزان احتمال خطر 10 س��اله بروز بیماری های قلبی - عروقی ُکش��نده و غیرُکشنده، تشخیص 
زودرس س��رطان های روده بزرگ، پس��تان و دهانه رحم، مراقبت بیماری های ریوی، اقدامات پیشگیرانه و 
کنترلی عوامل خطر دخانیات، کم تحرکی، تغذیه نامناس��ب و مصرف الکل، در جمعیت هدف برنامه)حتی 
در زمانی که عالمت دار و بیمار نیس��تند( تعیین می ش��ود و متناسب با میزان احتمال خطر به دست آمده، 
اقداماتی برای پیش��گیری از بروز بیماری یا عوارض آن انجام می ش��ود و همه خدمات انجام شده نیز رایگان 

است. 

کوتاهی مداوم از برآوردن نیازهاي جسمی یا روانی کودک
 نوعی کودک آزاری است

در دیدگاه مردم، کودک آزاری، انواع بدرفتاری با کودک اس��ت ولی باید توجه داش��ت که حتی غفلت یعنی 
نوعی کوتاهی مداوم در برآوردن نیازهاي جسمی یا روان شناختی کودک نیز کودک آزاری است. زهرا شاه 
بختی، کارشناس سالمت روان شبکه بهداشت - درمان شهرستان بویین زهرا این سخنان را روز 28 بهمن 

1395 برای جمعی از مراقبان سالمت بیان کرد و انواع بدرفتاری با کودک را به شرح زیر معرفی کرد:
Á کودک آزاری جسمی

آزار بدنی ش��امل رفتارهایی از قبیل کتک زدن، تهدید کردن، پرت کردن، مس��موم کردن، سوزاندن، با آب 
جوش سوزاندن، در آب فرو بردن، خفه کردن و دیگر انواع آسیب رساندن به کودک است.

Á کودک آزاری عاطفی
آزار عاطف��ی نوعی اختالل هیجانی و دائمی اس��ت که منجر به عوارض و آس��یب هایی در تکامل هیجانی 

کودک می شود. 
Á کودک آزاری جنسی

آزار جنس��ی عبارتس��ت از مجبور کردن کودک براي اینکه شریک فعالیت جنسی باشد. )صرفنظر از اینکه 
کودک از این فعالیت آگاهی داشته باشد یا خیر(

Á کودک آزاری غفلت
غفلت، نوعی کوتاهی مداوم در بر آوردن نیازهاي جسمی یا روان شناختی کودک است به گونه اي که منجر 
به اختالل جدي در وضعیت سالمت و رشد کودک شود. این وضعیت می تواند مراقبی را شامل شود که از 
فراهم کردن غذای کافی، لباس و محافظت کودک، ناتوان است یا در انجام آن کوتاهی می کند. همچنین 
آنگاه که در دسترسی کودک به مراقبت هاي طبی مناسب، نقص وجود داشته باشد، این نوع کودک آزاری 

اتفاق افتاده است. 
Á  والدین کودک آزاردیده، قربانیانی در کودکی

کارش��ناس سالمت روان ش��بکه بهداشت - درمان شهرستان بویین زهرا خاطر نش��ان کرد: بیشتر والدین 
کودک آزاردیده، خود نیز در دوره کودکی توسط والدین شان مورد کودک آزاری قرار گرفته اند که اغلب آن 

خاطرات، فراموش شده یا سرکوب شده است.  
Á کودک آزار دیده را به مراکز سالمت برسانید

شاه بختی تأکید کرد: باید در صورت مشاهده عالیم و شواهد دال بر احتمال کودک آزاری جسمانی، کودک 
و خانواده او را برای بررسی و انجام اقدامات درمانی و مراقبتی، به پزشک مرکز بهداشتی - درمانی روستایی، 

شهری یا بیمارستان ارجاع داد. 

اجرای طرح ضربت 
جمع آوری مواد غذایی غیربهداشتی در شهر بویین زهرا

به مناسبت نزدیک شدن به سال جدید و افزایش خرید مردم از انواع مواد غذایی سالم و بهداشتی، مهندس 
اس��ماعیل قموشی، کارشناس مسئول و مهندس هاجر نصرالهی، کارشناس بهداشت محیط مرکز بهداشت 
شهرس��تان بویین زهرا با هماهنگی ارگان های ذیربط شهرس��تان، اقدام به برنامه ریزی طرح ضربت جمع 

آوری مواد غذایی غیربهداشتی کردند.
در این برنامه تعداد 13 تن از کارشناس��ان بهداش��ت محیط به صورت تیم های 2 نفره حضور داشتند. این 
طرح، روز 10 اس��فند 1395 در ش��هر بویین زهرا اجرا و از 105 مکان بازدید ش��ده، مقدار ۶50 کیلوگرم 
انواع مواد غذایی تاریخ مصرف گذش��ته، فاقد مشخصات ماده 11 قانون مواد خوردنی، آشامیدنی و آرایشی 

– بهداشتی، ضبط و معدوم شد. 

رعایت برخی از راهبردها 
و توصیه های کوچک، نوعی مقابله سازگارانه

 با استرس است
رعای��ت برخی از راهبردها و توصیه های کوچک ش��امل آرام س��ازی روانی، مدیریت زم��ان، آموزش رفتار 
قاطعانه، حل مس��اله، آموزش مهارت های مقابله ای س��ازگارانه، مقابله با افکار غیرمنطقی در کنار توجه به 

تغذیه سالم و انجام ورزش، نوعی مقابله سازگارانه با استرس است.
Á استرس، تجربه هیجانی منفی

حس��ین کرمی، کارش��ناس س��المت روان و رفتار مرکز خدمات جامع سالمت ش��هر بویین زهرا، سخنان 
فوق را روز 11 اس��فند 1395 در نشس��ت آموزش��ی »مدیریت اس��ترس« برای داوطلبان متخصص ادارات 
ای��ن شهرس��تان بیان کرد و گفت: اس��ترس را می توان به عنوان تجربه هیجانی منف��ی، همراه با تغییرات 
بیوشیمیایی، روانشناختی، شناختی و رفتاری تعریف کرد که در جهت تغییر واقعه پُراسترس یا عوض کردن 

اثرات آن است.
به گفته این کارشناس بهداشتی، حوادثی مانند سرو صدا، ازدحام، ارتباط بین فردی بد و قرار مالقات برای 
مصاحبه شغلی، می توانند از موارد استرس زا باشد. کرمی ادامه داد: استرس پیامد ارزیابی فرد، یعنی ارزیابی 

کافی بودن یا نبودن منابع فردی برای پاسخگویی به توقعات محیط است. 
Á راهبردهای مقابله با استرس بر روی طیف

کارش��ناس س��المت روان و رفتار مرکز خدمات جامع سالمت ش��هر بویین زهرا گفت: راهبردهای مقابله با 
اس��ترس را می توان روی طیفی گنجاند که یک س��ر آن، توصیه های کوچک ساده ای است که هر انسانی 
می تواند برای مقابله مؤثر با استرس های کوچک زندگی از آنها استفاده کند و سر دیگر این طیف، راهبردی 
اساسی و کلیدی است که شیوه زندگی را به طور اصولی تغییر می دهد و آن مقابله با افکار ناکارآمدی است 
که جلوی مقابله های شناختی منطقی را گرفته و راه را برای مقابله های هیجانی ناکارامد هموار می سازد.

مراکز خدمات جامع سالمت
 به کانتینرهای نگهداری موقت پسماندهای

 عفونی شدند
در اسفند ماه سال 1395 مراکز خدمات جامع سالمت شهرستان بویین زهرا به کانتینرهای نگهداری موقت 
برای پسماندهای عفونی مجهز شد تا به صورت دو روز در هفته، توسط شرکت مربوطه، جمع آوری و دفع 

شود.
مهندس س��عید فصیحی رامندی، کارشناس بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان بویین زهرا با اشاره 
به این مطلب بیان کرد: فعالیت های روزمره انسان منجر به تولید زائداتی خواهد شد که به عنوان پسماند 
ش��ناخته می ش��ود. وی با بیان اینکه بی ش��ک اهمیت بهداش��ت، زیبایی ش��ناختی و محیط زیستی این 
پسماندها لزوم ایجاد برنامه ای منسجم برای مقابله و مدیریت پسماندها را روشن خواهد کرد، گفت: در بین 
پسماندهایی که روزانه از فعالیت های انسانی تولید می شود، مدیریت و دفع بعضی از پسماندها با توجه به 
ویژگی های آن مثل سمّیت، بیماری زایی، تشعشع، قابلیت اشتعال و انفجار، نیاز به یک فرایند و مدیریت 

خاص دارد.
مهندس فصیحی رامندی عنوان کرد: زباله های تولید ش��ده در برخی از قس��مت های مراکز خدمات جامع 
سالمت به دلیل اشاعه بیماری و ایجاد آلودگی محیط زیستی، به عنوان پسماند عفونی تلقی شده و مدیریت 

آنها توجه ویژه ای را مطالبه می کند. 
به گفته این کارش��ناس بهداش��تی، در حال حاضر زباله های عفونی تمامی مراکز خدمات جامع سالمت و 
خانه های بهداش��ت تحت پوش��ش شبکه بهداشت – درمان شهرس��تان بویین زهرا در مبدأ تولید، از زباله 
های غیرعفونی تفکیک شده و توسط شرکت های بی خطرسازی، برابر ضوابط و مقررات بهداشتی و زیست 

محیطی، جمع آوری و دفع می شود.
کارشناس بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان بویین زهرا در مورد زباله های مطب ها و درمانگاه های 
خصوصی تحت پوشش نیز تصریح کرد: با همکاری اداره محیط زیست برای آن ها اخطار مشترک صادر شد 
و از تمامی مدیران و پزش��کان این مراکز درخواس��ت شده با عقد قرارداد با شرکت های مجاز، نسبت به بی 

خطرسازی زباله های عفونی اقدام شود.

جمع آوری 500 کیلوگرم مواد غذایی غیر بهداشتی
 در شهر شال

ایمنی مواد غذایی از مهمترین ش��اخص های بهداش��ت مواد غذایی اس��ت که سالمت مصرف کنندگان را 
تحت تاثیر خود قرار می دهد. با توجه به ش��یوع سرطان های مربوط به مصرف مواد غذایی، رعایت موازین 
بهداش��تی تولید مواد غذایی از مرحله تولید تا مرحله مصرف توسط مشتری نیازمند نظارت فعال و کنترل 

بهداشتی است. 
به همین دلیل و به مناس��بت نزدیک ش��دن به س��ال جدید و افزای��ش خرید مردم از ان��واع مواد غذایی، 
کارشناسان بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان بویین زهرا با هماهنگی ارگان های ذیربط شهرستان 

اقدام به اجرای طرح ضربت جمع آوری مواد غذایی غیربهداشتی کردند.
به گفته مهندس اسماعیل قموشی، کارشناس مسئول بهداشت محیط شهرستان بویین زهرا در این برنامه 

تعداد 13 تن از کارشناسان بهداشت محیط بصورت تیم های 2 نفره حضور داشتند.
این طرح، روز 19 اسفند 95 در شهر شال اجرا شد و از تعداد 100 مکان بازدید شد که مقدار 500 کیلوگرم 
انواع مواد غذایی تاریخ مصرف گذش��ته، فاقد مشخصات ماده 11 قانون مواد خوردنی، آشامیدنی و آرایشی 

بهداشتی، ضبط و معدوم شد. 
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حقوق شهروندی

عکس هفته

قانون اساسی 
جمهوری اسالمی و حقوق شهروندی

اصل دوم حقوق شهروندی در قانون اساسی به شرح ذیل می باشد:
Á :اصل مصونیت مسکن و آزادی

حق آزادی از محل س��کونت از حقوق شهروندی محسوب می شود 

و انتخاب محل س��کونت و نقل و انتقال براس��اس میل و اراده افراد 
علی االصول انجام می ش��ود. البته این اصل دارای موارد استثناء نیز 
می باشد، به عنوان مثال مس��کن زن شوهردار تابع انتخاب شوهر و 
مسکن افرادی که به س��ن رشد قانونی نرسیده اند توسط والدین یا 

سرپرست قانونی آنان انتخاب می گردد.
همچنی��ن برخی کارکنان دولتی مجب��ور به اقامت در محلی معین 
ب��رای مدت زمانی خاص می باش��ند. افرادی که براس��اس قانون به 
تبعید از محل س��کونت محکوم ش��ده باش��ند و یا صرفاً به شهر یا 

مکان خاص تبعید شده باشند نمی توانند در شهرهای دیگر سکنی 
گزینند.

مسکن افراد نیز مصون از تعرض است. در اصل بیست و دوم قانون 
اساس��ی جمهوری اس��المی ایران گفته شده است: »حیثیت،  جان، 
مال، حقوق و مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در 

مواردی که قانون تجویز می کند.«

کمیته ارتقاء سالمت اداری و صیانت از حقوق شهروندی

آیین نکو داشت صالح فرزانه دکتر علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در دانشگاه علوم پزشکی قزوین


