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دانشگاه علوم پزشکی و
خدمات بهداشتی درمانی قزوین

هفته نامه خبری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین

نزدیک 29 هزار تن
 در بیمارستان های استان قزوین، 

درمان سرپایی شدند

امداد رسانی اورژانس
 استان قزوین به 3 هزار تن در 
تعطیالت نوروزی 1396

30 فروردین مصادف با سالروز والدت ابوالفضایل سید اسماعیل گرگانی مشهور به حکیم جرجانی، 
اولین حکیمی که از راه آزمایش به تش��خیص بیماری رس��ید، به نام علوم آزمایشگاهی نامگذاری 

شده است و جامعه علوم آزمایشگاهی این روز را گرامی می دارند.
امس��ال گرامیداش��ت این روز در آزمایشگاه های مراکز آموزش��ی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی 
قزوین متفاوت برگزار ش��د. از ساعت هشت صبح آخرین روز اولین ماه سال 1396، سیده حمیده 
زرآبادی، نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس ش��ورای اس��امی با حضور در آزمایش��گاه 
های بیمارستان های قدس، والیت و کوثر، ضمن دیدار با پزشکان و کارشناسان علوم آزمایشگاهی 
این مراکز، روز علوم آزمایشگاهی را تبریک گفت و برای جامعه آزمایشگاهیان آرزوی توفیق کرد.

بازدید نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک، از مرکز آموزشی و درمانی قدس با حضور دکتر منوچهر 
مهرام، رئیس دانش��گاه آغاز ش��د و پس از نشس��تی کوتاه در دفتر مدیر آموزشی گروه کودکان، از 
بخش های آنکولوژی، مراقبت های ویژه کودکان و نوزادان، اختاالت خواب، اورژانس و آزمایشگاه 

ادامه یافت.
پزش��کان و کارشناس��ان آزمایش��گاه مرکز آموزش��ی و درمانی والیت، میزبان دیگر نماینده مردم 
قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسامی بودند. در این دیدار یک ساعته، بخش های مختلف 

آزمایشگاه مورد بازدید نماینده مردم در مجلس شورای اسامی قرار گرفت.
مهندس زرآبادی همچنین در مراس��م جشن بزرگداش��ت روز علوم آزمایشگاهی این مرکز شرکت 

کرد و با برش کیک، از غذاهای متنوع دست پخت کارشناسان آزمایشگاه میل کرد.
و اما پربار ترین بخش بازدید نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس ش��ورای اس��امی که 
منجر به قول مساعد ایشان برای بهسازی دستگاه های فرسوده و تهیه یک دستگاه اتوآناالیزر شد، 

دیدار با پزشکان و کارشناسان بخش آزمایشگاه مرکز آموزشی و درمانی کوثر بود.
در ای��ن مرکز، گ��زارش تأثیرگذار دکتر فاطمه س��میعی راد، متخصص پاتولوژی و مس��وول فنی 
آزمایش��گاه از ضرورت تش��خیص به موقع بیماری های زنان و نوزادان به عنوان سرمایه های اصلی 
جامعه، این ضرورت را ایجاب کرد تا نماینده مردم قزوین در مجلس ش��ورای اس��امی برای رفع 
مش��کات و بهسازی دس��تگاه های موجود و همچنین خرید یک دس��تگاه جدید اتوآناالیزر قول 

مساعد دهد.
گفتنی اس��ت، در این بازدیدها، دکتر مس��عود رضایی معاون درمان دانشگاه، رؤسا و مدیران مراکز 
آموزشی و درمانی قدس، والیت و کوثر و مدیر روابط عمومی دانشگاه، مهندس زرآبادی را همراهی 

می کردند.

 دیدار مهندس سیده حمیده زرآبادی، نماینده مردم
در مجلس شورای اسالمی با آزمایشگاهیان
قول مساعد ایشان برای تجهیز و بهسازی دستگاه های آزمایشگاهی
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دیدار رییس دانشگاه
 با کارکنان مراکز آموزشی – درمانی 

در دقایق پایانی سال 1395
در س��اعات پایانی س��ال 95 دکتر منوچهر مهرام، رییس دانشگاه از 
س��اعت 8 صبح با حضور در مراکز آموزش��ی و درمانی شهر قزوین و 
بازدید از بخش های مختلف ضمن دیدار نوروزی با کارکنان پرستاری 

و پزشکان از نیروهای خدماتی، به طور ویژه قدردانی کرد.
اولین مرک��زی که دکتر مهرام، رییس دانش��گاه در آن حضور یافت، 
مرکز آموزش��ی و درمانی 22 بهمن بود. مرک��زی که دکتر مهرام در 
دیدارهای نوروزی س��ال پیش نتوانس��ته بود، در آن حضور یابد و این 

دغدغه یک ساله در آخرین روز سال و در ساعات اولیه برطرف شد.
رییس دانشگاه در دیدار با دکتر سید جوادی، رییس مرکز و کارکنان 
پرس��تاری و نیرو های خدماتی با تبریک س��ال نو ب��رای آنان آرزوی 

توفیق نمود

مراکز آموزش��ی در مانی کوثر، قدس، بوعلی، شهید رجایی، والیت و 
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی، دیگر محل های بازدید و 

دیدار نوروزی رییس دانشگاه با خدمت دهندگان به مردم بود.
رییس دانش��گاه در این دیدارها با تأکید بر خدمات رسانی مطلوب به 
م��ردم، خوش رویی و برخورد با بیم��اران را یکی از رمزهای موفقیت 
و جلب رضایت مردم دانس��ت و از همگان خواس��ت همچنان با روی 

گشاده به خدمات دهی ادامه دهند.

ضربان

روز شش��م فروردین 1396 دکتر نوری س��اری، معاون فنی عملیاتی 
اورژانس کشور از مرکز آموزشی - درمانی شهید رجایی قزوین بازدید 

کرد.
محسن ادهمی، مدیر مرکز آموزش��ی - درمانی شهید رجایی قزوین 
در این رابطه گفت: دکتر نوری س��اری از بخش های درمانی و بخش 
الحاقی این مرکز بازدید کرد و ضمن گفتگو با بیماران و آگاه ش��دن 

از رضایتمندی آنان و همراهان، این رضایتمندی را نشان از رسیدگی 
خوب مرکز به امور درمانی بیماران در ایام عید دانست.

گفتنی اس��ت: دکتر برزه کار، رییس توس��عه و منابع نیروی انس��انی 
اورژانس کش��ور و دکتر پیمان نامدار، ریی��س مرکز مدیریت حوادث 
و فوریت های پزش��کی اس��تان قزوین، دکتر نوری ساری را همراهی 

می کردند.

بازدید فنی ناظر کشوری
 برنامه سالمت نوروزی بهداشت محیط 

از حوزه بهداشت استان قزوین

بازدید مهندس سیدرضا غامی، ناظر کشوری برنامه سامت نوروزی 
مرکز س��امت محیط و کار وزارت بهداشت، از ستاد بهداشت محیط 
مرکز بهداشت استان قزوین، مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان 
قزوین، مرکز بهداشت شهرستان تاکستان و مرکز شبانه روزی شماره 

یک تاکستان انجام شد.
بازدید مذکور، روزهای ششم و هفتم فروردین 1396 با هدف بررسی 
نحوه اجرای برنامه س��امت نوروزی و با اولویت نظارت بر مراکز  مواد 

غذایی، اماکن عمومی حساس، نظارت بر سامانه های آبرسانی، با هدف 
ارتقای سطح سامت جامعه و مسافران نوروزی انجام شد.

فعالیت نوروزی دانشگاه علوم پزشکی 
قزوین در سیمای پژواک

به گفته محمد حسن ارداقیان، مدیر روابط 
عمومی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، در 
تمام مدت تعطیات نوروزی یعنی از روز 
29 اسفند 1395 تا پایان روز 13 فروردین 
1396 فعالی��ت واحده��ای ارائ��ه کننده 
خدمات بهداشتی و درمانی تابعه دانشگاه، 
بخش خصوصی و سایر بخش ها به دقت 
تحت کنترل کارشناسان واحدهای نظارتی 
دانشگاه بود. وی افزود: اهمیت این موضوع آنقدر باالست که همانند 
سال های گذشته، هیأت رییسه دانشگاه نیز بازدیدهای ویژه ای از این 
واحد ها به عمل آورد و گاهی مواقع این نظارت ها در ساعات ابتدایی 
شب یا نیمه شب انجام ش��د. ارداقیان تصریح کرد: در این بازدیدها 
دکتر منوچهر مهرام، رییس دانش��گاه علوم پزشکی قزوین، حجت 
االسام والمسلمین، سید فتاح مرتضوی، مسئول دفتر نهاد نمایندگی 
رهبر معظم انقاب در دانش��گاه، معاونان رییس دانشگاه و جمعی از 
مدیران ارشد واحدهای س��تادی و تابعه با حضور در واحدهای ارائه 
کننده خدمات بهداشتی، درمانی و اورژانس، ضمن عرض خدا قّوت 
به کادر حاضر و بررس��ی روند ارائه خدمت آنان، از مراجعه کنندگان 
درباره میزان رضایتمندی شان از خدمات دریافتی، پُرس و جو کردند.

س��خنگوی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، با بیان اینکه این بازدیدها 
عاوه بر نظارت های بازرس��ان ویژه وزیر بهداشت و مقامات استانی 
و شهرس��تانی از واحدهای دانش��گاه بود، گفت: نتایج بازرس��ی ها، 
رضایت بخش اعام ش��د. ارداقیان با اشاره به اینکه در کنار همه این 
موارد، بازدیدهای کارشناس��ان س��تاد هدایت درمان و کارشناسان 
نظارت بر امور درمان بیمارستانی دانشگاه نیز برقرار بود، اظهار کرد: 
تعداد 117 مورد از بیمارستان ها و 26 مورد از درمانگاه ها بازدید شد. 

رضایتمندی بیماران از خدمات نوروزی 
مراکز آموزشی - درمانی  دانشگاه علوم 

پزشکی قزوین
در دومی��ن روز از بهار 1396 دکتر نوید محمدی، رییس دانش��کده 
پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین و مدیر کشیک هیئت رییسه 
دانشگاه از بخش های مختلف مراکز آموزشی درمانی والیت، شهید 
رجایی و بوعلی سینا بازدید کرد. طی این بازدیدها خدمات تشخیص 
درمانی هریک از مراکز مطابق س��ایر ایام س��ال در حال اجرا بود و 
دکتر محمدی، گفتگویی نیز با بیماران بستری داشتند که از خدمات 
درمانی و کادر پرستاری، رضایتمند بودند. گفتنی است، آخرین مرکز 
بازدید ش��ده رییس دانشکده پزش��کی از ایستگاه سامت عوارضی 
ش��ماره 3 واقع در اتوبان قزوین- زنجان بود که امدادگران همیش��ه 
در صحنه فوریت های پزشکی نیز در حال ارائه خدمات به مراجعان 

جاده ای بودند.

تشریح کدهای اخالقی نشر مقاله
 در دانشگاه علوم پزشکی قزوین

معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشکی قزوین، کارگاه یک 
روزه »اخاق در انتشار آثار پژوهشی« را با حضور ُمدّرسان برجسته 

کشوری برگزار کرد. 
در این برنام��ه، رعایت کدهای اخاق از مرحله طرح پرسش��نامه 
تحقیقاتی تا نشر مقاله تشریح شد. این مبحث، در سال های اخیر 
در دنیا مورد توجه قرار گرفته است. دکتر احسان شمسی کوشکی، 
دبیر کمیته ملی اخاق در پژوهش های زیس��ت پزش��کی و دکتر 
کیارش آرامش، دانش��یار مرکز تحقیقات اخاق و تاریخ پزش��کی 
دانشگاه علوم پزشکی تهران، سخنرانان این کارگاه آموزشی بودند و 
با استقبال اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین مواجه 
شد. این برنامه، روز 24 فروردین 1396 در سالن جلسات دانشکده 
پرس��تاری و مامای��ی برگزار ش��د و ابتدا دکتر آرام��ش به صورت 
تخصصی به مبحث استانداردهای مربوط به اصول اخاقی در حیطه 
نش��ر و انتشار مقاله پرداخت و کدهای آن را تشریح کرد. در ادامه، 
دکتر شمسی کوش��کی، موارد مربوط به تخلفات علمی در نشر را 

تشریح و توضیحات کافی همراه با موردهای نمونه را ارائه کرد.

بازدید معاون فنی عملیاتی اورژانس کشور
از مرکز آموزشی - درمانی شهید رجایی قزوین

به وضعیت مصدومان زودتر 
رسیدگی می شود

دکتر مجید بهرامی، مش��اور اجرایی رییس دانش��گاه علوم پزشکی 
قزوین و مدیر کش��یک هیئت رئیس��ه دانش��گاه در س��ومین روز از 

فروردین ماه 1396 از پایگاه اورژانس کهک بازدید کرد.
در این بازدید با توجه به کمبود کد اورژانس در ش��هر تاکستان برای 
سرعت بخشی در رسیدگی به وضعیت مصدومان مقرر شد یک کد 
اورژانس اضافه در س��طح ش��هر ش��روع به کار کند. دکتر بهرامی از 
مرکز سامت یحیی آباد از توابع شهرستان تاکستان نیز دیدن کرد. 
در ای��ن بازدی��د از بخش های مختلف بازدید ش��د و وی با بعضی از 
بیماران ماقات کرد. مدیر کش��یک هیئت رئیس��ه دانشگاه از ستاد 

شبکه بهداشت - درمان تاکستان هم بازدید کرد.
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ضربان

در دومین  س��الگرد  اجرای طرح تحول  س��امت ده��ان و دندان و به 
مناسبت  روز دندانپزش��کی، دکتر علی اکبر  سیاری، معاون بهداشتی 
 وزارت بهداشت با همراهی دکتر حمید صمد زاده، رئیس اداره سامت 
ده��ان و دندان  این وزارت خانه، در   نمایش��گاه دهان و دندان حضور 
یافت و ضمن بازدید از  غرفه دانش��گاه علوم پزش��کی استان  قزوین و  
مشاهده عملکرد  دهان و دندان  معاونت بهداشتی، از فعالیت  این حوزه 

 تقدیر و تشکر کرد.
این نمایش��گاه  با حضور پُرشور  کلیه  دانش��گاه و دانشکده های علوم 
پزشکی کشور، روز 21 فروردین 1396 در سالن نمایشگاه های  هتل 

المپیک تهران برگزار شد.
در آیین آغاز به کار نمایش��گاه،  دکتر منوچهر مهرام، رییس دانشگاه 
علوم پزش��کی قزوین، دکتر س��ید سعید اس��کویی، معاون بهداشتی 
دانشگاه، دکتر مامک عادل، رییس دانشکده  دندانپزشکی  دانشگاه و 
دکتر اکبر یوسفی، کارشناس مسؤول دهان و دندان معاونت بهداشتی 

دانشگاه نیز حضور داشتند.
شایان ذکر است، دانشگاه علوم پزشکی قزوین در ارایه خدمات  دهان و 

دندان در سال 1395 رتبه چهارم کشور را کسب کرده است.

دکتر زهرا عبداالهی، مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداش��ت، 
روز 18 اس��فند 1395 با ارسال لوح سپاس��ی برای دکتر سید سعید 
اس��کویی، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، از تاش این 

مقام مسئول برای کاهش میزان سبوس گیری آرد تقدیر کرد.
در متن ارسال دکتر عبداللهی، آمده است: طبق صورت جلسه کارگروه 
تخصصی سامت و امنیت غذایی استان قزوین، جنابعالی نقش مهمی 
در کاهش میزان سبوس گیری آرد، به منظور ارتقای سامت و بهبود 

وضعی��ت تغذیه جامعه و همچنین پیش��گیری و کنترل عوامل خطر 
بیماری های غیرواگیر داش��ته اید که بدین وس��یله از شما تشکر می 

شود.
شایان ذکر است، در پایان نیز از متولی بهداشت استان قزوین خواسته 
ش��ده که کماکان و در قالب برنامه بهبود کیفیت نان، گزارش پایش 
های حوزه بهداش��ت استان به ویژه در مورد میزان نمک در نان های 

چهارگانه، برای وزارت بهداشت ارسال شود.

حجت االس��ام و المسلمین محمد باریک بین، فرزند مرحوم حضرت 
آی��ت اله باریک بین، نماینده فقید ولی فقیه در اس��تان و امام جمعه 
سابق قزوین، از خدمات دانشگاه علوم پزشکی قزوین و پزشکان و کادر 
درمانی مرکز آموزشی - درمانی والیت در طول دوره بیماری حضرت 

آیت اله باریک بین تقدیر و تشکر کرد.

حجت االس��ام و المس��لمین باریک بین، همچنین از دکتر منوچهر 
مهرام، رییس دانش��گاه علوم پزش��کی قزوین به خاط��ر تاش برای 
بهبودی حال مرحوم آیت اله باریک بین و عیادت از ایشان با ذکر نام 

در مراسم تشییع پیکر پدرشان، قدردانی کرد. 

مراکز آموزشی - درمانی استان، هدف 
هشتمین روز بازدید کشیک نوروزی دانشگاه

روز هشتم فروردین 1396 دکتر عباس طالبیان قائم مقام معاون غذا 
و دارو و دکتر امیر پیمانی، سرپرس��ت معاونت پژوهش��ی دانشگاه، به 
عنوان مدیران کشیک هیأت رییسه دانشگاه با همراهی فخار سلیمانی، 
مدیر مرکز هدایت عملیات بحران دانشگاه در مرکز آموزشی - درمانی 
والی��ت قزوین حضور یافتند. در ای��ن بازدید بخش های مختلف این 
مرکز و نحوه ارائه خدمات به مراجعه کنندگان در ایام نوروز بررس��ی 

شد.

مرکز آموزشی - درمانی شهید رجایی، مقصد بعدی بازدیدکنندگان بود. 
در این بازدید که ادهمی، مدیر مرکز آموزش��ی - درمانی شهید رجایی 
نیز حضور داشت، بخش های مختلف مرکز مورد بازدید قرار گرفته و با 

توضیحات مسئوالن، روند ارائه خدمات به بیماران بررسی شد.
س��پس از مرکز آموزشی - درمانی کوثر بازدید و در این بازدید بخش 
های مختلف این مرکز بررسی شده و روند ارائه خدمات در بخش های 

مختف آن مطلوب ارزیابی شد.
در ادامه این بازدیدها، پایگاه اورژانس جاده ای عوارضی شماره 2 مورد 
بررسی قرار گرفت و آمادگی تیم های امدادی برای خدمت رسانی به 

مراجعه کنندگان بررسی شد.

معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشکی قزوین، کارگاه   
یک روزه »اخاق در انتش��ار آثار پژوهش��ی« را با حضور ُمدّرسان 
برجسته کشوری برگزار کرد. در این برنامه، رعایت کدهای اخاق 
از مرحله طرح پرسش��نامه تحقیقاتی تا نش��ر مقاله تشریح شد. 
این مبحث در س��ال های گذشته در دنیا مورد توجه قرار گرفته 
اس��ت. دکتر احسان شمسی کوشکی، دبیر کمیته ملی اخاق در 
پژوهش¬های زیس��ت پزش��کی و دکتر کیارش آرامش، دانشیار 
مرکز تحقیقات اخاق و تاریخ پزش��کی دانش��گاه علوم پزش��کی 
تهران، س��خنرانان این کارگاه آموزشی بودند و با استقبال اعضای 
هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین مواجه شد. این برنامه، 
روز 24 فروردین 1396 در س��الن جلس��ات دانشکده پرستاری و 
مامای��ی برگزار ش��د و ابتدا دکتر آرامش ب��ه صورت تخصصی به 
مبحث اس��تانداردهای مربوط به اصول اخاقی در حیطه نش��ر و 
انتش��ار مقاله پرداخت و کدهای آن را تشریح کرد. در ادامه دکتر 
شمسی کوشکی، موارد مربوط به تخلفات علمی در نشر را تشریح 

و توضیحات کافی همراه با موردهای نمونه را ارائه کرد. 

دکتر مهرام رییس دانش��گاه با حض��ور در منزل مرحوم آیت   
خاتونی مس��ئول انتظامات مرکز آموزشی و درمانی والیت، ضمن 
تس��لیت و ابراز همدردی با داغدیدگان از درگاه ایزد متعال برای 
آن مرحوم علو درجات و غفران الهی مسئلت کرد. رییس دانشگاه 
ویژگی بارز مرحوم خاتونی را خوش رویی و مردمداری وی دانست 
و افزود : این خصوصیت باعث شد تا مجلس ترحیم وی باشکوه و 
با حضور بی شمار دوستداران و همکاران برگزار شود. دکتر مهرام 
را در این دیدار طاهر مشایخ، رییس اداره حراست، فرشید غیاثوند، 
رییس اداره تشریفات، محمد نوروزی، کارشناس روابط عمومی و 
جمعی از کارکنان اداره حراست دانشگاه و همکاران مرکز آموزشی 

و درمانی والیت همراهی می کردند. 

روز شش��م فروردی��ن 1396 عل��ی اکبر س��لیمانی، فرماندار   
شهرس��تان آوج ضم��ن بازدید از ش��بکه بهداش��ت - درمان این 
شهرس��تان و تبریک س��ال نو در جمع کارکنان شبکه، عملکرد 
و خدمات انجام ش��ده توسط متولیان س��امت شهرستان آوج را 

مثبت ارزیابی کرد.

روز  15 فروردی��ن 1396 دکتر آرش خوش��نویس زاده، مدیر   
شبکه بهداش��ت - درمان شهرستان بویین زهرا به همراه، حسن 
کاظمی رودباری، سرپرست مرکز بهداشت این شهرستان و جمعی 
از کارکنان شبکه با حجت االسام و المسلمین زرینه، امام جمعه 
بویی��ن زهرا دیدار کردند. در این برنام��ه، امام جمعه بویین زهرا 
ضمن تبریک عید نوروز، از تاش ها و زحمات متولیان س��امت 
شهرس��تان بویین زهرا قدردانی کرد و از خداوند متعال برای آنان 
آرزوی موفقیت و س��امتی کرد. در این دیدار، دکتر خوشنویس 
زاده ضمن تبریک سال جدید گزارشی از عملکرد و اقدامات انجام 
ش��ده در ایام تعطیات نوروز 96 ارائه کرد و گفت: همه نیروهای 
حوزه س��امت شهرس��تان با تمام توان برای تحقق منّویات رهبر 
معظ��م انقاب تاش خواهند کرد. وی اف��زود: امیدواریم بتوانیم 
در س��ال جدید برنامه های خوب و مفیدی را در زمینه بهداشت 
و درمان، به ویژه آموزش برای مردم عزیز داش��ته باش��یم. متولی 
س��امت بویین زهرا با اش��اره به نامگذاری س��ال جدید با عنوان 
»اقتصاد مقاومتی، تولید و اش��تغال« از س��وی رهبر معظم انقاب 
و پیش رو بودن هفته س��امت، عنوان کرد: به امید خدا با برنامه 
ری��زی و هماهنگی های الزم در هفته س��امت، گزارش کامل و 
مفصلی از خدمات ارائه ش��ده در سال گذشته و برنامه های پیش 

رو به اطاع مردم این منطقه خواهد رسید.  

ب��ا توجه ب��ه افزایش تعداد مق��االت پذیرفته ش��ده در مجله   
انگلیس��ی زبان دانشگاه علوم پزش��کی قزوین، یک شماره اضافه، 
حاوی هش��ت مقاله عاوه بر شماره های معمول مجله به صورت 
زود هنگام انتش��ار یافت. این ش��ماره از مجله در حال حاضر در 
  http://biotech-health.qums.ac.ir سایت مجله به آدرس
Open J- قابل دسترس��ی اس��ت. همچنین این مجله در پایگاه

Gate نمایه ش��د. این پایگاه مش��ابه Doaj  مقاالت را به صورت 
رایگان نمایه و در اختیار خوانندگان قرار می دهد. مجات علمی 
و پژوهش��ی همواره در صدد نمایه ش��دن در پایگاه های معتبرتر 
هس��تند، زیرا مشاهده پذیری و اس��تناد به مقاالت این پایگاه ها 

بیشتر بوده و کاربران سراسر دنیا به آن مراجعه می کنند. 

سر خط سالمت قدردانی معاون بهداشتی وزارت بهداشت از اقدامات
 بهداشت دهان و  دندان در دانشگاه علوم پزشکی قزوین

تقدیر وزارت بهداشت از متولی بهداشت استان قزوین
به دلیل تالش در راستای کاهش میزان سبوس گیری آرد

تقدیر فرزند آیت اله باریک بین از خدمات دانشگاه علوم پزشکی قزوین



4
  سال 17   شماره 155    فروردین ماه  96  

ارائه خدمات درمانی 
در مراکز آموزشی - درمانی بوعلی سینا و 

قدس قزوین، قابل تقدیر اعالم شد

در روز نه��م فروردی��ن 1396 دکتر امیر پیمان��ی و دکتر عباس 
طالبیان، مدیران کش��یک هیات رییس��ه دانش��گاه علوم پزشکی 
قزوی��ن از روند ارائه خدمات در مراکز آموزش��ی- درمانی بوعلی 
سینا و قدس قزوین بازدید کردند. در ارزیابی این 2 مقام مسئول، 

روند ارائه خدمات قابل تقدیر عنوان شد.
در بازدی��د از بخ��ش اورژانس، تحت نظر و تصویرب��رداری مرکز 
آموزشی - درمانی بوعلی سینا، بهمن طاهرخانی، سوپروایزر مرکز 
پاسخگوی سواالت بازدیدکنندگان بود. محور سوال ها نیز تعداد 
بیماران پذیرش ش��ده در 24 ساعت گذشته و اطمینان یافتن از 

حضور پزشکان مقیم در مرکز بود.
Á فعال بودن درمانگاه های فوق تخصصی

در ادام��ه، دکت��ر طالبیان و دکتر پیمانی، ضمن بررس��ی پرونده 
درمانی چند تن از بیماران از آنان درباره رفتار کادر درمانی سوال 

کردند که رضایت بخش اعام شد.
مدیران کش��یک هیأت رییسه دانش��گاه علوم پزشکی قزوین در 
ادام��ه بازدیده��ای خ��ود در اورژانس و درمانگاه مرکز آموزش��ی 
- درمان��ی ق��دس حضور یافتند و ضمن بررس��ی پرونده بیماران 
بس��تری در اورژانس از معصومه قوطاس��لو، مدیر پرستاری مرکز 
درب��اره میزان مان��دگاری بیماران در بخش اورژان��س و اقدامات 

درمانی سوال کردند.
بازدیدکنن��دگان با حضور در درمانگاه مرکز آموزش��ی - درمانی 
ق��دس با دکتر عب��داهلل دیده بان، فوق تخصص غ��دد کودکان و 

رییس مرکز که در حال معاینه بیماران بود، نیز گفتگو کردند.
Á بازدید از مرکز خدمات جامع سالمت اقبالیه

دکت��ر پیمان��ی و دکتر طالبیان، س��پس رهس��پار ش��هر اقبالیه 
ش��دند. آنان با حضور در مرکز خدمات جامع سامت شماره 17 
شهرس��تان قزوین )شماره 2 اقبالیه(، ابتدا با دکتر علی علیجانی، 
پزش��ک مسئول مرکز درباره حوزه و جمعیت تحت پوشش مرکز 
و خدمات ارائه شده در آن گفتگو کردند و سپس از زهرا طاهری 
و مریم خمس��ه، ماماهای مرکز درباره مادران باردار تحت پوشش 
و وضعیت ش��اخص های س��امت آنان، پُرس و جو کردند. علی 
ج��وادی، مدیر داخلی مرکز نیز پاس��خگوی برخی س��وال های 

بازدیدکنندگان بود.

از مراکز ارائه 
خدمات استان بازدید شد

روز 10 فروردین 1396 دکتر س��ید مجتبی سیدصادقی، رییس 
اداره بازرس��ی و پاسخگویی به ش��کایات و کشیک هیئت رییسه 
دانش��گاه در اولین بازدید خود با حضور در مرکز بهداشت شهید 
بلندیان، از روند ارائه خدمات بهداش��تی به مراجعه کنندگان در 

ایام نوروز بازدید به عمل آوردند.
دکتر س��یدصادقی پ��س از بازدید از بخش ه��ای مختلف مرکز 
بهداش��ت ش��هید بلندیان، به همراه کارشناسان بهداشت محیط 
ب��ا حضور در محل مجموعه رس��توران های تاالر ش��هر قزوین از 
مجموعه های فس��ت فود، آشپزخانه و رس��توران های آن بازدید 
کرده و س��امت م��واد غذایی موجود را ارزیابی ک��ردند. در این 

بازدید وضعیت سامت این مجموعه مطلوب ارزیابی شد.

بازدید از مراکز آموزشی - درمانی قزوین و 
پایگاه سیار امدادی اورژانس

روز 11 فروردین 1396 دکتر نوید محمدی، رئیس دانش��کده پزش��کی 
و مدیر کش��یک هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی قزوین با حضور در 
مراکز آموزشی - درمانی 22 بهمن، کوثر، قدس، بیمارستان رازی تأمین 
اجتماعی و پایگاه س��یار امدادی اتوب��ان قزوین � زنجان )عوارضی 2( از 

تمامی بخش ها بازدید کردند.
در این بازدیدها، حجت االسام و المسلمین سید فتاح مرتضوی، مسئول 
دفتر نهاد رهبری دانش��گاه نیز حضور داشت و ضمن تبریک سال نو به 

مسئولین مستقر در مراکز، از بیماران عیادت کرد.

امداد رسانی اورژانس
 استان قزوین به 3 هزار تن در 

تعطیالت نوروزی 1396
 دکت��ر پیم��ان نامدار، رییس مرک��ز مدیریت ح��وادث و فوریت های 
پزشکی اس��تان قزوین گفت: در تعطیات نوروزی سال 1396 پایگاه 
های اورژانس ش��هری و جاده ای اس��تان قزوین به  حدود3 هزار تن 

ارائه خدمت کردند.
به گفته این مقام مس��ئول از روز 27 اس��فند 1395 تا پایان روز 13 
فروردین 1396 کارشناسان و تکنس��ین های اورژانس استان قزوین 
مس��تقر در پایگاه های ش��هری و جاده ای، 2 هزار و 928 مأموریت 
انجام دادند. وی اضافه کرد: افزون بر524 مأموریت برای امداد رسانی 

به مصدومان تصادفات ترافیکی بود.
متول��ی اورژانس اس��تان قزوین با بی��ان اینکه در ای��ن مأموریت ها 
یک هزار و 260 تن به بیمارس��تان اعزام ش��دند که 555 تن از آنان 
مصدوم��ان تصادفات بودند، اظهار کرد: تعداد یک هزار و 727 تن نیز 
به صورت سرپایی در محل درمان شدند که 153 تن از آنان مصدومان 

تصادفات بودند.
دکترنام��دار با اذعان به اینکه با 14 تن از مصدومان تصادفات قبل از 
رسیدن آمبوالنس اورژانس به علت شدت جراحات وارده فوت کردند، 
عنوان کرد: تعداد 9 تن از مصدومان نیز با وجود حضور به موقع عوامل 
اورژانس و تاش تیم پزشکی و پرستاری در بیمارستان ها و استفاده از 
روش ها و تجهیزات درمانی مناسب، متأسفانه به خاطره شدت صدمات 

جان باختند.

ابتکار اورژانس قزوین در 
برپایی ایستگاه سالمت الگوی 

کشور شد
علی فخار س��لیمانی، مدیر مرکز هدایت عملیات بحران دانشگاه علوم 
پزشکی قزوین از تأیید طرح ابتکاری اورژانس استان قزوین در برپایی 
ایس��تگاه های سامت، توسط وزارت بهداش��ت خبر داد و گفت: این 

طرح ابتکاری از سال آینده در سطح کشور اجرا می شود.
فخ��ار س��لیمانی با بیان اینکه در س��ال های گذش��ته ب��رای برپایی 
ایستگاه های سامت از چادرهای امدادی استفاده می شد که مشکات 
خاص خود را داشت، عنوان کرد: امسال برای برپا کردن پنج ایستگاه 
س��امت اورژانس در مبادی ورودی شهر قزوین،  شامل عوارضی های 
2 و 3 و 4 و همچنین س��ه راهی ش��امی ش��اپ و  شهر  آوج به جای 

چادر، سازه ای سبک از جنس »کارتن پاست« استفاده شد.
به گفته این مقام مس��ئول، اقدام مذکور بر مبنای آموزه های اقتصاد 
مقاومتی با کمترین هزینه و توس��ط اورژانس استان طراحی و ساخته 
شد. وی افزود: این اقدام با استقبال بازرسان ویژه وزیر بهداشت مواجه 

و بنا شد از نوروز سال آتی در تمامی استان های کشور استفاده شود.
مراجعه 866 به ایستگاه های سامت

مدیر مرکز هدایت عملیات بحران دانشگاه علوم پزشکی قزوین اظهار 
کرد: از روز 27 اس��فند 1395 تا پایان روز 13 فروردین ماه امس��ال، 
افزون بر 806 تن از مسافران نوروزی به ایستگاه های سامت اورژانس 

استان مراجعه و از خدمات آن استفاده کردند.
بنا به گفته فخار سلیمانی، در این ایستگاه ها خدمات درمان سرپایی 
و دارو )با مش��ورت پزشک مستقر در س��تاد اورژانس( به مسافران به 

صورت رایگان ارائه شد. 

بازدید از واحدهای فعال سالمت
 در سه شهرستان

روز 12 فروردین 1396 دکتر پیمان قجربیگی، معاون غدا و داروی 
دانش��گاه علوم پزش��کی و مدیر کشیک هیئت رئیس��ه دانشگاه با 
حضور در مرکز آموزشی - درمانی شهید رجایی، بیمارستان شفای 
تاکستان، شبکه بهداش��ت - درمان تاکستان، پایگاه اورژانس آوج، 
س��تاد شبکه بهداش��ت - درمان آوج، مرکز سامت جامعه آبگرم، 
پایگاه اورژانس و ایستگاه سامت شامی شاپ از نحوه ارائه خدمات 

بهداشتی و درمانی به همشهریان و مسافران نوروزی بازدید کرد.
در ای��ن بازدی��د که علی فخار س��لیمانی، مس��ئول مرکز هدایت 
عملیات بحران دانش��گاه و س��یفی، مدیر عملیات اورژانس، دکتر 

قجربیگی را همراهی می کردند. 
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نشست علمی بررسی ویروس زیکا در 
معاونت پزوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

با دعوت معاونت پژوهش��ی دانش��گاه علوم پزش��کی قزوین، دکتر 
یزدان میرزا نژاد، متخصص بیماری های عفونی و دانشیار دانشگاه 
بریتیش کلمبیای کانادا، در جمع اعضای هیأت علمی و دانشجویان 
تحصیات تکمیلی رشته های مختلف به بررسی و بیان تازه ترین 

یافته های علمی در مورد ویروس زیکا پرداخت.
این برنامه، روز 28 فروردین 1396 انجام ش��د و دکتر میرزا نژاد 
پ��س از بازدید از بخش عفونی مرکز آموزش��ی - درمانی بوعلی 
س��ینا قزوین، در نشست علمی 2 ساعته با نمایش اسایدهایی، 
آخرین یافته های علمی برای شناس��ایی و درمان بیماران ناشی 
از این ویروس را تشریح کرد. یادآور می شود؛ ویروس زیکا، بیشتر 
در نقاطی از آفریقا و آسیای جنوب شرقی دیده شده است و از پشه 
به انسان منتقل می شود. رایج ترین عایم بالینی این بیماری، تب، 
جوش خارشدار، درد مفاصل و التهاب چشم ها است. ویروس زیکا 
تاکنون در ایران مش��اهده نشده و موردی از ابتا به این بیماری در 

کشور گزارش نشده است.

نخستین نشست شورای مشاوران سالمت 
دستگاه های اجرایی استان قزوین در سال 

1396 برگزار شد
روز 28 فروردین 1396 مشاوران سامت دستگاه های اجرایی استان 
قزوین در سالن اجتماعات دبیرخانه سیاستگذاری سامت دانشگاه 
علوم پزشکی قزوین گردهم آمدند تا نخستین نشست این شورا را با 

هدف تصمیم گیری برای ارتقای سامت مردم برگزار کنند.
این نشس��ت با بررسی و پیگیری مصوبات نشست پیشین، توسط 
دکتر زینالی، رییس شورا آغاز شد و سپس کارشناسان حوزه معاونت 
غذا و داروی دانشگاه، اقدامات سال 1395 این معاونت را در کاهش 

نمک مصرفی در مواد خوراکی گزارش دادند.
بر اس��اس این گزارش، درصد نمک در فرموالس��یون مواد غذایی و 
آش��امیدنی صنعتی با اولویت فراورده های پُر مصرف و پُر خطر به 

میزان پنج درصد کاهش داشته است.
تش��ریح برنامه های هفته سامت و حساس سازی اعضای شورای 
مشاوران سامت به برنامه ها و شعار هفته سامت امسال، موضوع 
دیگر این نشست بود که با س��خنرانی مهندس عزیزخانی، مشاور 
رییس دانشگاه و مسئول دبیرخانه سیاستگذاری سامت دانشگاه 
تبیین ش��د. همچنین آیین نامه شورای مشاوران سامت دستگاه 
های اجرایی که در حال تدوین است، مطرح و نظرات و دیدگاه های 

اعضا برای رفع نواقص و تکمیل آن ارایه شد.
پیش��نهاد فرمت تفاهم نامه ها، تقویم نشس��ت های امسال شورا، 
ش��اخص های عملکردی ش��ورای مش��اوران و برگزاری 2 کارگاه 
آموزشی در سال 1396 دیگر موضوعات طرح شده در این نشست 

بود.

شادی کودکان یعنی همه دارایی جهان
خوش آهنگ ترین موسیقی خلقت، صدای قهقه شاد کودک است، اما کودکانی هستند که غم بارترین 
موس��یقی را می نوازند و این کودکان، بیماران بس��تری در بیمارس��تان های کش��ور هستند. دلجویی 
مهربانانه و دیدار با کودکان بیمار بس��تری در بیمارس��تان ها، ُس��ّنت حسنه ای است که هر سال و در 

روزهای شاد نوروزی توسط نیکان و دوستداران کودک گرامی داشته می شود. 
روز 29 اس��فند 95 و همزمان با میاد با س��عادت دخت نبی مکرم اسام )ص(، حضرت زهرای مرضیه 

)س(، شاهرخی و حبیبی معاونان سیاسی- امنیتی و اقتصادی استانداری قزوین، دکتر منوچهر مهرام، 
رئیس دانش��گاه، دکتر دیدبان، رئیس مرکز آموزشی و درمانی قدس و پزشکان این مرکز از بخش های 
اورژان��س، مراقبت های ویژه کودکان و آنکولوژی بازدید و از کودکان بس��تری در این بخش ها عیادت 

کردند.
همزمان گروه سرود و تئاتر دستان با پوشش عروسکی و نواختن موسیقی شاد، به پیشواز سال نو رفتند. 
این گروه که خود را دوستداران سامت و تندرستی ایران معرفی می کنند، با برقراری ارتباط صمیمی و 
عاطفی با کودکان، لحظات شادی را برای آنان آفریدند. اهدای عروسک و شاخه گل از دیگر برنامه های 

این گروه بود که همچون سال گذشته در این مرکز اجرا شد.

سه ماه ُپرکار برای حوزه
 توسعه دانشگاه در امور مناقصات

بهم��ن ماه 95 تا فروردین ماه امس��ال، رادیوتراپی مرکز آموزش��ی – 
درمانی والیت، مزار شهدای گمنام و کارهای خدماتی و نظافتی تمامی 
واحدهای دانشگاه، موضوع نشست های حوزه توسعه دانشگاه در امور 

مناقصاتی شد.
روز 17 فروردی��ن 1396 جلس��ه پی��ش فراخوان مناقص��ه و انتخاب 
پیمان��کار، احداث و تکمیل س��اختمان رادیوتراپی مرکز آموزش��ی – 

درمانی والیت در دفتر معاونت توسعه دانشگاه برگزار شد. 
روز 19 فروردی��ن ماه نیز جلس��ه پیش فراخ��وان مناقصه و انتخاب 
پیمانکار مرکز پزشکی هسته ای گاما کمرای مرکز رادیوتراپی والیت 

برگزار شد.
در هر 2 جلس��ه، ن��وع مناقصه، منبع مالی، مبلغ ب��رآورد اولیه، چاپ 
فراخوان در روزنامه کثیراالنتش��ار، تاریخ فروش اسناد، مهلت تحویل 

اسناد و مدت زمان قرارداد تعیین شد.
نشست پیش فراخوان مناقصه و انتخاب پیمانکار انجام محوطه سازی 
و احداث المان مزار ش��هدای گمن��ام هم در مجتمع پردیس، روز 22 
بهمن 1395 در دفتر معاونت توس��عه برگزار ش��د. این نشس��ت نیز 

مصوبات نشست های معمول مناقصاتی را داشت.
از ششم تا دهم فروردین ماه امسال هم اسناد مناقصه محوطه سازی 
و احداث المان مزار شهدای گمنام به پیمانکاران مربوطه تحوی��ل شد 

تا نهایت در روز 27 فروردین پیشنهادات خود را اعام کنند. 
روز 17 فروردین جلسه پرسش و پاسخ محوطه سازی و احداث المان 
مزار ش��هدای گمنام در سایت امور خدمات پشتیبانی برگزار شد و به 

سواالت پیمانکاران پاسخ داده شد. 
برگزاری جلسه پیش فراخوان مناقصه و انتخاب پیمانکار خرید خدمات 
کاره��ای خدمات��ی و نظافتی تمامی واحدهای دانش��گاه نی��ز روز 16 
فروردین 1396 در دفتر معاونت توسعه برگزار شد و نوع مناقصه، منبع 
مالی، مبلغ برآورد اولیه، چاپ فراخوان در روزنامه کثیراالنتش��ار، تاریخ 

فروش اسناد، مهلت تحویل اسناد و مدت زمان قرارداد تعیین شد.

ارائه داروی رایگان
 به مسافران نوروزی

در ایستگاه های سالمت اورژانس 
قزوین

بازدید روز هفتم فروردین 1396 دکتر سید مجتبی سید صادقی، مدیر 
کشیک هیات رییسه دانش��گاه علوم پزشکی قزوین از ایستگاه سامت 
اورژانس استان قزوین در جنب پایگاه اورژانس عوارضی شماره سه )اتوبان 

قزوین - زنجان( آغاز شد.
در بازدید این مقام مسئول عنوان شد که از روز 25 اسفند 1395 تاکنون 
افزون بر 200 مس��افر نوروزی به این ایس��تگاه به عنوان یکی از ایستگاه 
ها مراجعه کرده اند که ضمن دریافت آموزش های مربوطه به س��امت، 
داروی رایگان نیز با مش��ورت پزشک اورژانس به اندازه مدت سفر به آنان 

داده شده است.
ای��ن بازدید با همراهی علی فخار س��لیمانی، مدیر مرکز مدیریت بحران 
دانشگاه علوم پزشکی قزوین و حسن حسن زاده، مسئول عملیات وقت 
اورژانس انجام ش��د و دکتر س��ید صادقی، ضمن بررسی لیست مراجعه 

کنندگان به ایستگاه و همچنین پرس و جو درباره نحوه کیفیت خدمات 
ارائه شده به آنان، از آمادگی عملیاتی اتوبوس آمبوالنس 12 تخته که در 

شرایط الزم تا 17 تخت قابل افزایش است، بازدید کرد.
فخار سلیمانی در این بازدید اعام کرد: امسال در استان قزوین برای برپایی 
ایستگاه سامت به جای چادر از کمپ های کارتن پاست استفاده شده 

که از امنیت و استحکام بیشتری برخوردار است.
Á بررسی وضعیت بهداشت و درمان در شهرستان آبیک

مدیر کشیک هیات رییسه دانشگاه علوم پزشکی قزوین در ادامه بازدیدش، 
در شهرس��تان آبیک حضور یافت و با دکتر محس��ن چیت سازان، مدیر 

شبکه بهداشت - درمان این شهرستان دیدار و گفتگو کرد.
مح��ور اصلی گفتگ��وی این 2 مقام مس��وول، ارائه خدم��ات درمانی در 
بیمارس��تان های ولی عصر)عج( و شهدای آبیک بود. در ادامه دکتر سید 
صادقی با حض��ور در این 2 مرکز درمانی، روند ارائه خدمات را از نزدیک 

مشاهده کرد.
بخش پایانی بازدید مدیر کش��یک هیات رییس��ه دانشگاه علوم پزشکی 
قزوین، حضور در مرکز خدمات جامع س��امت ناصرآباد بود. دکتر سید 
صادقی ضمن اینکه مهارت کادر مرکز را در اس��تفاده عملی از دس��تگاه 
ساکش��ن مورد آزمون قرار داد، در گفتگو با پزشک مرکز درباره امکانات 
و نیروهای مرکز، جمعیت تحت پوش��ش، خدمات ارائه ش��ده به مردم و 

مشکات بهداشتی منطقه گفتگو کرد.
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عفاف و حجاب

مرکز مطالعات ومعاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه

ادراک در رفتار سازمانی
ادراک فرایندي شناختي است که به وسیله آن محیط پیرامون خود را تفسیر و درک مي کنیم.

فرایندهاي ش��ناختي شامل راه هایي مي شود که انسان به پردازش اطاعات در مورد جهان طبیعي یا 
اجتماعي مي پردازد.

فرایندهاي شناختي شامل تصور، ادراک و تفکر مي شود که در هر انساني منحصر به فرد است و در عین 
شباهت ها در همه انسان ها، هر انساني تفاوت هاي زیادي با بقیه انسان ها دارد.

ادراک یک فرایند شناختي پیچیده و بیانگر تصویر منحصر به فرد هرکسي از جهان پیرامونی است. یک 
نکته بسیار اساسي در فهم ادراک این است که تفسیر منحصر به فرد افراد از موقعیت هاي سازماني الزاماً  
منطبق با واقعیت نیست، یعني تفسیر از واقعیت با خود واقعیت متفاوت است و افراد در درون سازمان 
بر مبناي ادراک خود از واقعیت عمل مي کنند نه خود واقعیت. هر چقدر شکاف بین ادراک از واقعیت 

و خود واقعیت کمتر باشد صحت ادراکي باالتر است.
ادراک ماحصل پردازش اطاعات اس��ت. فرد به همه محرک هاي بیروني به یک اندازه توجه نمي کند. 
فیلترهاي وي تعیین مي کنند که به چه محرک هایي توجه کند و کدام را نادیده بگیرد. بعضي محققان 
در این زمینه اهمیت ویژه اي براي فیلترها قائل اند. »فیلترها بیش از نژاد، جنسیت، ملیت و سن معرف 

فرد هستند»
Á :ویژگي هاي ادراك 

1- زیبایي س��اختاري: هر چقدر محرک یا وضعیت از زیبایي س��اختاري باالتري برخوردار باشد بیشتر 
مورد توجه قرار مي گیرد. بسیاري از بازاریابان از این اصل براي جلب توجه مشتریان استفاده مي کنند. 

اکثر افراد هنگام مصاحبه نیز مي کوشند زیبایي ساختاري آنها مورد توجه قرار گیرد.
2- شدت: هر چقدر شدت محرک یا وضعیت خارجي بیشتر باشد، بیشتر مورد توجه قرار مي گیرد. نور 
زیاد، عطر تند و صداي بلند بیشتر از نور کم، عطر مایم و صداي عادي جلب توجه مي کنند. از عامل 
شدت در آگهي هاي تلویزیوني که صدا را یک دفعه بلند یا کم مي کنند استفاده مي شود. مدیر وقتي 

با صداي بلند فریاد مي زند، توجه همه را به خود جلب مي کند.
3- ان��دازه: ان��دازه هاي بزرگ، توجه را به خود جلب مي کنند. در یک کارخانه رباتي که از همه بزرگتر 
است توجه همگان را جلب مي کند. مدیري که قد بلندتري دارد بیشتر از مدیر کوتاه قد همتراز خود 

توجه زیردستان را جلب مي کند.
4- تبای��ن یا زمین��ه: محرک هایي که با زمینه تضاد دارند یا برخاف انتظارند توجه را جلب مي کنند. 
کارگ��ر خط مونتاژي که به صداي بلند ماش��ین آالت عادت کرده اس��ت هرگ��ز توجهش به این گونه 
صداهاي کر کننده جلب نمي ش��ود ولي وقتي برق کارخانه دچار مش��کل و ماشین آالت متوقف شود، 

توجه وي جلب مي گردد.
5- تک��رار: محرک هایي که تکرار مي ش��وند نس��بت به محرک هایي که یک ب��ار رخ مي دهند توجه 
را بیش��ترجلب مي کنند. یک کار کس��ل کننده زماني بهتر انجام مي ش��ود که به طور مرتب به کارگر 

دستورهاي الزم داده شود.

»حجاب« از ارزنده ترین نمودهای فرهنگی، اجتماعی در تمدن ایرانی 
- اس��امی است که پیشینه آن به قبل از ورود اسام می رسد، اما در 

فرهنگ اسامی به اوج تعالی و منتهای ارزش و اعتبار خود می رسد.
حجاب و عفاف پدیده مذهبی - ارزشی مهمی در تعالیم اسامی است 
و توجه به زمینه های فرهنگی - اجتماعی به عنوان بس��تر آن بس��یار 
شایس��ته و الزم استو اشاعه و تعمیق آن نیازمند آموزش های بنیادین 

و مداوم در خانواده، مدرسه، دانشگاه و اجتماع است. 
بدیهی اس��ت که در کنار شرایط مس��اعد اجتماعی برای ارزش تلقی 
کردن و الگوپذیری این فرهنگ، نیازمند درونی و نهادینه شدن آن در 
وجود افراد است بدون شک رسیدن به این هدف نیازمند مشارکت و 
توجه جدی همه نهادها و دستگاه ها به صورت مستمر و هدفمنداست. 

Á سیاست ها و راهکارها
1- در اولوی��ت ق��رار دادن موض��وع حج��اب و عف��اف در برنامه های 

دستگاه های اجرایی کشور برای مقابله با روند فزاینده بدحجابی. 
2- اب��اغ روش های اجرایی و تعیین ضوابط و هنجارهای روش��ن در 

مورد نوع لباس و پوشش افراد در بخش های رسمی و اداری کشور. 
3- نظ��ارت ب��ر رعایت حریم حجاب و عفاف در س��ازمان های دولتی 
و عموم��ی و نظارت و تأکید بر ضرورت رعایت س��ادگی و پوش��ش و 
فرم های اس��امی و حضور س��اده و بی آرایش در محیط کار به دلیل 

تأثیر منفی بر مراجعان.
4- تعریف استانداردهای فرهنگی مناسب برای ترویج فرهنگ عفاف 
منطب��ق با فرهنگ دینی و مل��ی و فراهم کردن زمینه های الزم برای 

ترویج الگوهای مناسب پوشش اسامی توسط نهادهای الگو ده.
5- ایجاد مراکز و مؤسس��ات متعدد با هدف الگوسازی، ارائه مدل های 

مناسب و متنوع و ایجاد رقابت سالم در زمینه بین افراد. 

6- وضع قوانین و مقررات الزم برای اصاح وضعیت پوشش در جامعه.
7- گس��ترش و تقویت مراجع قانونی برای ترویج پوشش اسامی در 

جامعه.
8- اصالت بخش��ی ب��ه فرهنگ عف��اف از طریق محص��والت متنوع 

فرهنگی، هنری متناسب.
9- رعایت حجاب و حفظ ش��ئون اسامی از سوی مدیران، مسئوالن 
حکومتی و خانواده های آنان و تدوین شاخص هایی در این زمینه برای 

گزینش مدیران.
10- رفع اش��کاالت قانون��ی در نحوه تولید، توزیع و عرضه پوش��اک 

داخلی و خارجی.
11- پیگی��ری نحوه اجرای طرح گس��ترش فرهنگ عفاف به صورت 
مستمر در جلسات شورای فرهنگ عمومی استان ها و ارائه گزارش های 

منظم به وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی )رئیس کمیته(.
12- ارزیاب��ی دقیق از اجرای طرح ها توس��ط دس��تگاه های فرهنگی، 
انتظامی و قضایی برای مقابله با مظاهر بدحجابی و یافتن راهکارهای 

مناسب توسط کمیته توسعه و ترویج فرهنگ عفاف.
13- نظارت و ارزیابی عملکرد رس��انه ها - خصوصاً صدا و سیما - در 

ارتباط با الگوهای تبلیغی آنها و تأثیر آن در جامعه.
14- احیاء س��نت حس��نه »امر به معروف و نه��ی از منکر« درمورد 

حجاب و عفاف.
15- فراهم کردن زمینه های الزم برای تهیه کتب، نشریات و تولیدات 
علم��ی - فرهنگی به منظ��ور ترویج فرهنگ عفاف و پاس��خگویی به 

شبهات موجود در مورد آن.
16- انجام سیاست های تش��ویقی درباره مدیران و کارگزارانی که در 

محیط کار خود اصول عفاف و پوشش اسامی را رعایت می کنند.

 قانون گسترش فرهنگ عفاف و حجاب.

6- حرکت و تغییر: وضعیت هاي متحرک و متغیر نسبت به وضعیت هاي ثابت، توجه را بیشتر جلب 
مي کنند. ربات هاي در حال حرکت بیش��تر از ماشین هاي ثابت توجه کارگران را به خود جلب مي 

کنند و ممکن است به تعمیرات و نگهداري آنها بیشتر بها بدهند.
7- جدید بودن و آش��نایي: اش��یاء، رویدادها و موقعیت هاي جدید توجه را جلب مي کنند. چیزهاي 
جدید در محیط آش��نا و چیزهاي آش��نا در محیط جدید توجه را جلب مي کنند. متخصصان رفتار 
س��ازماني توصیه مي کنند که کارگران در مش��اغل یکنواخت به طور مرتب کار خود را عوض کنند. 

چرخش شغلي مؤید این اصل است.
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بازدید کارشناسان غذا و دارو
 دانشگاه علوم پزشکی قزوین در تعطیالت 

نوروز انجام شد

دکت��ر پیمان قجربیگی، معاون غذا و داروی دانش��گاه علوم پزش��کی 
قزوین با بیان اینکه در تعطیات نوروزی سال1396 مدیریت نظارت 
بر مواد غذایی، آرایش��ی و بهداش��تی، اداره نظارت بر امور دارو و مواد 
مخدر و آزمایشگاه کنترل مواد غذایی، آرایشی بهداشتی این معاونت 
حت��ی در روزهای تعطیل نیز فعال بودند، گف��ت: در این مدت 184 

بازدید کارشناسان از مراکز ارائه کننده خدمت انجام شد.
وی با تأکید به بررس��ی 12 ش��کایت اعام شده از سوی شهروندان و 
پیگیری رفع 17 مورد کمبود دارویی توس��ط واحد س��تادی معاونت 
عنوان کرد: از س��وی بازرس��ان این معاونت 36 تم��اس با مراکز ارائه 
کننده خدمات دارویی انجام شد تا مشکلی در این زمینه برای مردم و 

مسافران نوروزی پیش نیاید.
معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی قزوین گفت: بازرسان معاونت 

غذا و دارو 143 مورد بازدید از داروخانه های استان داشته اند.

دکتر قجربیگی با بیان اینکه به 25 تن معرفی نامه برای گرفتن داروی 
خاص داده ش��د، عنوان کرد: مشاوره تلفنی دارویی نیز به شهروندان 

ارائه شد.
متولی حوزه غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی قزوین اظهار کرد: در 
این مدت 132 مورد نمونه به آزمایش��گاه کنترل مواد غذایی، آرایشی 
و بهداشتی معاونت ارسال شد که آزمایشگاه درباره  127 مورد اظهار 

نظر کرد. 

در نوروزامسال

نزدیک 29 هزار تن در 
بیمارستان های استان قزوین، 

درمان سرپایی شدند
به گفته دکتر مس��عود رضایی، معاون درمان دانش��گاه علوم پزشکی 
قزوین از روز 27 اس��فند 1395 تا پایان روز13 فروردین 1396 بیش 
از 28 هزار تن به بیمارس��تان های استان قزوین مراجعه کردند که از 

این تعداد بیش از 5 هزار تن برای ادامه درمان بستری شدند.
متولی درمان اس��تان قزوین عنوان کرد: در این مدت 28 هزار و 937 
تن به بیمارستان های  اس��تان قزوین برای دریافت خدمات درمانی 

مراجعه کردند.
دکتر رضایی گفت: از این تعداد، پنج هزار و 136 تن برای ادامه درمان 
در بخش ها بستری شدند. وی ادامه داد: 329 تن نیز در بخش های 

ویژه بستری شدند. 

در تعطیالت نوروز 1396

426 بازرس بهداشتی
وظیفه تأمین سالمت مردم استان 

قزوین را برعهده داشتند

دکتر سید سعید اس��کویی، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی 
قزوین با بیان اینکه در قالب برنامه سامت نوروزی 350 تیم با حضور 
426 نیروی حوزه بهداشت استان، کار حفظ، کنترل و ارتقای سامت 
مردم اس��تان را برعهده داش��تند، گفت: در قالب این طرح از روز 27 
اس��فند 1395 ت��ا پای��ان روز 14 فروردین 1396 از 2 ه��زار و 886 
مرک��ز تهیه، عرضه و فروش مواد غذایی، اماکن عمومی و بین راهی و 

سامانه های آبرسانی بازدید شد.
دکتر اس��کویی با اش��اره به اینکه 10 هزار و 717 مرکز تحت پوشش 
مرکز بهداشت استان قزوین است، اظهار کرد: از مجموعه اماکن بازی 
شده، تعداد 4 هزار و 160 مکان عمومی، تعداد 76 مکان بین راهی و 

618 سامانه آبرسانی بود.
به گفته این مقام مس��ئول، در قالب بازدیدهای انجام شده برای 302 
مرک��ز، اخطار رفع نقص بحرانی و برای هفت مرکز اخطار رفع نواقص 
بحرانی صادر شد. وی افزود: ضمن معرفی 18 مرکز به مراجع قضایی و 
تعطیل کردن 6 مرکز، تعداد 347 کارت بهداشتی نیز برای متقاضیان 

صادر شد.

Á 1466 نمونه برداری از مواد غذایی و آب
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین با بیان اینکه در مدت 
مذکور یک هزار و 466 نمونه برداری از مواد غذایی و آب انجام ش��ده 
است، عنوان کرد: تعداد 83 مورد نمونه برداری از مواد غذایی ُسّنتی و 
صنعتی و 189 نمونه برداری میکروبی از آب آشامیدنی و استخرهای 

شنا انجام شده است.
بنا به گفته دکتر اس��کویی، تعداد یک هزار و 194 س��نجش ُکلر آزاد 
باقیمانده در آب آش��امیدنی و اس��تخرهای ش��نا انجام شد که موارد 

نامطلوب به ترتیب 44 و 4 بوده است.
معاون بهداش��تی دانشگاه علوم پزشکی قزوین با اشاره به اینکه 25 
بازرسی مش��ترک با حضور کارشناسان سایر س��ازمان ها انجام شده 
اس��ت، گفت: در این مدت 88 مورد برخورد قانونی با دستفروش های 
دوره گرد انجام شده و بالغ بر 819 کیلوگرم مواد غذایی فاسد، کشف 

و معدوم شد. 

خدمت رسانی اورژانس های
 بیمارستانی وپیش بیمارستانی بررسی شد

روز چه��ارم فروردی��ن 1396 دکت��ر محمدرضاش��یخی، مع��اون 
دانشجویی – فرهنگی و مدیر کشیک هیئت رییسه دانشگاه علوم 
پزشکی قزوین، از مرکز هدایت عملیات بحران دانشگاه بازدید کرد.

این بازدید با همراهی حس��ین میرزاعباس��ی، مدیر کشیک مرکز 
هدایت عملیات بحران دانشگان انجام شد و دکتر شیخی با حضور 
در پایگاه های اورژانس جاده ای ش��ماره سه )واقع در اتوبان قزوین 
– زنجان(، ش��ماره 4 )واقع در اتوبان قزوین – رشت( و قدردانی از 
امدادگران سخت کوش فوریت های پزشکی، نحوه خدمت رسانی 

به مراجعان جاده ای در این پایگاه ها را ارزیابی کرد.
مکان های بعدی بازدید شده معاون دانشجویی – فرهنگی دانشگاه، 
بخش اورژانس بیمارستان رازی)تأمین اجتماعی(، مراکز آموزشی- 
درمان��ی والیت و بوعلی س��ینا بود که در گفتگو با پزش��ک مقیم 
اورژان��س این مراکز، چگونگی خدمات تش��خیص درمانی بیماران 
بستری بررسی شد. همچنین با توجه به شلوغی اورژانس در مرکز 
آموزشی درمانی والیت، هماهنگی الزم در این خصوص انجام شد. 
حضور پزشک متخصص طب اورژانس در مرکز آموزشی - درمانی 
بوعلی سینا و انجام اقدامات الزم در انتقال به موقع بیماران به بخش 
های بستری، اورژانس این مرکز را برای پذیرش بیماران آماده کرده 
بود. همچنی��ن در گفتگوی وی با بیم��اران مراجعه کننده به این 
مراکز، رضایتمندی از خدمات درمانی و کادر پرس��تاری اعام شد. 
آخرین مرکز بازدید ش��ده، مرکز تصویربرداری س��هند بود که این 

مرکز نیز در حال ارائه خدمات به مراجعان بود.

کمبود پرستار یکی از مشکالت
 بیماران در بخش اورژانس بیمارستان امیر 

المومنین )ع( بویین زهرا

روز پنجم فروردین 1396 بازدید س��رزده دکتر محمدرضا شیخی، 
معاون دانشجویی – فرهنگی دانشگاه و مدیرکشیک هیئت رئیسه 
دانش��گاه از پایگاه اورژانس بویین زهرا و نحوه خدمت رس��انی در 
ج��اده و همچنین بازدید از بخش ه��ای اورژانس، جراحی و دیالیز 

بیمارستان امیرالمومنین )ع( بویین زهرا انجام شد. 
در این بازدید مش��کل کمبود پرس��تاری، یکی از دغدغه  های این 
مرکز بود که دکتر شیخی در تماس با دکتر محمدرضا مدبر، مدیر 

نظارت بر درمان خواستار افزایش پرستاران این بیمارستان شد.
در ادامه بازدید س��رزده کشیک هیت رئیسه دانشگاه از بیمارستان 
خیریه رحیمیان در شهر الوند بود که ضمن گفتگو با سرپرستار و 

بیماران این مرکز، رضایت بخش اعام شد.
آخرین مقصد بازدید دکتر ش��یخی، مرکز آموزش��ی – درمانی 22 
بهمن بود که به همراهی محمدرضا بیگدلو، مدیر این مرکز از بخش 
های آن انجام ش��د و بیگدلو ضمن توضیح بازس��ازی بخش ها، در 
خصوص نحوه خدمت رسانی در این مرکز توضیحاتی داد و کشیک 

هیت رئیسه از خدمات خوب مرکز تقدیر و تشکر کرد.

رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین از
 حوزه سالمت شهرستان آوج بازدید کرد

روز 24 فروردین 1396 دکتر منوچهر مهرام، رییس دانش��گاه علوم پزش��کی قزوین با حضور در ش��بکه 
بهداش��ت - درمان شهرس��تان آوج و مرکز بهداشتی - درمانی آبگرم از خدمات ارائه شده توسط متولیان 

سامت این شهرستان بازدید کرد. 
در این بازدید، صفر فیض الهی، مدیر شبکه بهداشت - درمان شهرستان آوج رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
قزوین را همراهی می کرد و دکتر مهرام ضمن تبریک سال نو و ابراز رضایت از عملکرد کارکنان، راهکارهای 

مناسبی برای ارائه خدمات مطلوب تر توصیه کرد.

بازدید متولی بهداشت از پایگاه های فوریت های پزشکی استان
در روز طبیعت

روز 13 فروردین 1396 روز طبیعت بود و دکتر سید سعید اسکویی، معاون بهداشتی دانشگاه و مدیرکشیک 
هیئت رییسه دانشگاه، از پایگاه های جاده ای فوریت های پزشکی آبیک و شهرک کاسپین بازدید کرد. 

دکتر اسکویی همچنین عاوه بر بازدید از این پایگاه ها با حضور در واحدهای بهداشت محیط و پیشگیری و 
مبارزه با بیماریهای ستاد شبکه بهداشت - درمان شهرستان آبیک در جریان وضعیت بهداشت آب و کنترل 

بیمارهای واگیر نظیر آنفلوآنزای پرندگان قرار گرفت.



8
  سال 17   شماره 155    فروردین ماه  96  

توسط واحد آموزش 
مداوم دانشگاه علوم پزشکی قزوین؛ 

1750 تن از مشمولین جامعه پزشکی استان 
قزوین تحت پوشش آموزش مداوم قرار 

گرفتند

واحد آموزش مداوم مس��تقر در معاونت آموزشی دانشگاه علوم 
پزشکی قزوین، در سال 1395 تعداد پنج برنامه مدون بازآموزی، 
هشت کارگاه آموزش��ی و 35 کنفرانس علمی یک تا سه روزه، 
برای جامعه پزش��کی استان قزوین شامل پزشکان متخصص و 
فوق تخصص، پزشکان عمومی و کارشناسان پرستاری، مامایی 

و علوم تغذیه برگزار کرد. 
دکتر فاطمه س��میعی، دبیر آموزش مداوم این دانش��گاه ضمن 
بیان خبر فوق اظهار کرد: تعداد 277 استاد مدعو از این دانشگاه 
و دانش��گاه های دیگر کشور، سخنرانی در برنامه های مذکور را 
برعهده داشتند و در قالب این برنامه ها، تعداد یک هزار و 750 
تن از مشمولین جامعه پزشکی استان قزوین تحت پوشش قرار 

گرفتند. 
Á  انجام مؤثرتر و کارآمدتر مسئولیت ها، دستاورد حضور در

دوره ها 
دبیر آموزش مداوم دانش��گاه علوم پزش��کی قزوین، هدف این 
دوره ها را حفظ، توسعه یا ارتقای دانش، مهارت، عملکرد حرفه 
اي و ارتباطاتي ش��رکت کنن��دگان در ارائه خدمت به بیماران، 
جامعه یا حرفه خود عنوان کرد و گفت: محتواي آموزش مداوم، 
دانش و مهارت هایي اس��ت که متخصصان فن، در حیطه علوم 
پایه پزش��کي، اصول ط��ب بالیني و مراقبت هاي پیش��گیري، 
شناسایي کرده و مورد پذیرش قرار داده اند. وی افزود: بر طبق 
تعریفی وسیع از آموزش مداوم، شامل تمام فعالیت هایی است 
که موجب ش��ود مشمولین، مس��ئولیت هاي خود را مؤثرتر و 

کارآمدتر انجام دهند. 
Á به روز رسانی برنامه ها، طبق سیاست های وزارت بهداشت

دکتر سمیعی ضمن تشکر از اساتیدی که با واحد آموزش مداوم 
دانش��گاه علوم پزشکی قزوین همکاری صمیمانه ای داشته اند، 
بیان کرد: تعدادی از برنامه های آموزش مداوم دانش��گاه، برای 
ارتقای کیفیت و تحکیم ارتباطات برون سازمانی به طور مشترک 
با سازمان نظام پزشکی، سازمان پزشکی قانونی و سازمان انتقال 
خون اجرا شده است و این برنامه ها، ساالنه، طبق سیاست های 

اباغی از سوی وزارت بهداشت، به روز رسانی می شود. 

در مرکز آموزشی - درمانی کوثر قزوین

تعهد و دلسوزی مجدانه تیم پزشکی
 باعث نجات جان بیمار شد

به گفته محبوبه گرشاس��بی، مدیر خدمات پرستاری مرکز آموزشی - 
درمانی کوثر قزوین در ایام نوروز، تعهد و دلسوزی مجدانه تیم پزشکی 
مرکز باعث نجات جان بانوی مراجعه کننده به این مرکز درمانی شد. 

این بیمار در معرض خطر مرگ بود.
وی با اش��اره به اینکه این زن با وضعیت اورژانسی و داشتن درد زیاد 
به مرکز مراجعه کرد، افزود: بیمار با کیست درموئید بزرگ که نیاز به 

خدمات فوق تخصصی  انکولوژی زنان داشت. 
گرشاس��بی با بیان اینکه به علت اورژانس��ی بودن وضعیت بیمار، وی 
تح��ت درمان دکتر نرجس بیگم هاش��میان، متخصص زنان و زایمان 
ق��رار گرف��ت، عنوان ک��رد: با ت��اش و پیگیری های زهرا قاس��می، 
سوپروایزر کش��یک و همراهی دستیار ارشد جراحی و بیهوشی دکتر 

نس��یم زرین، بیمار توسط دکتر هاشمیان جراحی و کیستی بزرگ و 
دارای چسبندگی از بدنش خارج شد.

مدیر خدمات پرس��تاری مرکز آموزشی - درمانی کوثر قزوین با بیان 
اینکه یک بار دیگر تعهد و دلسوزی مجدانه تیم پزشکی، باعث نجات 
جان بیماران در معرض خطر مرگ ش��د، ادام��ه داد: این بیمار برای 
دریافت مراقبت های ویژه در بخش »آی سی یو« بستری شد و پس 

از چند روز با حال عمومی خوب از مرکز مرخص شد.

راه اندازی ایستگاه آموزش سالمت
 در مرکز آموزشی - درمانی شهید رجایی 

قزوین

محس��ن ادهمی، مدیر مرکز آموزشی – درمانی شهید رجایی قزوین 
خبر از راه اندازی ایس��تگاه آموزش سامت در این مرکز داد. به گفته 
ادهمی، این اقدام با توجه به در پیش بودن هفته س��امت در ورودی 
مرکز آموزشی – درمانی شهید رجایی انجام شد. وی ادامه داد: در این 
ایس��تگاه، از طریق اندازه گیری رایگان فش��ار خون و قند خون مردم 
در زمان ماقات بیماران، تاش می ش��ود قدمی برای ارتقای سامت 

استان برداشته شود.
مدیر مرکز آموزشی – درمانی شهید رجایی قزوین تصریح کرد: هدف 

از این طرح، آگاه کردن مردم از وضعیت سامتی ش��ان اس��ت که در 
قالب غربالگری رایگان انجام می شود.

قدردانی 2 بیمار از دکتر عبداله زاده
 پزشک متخصص مرکز آموزشی- درمانی 

شهید رجایی قزوین

محسن ادهمی، مدیر مرکز آموزش��ی - درمانی شهید رجایی قزوین 
گفت: مرتضی موس��وی و عذرا وحدت، 2 بیمار درمان ش��ده در این 
مرکز با ارس��ال نامه ای رس��می ب��رای دکتر عل��ی طارمیها، رییس 
مرک��ز قدردانی خود را از زحمات دکتر س��ینا عبداله زاده، متخصص 

جراحی مغز و اعصاب اعام کردند. 
در متن نامه، این 2 ش��هروند عاوه بر اینکه از س��وی خود و خانواده 
شان از کادر مرکز، به ویژه دکتر سینا عبداله زاده، متخصص جراحی 
مغز و اعصاب تشکر کرده اند، اظهار داشته اند: دوست داریم، بر دستان 
دکتر بوس��ه زنیم. وجود افرادی مانن��د دکتر عبداله زاده، ثروتی برای 

جامعه است. 
به گفته مدیر مرکز آموزش��ی - درمانی ش��هید رجایی قزوین، این 2 
بیمار به علت شکستگی جمجمه و خونریزی مغزی در شرایط بحرانی 
بودند، ولی با جراحی موفق پزش��ک مربوطه و رسیدگی پرستاران در 
بخش مراقبت های ویژه، بخش دو ارتوپدی و چهار زنان، بیماران بعد 

از مراقبت های ویژه با شرایط مطلوب مرخص شدند. 

از کارشناسان تغذیه نمونه استان قزوین 
تجلیل شد

به مناس��بت »روز جهانی رژیم درمانگر«، روز 19 اس��فند 1395 
همای��ش تغذیه ورزش��کاران با حض��ور دکتر محم��د حضوری، 
متخصص تغذیه، عضو هیئت علمی دانش��گاه علوم پزشکی قم و 
رئیس کمیته تغذیه فدراسیون پزشکی ورزشی در سالن اجتماعات 
هیئت پزش��کی ورزشی استان قزوین برگزار شد. در این برنامه از 

کارشناسان تغذیه نمونه با اهدای تقدیر نامه و هدیه تجلیل شد.
این افراد ش��امل مون��ا تاچه بندها، کارش��ناس مس��ئول تغذیه 
شبکه بهداش��ت - درمان شهرستان البرز، مریم السادات فخاری، 
کارشناس تغذیه مرکز جامع س��امت شریفیه، مینا طاهرخانی، 
کارشناس تغذیه مرکز خدمات جامع سامت بیاضیان شهرستان 
آبیک، س��یده زهرا سیدی، کارشناس تغذیه مرکز خدمات جامع 
سامت شهدا شهرستان قزوین و عباس کمالی، کارشناس مسئول 

تغذیه شبکه بهداشت - درمان شهرستان آوج هستند.
در ای��ن برنام��ه، دکتر حضوری ضمن اش��اره به نق��ش و جایگاه 
کارشناس��ان تغذیه در تیم س��امت، در م��ورد ارتقای توانمندی 
کارشناسان با مطالعه رفرانس های جدید به ویژه در عرصه تغذیه 
ورزشکاران س��خن گفت. در ادامه، مطالبی درباره »اصول تغذیه 

ورزشکاران« و »مکمل های ورزشی« بیان شد. 
این همایش با حضور دکتر اسماعیل کلهر، معاون اجرایی معاونت 
بهداش��تی دانش��گاه علوم پزش��کی قزوین، مهن��دس نوروزعلی 
عزیزخانی، مس��ؤول دبیرخانه سیاستگزاری سامت این دانشگاه 
و مسئول کمیته آموزش و پژوهش هیئت پزشکی ورزشی استان 

برگزار شد. 

اردوهای جهادی دانشجویان دانشگاه 
در منطقه طارم سفلی، میزبان مدیران کشیک 

هیأت رییسه دانشگاه

روز شش��م فروردین 1396 مدیرکش��یک هیأت رییس��ه دانشگاه، روز 
متفاوتی با روزهای گذش��ته داشت، زیرا تیم بازدید کننده مسافتی سه 

ساعته را برای دیدار با جوانان خوش ذوق و ایثار گر طی کردند.
در این بازدید حجت االسام و المسلمین سید فتاح مرتضوی، مسئول 
دفتر نهاد رهبری دانشگاه و دکتر شیخی، معاون دانشجویی و فرهنگی 
دانشگاه علوم پزشکی قزوین با حضور در روستاهای محروم منطقه طارم 
س��فلی از اردوهای جهادی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قزوین و 

خدماتی که به مردم این روستاها ارائه می شد، بازدید کردند.
هر ساله در ایام نوروز دانشجویان عاقه مند با حضور در یکی از مناطق 

محروم خدمات پزش��کی، دندانپزشکی و بهداشتی را در قالب اردوهای 
جهادی به مردم این مناطق ارائه می کنند. در اردوی امسال تیم اردوی 
جهادی دانش��جویان متشکل از 250 تن از دانشجویان پسر و دختر در 
رشته های پزشکی، دندانپزشکی، فوریت ها، بهداشت محیط و پرستاری 

در قالب 2 تیم در ایام نوروز به منطقه طارم سفلی اعزام شدند.
حجت االسام مرتضوی در بازدید از اردوی جهادی دانشجویان با بیان 
اینکه حضور دانشجویان پزش��ک در این زمان و مکان، نشان از روحیه 
انقابی این دانش��جویان دارد، گفت: این حرکت ارزشمند، نشان دهنده 
وجود جوانانی ایثارگر و فداکار است که با حضور در روستاهای دور افتاده 

به یاری و درمان بیماران روستایی شتافتند.
دکتر ش��یخی معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه نیز  از دانشجویان 
پزش��ک که در ایام عید از تفریح و خانواده خود گذش��تند و با حضور 
خود در کنار روستانش��ینان اهل دل، به درمان این عزیزان زحمتکش 

پرداختند، تقدیر و تشکر کرد.
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حمله بیماری »ام اس«
 چراغ خاموش نیست
برخی عالئم، زودتر دیده می شود

به گفت��ه دکتر مه��ران م��رادی، متخصص 
جراحی مغز و اعصاب و ستون فقرات شاغل 
در مرکز آموزش��ی - درمانی ش��هید رجایی 
قزوین بیماری »ام اس« چراغ خاموش نمی 
آید و عائم��ی دارد که البته برخی از آن ها 

در آغاز بیماری دیده می شود.

Á کاهش حافظه
وی اظهار ک��رد: کاهش و ضعف حافظه، ناتوان��ی در تمرکز، صحبت 
کردن و مش��کات زبانی، از اختاالت رایج در نتیجه پیشرفت ام اس 
اس��ت که البته خیلی وقت ها می تواند از عائم ش��روع این بیماری 

باشد. 

Á اختالالت جنسی
دکتر مرادی گفت: یکی از شایع ترین اختاالتی که بیماران مبتا به 
ام اس در مراحل ش��دید، گرفتارش می شوند، اختاالت جنسی است 
که البته این وضعیت در بیش��تر اوقات، عارضه ای غیرقابل پیشگیری 
اس��ت. وی ادامه داد: خیلی وقت ها این مشکل، یکی از عائم ابتا به 

ام اس در نظر گرفته می شود.
Á سرگیجه

بن��ا به اظهار ای��ن متخصص جراحی مغز و اعصاب و س��تون فقرات، 
بیماران ام اس، معموال در مستقیم حرکت کردن مشکل دارند. وی با 
اش��اره به اینکه در واقع این عدم تعادل در کنترل حرکات، معموال با 
پیشرفت تخریب سلول های عصبی، فرد را تحت تاثیر قرار می دهد، 
عنوان کرد: به همین خاطر بس��یاری از مبتای��ان به ام اس برای راه 

رفتن به استفاده از عصا نیازمندند.
Á دوبینی

دکت��ر مرادی با بیان اینکه دوبینی یا همان اختاالت بینایی به دلیل 
حمله بیماری ام اس به سیس��تم عصبی و تأثیر بر روی عصب بینایی 
به وجود می آید و به طور شایع در مبتایان به این بیماری دیده می 
شود، گفت: اگر بیمار دچار دوبینی شده باشد و مشکل درخواندن دارد 

باید از عیینک های منشوری استفاده کند.
Á مورمور شدن و بی حسی انگشتان

به گفته این متخصص جراحی مغز و اعصاب و س��تون فقرات ش��اغل 

در مرکز آموزش��ی - درمانی شهید رجایی قزوین، بی حسی و مورمور 
ش��دن مداوم که معموال صورت و دس��ت ها و پاها را درگیر می کند، 
عارضه ش��ایع افراد مبتا به ام اس است که به علت آسیب و تخریب 

سلول ها عصبی در مغز و نخاع ایجاد می شود.
دکتر مرادی با بیان اینکه این وضعیت برای فردی که هنوز به بیماری 
مبتا نش��ده و یا برای اولین بار است که آن را تجربه می کند، بسیار 
عجیب به نظر می رس��د، عنوان کرد: بی حس��ی و مورمور شدن پاها 
شایع ترین بخش بدن برای بروز این عارضه است و می تواند در ابتدا 

به صورت حمله ای فرد را مورد آسیب قرار دهد.
Á ضعف و گرفتگی عضالت

این پزشک متخصص اظهار کرد: اسپاسم ها و گرفتگی های عضانی 
حمل��ه ای یکی از عائم آزاردهنده ی ام اس اس��ت. وی تصریح کرد: 
این اسپاس��م ها معموال شدیداً دردناک بوده و در بخش های انتهایی 
بدن نظیر دست ها و پاها  ایجاد می شوند و بعد از چند دقیقه برطرف 

می شوند.
Á بی حالی و افسردگی

دکتر مرادی با اش��اره به اینکه ابتا به بیماری آزاردهنده ای نظیر ام 
اس عاوه بر آس��یب جس��می می تواند ابزاری برای ش��کنجه روحی 
فرد باش��د، گفت: بس��یاری از مبتایان به ام اس، احساس افسردگی، 
تحریک پذیری و تغییرات ُخلق و خو را یکی از مش��کات رایج خود 

بیان می کنند.

در سال 1395

538 دانشجوی 
دانشگاه علوم پزشکی قزوین، 

دانش آموخته شدند
در س��ال 1395 اداره دانش آموختگان دانش��گاه علوم پزشکی قزوین 
تعداد 538 فرم فراغت از تحصیل را برای دانش��جویان دانش آموخته 
این دانش��گاه صادر کرد.    احمد پورش��ریفی، مدیر امور آموزش��ی و 
تحصیات تکمیلی دانش��گاه علوم پزش��کی قزوین با بیان این مطلب 
گفت: اداره دانش آموختگان، یکي از ادارت تابعه مدیریت آموزش��ي و 
تحصیات تکمیلي مستقر در معاونت آموزشی است و این اداره امانت 
دار تمام زحمات دانش آموختگان و ارزش یابي هایي است که اساتید 

در طول سال ها تدریس انجام داده اند.
وی ادامه داد: این اداره، پل ارتباطی دانش آموختگان با سایر دانشگاه 
های داخل و خارج از کش��ور و مراکز دولتي و خصوصي در ارتباط با 
مواردی مانند تأییدیه تحصیلي و تأییدیه مدارک برای اشتغال و ادامه 

تحصیل بوده و مسئولیت آن بر عهده شها غیاثوند است. 
Á صدور 550 مدرك دانش آموختگی

بنا به اظهار مدیر امور آموزش��ی و تحصیات تکمیلی دانش��گاه علوم 
پزش��کی قزوین، اداره مذکور در س��ال 1395 برای 550 تن از دانش 
آموختگان دانش��گاه، پس از انجام تعهدات قانونی، در مقاطع کاردانی 
تا دکترای عمومی، مدرک تحصیلی دانشنامه پایان تحصیات، مجوز 
و گواهینام��ه موق��ت صادر ک��رده و ریزنمرات بی��ش از  230  تن از 

دانش��جویان پذیرفته ش��ده در مقاطع باالتر این دانشگاه  به دانشگاه 
های دیگر کشور ارسال شده است. 

پورش��ریفی، ضمن تش��کر و قدردانی از زحمات کارکنان اداره دانش 
آموخت��گان عن��وان کرد: انج��ام امور بی��ن الملل دانش��جویان، امور 
مش��مولین و خرید تعهدات حین تحصیل نی��ز از دیگر فعالیت های 
جاری و مهم این اداره اس��ت که پاس��خگوی تعداد زی��ادی از دانش 

آموختگان دانشگاه در تمام نقاط کشور است.

در اولین نشست ستاد برنامه ریزی  دانشگاه علوم پزشکی قزوین تأکید شد؛

دست اندرکاران  و رابطان برنامه نویسی، برنامه ای واقعی و به 
دور از اغراق طراحی کنند

دکتر منوچهر مهرام، رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین در اولین نشست ستاد برنامه ریزی این 
دانش��گاه، به دست اندرکاران و رابطان برنامه نویسی دانشگاه توصیه کرد تا با اطاعات درست از 
محیط کار خود، برنامه ای واقعی و به دور از اغراق، طراحی کنند. پرهیز از انجام کارهای صوری 
و نمایش��ی و عدم تعیین اهداف زینتی، دیگر توصیه رئیس دانشگاه به اعضای ستاد برنامه ریزی 

دانشگاه بود. 
دکتر مهرام همچنین بر ارتباط بیش��تر معاونان و کارشناس��ان با  مسئوالن و کارشناسان متناظر 
س��تاد وزارت بهداش��ت تأکید کرد و افزود: ارتباط بیشتر و درک متقابل با کارشناسان مرتبط در 
وزارت بهداش��ت، موجب آشنایی آنان با فعالیت های دانشگاه و در نتیجه ارتقای رتبه در ارزیابی 

های وزارتی خواهد شد. 
در ادامه این نشس��ت، نتایج خود ارزیابی ها و ارزیابی وزارتی از برنامه عملیاتی دانش��گاه در سال 
1395 توس��ط مهندس نوروز علی عزیزخانی، مشاور رئیس دانشگاه و مسئول دبیرخانه سیاست 

گذاری سامت گزارش شد.
در این گزارش، روند ارتقای اجرای برنامه عملیاتی مثبت ارزیابی ش��د و رئیس دانش��گاه از همه 

نیروهای درگیر در برنامه تقدیر و تشکر کرد.
Á  بررسی نقاط قّوت و ضعف برنامه عملیاتی سال گذشته

در بخش دیگر این گزارش، به نقاط قّوت و ضعف برنامه عملیاتی سال 1395 اشاره شد. برگزاری 
مرتب جلس��ات کمیته برنامه ریزی استراتژیک، انتشار برنامه، پایش میدانی برنامه توسط کمیته 
برنامه ریزی و بهبود بارگذاری مس��تندات در سامانه از نقاط قّوت و نهایی نشدن برنامه عملیاتی 
حوزه ها و مغایرت برخی از اهداف برنامه با اهداف سال 1395  از نقاط ضعف برنامه معرفی شد.

اولین نشس��ت س��تاد برنامه ریزی دانشگاه علوم پزش��کی قزوین به ریاست دکتر منوچهر مهرام، 
رییس دانشگاه و با حضور معاونان و رؤسای دانشکده های پزشکی و بهداشت و مسئول دبیرخانه 

سیاستگذاری سامت، روز 30 فروردین 1396 در دفتر ریاست برگزار شد.

آیین دید و بازدید نوروزی 
هیأت رییسه دانشگاه علوم پزشکی 

قزوین برگزار شد

صبح روز 14 فروردین 1396 به رس��م س��ال های 
گذش��ته، آیین دید و بازدید نوروزی هیأت رییسه 

دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار شد.

ای��ن برنام��ه در مص��ای ن��ور پردیس دانش��گاه 
برگزارش��د و در آن دکت��ر منوچهرمه��رام، ری��س 
 دانش��گاه ب��ه اتف��اق معاون��ان خ��ود در فض��ای

صمیمی با اس��تادان، اعضای هیأت علمی، مدیران، 
کارکنان و دانشجویان دیدار کرد و ضمن بیان خدا 
قّوت به آنان به خاطر تاش هایشان در سال 1395 
برای دیدار کنندگان در سال جدید آرزوی سامتی، 

شادی و موفقیت کرد. 
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حضور فعال مرکز بهداشت قزوین
 در ششمین جشنواره ملی و بین المللی بازی و اسباب بازی 

شش��مین جش��نواره ملی و بین المللی بازی و 
اس��باب بازی، روزهای دوم تا ده��م فروردین 
1396 در س��رای سعدالس��لطنه ش��هر قزوین 
برگزار شد. در این برنامه، مرکز بهداشت شهید 
بلندیان شهرس��تان قزوین با برپایی سه غرفه 
ب��رای ارائه خدمات مورد نیاز س��امت دهان و 
دندان، مراقبت های کودک و مادران، مش��اوره 
روان و تغذیه، مانند س��ال های گذشته حضور 

فعالی داشت.
Á  2000 ارائ�ه خدمات دندانپزش�کی ب�رای

بازدیدکننده
یکی از این غرفه ها اختصاص به س��امت دهان و دندان داش��ت که از برنامه های اجرا ش��ده در این غرفه، 
اجرای طرح وارنیش فلوراید برای  557 کودک 3 تا 6 ساله بود. همچنین در این مدت برای تعداد یک هزار 
و 458 بازدیدکننده، معاینه و آموزش بهداشت دهان و دندان انجام شد و کودکان با دریافت گردن آویزهای 

طایی، نقره ای و برنز با هدف سامت دهان و دندان تشویق شدند.
Á امضای پیمان نامه رعایت بهداشت دهان و دندان توسط بازدیدکنندگان

درج ش��عارهای بهداشتی هدفمند در بنرهای نصب ش��ده، توزیع پمفلت های آموزشی و کتابچه نقاشی با 
موضوعات مرتبط و همچنین ترغیب خانواده ها به رعایت بهداشت دهان و دندان به صورت چهره به چهره 
و امضای پیمان نامه رعایت بهداش��ت دهان و دندان توس��ط بازدیدکنندگان از دیگر اقدامات انجام شده در 

غرفه سامت دهان و دندان بود.
Á بررسی تکامل 1700 کودك

بررسی وضعیت رشد و تکامل 860 کودک کمتر از پنج سال، مشاوره سامت کودکان از نظر رشد و تکامل 
برای 855 تن از کودکان مراجعه کننده و ثبت اطاعات 110 تن از بازدیدکنندگان در س��امانه از اقدامات 

انجام شده در غرفه سامت کودک و خانواده بود.
در غرفه س��امت تغذیه، برای 302 تن از مراجعه کنندگان اعم از کودکان، نوجوانان، جوانان و میانس��االن، 
نمایه توده بدنی محاس��به شد و در صورت مشاهده مشکات وزنی و عائم بیماری های غیرواگیر، مشاوره 
تغذیه انجام شده و برای دریافت خدمات پزشکی به مرکز خدمات جامع سامت مربوطه ارجاع داده شدند.

Á مدال سیب سبز با آرم تغذیه برای بازدیدکنندگان

مس��ابقه مار و پله یکی از برنامه های ش��اد و مفرحی بود که در این غرفه انجام ش��د و با استقبال خوبی از 
طرف کودکان مواجه شد. کودکان عاوه بر دریافت آموزش های الزم در مورد تغذیه سالم، با اهمیت تحرک 
بدنی در سامت آشنا شدند. همچنین برندگان این مسابقه، مدال سیب سبز با آرم تغذیه، تحرک، سامتی 

دریافت کردند.
Á سالمت روان 1400 تن در معرض آزمایش 

ارائه مش��اوره های تخصصی س��امت روان برای 280 تن، توس��ط کارشناسان سامت روان مرکز بهداشت 
ش��هید بلندیان در غرفه ای که برای همین موضوع در شش��مین جشنواره ملی و بین المللی بازی و اسباب 
بازی در نظر گرفته شده بود، مراجعه یک هزار و 110 تن برای دریافت خدمات سامت روان به این غرفه، 
ارائه بس��ته های آموزشی در خصوص فرزندپروری، مهارت های زندگی سالم و توزیع کارت های آشنایی با 

عوارض مواد مخدر به بازدیدکنندگان از اقدامات انجام شده در غرفه سامت روان بود. 
گفتنی اس��ت، در ششمین جش��نواره ملی و بین المللی بازی و اسباب بازی کودکان که با حضور عبدالرضا 
رحمانی فضلی، وزیر کشور و جمعی از مسئوالن استان افتتاح شد. غرفه های مرکز بهداشت شهید بلندیان 
توسط استاندار قزوین و هیأت همراه و نماینده های مردم قزوین در مجلس شورای اسامی مورد بازدید قرار 

گرفت که اعام رضایت آنان را به دنبال داشت. 

آغاز طرح واکسیناسیون خانه به خانه فلج اطفال
 در مناطق سیاري و مهاجرنشین شهرستان قزوین 

طرح واکسیناسیون خانه به خانه فلج اطفال در مناطق سیاري و مهاجر نشین شهرستان قزوین آغاز شد.
مهناز بهرامي، کارشناس ایمن سازي مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین با اعام این خبر افزود: 
طرح ملي واکسیناس��یون خانه به خانه فلج اطفال در مناطق س��یاري و مهاجرنشین و سردسیر، از روز 19 

فروردین 1396 در شهرستان قزوین آغاز و تا 21  فروردین ماه ادامه خواهد داشت.
وی عنوان کرد: مرحله دوم این طرح، روزهای 23 تا  25 اردیبهشت 1396 با همکاري کارشناسان، کاردانان 
و مراقبان س��امت و بهورزهاي مراکزخدمات جامعه ش��هري، روس��تایي و پایگاه هاي سامت و خانه هاي 

بهداشت در مناطق تحت پوشش ادامه خواهد یافت.
بهرامي تصریح کرد: طبق بررسي و جمع آوري آمار به دست آمده، انتظار می رود در پایان انجام طرح، تعداد 
یک هزار و 400 کودک زیر 5 س��اله ایراني و 2 هزار و 900 کودک زیر پنج س��اله مهاجر، در طي 2 مرحله 

قطره فلج اطفال دریافت کنند.
گفتنی اس��ت، بیماري فلج اطفال در اثر ویروس پولیومیلیت ایجاد و با تأثیر روي س��لول هاي عصبي نخاع، 
سبب ایجاد فلج شل حاد مي شود. در حال حاضر این بیماري در مرحله ریشه کني بوده و تنها راه پیشگیري 

از ابتا به آن، واکسیناسیون است. 

نمایشگاه خطرسنجی و کمپین آموزش همگانی
 در زمینه سکته های قلبی و مغزی برپا می شود 

کمیته راهبردی نمایش��گاه خطرس��نجی 
سکته های قلبی، مغزی و سرطان در مرکز 
بهداشت شهرس��تان بویین زهرا تشکیل 
ش��د و در نشست روز 26 فروردین 1396 
آن با حضور دکتر آرش خوش��نویس زاده، 
مدیر ش��بکه بهداشت - درمان شهرستان 
و حس��ن کاظمی رودب��اری، رییس مرکز 
بهداش��ت و کارشناسان مس��ئول شبکه، 
س��عید زارعی، کارشناس مس��ئول واحد 
بیماری ه��ا عنوان کرد: همزم��ان با آغاز 
پویش ملی خطرسنجی سکته های قلبی 
و مغزی در کشور، نمایشگاه خطرسنجی و 
کمپین بزرگ آم��وزش همگانی در زمینه 

سکته های قلبی و مغزی در هفته سامت سال جاری برگزار می شود.
وی با بیان در مرگ و میرها، س��کته های قلبی و مغزی، انواع س��رطان، دیابت و بیماری های تنفسی سهم 
زیادی دارند، تصریح کرد: دلیل زیاد بودن این آمار به سبک زندگی مردم برمی گردد، زیرا مردم ما کارهایی 

انجام می دهند که منجر به این نوع بیماری ها می شود.
Á مردم برای حفظ سالمت خود گام بردارند

در ادامه این نشست، مدیر شبکه بهداشت - درمان شهرستان بویین زهرا عنوان کرد: مردم باید برای حفظ 
یا بازیابی سامت خود از راه ایجاد تغییرات الزم در سبک زندگی شامل تغذیه سالم، تحرک فیزیکی، دوری 

از دخانیات و الکل اقدام کنند.
به گفته دکتر خوشنویس زاده، وظیفه کارکنان بهداشتی، افزایش آگاهی عموم مردم از طریق برگزاری برنامه 

ها و نمایشگاه های اطاع رسانی در این زمینه است.

با کسب مهارت »همدلی« اطرافیانمان را بهتر درك می کنیم

»همدلی«، توانایی و مهارتی است که نیاز به آموزش، تمرین و تجربه دارد. همدلی به فرد این امکان را می 
دهد که احساس��ات و حاالتی را در دیگری بفهمد که تاکنون تجربه نکرده اس��ت. همدلی، باعث می ش��ود 
فرد بتواند زندگی دیگران را حتی زمانی که در آن ش��رایط قرار ندارد، درک کند. با همدلی، فرد از س��طح 
خ��ود فرات��ر رفته و دیگران را عمیق تر درک می کند. در واقع همدلی، قدرت و ظرفیت درک انس��ان ها را 

افزایش می دهد.
زهرا شاه بختی، کارشناس سامت روان شبکه بهداشت – درمان شهرستان بویین زهرا در نشستی آموزشی  
در روز 18 بهمن 1395 برای جمعی از دانش آموزان مدرس��ه دخترانه حدیث ش��هر بویین زهرا بیان کرد: 
همدلی ضمن ایجاد ارتباط بهتر افراد با یکدیگر، می تواند موجب کاهش بس��یاری از فرار از منزل ها، اُفت 
های تحصیلی، افسردگی، خودکشی، خشونت، کودک آزاری و بدرفتاری با فرزندان را فراهم آورد. وی افزود: 
همدلی، زمینه کاهش رفتارهای خشن در مدرسه و جامعه و تبعیض و پیش داوری در مورد افراد را فراهم 

می کند.
Á  جابجایی نقش ها«، روشی برای تقویت مهارت همدلی«

کارشناس سامت روان شبکه بهداشت – درمان شهرستان بویین زهرا، یکی از تکنیک های تقویت مهارت 
همدلی را »جابجائی نقش ها« دانست که طی آن فرد خود را در موقعیت و نقش طرف مقابل قرار می دهد 
و شرایط موجود را از زاویه دید او نگاه می کند. وی ادامه داد: باید توجه داشت که مقصود از همدلی، داشتن 

حسی مشابه فرد دیگر نیست، بلکه می توان با استفاده از فرآیندهای شناختی، موقعیت وی را درک کرد.

اهمیت شناخت از شخصیت یکدیگر، عاملی بسیار مهم در داشتن ازدواجی 
موفق است

به گفته زهرا شاه بختی، کارشناس سامت روان شبکه بهداشت - درمان شهرستان بویین زهرا شناخت از 
شخصیت یکدیگر برای داشتن ازدواجی موفق، بسیار مهم است.

وی با بیان اینکه ش��خصیت بعضی افراد )حدود 15 تا 20 درصد افراد( به نوعی اس��ت که دارای حساسیت 
بس��یار باالیی هستند، اظهار کرد: دانش��مندان باور دارند افراد بسیار حساس، ژن های این خصوصیت را از 

والدین شان به ارث برده اند. 
وی با اشاره به اینکه این افراد شکننده اند، انتقاد پذیر نیستند و به سرعت مضطرب می شوند، گفت: البته 
آنان دارای ویژگی های مثبتی، مثل فکر کردن پیش از نش��ان دادن عکس العمل و نگاه کردن همه جانبه 

به موضوع هستند.
Á  بروز برخی اختالفات به خاطر ازدواج فرد بسیار حساس با شخص عادی
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این کارشناس بهداشت روان خاطر نشان کرد: بدیهی است ازدواج کردن فرد بسیار حساس، با شخص عادی، 
می تواند منجر به بروز برخی اختافات شود. وی با بیان اینکه وقتی زمان خرید خانه یا بچه دار شدن فرا می 
رسد، افراد عادی به سرعت تصمیم می گیرند در حالی که افراد بسیار حساس زمان خیلی زیادی نیاز دارند 
تا تصمیم بگیرند، عنوان کرد: دانستن این موضوع کمک می کند تا درباره ویژگی های شخصیتی فردی که 

می خواهید با او ازدواج کنید، تصمیم بگیرید.
شاه بختی، سخنانش را در نشستی آموزشی در مرکز خدمات جامع سامت آراسنج برای تعدادی از جوانان 

18 تا 29 ساله این روستا بیان کرد.

خشونت خانگی، آینده ای مبهم و سیاه برای خانواده ایجاد می کند
به گفته زهرا ش��اه بختی، کارشناس س��امت روان شبکه بهداشت - درمان شهرستان بویین زهرا خشونت 
خانگی، شامل کودک آزاري، همسرآزاري و آزار سالمندان، آینده ای مبهم و سیاه برای اعضای یک خانواده 

ایجاد می کند.
وی با بیان اینکه همس��رآزاری، به ش��کل هاي مختلفی مانند خش��ونت روانی و کامی، خشونت اقتصادي، 
خش��ونت جنسی و خشونت جسمانی، اِعمال می ش��ود، اظهار کرد: همسرآزاری جسمانی، از طریق پرتاب 
اش��یاء به سمت همس��ر، حمله فیزیکی )سیلی، مش��ت، لگد و کمربند( یا جلوگیري از دستیابی همسر به 

خدمات بهداشتی، در میان خانواده ها رایج است.
ش��اه بختی، این س��خنان را روز 28 بهمن 1395 در سالن اجتماعات شبکه برای جمعی از مراقبان سامت 
بیان کرد و گفت: خشونت خانگی چرخه مشخصی را طی می کند. وی این چرخه را شامل بروز همسرآزاري، 
افزایش تدریجی تنش در خانه، عذرخواهی مرتب و اطمینان دادن به قربانی برای عدم تکرار خشونت دانست 

که البته پس از مدتی، باز تنش باال می گیرد و چرخه تکرار می شود.
این کارشناس سامت روان به پیامدهای همسرآزاری در خانواده پرداخت و عنوان کرد: همسر آزاري عاوه 

بر اثرات سوء بر قربانی خشونت، فرزندان را هم دچار مشکات جدي می کند.
Á اثرات سوء خشونت بر قربانی

کارشناس سامت روان شبکه بهداشت - درمان شهرستان بویین زهرا افزود: عائم افسردگی مانند احساس 
بی ارزشی و ناامیدي، کاهش اعتماد به نفس، عائم اضطرابی مانند ترس از فضاي بسته یا ّگذر هراسی، حمله 
پانیک و اختال اس��ترس پا از سانحه، رفتارهاي آسیب زننده به خود مانند اقدام به خودکشی و گرایش به 

سوءمصرف مواد یا داروها از اثرات سوء خشونت خانگی بر قربانیان است.
ش��اه بختی، اش��کال در روابط اجتماعی، دوست یابی و اعتماد به دیگران و شکل گیري رفتارهاي انفعالی - 
پرخاشگرانه مانند احساس اجبار براي خشنود کردن دیگران، تسلیم پذیري و پرهیز از هرگونه مقابله، عدم 

بیان خواسته ها و نیازهاي خود را از دیگر اثرات سوء خشونت خانگی بر قربانیان دانست.
Á اثرات سوء خشونت بر فرزندان

بنا به اظهار این کارش��ناس س��امت روان، ترس، اس��ترس، بی خوابی، ش��ب ادراری، اختالت انطباقی و 
اضطرابی، نقص های ش��ناختی و عاطفی، مشکات تحصیلی، کمبودهای اجتماعی و رفتارهای تهاجمی، از 

اثرات سوء خشونت بر فرزندان است.
وی با اشاره به اینکه 20 تا 40 درصد نوجوانانی که رفتارهاي خشن تکرارشونده دارند، در خانه هایی رشد 
کرده اند که ماد، کتک می خورده اس��ت، گفت: افزایش احتمال ارتکاب همس��رآزاري در پسران و خشونت 

پذیري دختران در بزرگسالی وجود دارد.
ش��اه بختی با تأکید به اینکه باید افراد شناسایی ش��ده و یا مشکوک به خشونت را به فرد مسؤول پیگیري 
زنان خشونت دیده در مرکز بهداشتی - درمانی و یا به پزشک مرکز ارجاع داد؛ گفت: درصورتی که احتمال 
خطر جدي براي زن خشونت دیده وجود داشته باشد، الزم است ارجاع فوري داده یا با فرد مسؤول تماس 

گرفته شود.

عوامل متعددی در گسترش آلودگی دانش آموزان به شپش سر نقش دارند
روز 19 بهمن 1395 س��الن اجتماعات ش��بکه بهداش��ت - درمان شهرس��تان بویین زهرا، میزبان نشست 
آموزشی مراقبان سامت بود. نشستی که آذر ذوالفعلی، کارشناس مسئول سامت نوجوانان و مدارس این 
شبکه در مورد موضوع آلودگی دانش آموزان به شپش سر در مدارس گفت: عوامل متعددی در این موضوع 

نقش دارند.
تراک��م تع��داد دانش آموزان در کاس ها، کمبود مربیان بهداش��ت در م��دارس، ناکافی بودن آموزش هاي 
ارائه ش��ده به معلمان و کارکنان مدارس )به ویژه مقاطع ابتدایی(، کم توجهی والدین به مس��ائل بهداشتی 
فرزندان خود و مش��کات اجتماعی – اقتصادي و فرهنگی برخی از خانواده ها، مهم ترین دالیلی اس��ت که 
این کارش��ناس به آن ها پرداخت و البته تصریح کرد: باید به بهبود نظام شناس��ایی و گزارش دهی موارد 

آلودگی نیز توجه شود.

Á مدارس مرّوج سالمت، نظامی برای ارتقای سالمت
به گفته کارش��ناس مسئول س��امت نوجوانان و مدارس شبکه بهداش��ت - درمان شهرستان بویین زهرا، 
مدارس مرّوج س��امت به منزله یک نظام برای ارتقای س��امت است که با مشارکت فعاالنه اولیا، مربیان و 
دانش آموزان و با رویکرد توانمند س��ازی دانش آم��وزان در زمینه مراقبت از خود، فرهنگ خود مراقبتی و 
آموزش همسانان و همساالن، منجر به افزایش ظرفیت ها و توانمندسازی مردم در مورد سالم زندگی کردن، 

سالم کارکردن و آموزش با کیفیت خواهد شد. 

سانحه و تصادف، اولین عامل مرگ جوانان و نوجوانان
 شهرستان بویین زهرا در سال 1394 است

مریم درزی رامندی، کارشناس سامت جوانان مرکز بهداشت شهرستان بویین زهرا با بیان اینکه پیشگیری 
از س��وانح و تصادفات یکی از چهار اولویت تعیین شده آموزش��ی از طرف اداره سامت جوانان است، اظهار 
کرد: طبق آمار مرگ و میر دریافت شده از واحد آمار ستاد شهرستان، اولین عامل مرگ گروه هدف جوانان 

و نوجوانان این شهرستان در سال 1394 سوانح و تصادفات است.
وی با اش��اره به اینکه هش��ت مورد از 23 مورد مرگ جوانان )34.حدود 35 درصد(، پنج مورد از 13 مورد 
)حدود 39 درصد( مرگ نوجوانان بر اثر تصادفات بوده اس��ت، گفت: عامل انس��انی، وس��یله نقلیه و راه سه 

عامل مهم در تصادفات است.
Á سه برابر شدن صدمه در افراد بدون کاله ایمنی

این کارش��ناس با هش��دار اینکه عدم استفاده از کاه ایمنی در موتورس��واران، عامل مهمی در تصادفات به 
شمار می آید، عنوان کرد: افراد بدون کاه ایمنی، سه برابر بیشتر از افراد دارای کاه ایمنی در معرض خطر 

ضربه مغزی هستند.
بنا به اظهار کارش��ناس س��امت جوانان مرکز بهداشت شهرس��تان بویین زهرا، رعایت قوانین و مقررات در 
هنگام اس��تفاده از موتورس��یکلت، دوچرخه و نیز پیاده روی ایمن، آموزش مه��ارت های رانندگی، کاهش 
اس��ترس و افزایش بردباری در هنگام رانندگی، عدم استفاده از موبایل حین رانندگی، پرهیز از رانندگی در 
زمان خس��تگی و خواب آلودگی، اطاع از وضعیت جاده ها قبل از س��فر، به همراه داشتن وسایل و مدارک 
ضروری و مورد نیاز سفر و به همراه داشتن وسایل ایمنی در خودرو از جمله راهکارهای مقابله با تصادفات 

است.
وی تصریح کرد: نقش ارگان های مرتبط، مانند پلیس، متولیان سامت، راهداری و شهرداری، اهمیت ویژه 

ای در پیشگیری از تصادفات و نیز پیامدهای بعد از وقوع حادثه دارد.
رامندی با تأکید بر اینکه پیش��گیری، بهترین س��رمایه اس��ت، فرهنگس��ازی و رعایت قوانین و مقررات در 

پیشگیری از سوانح و حوادث و سامت افراد به ویژه جوانان را بسیار مهم دانست.
این نشست آموزشی، روز 21 بهمن 1395 و برای حساس سازی و پیشگیری از سوانح و حوادث برای جمعی 

از جوانان روستای آراسنج برگزار شد. 

نوزادان نارس، در معرض کم خونی هستند
نوزادان نارس به طور معمول کم خون هستند، یعنی بدنشان گلبول قرمز کافی ندارد. به طور طبیعی، جنین 
در ماه های پایانی بارداری، ذخیره آهن را ش��روع و بعد از تولد از آن برای س��اخت گلبول قرمز استفاده می 

کند. نوزادانی که پیش از موعد به دنیا می آیند، ذخایر آهن کافی ندارند.
کبری برچلو، کارشناس کودکان و نوزادان شبکه بهداشت - درمان شهرستان بویین زهرا با بیان این مطالب 
گفت: این کودکان در اثر کم خونی، دچار مش��کات تغذیه ای و رش��دی می شوند و همچنین ممکن است 
به سبب همین کمبود، مشکات تنفسی و قلبی که با تولد زودهنگام، گریبان آنان را گرفته وخیم تر شود. 
این کارشناس بهداشتی با اشاره به اینکه ذخیره آهن نوزادان نارس بسیار کم است و هنگام بستری در بخش 
مراقبت های ویژه الزم است برای آزمایش های مختلف همچون میزان اکسیژن خون از آن ها خون گرفته 
ش��ود که در نتیجه، بیشتر کم خون می ش��وند، اظهار کرد: نوزادان کم خون، با مکمل های آهن، داروهای 

ُمحرک تولید گلبول قرمز خون و در موارد شدید، تزریق خون تحت درمان قرار می گیرند.
برچلو در تشریح مقدار توصیه شده مصرف مکمل آهن طبق بخشنامه مکمل کودکان عنوان کرد: در کودکان 
نارس و شیرخوارانی که با وزن تولد کمتر از 2 هزار و 500 گرم متولد می شوند، روزانه 2 میلی گرم به ازای 
هر کیلوگرم وزن بدن و در نهایت روزانه 15 میلی گرم آهن حدود 15 قطره آهن المنتال )خالص( از زمانی 
که وزن کودک، 2 برابر وزن هنگام تولد می شود )حدود 2 ماهگی( شروع شده و تا 2 سالگی باید داده شود. 
بنا به اظهار کارشناس کودکان و نوزادان شبکه بهداشت - درمان شهرستان بویین زهرا در شیرخوارانی که 
وزن تولد بسیار کم )کمتر از 1500 گرم( داشته اند، روزانه، سه تا چهار میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن 
بدن و در نهایت روزانه 15 میلی گرم آهن معادل 15 قطره آهن از زمانی که وزن کودک، دو برابر وزن هنگام 

تولد می شود )حدود 2 ماهگی( شروع شده و تا دو سالگی باید داده شود. 

فاز اول تکمیل ساختمان بیمارستان امام علی )ع( شهر الوند آغاز شد

دانشگاه علوم پزشکی قزوین فاز اول احداث و تکمیل بیمارستان الوند را در جلسه ای با حضور نمایندگان 
دانشگاه و مهندسان مشاور، تحویل پیمانکار داد. 

مناقصه مربوط به اجرای این پروژه در اس��فند ماه 1395 برگزار و در روز 16 فروردین 1396 س��اختمان 
پروژه، تحویل پیمانکار شد.

یادآور می شود، در بهمن ماه 1395 و در بازدید جمشید انصاری، معاون رییس جمهور و رییس سازمان 

اداری و اس��تخدامی کشور از پروژه احداث بیمارستان امام علی )ع( شهر الوند، عملیات اجرایی این پروژه 
سامت محور آغاز شد. 

این پروژه در زمینی به مساحت 17 هزار و 356 متر مربع در حال ساخت است و ساختمان موجود، اهدایی 
شورا و شهرداری شهر الوند می باشد.

ساختمان اهدایی، پنج هزار و 611 مترمربع زیربنا دارد و ضمن انجام تغییر کاربری از ساختمان اداری به 
بیمارستان، زیربنای ساختمان به 11 هزار و 745 مترمربع، در پنج طبقه افزایش پیدا کرده است.  هزینه 

اجرای فاز اول اجرای اسکلت، افزون بر 70 میلیارد ریال برآورد شده است. 
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دانش�گاه مهمتری�ن مرک�ز تربی�ت 
مدیران آینده کشور است به گونه ای 
که عملکرد مناس�ب و یا غیر مناسب 
دانشگاه ها در این زمینه، آینده کشور 

را تحت تأثیر قرار خواهد داد

مقام معظم رهبری )مدظله العالی(

هفته نامه خبری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی قزوین

حقوق شهروندی

عکس هفته

قانون اساسی 
جمهوری اسالمی و حقوق شهروندی

اصل چهارم و پنجم حقوق ش��هروندی در قانون اساسی به شرح ذیل 
می باشد:
Á :4-اصل عدم تعرض به مکاتبات

اصل تعرض ناپذیری مکاتبات و نامه های افراد در جهت صیانت و حمایت 
از زندگی خصوصی افراد اس��ت. این اص��ل که در جهت حفظ حقوق 

شهروندی است در اصل بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسامی 
ایران مورد تأئید قرار گرفته اس��ت.  در اصل مزبور چنین آمده اس��ت: 
»بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای 
مخابرات تلگرافی و تلکس، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و 

هرگونه تجسس ممنوع است،  مگر به حکم قانون«.
Á :5-آزادی رفت و آمد

از حقوق به رسمیت شناخته شده شهروندی در جهان معاصر و قوانین 
اساسی، آزادی آمد و شد و تردد است. 

ح��ق عب��ور و مرور آزاد در داخل کش��ور یا خروج از کش��ور از حقوق 

ش��هروندی شناخته ش��ده و مورد تأکید در قوانین اساسی کشورهای 
دموکراتیک محس��وب می ش��ود. این حق نیز به عن��وان حقی بدیهی 
م��ورد پذیرش قرار گرفته اس��ت. البته این حق نیز در همه کش��ورها 
مانند بس��یاری از حقوق فردی و شهروندی دارای موارد استثناء است. 
اس��تثنائات نیز علی االصول مربوط به افرادی است که قانوناً محکوم به 
اقامت در محلی خاص ش��ده و یا به موجب قانون برای مدتی مجاز به 

خروج از کشور نباشند.

کمیته ارتقاء سالمت اداری و صیانت از حقوق شهروندی

بازدید مهندس زرآبادی نماینده مردم قزوین ، آبیک و البرز از بخشهای مختلف
 مرکز آموزشی درمانی قدس با همراهی دکتر مهرام رییس دانشگاه به بهانه روز علوم آزمایشگاهی


