
دومین نشست کارگروه سللامت و امنیت غذایی استان قزوین 
با حضور اعضا و به ریاسللت سللعید شللاهرخی، معاون سیاسی 
و امنیتللی اسللتاندار قزوین، روز 24 خللرداد 1396 همزمان با 

نوزدهم ماه مبارک رمضللان و روز ضربت خوردن امام علی)ع(، 
امام اول شللیعیان، در سللالن جلسللات این معاونت برگزار شد. 
وی در این نشسللت تصریح کرد: باید توجه به سامت و امنیت 

غذایی از اولویت های جدی همه دستگاه ها باشد.

کسب رتبه دوم کشوری توسط 
دانشگاه علوم پزشکی قزوین

سکته مغزی با شيوه زندگی سالم، 
ورزش کردن و تغذیه مناسب تا حدود 
زیادی قابل اجتناب است
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دانشگاه علوم پزشکی و
خدمات بهداشتی درمانی قزوین

هفته نامه خبری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین

معاون سیاسی و امنیتی استاندار قزوین:

توجه به سالمت و امنیت غذایی باید از اولویت های 
جدی همه دستگاه ها باشد

دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 دستگاه برتر استانی در اجرای برنامه های 

جوانان شناخته شد
دانشگاه علوم پزشکی قزوین به واسطه اجرای برنامه های مربوط به جوانان در هفته 
جوان ) 16 تا 22 اردیبهشت( در ردیف دستگاه های برتر سال 1396 استان قزوین 

قرار گرفت.
با کسللب این موفقیت، دکتر فریدون همتی، استاندار قزوین در مراسمی که روز 27 
خرداد 1396 در سللالن اجتماعات استانداری برگزارشد، با اهدای لوح تقدیر از دکتر 

منوچهر مهرام، رییس دانشگاه و کارکنان قدردانی کرد.
روابط عمومی دانشللگاه این موفقیللت را به دکتر منوچهر مهرام، رییس دانشللگاه و 

همکاران شریف تبریک و تهنیت می گوید. 
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ضربان

ادامه از صفحه اول 
این نشسللت با تاوت آیاتی از قرآن کریم شروع شد و سپس پیگیری 
وضعیت اجرای مصوبات نشسللت قبل، توسللط دکتر منوچهر مهرام، 

رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین و دبیر کارگروه گزارش شد.
در اداملله، گللزارش تحلیلی از وضعیت برگزاری نشسللت های سللال 
گذشته، شللورای سامت شهرسللتان ها، شللهر، بخش و روستاهای 
اسللتان، توسط دکتر سید سعید اسللکویی، معاون بهداشتی دانشگاه 

علوم پزشکی قزوین ارائه شد.
همچنین، مهندس علیزاده، رییس شرکت آبفای روستایی، گندزدایی 
آب آشللامیدنی روستاهای غیر تحت پوشش آبفای استان در تابستان 
پیش رو را تشریح و در این خصوص به برخی مشکات و موانع اشاره 

کرد.
بیان اولویت های کارگروه سللامت و امنیت غذایی و تقویم نشسللت 
های امسال این کارگروه، موضوع دیگری بود که توسط مهندس نوروز 
علی عزیزخانی، مسئول دبیرخانه شورای سیاستگذاری سامت برای 

شرکت کنندگان بیان شد.
 در این نشسللت همچنین از شللرکت های آبفای روستایی، شیانه و 
فیروز که موفق به دریافت تندیس ملی مسئولیت پذیری و پاسخگویی 

شده بودند، با اهدای لوح سپاس قدرانی شد.
در پایان و به منظور جمع بندی مباحث و نظرات طرح شللده، سعید 
شللاهرخی، معاون سیاسللی و امنیتی اسللتانداری قزوین در سخنان 
کوتاهی ضمن قدردانی از حضور اعضا گفت: توجه به سامت و امنیت 

غذایی باید از اولویت های جدی همه دستگاه ها باشد.
 وی در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت نشست های کارگروه 

و مصوبات آن اشللاره کرد و افزود: باید به این نشسللت ها که سامت 
مردم در گرو مصوباتش است، نگاه ویژه شود و مصوبات آن اجرا و در 

صورت اجرا نشدن، موانع آن، احصا و رفع شود.
معاون سیاسللی و امنیتی استانداری قزوین در مورد مشکات و موانع 
شرکت آبفای روسللتایی در گندزدایی آب آشامیدنی روستاهای غیر 
تحت پوشللش اظهار کرد: نباید تحت هیچ شرایطی از استاندارد های 

الزم آب آشامیدنی، پایین بیاییم.
گفتنی اسللت، نشست های کارگروه سللامت و امنیت غذایی یکی از 
مهم ترین نشست های استانداری است که به طور میانگین هر دو ماه 

یک بار برگزار می شود. 

بخش بستری موقت مرکز آموزشی 
- درمانی شهيد رجایی قزوین به 

زودی افتتاح خواهد شد
روز 28 خرداد 1396 مهندس علیرضا سلللطان رحمتی، سرپرسللت 
دفتر فنی و طرح های عمرانی دانشگاه علوم پزشکی قزوین در دومین 
روز کاری مسللئولیت جدیدش، از 2 پروژه در حال سللاخت در مرکز 
آموزشللی - درمانی شللهید رجایللی قزوین بازدید کللرد و در جریان 

پیشرفت فیزیکی این پروژه ها قرار گرفت.
محسن ادهمی، مدیر مرکز آموزشللی - درمانی شهید رجایی قزوین 
در بازدید وی از بخش بستری موقت و پروژه 220 تختخوابی الحاقی 
مرکز، ضمن بیان اینکه ساخت بخش بستری موقت، پیشرفت خوبی 
در 2 ماه گذشته داشته است، گفت: این پروژه به زودی افتتاح خواهد 

شد.
ادهمی عنوان کرد: پروژه سللاخت بخش بسللتری موقت با هزینه ای 
افللزون بر 2 میلیارد ریال در مسللاحت 150 متر مربع با ظرفیت 10 

تخت ساخته می شود و به مرکز اضافه خواهد شد.
این مقام مسللئول با بیان اینکه با توجه به اقدامات انجام شللده برای 
سللرعت دادن به ساخت الحاقی مرکز و پیشرفت 25 درصدی آن، در 
فاز اول، ساخت اسکلت این پروژه تا پایان شهریور ماه امسال به پایان 
خواهد رسللید، بیان کرد: در فاز بعدی، مرحله نازکاری شروع خواهد 
شللد تا به زودی شاهد ساخت ساختمانی مناسب برای مرکز ترومای 

استان قزوین باشیم.

درمان چهار کودک دچار سوختگی 
در  مرکز آموزشی - درمانی شهيد 

رجایی قزوین
به گفته فرزانه سلیمانپوریان، مسئول بخش سوختگی مرکز آموزشی- 
درمانی شللهید رجایی قزوین، چهار کودکی که دچار سوختگی 10 تا 
35 درصدی شده بودند، بعد از اقدامات درمانی، همزمان با شب های 

قدر مرخص شدند.
سلللیمانپوریان عنوان کرد: یکی از بیماران، پسر 2 ساله ای بود که به 
علت افتادن در دیگ آش داغ در منزل، دچار سوختگی 25 درصد از 
ناحیه پشت کمر و پا شده بود و توسط دکتر علی طارمیها، متخصص 
جراحی عمومی و سللوختگی در چند مرحله جراحی شللد و بهبودی 

خود را بدست آورد.
وی با بیان اینکه بیمار دیگر کودک سلله سللاله ای بللود که به علت 
سللقوط داخل دیگ شیر داغ در یکی از روسللتاهای اطراف قزوین از 
ناحیه دسللت و پا دچار سوختگی 15 درصد شده بود، اظهار کرد: وی 
نیز توسط دکتر علی طارمیها، متخصص جراحی عمومی و سوختگی 

جراحی و درمان شد.

به گفته وی، سومین بیمار، کودک چهار ساله ای بود که در اثر ریختن 
آب داغ باالی اجاق گاز در منزل، دچار سوختگی 15 درصد شده بود و 

بعد از شستشو و جراحی، بهبودی خود را به دست آورد.
بنا به اظهار مسئول بخش سللوختگی مرکز آموزشی- درمانی شهید 
رجایی قزوین، چهارمین بیمار، کودک پنج سللاله ای بود که در حین 
آتللش بازی در انبارکاه، دچار سللوختگی 35 درصدی از ناحیه سللر، 
صورت و قفسه سینه شده  بود و خوشبختانه با تاش تیم پزشکی، به 

ویژه مراقبت های پرستاران بخش سوختگی درمان شد. 

اعضای جدید کميته راهبردی امنيت 
دانشگاه علوم پزشکی قزوین منصوب 

شدند

دکتر منوچهر مهرام، رییس دانشللگاه علوم پزشکی قزوین و 
مدیر کمیته راهبردی امنیت دانشگاه علوم پزشکی قزوین در 
اباغیلله های جداگانه ای اعضای هفت نفره کمیته راهبردی 

امنیت دانشگاه را منصوب کرد.
تشکیل کمیته راهبردی امنیت دانشگاه، بر اساس نامه شماره 
1570 به تاریخ 29 آبان 1389 وزارت بهداشللت اباغ شد و 
ترکیب اعضای آن برای اولین بار در نشسللت شورای فناوری 
اطاعات دانشگاه به تاریخ 12 بهمن 1389 به تصویب رسید.

به استناد مصوبه بند پنج صورت جلسه شورای اطاع رسانی 
دانشللگاه، رئیس دانشگاه به عنوان مدیر کمیته و اعضای آن، 
شللامل معاون توسللعه مدیریت و منابع، مدیر حراست، مدیر 
روابط عمومللی، مدیر واحد آمار و فناوری اطاعات و حداقل 
2 کارشللناس اطاع رسانی با معرفی مدیر واحد آمار و اطاع 

رسانی و تأیید حراست می باشد.
در اباغیلله های رییس دانشللگاه کلله روز 23 خرداد 1396 
صادر شده اسللت، دکتر مجید بهرامی، مشاور اجرایی رییس 
دانشگاه، دکتر مهدی یوسفی، معاون توسعه مدیریت و منابع 
دانشگاه، طاهر مشللایخ، مدیر حراست، محمد علی علویری، 
دبیر شللورای فناوری اطاعات، محمدحسللن ارداقیان، مدیر 
روابط عمومی، محمد قوامی، مشللاور فناوری معاونت توسعه 
و ناهید زندیان، کارشناس فناوری اطاعات به عنوان اعضای 

این کمیته معرفی شده اند. 

موفقيت های پی در پی حراست دانشگاه 
علوم پزشکی قزوین

حراسللت دانشگاه علوم پزشکی قزوین در بهار سال 1396 به 
واسطه عملکرد قابل قبول، از 2 مقام  عالی رتبه حراستی لوح 

تقدیر دریافت کرد.
در لوح تقدیر نخسللت، با امضای دکتر محمد توکلی، رییس 
مرکز حراسللت وزارت بهداشللت، درمان و آموزش پزشللکی 
از طاهر مشللایخ، مشاور رییس دانشللگاه و مدیر حراست به 
دلیللل تاش و همکاری ارزنده اش در کسللب موفقیت ها و 
دسللتاوردهای کارگروه تخصصی آسیب شناسی فرصت ها و 

تهدید های طرح تحول نظام سامت تقدیر شده است.
رییس حراست کل استان قزوین نیز در لوح تقدیری، کسب 
عنوان حراسللت برتر در ارزیابی انجام شده در زمینه نظارت 
مسللتمر و مؤثللر در اجرای اقتصاد مقاومتللی و ارائه به موقع 
گزارش های جمع بندی شده در سال 1395 را تبریک گفت.

روابط عمومی دانشللگاه، ضمن تبریک این موفقیت ها، برای 
رییس و همکاران محترم حراست آرزوی توفیق دارد.

توسعه فرهنگ انسان دوستانه اهدای 
عضو در دانشگاه علوم پزشکی قزوین

بللرای اولیللن بللار در 
دانشگاه علوم پزشکی 
قزویللن، برناملله ثبت 
و صللدور کارت  نللام 
اهللدای عضو با تاش 
کانللون  دانشللجویان 
در  رفتللار  سللامت 
مللاه  اردیبهشللت 
1396با هدف اشاعه و 
نهادینه کردن فرهنگ 

اهدای عضو در جامعه و آشنایی حاضران با این فرآیند برگزار 
شد.

در ایللن طللرح که با حمایت اداره مشللاوره و سللامت روان 
دانشگاه انجام شد، تعداد 170 تن از دانشجویان و کارمندان 
دانشللگاه ثبت نام کردند و پس از وارد کردن ها اطاعات در 
سامانه ehda.center و دریافت آناین کارت ها، برای ثبت 

نام کنندگان، کارت اهدای عضو صادر شد.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار قزوین:

توجه به سالمت و امنيت غذایی باید از اولویت های جدی 
همه دستگاه ها باشد
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قدردانی از کادر درمانی مرکز
 آموزشی - درمانی بوعلی سينا  قزوین

محمد یوسفلی، مدیرپرستاری مرکز آموزشی - درمانی بوعلی سینا 
قزویللن گفت: چهار تن از بیماران بسللتری در ایللن مرکز با حضور 
در دفتر پرسللتاری، از خدمت رسانی مناسب و برخورد خوب کادر 

درمانی و پرستاری بخش قلب مردان قدردانی کردند.
یوسفلی عنوان کرد: رضایتمندی بیماران از بخش های جراحی قلب، 
عفونی مردان، اعصاب مردان، اورژانس، دیالیز و پُست آنزیوگرافی نیز 

وجود دارد. 
به گفته این مقام مسئول، نکته جالب در این تقدیرها، رضایتمندی 
از مهللدی رجبی، دانشللجوی پرسللتاری اسللت که به عنللوان کار 
دانشللجویی در بخش قلب مردان فعالیت می کند. وی افزود: کادر 
درمانللی بیمارسللتان، تمام تاش خللود را برای ایجللاد رضایت در 

بیماران به کار خواهد بست. 

مهارت، صبر و مهربانی پزشک در درمان کودک، 
باعث اظهار قدردانی خانواده اش شد

دکتر نرگس محمدرضایی، در مرکز
 آموزشی - درمانی شهید رجایی قزوین شاغل است

یکللی از شللهروندان سللاکن شللهر قزوین با ارسللال پیامللی برای 
محمدحسللن ارداقیان، مدیر روابط عمومی دانشللگاه علوم پزشکی 
قزوین از دکتر نرگس محمدرضایی، پزشک متخصص طب اورژانس 
مرکز آموزشللی - درمانی شهید رجایی این شهر، به خاطر مهارت، 
سللعه صدر، حس نوع دوستی و خوش اخاقی وی در درمان فرزند 

ُخردسالش قدردانی کرد.
در متن ارسالی این شهروند آمده است: » وقتی فرزندم، هنگام بازی 
در یکی از بوستان های شهر قزوین، دچار جراحت در ناحیه صورت 
و لب شد و به مرکز آموزشی - درمانی شهید رجایی مراجعه کردیم، 
دکتللر نرگس محمدرضایی، پزشللک متخصص طللب اورژانس که 
کشللیک اورژانس بود، با وجود حجم باالی کاری و شلوغی اورژانس 
از یک سو و مخالفت و واکنش های شدید فرزندم از سوی دیگر، با 
خوش رویی و صبوری، همراه با مهربانی و عطوفت مادرانه، کارهای 

درمانی فرزندم را انجام داد.«
این شهروند، یادآور شده است: »به راستی وجود چنین فرشته های 
خوشللرو و مهربان در کسوت پزشک و در مکانی که نیاز به عطوفت 
در کنار تخصص، بیشللتر احساس می شللود، سزاوار قدردانی است. 
بر خود می بالیم که افرادی پاک نهاد و نیکو سرشللت به پشللتوانه  
توانایللی و دانایی توشلله گرفته از ِعرق ملّللی، میهنی و مذهبی، در 
سللودای تأمین سامت انسان ها همت خویش را به کار گرفته اند و 

مجدانه تاش می کنند.« 

تقدیر و تشکر ریيس بيمارستان شفا تاکستان 
از سوپروایزر مرکز آموزشی - درمانی شهيد 

رجایی قزوین

روز 18 خرداد 1396 دکتر مجید سللتوده، رییس بیمارسللتان شفا 
تاکسللتان با ارسللال نامه ای، برای دکتر علی طارمیها، رییس مرکز 
آموزشی- درمانی شهید رجایی، مراتب سپاس و قدردانی خود را از 

اشرف السادات پورمومن، سوپروایزر مرکز اعام کرد.
دکتر ستوده در این نامه از زحمات و برخورد بسیار خوب و همراه با 
متانت سوپروایزر مرکز آموزشی- درمانی شهید رجایی، در رسیدگی 
به امور بیماران قدردانی کرده و  آرزوی توفیق برای وی و سایر کادر 

زحمت کش مرکز را داشته است. 

قدردانی هفت بيمار از کادر درمانی در 
مرکز آموزشی - درمانی شهيد رجایی قزوین

 
محسللن ادهمی، مدیر مرکز آموزشی- درمانی شهید رجایی قزوین 
گفللت: هفت بیمار که به علللت های مختلف در بخش پنج جراحی 
مردان مرکز بسللتری بودند، با ارسللال نامه ای برای رییس مرکز از 
تاش های کادر درمانی این مرکز در مداوای بیماریشللان قدردانی 

کردند.
به گفته این مقام مسئول، در متن این پیام آمده است که اینجانبان، 
رضایت قلبی خود را از پرستاران خدوم و زحمت کش به ویژه بخش 

جراحی مردان، خانم ها حدادی و اسماعیلی اعام می داریم. 

ضربان

دکتر منوچهر مهرام، رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین،   
روز 30 خرداد 1396 با صدور اباغ های جداگانه ای اعضای 
15 نفره شللورای پزوهش و فناوری دانشگاه را برای مدت 2 

سال منصوب کرد. رییس دانشگاه نیز عضو این شورا است.
در این اباغ ها دکتر امیر پیمانی، دکتر پرویز پدیسللار، دکتر 
سللید مهدی میر هاشللمی، دکتر مهناز عباسی، دکتر محمد 
مهللدی امام جمعه، دکتر مریم تفنللگ چی ها، دکتر فاطمه 
محمللدی، دکتر محمدرضا علی اکبر زاده سللاروخانی، دکتر 
محمد علی زحل، دکتر شللبنم جلیل القدر، دکتر رویا ناصح، 
دکتر امیر پاکپللور حاجی اقا، دکتر پیمان قجر بیگی و دکتر 
سللحر مقبلی نزاد به عنوان اعضای شورای پزوهش و فناوری 

دانشگاه منصوب شده اند.
انتصاب اعضای این شللورا بر عهده رییس دانشگاه، به استناد 
بند پنج ماده 12 آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه است. این 
انتصاب به پیشنهاد معاون پژوهش و فناوری دانشگاه و برای 

مدت 2 سال صورت گرفته است.

مشکات هلدینگ دارویی بیمارستان ها و مشکات ناشی   
از عدم ثبت در سامانه های وزارت بهداشت برای تعیین بهای 
تمام شللده با حضور معاونان توسللعه مدیریت و منابع، غذا و 
دارو، مدیر درمان، مدیران مراکز آموزشللی درمانی و عامان 
مالی مراکز صبح روز یکشنبه 21 خرداد  1396 بررسی شد.

از آنجایللی کلله تخصیص اعتبللارات سللال 1396و پرداخت 
آن توسللط وزارت بهداشللت بر اسللاس پرداخت عملکردی 
و بر مبنای ثبت اطاعات در سللامانه های تعریف شللده می 
باشللد، مقرر شد حداکثر در مدت یک ماه تمام واحدهای زیر 
مجموعه دانشگاه، نسبت به ثبت اطاعات خود در این سامانه 
ها و رفع مغایرت های موجود و ارایه گزارش به حوزه معاونت 

توسعه اقدام نمایند.

به منظور سللرعت بخشللیدن به تدوین برنامه استراتژیک   
واحدهای دانشللگاه و به پیشللنهاد معاون توسللعه مدیریت 
و منابع دانشللگاه جلسلله ای با حضور معاونت های درمان و 
واحدهای تابعه در سللالن جلسللات معاونت غذا و دارو برگزار 
شد. در این نشست بر نامه استراتژیک واحد های تابعه حوزه 
ی درمان بررسی و تایید شد. همچنین مقرر است مشابه این 

نشست برای سایر معاونت ها نیز برگزار شود.

دکتر مهدی یوسللفی، معاون توسللعه مدیریللت و منابع   
دانشللگاه با صدور اباغی مهندس علیرضا سلطان رحمتی را 
به عنوان سرپرسللت دفتر فنی و طرح های عمرانی دانشللگاه 
منصللوب و از خدمللات مهندس وحید خورشللیدی در طول 

تصدی این مسئولیت تقدیر و تشکر کرد.

با ابللاغ دکتر علی طارمیها، سرپرسللت مرکز آموزشللی   
- درمانللی شللهید رجایی قزویللن، حسللنعلی فرزامی، مدیر 
پرستاری این مرکز شللد. سرپرست مرکز آموزشی - درمانی 
شللهید رجایی، حسنعلی فرزامی را با توجه به تعهد، تجربه و 
سوابق ارزشمندش و به موجب موافقت معاون درمان دانشگاه، 
با حفظ پُست و ردیف سازمانی به عنوان مدیر پرستاری مرکز 
منصوب و از تاش های داود محزون، مدیر سللابق پرستاری 

مرکز تقدیر و تشکر کرد.

 روز 29 خرداد 1396 و به پیشنهاد دکتر مهدی سهمانی،   
رییس دانشللکده پیراپزشکی دانشللگاه علوم پزشکی قزوین، 
دکتر محمدحسللین احمدی، عضو هیأت علمی دانشکده، به 

عنوان معاون پژوهشی دانشکده پیراپزشکی منصوب شد.

از آن جا که شللادکامی  نقش مهمللی را در کیفیت کلی   
زندگللی افراد ایفللا می کند، اداره مشللاوره و سللامت روان 
دانشللگاه علوم پزشللکی قزوین، اقللدام به برگللزاری اردوی 

دانشجویی نشاط و شادکامی به مقصد داماش کرد.
این برنامه به مناسللبت هفته خوابگاه هللا روز چهارم خرداد 
1396 برگزار شد و در این برنامه تعدادی از دانشجویان دختر 
دانشگاه علوم پزشللکي، به سرپرستي خدیجه بیاني، مددکار 

اداره مشاوره دانشگاه مشارکت داشتند.

سر خط سالمت

تقدیرها

بر اسللاس نتایج بررسی شللاخص های ارزیابی عملکرد دانشگاه های 
علوم پزشللکی از نظر کیفیت و نحوه نگهداری نمونه سللامانه پرونده 
الکترونیکی سامت )سللپاس( از سوی گروه نظارت و استاندارد دفتر 
مدیریت آمار و فناوری اطاعات وزارت بهداشت در اسفند ماه 1395 
دانشللگاه علوم پزشکی قزوین موفق به کسللب رتبه دوم در بین 49 
دانشللگاه دارای نمونه »سللپاس« شللد. در این ارزیابی، امتیاز نهایی 

دانشگاه 93.61 از 100 اعام شده است.

یادآور می شللود، با توجه به ضرورت تجمیع اطاعات بیماران کشور 
و ارائه راهکارهایی مبنی بللر یکپارچگی داده های بیماران برای بهره 
برداری علمی و پژوهشللی در سطح کان، سامانه پرونده الکترونیکی 
سامت )سپاس(، توسللط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، 
طراحی شده است. این سامانه از سال 1391 در دانشگاه علوم پزشکی 

قزوین راه اندازی شده است.

به گفته دکتر مسللعود رضایی، معاون درمان دانشللگاه علوم پزشکی 
قزویللن، روز 30 تیللر 1396 هفتمیللن دوره انتخابللات هیأت مدیره 
سللازمان نظام پزشکی اسللتان قزوین همزمان با سراسر کشور برگزار 
خواهد شللد. جانشللین رییس هیأت اجرایی هفتمین دوره انتخابات 
هیأت مدیره نظام پزشللکی اسللتان قزوین، ادامه داد: از اردیبهشللت 
ماه امسللال مقدمات برگزاری این انتخابات، طبق جدول زمان بندی 
اباغ شللده در حال انجام است و تاکنون، ورود اطاعات متقاضیان در 
سللامانه تعیین شده از سوی وزارت بهداشت، انتشار آگهی و ثبت نام 
از داوطلبان، توسط کارشناسللان اداره نظارت بر درمان دانشگاه علوم 

پزشکی قزوین انجام شده است.
این مقام مسللؤول، همچنین، اظهار کرد: تاکنون 122 تن از پزشکان، 
دندانپزشللکان و سایر کارشناسللان پروانه دار در کل استان قزوین به 
عنوان کاندیدای این انتخابات ثبت نام کرده اند. وی اضافه کرد که 57 

تن در شللهر قزوین، 17 تن در شللهر آبیک و همچنین در شهرستان 
های البرز، تاکستان و بویین زهرا هم هر یک 16 تن متقاضی حضور 

بوده اند.
دکتر رضایی ضمن اشللاره به اینکه اسامی تمام متقاضیان برای تأیید 
صاحیللت به هیأت نظارت هفتمین دوره انتخابات هیأت مدیره نظام 
پزشکی اعام شده است، گفت: به دنبال اتمام استعام های مورد نیاز 
و  تایید صاحیت آنان، اسامی نهایی داوطلبین اعام و پس از انتشار 
در جراید و امکان تبلیغات 10 روزه کاندیدا، روز 30 تیر ماه انتخابات 

برگزار خواهد شد.
گفتنی اسللت، انتخابات هیأت مدیره سازمان نظام پزشکی، هر چهار 
سال یک بار برگزار می شود و پس از انتخاب اعضاء هیأت مدیره، یک 
تللن نیز بلله انتخاب این اعضا به عنوان رییللس هیأت مدیره و رییس 

سازمان نظام پزشکی استان انتخاب خواهد شد.

کسب رتبه دوم کشوری توسط دانشگاه علوم پزشکی قزوین
این موفقیت در ارزیابی پرونده الکترونیکی سالمت کسب شد

همزمان با سراسر کشور؛

هفتمين دوره انتخابات اعضاء هيأت مدیره سازمان
نظام پزشکی استان قزوین برگزار می شود 
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در دانشگاه علوم پزشکی قزوین؛
برنامه های متنوع در خوابگاه، خانه دوم 

دانشجویان برگزار شد

اردیبهشت  ماه هر سال، در هفته خوابگاه های دانشجویی، 
در دانشگاه ها و دانشکده هاي علوم پزشکي کشور به منظور 
توّجه بیشتر به خوابگاه های دانشجویی به عنوان خانه دّوم 
دانشجو، برنامه ریزي برای ارتقای کیفیت خدمات رفاهی و 
نیز فراهم کردن بستر مناسللب برای مشارکت حداکثری 

دانشجویان در اداره امور خوابگاه ها انجام می شود.
امسال نیز هفته خوابگاه هاي دانشجویي با شعار »خوابگاه 
استاندارد، نماد مسئولیت و مشارکت« روز 30 اردیبهشت 
تللا پنجم خللرداد 1396 برگزار شللد و در دانشللگاه علوم 

پزشکی قزوین، همراه با برنامه های متنوعی بود.
 نشسللت صمیمانلله دکتللر محمدرضللا شللیخی، معاون 
دانشللجویی - فرهنگی  دانشللگاه در خوابگاه خلیج فارس 
با دانشللجویان و بررسی مشکات آنان، برگزاری اردوهای 
پاک سللازی محیط زیسللت، انتخاب اتاق نمونلله از نظر 
رعایت بهداشللت در تمامی خوابگاه ها، برگزاری مسابقات 
ذهنی، برپایی تور طبیعت گردی منطقه داماش، برگزاری 
کارگاه های آموزشی، برگزاری مسابقات ورزشی، برگزاری 
اردوهای تفریحی، آشللنا کردن دانشللجویان با افراد موفق 
و اسللتفاده از تجارب آنان، برگزاری مسابقات کتابخوانی، 
برگزاری محافل انس با قرآن و برگزاری مسابقات آشپزی 
از مهمترین برنامه های اجرا شده در این هفته در دانشگاه 

علوم پزشکی قزوین بود.

حمله سگ در باراجين، کار جوان 19 
ساله را به بستری شدن در بيمارستان 

کشاند

جللوان 19 سللاله که بر اثر گاز گرفتگی سللگ، جانش در 
معرض خطللر قرار گرفته بللود، بعد از پذیللرش در مرکز 
آموزشللی - درمانی شللهید رجایللی قزوین بللا اقدام تیم 

پزشکی اورژانس این مرکز درمان و واکسینه شد.
اعظم شیخ ها، مسئول شیفت عصر بخش جراحی مردان 
مرکز آموزشللی - درمانی شللهید رجایی درباره این بیمار 
گفت: وی از ناحیه سللینه به عمق پنج سللانتی متر دچار 
جراحات سللنگینی از سوی سگ شللده بود که با اقدام به 
موقع تیم پزشکی و پرستاری، در قالب شستشوی زخم ها، 
زدن واکسن هاری و مراقبت ویژه در این بخش درمان شد.

شللیخ ها عنوان کللرد: بیمار زیر نظر دکتللر صدرا نظری، 
متخصللص جراحللی عمومی، تحت نظر قللرار گرفت و در 
پذیرش مجدد برای شستشوی زخم، توسط کادر پرستاری 

این بخش اقدامات درمانی انجام گرفت.

پلمپ مرکز عرضه داروهای غيرمجاز و 
تقلبی در قزوین

روز 16 خرداد 1396 در بازدید کارشناسللان اداره نظارت 
بر فرآورده های طبیعی، ُسللّنتی و مکمللل معاونت غذا و 
داروی دانشللگاه علوم پزشللکی قزوین بللا همراهی پلیس 
اماکن شهرسللتان قزوین از یکی از عطاری های این شهر، 

مقادیری دارو غیرمجاز توقیف شد. 
همچنیللن، این مکان به دلیل نداشللتن مجوز با دسللتور 
قضایی، پلمپ شد. این بازدید با هدف ساماندهی و نظارت 
بر توزیللع داروهای گیاهی و جلوگیللری از عرضه دارو در 

عطاری ها انجام شد. 

آغاز سنجش 
سالمت نوآموزان بدو ورود
 به دبستان در استان قزوین

سللنجش سامت نوآموزان بدو ورود به دبستان استان قزوین در سال 
تحصیلللی 97-96 از روز 21 خللرداد 1396 در پایللگاه میثاق شللهر 
قزوین، با حضور ساالر قاسمی مدانی، مدیرکل اداره آموزش و پرورش 
اسللتان قزوین، دکتر سید سعید اسللکویی، معاون بهداشتی دانشگاه 
علوم پزشکی، سید معرفت اله احمدی، رییس اداره آموزش و پرورش  

استثنایی و کارشناسان مرتبط آغاز شد.
مژگان عباسی، کارشناس مسئول سامت نوجوانان، جوانان و مدارس 
مرکز بهداشت استان قزوین با اعام این خبر گفت: سنجش نوآموزان 
در پایگاه های سللنجش باغچه بللان و میثاق قزویللن، اقبالیه، الوند، 
محمدیه و تاکستان، از روز 21 خرداد ماه، پایگاه سنجش آبیک از روز 
22 خرداد ماه و پایگاه های سنجش بوین زهرا، خرمدشت و ضیاء آباد، 
شللال، اسفرورین، آوج، آبگرم، ارداق، دانسفهان، کوهین، طارم سفلی، 

الموت و عشایر از روز 11 تیر ماه، آغاز می شود.
 به گفته این کارشناس، در پایگاه های سنجش، اندازه گیری قد و وزن، 
محاسللبه نمایه توده بدنی، معاینه دندان ها، بینایی سنجی، شنوایی 
سللنجی، ارزیابی آمادگی تحصیلی و ارزیابی از نظر آلودگی به شپش 

سللر انجام می شللود. وی افزود: بللا توجه به  لزوم  تشللکیل  پرونده 
الکترونیک سامت برای اعضای خانوار، نوآموز به همراه والدین بعد از 
پایگاه سنجش، به مراکز، پایگاه ها و خانه های بهداشت تابعه دانشگاه 

علوم پزشکی قزوین مراجعه خواهند داشت.
عباسللی با اشللاره به اینکه  در ایللن مراکز، مراقبللت از نظر وضعیت 
واکسیناسللیون، غربالگری تغذیه، پایش رشد، مراقبت از نظر احتمال 
ابتدا به سل  و آسم، مراقبت از نظر سامت روان  و سامت  اجتماعی، 
وارنیش فلوراید )پیشگیری از پوسیدگی دندان ها( و معاینات پزشکی 
نو آموزان انجام خواهد شللد، گفت: پرونده الکترونیک سللامت برای 
سایر اعضای خانواده تشکیل و ضمن معرفی خدمات رایگان در مراکز 
تابعه، مراقبت های متناسب با گروه سنی اعضای خانواده نوآموز انجام 

می شود.

مراکز مجاز ارائه خدمات 
دندانپزشکی و دندانسازی را 

بهتر بشناسيم
دندانپزشللکی و دندانسازی 2 واژه ای که در تابلوهای سطح شهر دیده 
می شللود و عده زیادی از مللردم برای انجام امور مربللوط به ترمیم و 
مراقبت از دندان های خود به مطب های دندانپزشللکی و دندانسللازی 
مراجعه می کنند، در همین خصوص دکتر فرامرز قاسللمی، کارشناس 
نظللارت بللر درمان معاونللت درمان دانشللگاه علوم پزشللکی قزوین، 
ضمللن تأکید بر آگاه بودن مردم در نوع خدمات مراکز دندانپزشللکی 
و دندانسللازی و فعالیللت های مجاز آنها گفت: متأسللفانه گاه بی گاه 
شللاهد شللکایاتی از جانب مردم در خصوص مشکات ایجاد شده در 
اثر طبابت های غیر مجاز در این خصوص هستیم، که با پی گیری های 
معاونت درمان و اعام تذکرات الزم در صورت برطرف نشدن فعالیت 

های غیرمجاز، افراد متخلف به مراجع قانونی معرفی می شوند.

وی عنوان کرد: از نظر قانون و مقررات امور پزشکی، کسانی می¬توانند 
به ارائه خدمات پزشکی بپردازند که دارای مجوز کار از وزارت بهداشت 
باشند و اولین شرط برای راه¬اندازی و تأسیس مطب یا مرکز پزشکی، 
داشتن مجوز قانونی و نصب آن در معرض دید عموم و مراجعان است. 
این دندانپزشللک ادامه داد: مردم با علم بلله اینکه مطب دارای مجوز 

قانونی هست یا نه، می توانند برای امور درمانی خود مراجعه کنند.
دکتر قاسمی از پی گیری و بررسی چند پرونده از افراد فاقد مجوز در 
امور دندانپزشللکی خبر داد و گفت: پرونللده این افراد به ُجرم دخالت 
غیرمجاز در امور پزشکی و تهدید سامت شهروندان در مراجع قضایی 

استان، در حال بررسی و پیگیری است.  
گفتنی است؛ اغلب شاکیان این نوع خدمات، از مشکاتی مانند عفونت، 
درد و درمان های ناموفق، بعد از مراجعه به مراکز غیرمجاز شللکایت 
دارند. در صورتی که به حتم با مراجعه به مراکز مجاز دندانپزشللکی، 
نه تنها مشللکل اولیه حل خواهد شد، بلکه افزایش مشکل و تحمیل 

هزینه های اضافی برای درمان های بعدی نیز رخ نخواهد داد.
شللاید بهترین راه برای جلوگیری از وقوع این قبیل جرائم، آگاه بودن 
و شللناخت مللردم از مراکز مجاز ارائه دهنده هرگونه امور پزشللکی و 
دندانپزشللکی و خودداری از مراجعه به مراکز فاقللد مجوز برای امور 

درمانی است. 

همه سللاله جشللنواره بانوان مخترع جهان به میزبانی کشللور کره جنوبی در شهر سئول 
برگزار می شللود و بانوان کشللورهای جهان برای کسب مدال های رنگین در آن به رقابت 

می پردازند.
در رقابت های سللال 2017 میادی، با افتخار، شللکیبا سردیوند چگینی، موفق به کسب 
مدال نقره و لوح تقدیر از این جشللنواره شللد. وی، فرزند شللها کشاورز، از کارکنان مرکز 

آموزشی - درمانی کوثر قزوین است.
شللکیبا متولد سللال 1378  و دانش آموز سال سوم دبیرستان فرزانگان است که با اختراع 
دسللتگاه چند منظوره در ریاضی این دستگاه را به نام خود ثبت کرد و باعث افتخار بانوان 

ایرانی شد. 

کسب مدال نقره
 جشنواره بانوان مخترع جهان توسط

 شکيبا سردیوند چگينی

چیدمان و تقسیم بندی فضای داخلی ساختمان کلینیک ویژه پونک 
که توسط خیر گرانقدر جناب آقای محمد زاده در حال احداث است، 
در جلسلله ای با حضور دکتر یوسفی معاون توسعه مدیریت و منابع، 
مهنللدس محمد زاده نماینده خیر و طللراح پروژه، مدیر درمان، مدیر 
دفتر فنی و مسللئول آزمایشللگاه های حوزه معاونت درمان و مسئول 

ناباروری این حوزه تصمیم گیری شد. 

در این جلسلله مقرر شللد تا طبقه همکف برای مرکز جامع سللامت 
و طبقه اول کلینیک طب سللنتی و طبقات دوم و سللوم به کلینیک 

ناباروری اختصاص یابد . 
گفتنی است؛ آزمایشللگاه مرکزی نیز در ساختمان الحاقی که توسط 

خیر گرانقدر حاج آقا تقوی احداث می شود، استقرار می یابد. 

تصميم گيری برای چيدمان فضای داخلی
 کلينيک ویژه خيرساز در پونک
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سکته مغزی با شيوه زندگی سالم، ورزش 
کردن و تغذیه مناسب تا حدود زیادی 

قابل اجتناب است

بنللا به اظهللار دکتر فاطمه عسللگری صدر، متخصللص مغز و 
اعصاب بیماری سکته مغزي به عنوان یکي از علل مهم ناتواني 
جسللماني و مللرگ و میر، صرف نظر از عوامل مرتبط با سللن، 
نژاد و خصوصیات سرشتي که گریزناپذیر است، با داشتن شیوه 
زیست سالم، ورزش کردن و تغذیه مناسب تا حدود زیادی قابل 

اجتناب است.
پیشرفت علم پزشکی، بهانه ای برای غفلت از خودمراقبتی!

دکتر عسللگری صدر با بیان اینکه پزشللکان و سیاست گذاران 
سامت همواره معتقدند که در موضوع سکته ها به ویژه سکته 
مغزی، پیشللگیري بر درمان ارجح اسللت، عنللوان کرد: جدا از 
پیشرفت های عرصه های تشللخیصي و درماني، رویکرد اصلي 

باید توجه دادن مردم به موضوع پیشگیری باشد. 
این پزشللک شللاغل در کلینیک ویژه شللماره 2 دانشگاه علوم 
پزشللکی قزوین تصریح کرد: مردم نیز نباید به بهانه پیشللرفت 

علم پزشکی از خودمراقبتی غفلت کنند.
Á  لزوم آگاه بودن مردم از عوامل خطر بیماری 

وی تأکیللد کرد: آنچه افللراد را در معللرض افزایش خطر ابتا 
به سللکته مغزی قرار مي دهد، مواردی ماننللد دیابت، افزایش 
کلسترول خون و کم بودن میزان کلسترول مفید، چاقي شکمي 

و فشار خون است. 
این پزشللک شللاغل در کلینیک ویژه شللماره 2 دانشگاه علوم 
پزشللکی قزوین با بیان اینکه اگر فردي 2 مورد از عوامل خطر 
گفته شللده را به صورت همزمان داشته باشد، در خطر ابتا به 
سکته مغزی است، هشدار داد: بي تحرکي و پُرخوری مهمترین 

علل افزایش احتمال خطر این بیماری است. 
Á سه ساعت طالیی در درمان موفق بیمار دچار سکته مغزی

دکتر عسگری، اختال در صحبت کردن مانند سنگینی تکلم، 
عللدم توانایی تکلم و ناتوانی در درک کلمات، ضعف اندام ها به 
خصوص در یک نیمه بدن، اختال حس لمس سطحی و درد و 
عدم تعادل را از مهمترین عائم شروع سکته مغزی عنوان کرد.

وی تأکید کرد: رساندن زود هنگام بیمار، یعنی تا سه ساعت از 
زمان شللروع عائم سکته مغزی به موفقیت درمان بیمار کمک 

می کند.
Á حمله سکته مغزی به جوان ترها

این متخصص مغز و اعصاب با اظهار تأسف از اینکه در سال هاي 
أخیر از یک سللو میزان ابتا به سکته مغزي افزایش یافته و از 
سوی دیگر میانگین سللني وقوع آن کاهش یافته است، گفت: 
این بیماري خطرناک، عاوه بر آنکه جسم، جان و روان بیماران 
مبتا را در معرض تهدید قرار مي دهد، صدمات جبران ناپذیري 
را بر شیوه زیست سالم اطرافیان از جنبه صرف توجه، تخصیص 

وقت و هزینه هاي مراقبتي تحمیل مي کند. 
Á مثلث اقدامات برای درمان موفق بیماران سکته مغزی

دکتر عسگری، اظهار کرد: هزینه های اجتماعي و ملي مراقبت 
و درمان این بیماران هم بسللیار زیاد اسللت و دولت و بیمه ها 
مجبورند بخش زیادی از هزینه های عمومي سامت مردم را به 

این بیماران اختصاص دهند. 
وی با اظهار خوشللحالی از اینکه در سللال های أخیر، پیشرفت 
هاي بزرگي در امر تشللخیص به موقع و درمان بیماران سللکته 
مغزی در کشور ایران به وجود آمده است، بیان کرد: در صورت 
آگاه بللودن بیمار و اطرافیان و سللرعت عمل مراکز اورژانس در 
انتقللال بیمار به مراکز درماني مجهللز و انجام به موقع اقدامات 
مناسب درماني، مي توان از وقوع بسیاري از عوارض جسماني و 

ناتواني و خطر مرگ مبتایان جلوگیري کرد.

به گفته دکتللر عبداله دیدبان، فوق تخصص غدد و رشللد کودکان و 
نوجوانان و اختاالت متابولیک، یکی از عوارض خطرآفرین هنگام روزه 
داری، کاهش بیش از حد قندخون است که خود را با عائمی همچون 
ضعف، بی حالی، عرق سرد، تپش قبل، سرگیجه، تاری دید، گرسنگی 

شدید و لرزش بدن و در نهایت بیهوشی نشان می دهد. 
وی با بیان اینکه اگر بیمار دیابتی روزه دار، وسط روز دچار عائم اُفت 
قندخون شد باید فوراً با قندسنج قندخون را اندازه گیری کند، اظهار 
کرد: در صورتی که مقدار قندخون کمتر از 50 میلی گرم در دسللی 

لیتر باشد، فرد باید روزه خود را افطار کند.
دکتر دیدبان تصریح کرد: اگر فرد دیابتی، دسللتگاه قندسللنج ندارد، 
در صورت پیدایش عائم اُفت قندخون به سللرعت روزه خود را افطار 
کرده و با مصرف شربت و شیرینی به اندازه الزم، مانع از بروز عوارض 

بعدی شود.
Á روزه داری بیمار دیابتی با شرط و شروط

این اسللتادیار عضو هیأت علمی دانشللگاه علوم پزشکی قزوین عنوان 
کرد: بیشتر بیماران مبتا به دیابت نوع 2 که داروهای خوراکی پایین 
آورنده قندخون اسللتفاده می کنند، عده ای از بیماران دیابتی نوع 1 
که انسولینی هستند و در مورد روزه داری اصرار می ورزند، در صورت 
کنترل دقیق قندخون و همچنین اعام مجوز از طرف پزشللک خود، 

اجازه روزه داری در ماه مبارک رمضان را دارند.
وی تأکیللد کرد: افللراد دیابتی برای موفقیللت در روزه داری در طول 
مللاه مبارک رمضان، باید در مورد کنترل غذایی و اندازه گیری منظم 
قندخون به وسیله گلوکومتر »سه بار در روز«، داشتن فعالیت فیزیکی 
مناسللب روزانه و تطابق داروهای مصرفی با شللرایط روزه داری دقت 

کامل داشته باشند.
بنا به اظهار این پزشللک شللاغل در مرکز آموزشللی - درمانی قدس 

قزویللن، تمام بیماران مبتا به دیابت حتماً باید در مورد روزه داری و 
شرایط خود با پزشک خود مشورت کنند.

دکتر دیدبان گفت: پزشللکان باید سابقه پزشکی بیمار خود را بررسی 
کرده تا از توانایی روزه داری او اطمینان یابند. وی افزود: پزشک باید 
بلله بیمار اطاعات صحیح، الزم و کافی ارائلله بدهد و بیمار را طوری 

درمان کند که قادر به روزه داری در عین صحت و سامت باشد.

بيماران دیابتی روزه دار، مراقب اُفت قندخون خود باشند

بنا به اظهار پزشللک شللاغل در مرکز 
آموزشللی - درمانللی قللدس قزویللن، 
بیللن  در  تیروئیللد  غللده  کللم کاری 
بیماری های غدد درون ریز شللایع ترین 
بیمللاری پللس از دیابت می باشللد. به 
زبان سللاده این بیماری هنگامی ایجاد 
می شللود که غللده تیروئیللد نتواند به 
اندازه نیاز بدن هورمون تولید کند. هورمون های غده تیروئید، تری 
یدوتیرونین  T3 و تیروکسللین T4 اسللت. این هورمون ها وظیفه 
تنظیم مصرف انرژی، تولید گرما و تسهیل رشد در بدن را بر عهده 

دارند. بیماری در زنان سه برابر شایع تر از مردان است.
Á  عالئم کم کاری تیروئید

دکتللر دیدبان عنللوان کرد: عائم کم کاری تیروئیللد معموال در اثر 
کاهش متابولیسم بدن ایجاد می شود و ممکن است شامل خستگی، 

افزایش وزن و افسردگی باشد.
این اسللتادیار عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین گفت: 
اولین عامت کم کاری تیروئید در کودکان اختال رشللد است که 
متاسللفانه کمتر مورد توجه قللرار می گیرد. بنابرایللن از مهمترین 
اقدامللات در یک کودک با اختال رشللد عبارت اسللت از بررسللی 

آزمایشگاهی عملکرد تیروئید.
خستگی و فرسودگی   

کندی حرکات و تنبل شدن   
مشکل در تمرکز و فعالیت های مغزی   
افزایش وزن بدون علت مشخص   
پوست خشک خشن و خارش دار   
خشک شدن، خشن شدن و نازک شدن موها   
احساس سرما مخصوصا در انتهای دست و پا   
یبوست   
گرفتگی عضانی   

در کم کاری مللادرزادی تیروئید مهمترین عارضه عبارت اسللت از 
اختال تکامل مغز و عقب ماندگی ذهنی.

Á تشخیص کم کاری تیرویید
این پزشک فوق تخصص غدد و رشد کودکان و نوجوانان و اختاالت 
 T4 متابولیک، تأکید کرد: تشللخیص بیماری با اندازه گیری میزان
آزاد و TSH صللورت می گیرد. وی افزود: درمان کم کاری تیرویید 
در صورتی که عملکرد غده به طور کامل از بین رفته باشللد، عبارت 
اسللت از تجویز لووتیروکسین با دوز باال در صورتی که در کم کاری 
هللای خفیف یللا تحت بالینی وجود شللواهد بیوشللیمیایی کمبود 
هورمون تیرویید، بدون وجود عایم بالینی آشکار کم کاری تیرویید 
یا وجود عایم بسیار کم آن درمان با دوز پایین لووتیروکسین توصیه 

می شود.

عالئم کم کاری تیروئید معموال  در اثر کاهش متابولیسم بدن ایجاد می شود

خستگی، افزایش وزن و افسردگی ممکن است از عالئم
کم کاری تيروئيد باشد
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Á :مورد استفاده
میوه این گیاه در مواردی چون کاهش اشللتها، تب و سللرماخوردگی، 
سللرفه، برونشیت، احتمال بروز عفونت، ناراختی کبد و صفراء، التهاب 
دهان و حنجره و سللرماخوردگی معمولللی کاربرد دارد. همچنین در 
درمان سللوء هاضمه، نفخ )بلله ویژه در کودکان( بلله کار رفته، اثرات 
مسللکن، محرک شیر، مدر و کاهش دهنده چربی خون از آن گزارش 

شده است.
Á :موارد منع مصرف و احتیاط

بللا توجه بلله اثرات قاعللده آور )تجربی( مصرف مقدار زیللاد در اوایل 
بارداری ممنوع است.

Á :مصرف در بارداری
از مصرف مقادیر زیاد به دلیل اثرات قاعده آور پرهیز شود.

Á :مصرف در شیر دهی
با توجه نبود مستندات علمی، بهتر است با احتیاط مصرف شود.

Á :تداخالت دارویی
با توجه به نبود مستندات علم، بهتر است با احتیاط مصرف شود.

Á :عوارض جانبی
گزارش شللده که مصرف زیاد برگ شوید باعث بروز لکه های سیاه بر 
روی پوسللت می شللود که به علت ترکیبات فورانوکومارینی پیچیده 

آن می باشد.

Á :طرز نگهداری
در جای خشللک و دور از نور و حرارت، در ظروف سربسللته نگهداری 

شود.
Á :اشتباهات

از شللوید هندی به عنوان تقلب به جای شللوید استفاده می شود که 
درصد کارون آن بسیار پایین تر از شوید و حدود20  درصد است.

Á :فرآورده های موجود در بازار
قرص و گرانول آنتوم، شرکت ایران داروک

گياهان خوراکی و موارد مصرف و منع آنها
شوید

استثمار زن
بعضی ها برای پوشللش زن ریشه اقتصادی قائل شده و گفته اند 
حریم و پوشللش یادگار عهد مالکیت و تسلللط مرد است. مردان 
بلله خاطر اینکه از وجود زنان بهره اقتصادی ببرند و آنان را مانند 
بردگان استثمار کنند، آنها را در خانه ها نگه می داشتند و برای 
اینکلله فکر زن را قانللع کنند که خود به خود از خانه بیرون نرود 
و بیللرون رفتن را کار بدی بداند، فکر حجاب و خانه نشللینی را 

خلق کردند.
گویندگان این سخن سعی کرده اند مسائل دیگری از قبیل نفقه 

و مهر را نیز براساس مالکیت مرد نسبت به زن توجیه کنند.
در کتاب«انتقاد بر قوانین اساسی و مدنی ایران« می خوانیم:

»هنگامی که قانون مدنی ایران تدوین شللد هنوز از برده فروشی 
در بعضی از نقاط دنیا اثری به جا بود و در ایران نیز با اینکه این 
کار در ظاهر از میان رفته بود ولی باز در مغز قانون گذاران آثاری 
از برده فروشللی و آزار به زیر دسللتان وجود داشت. زن را در آن 
دوره چون »مسللتأجره« می پنداشتند. زن حق نداشت با مردان 
نشسللت و برخاسللت کند و در اجتماعات راه بیابد و به مقامات 
دولتی برسد. اگر صدای زن را نامحرم می شنید آن زن بر شوی 
خود حرام می شد. خاصه مردان آن دوره زن را چون ابزاری می 
دانستند که کار او منحصرأ رسیدگی به امور خانه و پروردن فرزند 
بللود و هنگامی که این ابزار می خواسللت از خانه بیرون برود، او 
را سللر تا پا در چادری سیاه می پیچانیدند و روانه بازار یا خیابان 

می کردند.«
عائم و نشللانه های افتللرا و غرض و مرض از اتمام این نوشللته 
پیداسللت. کی و کجا چنیللن قاعده هایی وجود داشللت که اگر 
صدای زن را نامحرم می شللنید بر شوی خود حرام می شد؟ آیا 

در جامعه ای که دائمأ سخنرانان مذهبیش از باالی منبر خطابه 
زهرای مرضیه را در مسللجد مدینه و خطابه های زینب کبری را 
در در کوفه شللام به گوش مردم می رسانند، ممکن است چنین 

فکری در میان مردم آن جامعه پیدا شود؟!
کی و کجا زن در ایران اسللامی برده مرد بوده اسللت؟! همه می 
دانند که در خانواده های مسلمان بیش از آنکه زن در خدمت مرد 
باشللد، مرد به حکم وظیفه اسامی در خدمت زن بوده و وسیله 
آسللایش او را فراهم می کرده اسللت. زن در خانواده هایی مورد 
اهانت و تحقیر و ظلم قرار گرفته که روح اسامی در آن خانواده 

ها نبوده یا ضعیف بوده است.
عجبا می گویند » زن حق نداشت که با مردان نشست و برخاست 
کند » ما می گوییم برعکس، در محیط های پاک اسللامی این 
مرد بود که حق نداشللت در نشسللت و برخاست ها از زن بیگانه 
بهره برداری کند. این مرد اسللت که همواره حرص می ورزد که 
زن را وسیله چشم چرانی و کامجویی خود قرار دهد. هیچگاه مرد 
به طبع خود قائل نبوده حائلی میان او و زن وجود داشته باشد و 
هر وقت که این حائل از میان رفته آنکه برنده بوده مرد بوده است 
و آنکه باخته و وسللیله شده زن. امروزه که مردان موفق شده اند 
با نام های فریبنده آزادی و تسللاوی و غیره این حائل را از میان 
ببرنللد، زن را در خدمت کثیف تریللن مقاصد خویش گرفته اند. 
بردگی زن، امروز به چشم می خورد که برای تأمین منافع مادی 
مرد در یک مؤسسه تجاری، خود را صد قلم برای جلب مشتری 
مرد می آراید و به صورت »مانکن« در می آید و شرف خود را در 
ازای چندرغاز حقوق می فروشللد. این نشست و برخاست ها که 
امثال این نویسللنده آرزوی آن را می کنند جز بهره کشی مرد و 
بهره دهی زن مفهومی ندارد. همه می دانند نشسللت و برخاست 
ها در محیط های پاک که موضوع بهره کشی مرد از زن در میان 

نبوده است، هیچ گاه در جامعه اسامی ممنوع نبوده است.

تهیه و تنظیم: مهندس رامش مهرآیین

معاونت غذا و دارو،  اداره نظارت بر فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل
تهیه و تنظیم : مهندس رامش مهرآیین

خطاها و تعصبات ادراکي متداول
 در تصميم گيري )2(

در پ�ژواک ش�ماره 159 در بررس�ی خطاه�ا و تعصبات 
ادراکی مت�داول در تصمیم گیری به 7 مورد پرداختیم. 

در این شماره عناوین دیگری را بررسی خواهیم کرد.
11.توهللم یا خطاي پس گویي: پس گویللي یا پس بیني، 
برعکللس پیش بیني اسللت. گاهي مواقع افراد بللاور دارند 
که مي تواننللد پیامد یک واقعه را به درسللتي پیش بیني 
کننللد، البته بعد از زماني که آن واقعه اتفاق افتاده اسللت. 
وقتي واقعه اي رخ مي دهد و فرد بازخور درسللتي در مورد 
پیامدهللاي آن مي گیرد به راحتي نتیجه مي گیرد که این 
پیامللد همانطور که من قبًا گفتللم بدیهي بود. توهم پس 
گویي، قدرت فرد را در یادگیري از تاریخ گذشته کم و این 
حالت را در فرد تقویت مي کند که توان پیش بیني زیادي 

دارد؛ در حالي که در واقع این قدر توانایي ندارد.
12.اطمینان بیش از حد: در این حالت فرد یا گروه احساس 
مي کند که بیشللتر از آنچه مي داند و مللي تواند دانایي و 
توانایي دارد. در این حالت مسللائل و مشللکات پیچیده و 
بزرگ،  سللاده و کوچک انگاشته مي شللوند. در بسیاري از 
تصمیمات سللازماني اطاعات کامل وجود ندارد؛ از این رو 

حدي از عدم اطمینان باید لحاظ شود.
13.اثر تقدم و تأخر: تقدم و تأخر هر دو ادراک را تحت تأثیر 
قرار مي دهند. اثر تقدم به این جمله معروف اشاره دارد که 
»اولین برخورد و اثر، آخرین برخورد اسللت«؛ یعني اولین 
تأثیرات، احساسات و برخوردها تا آخر در ذهن طرف مقابل 
ماندگار مي شللود و ادراکاتش را تحت تأثیر قرار مي دهد. 
انسان تمایل دارد که سریعاً بر مبناي اطاعات اولیه اي که 
در مورد یک شللخص یا واقعه دریافت مي کند در مورد آن 
شللخص یا رویداد به نظر یا قضاوت برسللد. اثر تأخر زماني 
رخ مي دهد که آخرین اطاعللات، ادراک ما را تحت تأثیر 
قللرار مي دهند. در ارزیابي، آخریللن اطاعات در مورد فرد 
بیشللتر از برخوردهاي اولیه مدنظللر قرار مي گیرد، به ویژه 
اگر فاصله بین برخورد اولیه و زمان ارزیابي بیشللتر باشد. با 
گذشت زمان اثر برخوردهاي اولیه کم رنگ تر شده، آخرین 
اطاعات در مورد فرد ادراکات ما را بیشللتر تحت تأثیر قرار 
مللي دهد. اثر تأخیر در ارزیابي عملکرد بسللیار نمود دارد. 
البته مدیران باید مراقب باشللند که بعضللي از کارکنان به 
خاطر آشنایي با این اثر بهترین عملکرد را در روزهاي قبل 

از زمان ارزیابي عملکرد ارائه مي کنند.
14.اثر مایمللت و تمایل به مرکزیللت: مایمتنوعیویژگي 
شللخصي اسللت که فرد دیگران و وقایع را همواره به روش 
مثبتي ارزیابي مي کند. افراد مایم معموال از توصیف منفي 
دیگللران ابا دارنللد و از همه جهت دیگللران را بدون توجه 
به عملکللرد واقعي، باال و مثبت ارزیابللي مي کنند. تمایل 
بلله مرکزیت به این ویژگي شللخصي داللت دارد که فرد از 
قضاوت افراطي مي پرهیزد و بدون توجه به عملکرد پایین 
یللا باال همه افراد و وقایع را متوسللط یا خنثي ارزیابي مي 
کند. این دو نوع خطاي ادراکي به ویژه در ارزیابي عملکرد 
موجللب انگیزه سللوزي درکارکنللان داراي عملکردباال )به 
خصوص موفقیللت طلبان( وبي تفاوتللي درکارکنان داراي 

عملکرد پایین مي شود.

مرکز مطالعات ومعاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه
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دام باید افراد را مسللتمر و مناسب آموزش داد و همچنین 
نخاله ها و پسماندها را در محیط زیست، به موقع و مؤثر 

جمع آوری کرد.
وی با اشاره به اینکه یکی از بیماری های مشترک انسان و 
دام، تب کریمه کنگو است، گفت: این عارضه، یک عفونت 
ویروسللی است و از طریق تماس و ذبح دام آلوده و گزش 
کنه ناقل به انسللان منتقل می شود. دکتر رحمانی افزود: 
این بیماری از طریق تماس با خون و ترشللحات بدن فرد 

مبتا هم انتقال می یابد. 
Á  حساس سازی افراد، گام مؤثر در سالمت

ایرج طاهرخانی، معاون فرماندار شهرسللتان تاکسللتان نیز ضمن قدردانی از مدیر و کارکنان شللبکه 
بهداشللت _ درمان این شهرسللتان عنوان کرد: با تاش همگانی و همکاری هملله جانبه بین مردم و 
مسئوالن می توان سطح سامت و کیفیت زندگی در جامعه را ارتقا داد تا از خسارت جسمی، روحی و 
مالی پیشگیری شود. وی ادامه داد: مسئوالن با حساس سازی افراد در مورد سامت در این مورد می 

توانند گام مؤثر بردارند.
این نشسللت، روز 22 خرداد 1396 در سللالن اجتماعات شللبکه بهداشللت_درمان تاکستان با حضور 
نمایندگان ادارات و معاون فرماندار برگزار شد و حساس سازی جمعیت تحت پوشش برای انجام ذبح 
بهداشللتی دام ها در کشتارگاه ها و سم پاشی محل نگهداری دام ها، تعمیر و ترمیم اصولی شکستگی 
های مربوط به شبکه آب رسانی روستاها، استمرار بازدید گروهی از اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی و 
رستوران های اطراف شهر، ارجاع کارکنان شاغل در کشتارگاه ها و محیط بانان، دامپزشکان و تکنسین 
ها برای دریافت مراقبت های سللامت به مرکز بهداشت و مطرح شدن مصوبات نشست های کارگروه 
تخصصی سللامت و امنیت غذایي شهرستان در نشست های شللورای بخش و اجرا آن ها از مصوبات 

این جلسه بود.

دکتر جللال رحمانی، مدیر شللبکه بهداشللت _ 
درمان شهرسللتان تاکسللتان در نشست مقدماتی 
طرح تکامل ابتدای کودکی، اظهار کرد: از هشللتم 
تا 14 تیر ماه 1396 سومین کمپین تکامل ابتدای 

کودکی، در تاکستان برگزار می شود.
وی با تصریح به اینکه باید آموزش های مربوط به 
کودکان، در قالب بازی، سللرگرمی و ورزش باشد، 
در مورد هدفمند و کاربردی کردن هر چه بیشللتر 
آموزش های مربوط به کودکان توسللط والدین و 
مربیان بهداشتی عنوان کرد: الزم است تاش شود 
که این کار با بهره گیری از برنامه های آموزشللی 
مستمر و مؤثر برای کودکان زیر هشت سال توسط 

مدارس و ارگان های مسئول انجام شود.
یادآور می شللود؛ طرح تکامل ابتللدای کودکی به 
صورت نمونه آزمایشللی کشللور در تاکستان اجرا 
می شود و مخاطبانش، کودکان زیر هشت سال به 

ویژه زیر پنج سال هستند. هدف از اجرای کمپین، 
آشنایی والدین با فرزندپروری و تغذیه سالم است 
و البته از برنامه های شللاد نمایشی برای کودکان 
اسللتفاده می شللود. کمپین اول و دوم، تیر و آذر 
ماه سللال 1395 برگزار و با اسللتقبال خانواده ها 

روبرو شد.  

دکتر جال رحمانی، مدیر شبکه بهداشت _ درمان شهرستان تاکستان در نشست کارگروه تخصص سامت 
و امنیت غذایی این شهرسللتان بیان کرد: برای کنترل و کاهش شللیوع بیماری های مشترک بین انسان و 

از 8 تا 14 تیر ماه 1396
سومين کمپين تکامل ابتدای کودکی در تاکستان برگزار می شود

آموزش مستمر موجب ارتقای سطح سالمت می شود

اخبار حوزه سالمت  در شهرستان های استان قزوین

کشف و معدوم سازی بيش از 400 کيلوگرم 
مواد خوردنی، آشاميدنی و آرایشی غير 

بهداشتی در بویين زهرا 

به گفته مهندس هاجر نصرالهی، کارشللناس بهداشللت محیط شبکه 
بهداشللت - درمان شهرسللتان بویین زهرا، در اردیبهشللت ماه سال 
1396 بیللش از 400 کیلوگرم مواد خوردنی، آشللامیدنی و آرایشللی 

غیربهداشتی، کشف، ضبط و معدوم شد.
بلله گفته این کارشللناس، بیشللترین مقدار ضبط و توقیفی، توسللط 
مهندس حسللن علی بابایی، کارشناس بهداشت محیط و بهورزان در 

مناطق عصمت آباد و آراسنج انجام گرفته است.

این کارشللناس بهداشللتی تصریح کللرد: مواد خوردنی، آشللامیدنی، 
آرایشللی و بهداشتی در سللطح عرضه باید مشخصات ماده 11 شامل 
پروانه ساخت از وزارت بهداشت، تاریخ تولید و انقضاء، آدرس کارخانه، 
نام محصول و غیره و درج شللرایط نگهداری را دارا باشند زیرا در غیر 
ایللن صورت، آن ماده غذایی یا آرایشللی، بهداشللتی، غیرقابل مصرف 

خواهد بود.
مهندس نصرالهی تأکید کرد: به همین دلیل، کارشناسللان بهداشللت 
محیط شهرسللتان بویین زهرا اینگونه محصللوالت را در مراکز تهیه، 
توزیع و فروش به صورت ماهانه بازدید کرده و محصوالتی که یکی از 

مشخصه های این موارد را نداشته باشند، ضبط و توقیف می کنند. 

بویین زهرا

به منظور حفظ سالمت خود و اعضای خانواده

 از خرید زولبيا و باميه از سوپر مارکت ها و 
خواربار فروشی ها خودداری کنيد 

تقللی  محمللد  مهنللدس 
کارشللناس  سلللیمانی، 
مسللئول بهداشللت محیط 
در  قزویللن  شهرسللتان 
گفتگللوی تلفنی بللا برنامه 
»روی خط باشللید« صدای 
مرکللز قزوین، اعللام کرد: 

شللهروندان به منظللور حفظ 
سللامتی خود و خانواده شللان از خرید زولبیا و بامیه از مراکزی که 
بهداشللت محیط را رعایت نمی کنند و همچنین از سوپر مارکت ها، 

خواربار فروشی ها و دکه های عرضه موادغذایی خودداری کنند.
این مقام مسللئول تأکید کرد: شللهروندان در زمان تهیه آش و حلیم، 
ظروف مناسب را به همراه داشته باشند و از خرید آش و حلیم با ظرف 

یکبار مصرف پلی استرینی و غیر گیاهی خودداری کنند.
مهندس سلللیمانی اظهار کرد: در روزهللای ماه مبارک رمضان، واحد 
بهداشت محیط در طرح تشللدید نظارت خود از تمامی مراکز عرضه 
زولبیا و بامیه و مراکز عرضه آش و حلیم بازرسی کرده و ضمن نمونه 
برداری از محصوالت عرضه شللده در این مراکز در صورت مشللاهده 

هرگونه تخلف برخورد قانونی خواهد شد.
وی عمده مشکات موجود در این واحدها را استفاده از رنگ مصنوعی، 
استفاده از روغن های سوخته شده و همچنین عرضه حلیم و آش در 

ظروف یک بار مصرف پلی استرینی عنوان کرد. 
کارشللناس مسئول بهداشللت محیط مرکز بهداشت شللهید بلندیان 
شهرسللتان قزوین از شهروندان درخواسللت کرد در صورت مشاهده 
هرگونه تخلف بهداشللتی، مراتب را با شللماره 190 به اطاع بازرسان 

بهداشت محیط برسانند.

در شهرستان قزوین
داوطلبان سالمت در نمایشگاه و بازارچه خيریه 

شب های مهربانی حضوری ُپرشور داشتند
نمایشللگاه و بازارچه خیریه شللب های مهربانللی از 16 تا 22 خرداد 
1396 با همکاری داوطلبان سللامت مرکز بهداشت شهید بلندیان و 

سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین برگزار شد.
معصومه فتحی، کارشناس جلب مشارکت های مردمی مرکز بهداشت 
شهرسللتان قزوین با اعام این خبر افزود: اختصاص غرفه ای در این 
نمایشللگاه با عنوان غرفه سللامت به مرکز بهداشللت شهید بلندیان 
موجب شللد تا در طول یک هفته برپایی نمایشللگاه، تعداد 300 تن 
از بازدیدکننللدگان در زمینه فعالیت های داوطلبان سللامت آموزش 
ببیننللد. وی افللزود: 356 تن از مراجعللان و بازدیدکننللدگان نیز از 
نمایشگاه برای دریافت خدمات بهداشتی و مراقبت های مورد نیاز به 

مراکز و پایگاه های سامت معرفی شدند.

این کارشللناس گفللت: با حضور 9 تن از داوطلبان سللامت در غرفه 
سللامت، خدماتی همچون کنترل وزن، قد و اندازه گیری نمایه توده 
بدنی و آموزش های الزم در این رابطه ارائه شللد. وی ادامه داد: بسته 

های آموزشی در زمینه های مختلف بهداشتی هم توزیع شد.
فتحللی از اختصاص پنج غرفه دیگر از این نمایشللگاه به ارائه صنایع 

دسللتی داوطلبان سامت شامل ترمه دوزی، تابلو فرش، چرم دوزی، 
مکروملله بافللی خبر داد و گفللت: درصدی از مبلللغ حاصل از فروش 
کارهای دسللتی داوطلبان سامت به انجمن های بازارچه خیریه اهدا 

شد. 

قزوین

تاکستان
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مقام معظم رهبری )مدظله العالی(

هفته نامه خبری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی قزوین

حقوق شهروندی

عکس هفته

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

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

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

تلفن: 5  - 33375152

کد پستی: 3419915315

تلفن و نمابر روابط عمومی: 028-33379995

www.qums.ac.ir :آدرس سایت دانشگاه
info@qums.ac.ir :پست الکترونیکی روابط عمومی

سامانه پیام کوتاه: 30005010

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

در زمینه تهیه داروی کمیاب  و بهداشت محیط و کار. 
 ش�ماره تلفن »1590«: سامانه تلفنی پاسخگویی به شکایات   

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

سالمت.

قانون اساسی 
جمهوری اسالمی و حقوق شهروندی

اصل یازدهم حقوق شهروندی در قانون اساسی 
به شرح زیر است:

Á 11- آزادي هاي سیاسي و اجتماعي
بخللش مهمي از حقوق شللهروندي در دولت مدرن مربوط به آزادي 

هاي سیاسي و اجتماعي است.
آزادي هاي سیاسي و اجتماعي در جهان امروز اشکال متنوعي یافته 

اسللت و قوانین اساسي کشورها و قوانین عادي مکمل، حدود و ثغور 
آنرا مشخص نموده است. 

آزادي تحزب، تشللکیل اجتماعات و میتینگ هاي سیاسللي، آزادي 
انتخاب کردن و انتخاب شدن، انتخابات آزاد و غیرفرمایشي از حقوق 

سیاسي شهروندي در دوران جدید شمرده شده است. 
قانون اساسي جمهوري اسامي در اصولي برخي از مهمترین آزادي 
هاي سیاسللي و اجتماعي را یادآور شللده اسللت. به عنوان مثال در 
مورد فعالیت آزاد احزاب و آزادي هاي سللازماني در اصل بیسللت و 
ششم قانون اساسي آمده اسللت: »احزاب، جمعیت ها، انجمن هاي 
سیاسي و صنفي و انجمن هاي اسامي یا اقلیت هاي دیني شناخته 

شللده آزادانه، مشروط به اینکه اصول استقال، آزادي، وحدت ملي، 
موازین اسامي یا اساس جمهوري اسامي را نقض نکنند. هیچ کس 
را نمي توان از شللرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکي از آنها 

مجبور ساخت.
اصل بیست و هفتم قانون اساسي نیز تشکیل اجتماعات و راهپیمایي 
ها را بدون حمل ساح و به شرط آنکه مخل به مباني اسام نباشد، 

آزاد شمرده است.

کمیته ارتقاء سالمت اداری و صیانت از حقوق شهروندی

دنیای اس�الم روز عید فط�ر را به 
معنای حقیقی عید می گیرند و این 
چیزی اس�ت که اس�الم برای امت 

اسالمی خواسته است. 

میهمانی عام بندگان خدا پایان می یابد و سرمسللتان باده رحمت الهی به شللکرانه عبودیت خالق خویش، ضیافت دیگری را آغاز 
می کنند. بازگشتی تازه به فطرت و لبیکی شاد به عهد نامه دیرین، تا هستی بار دیگر، زیبایی بندگی محض را شاهد باشد. عید 

مبارک رمضان، کام تشنه مشتاقان را به وعده غفران سیراب می کند و گاه وصال عاشقان را مژده می دهد. 
اینجانب حلول عید سعید فطر را به روزه داران عزیز و همکاران گرامی تبریک می گویم و از خداوند سبحان سامتی و موفقیت 

را برای همگان مسألت دارم.
دکتر منوچهر مهرام
رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی

کم کم غروب ماه خدا دیده می شود


