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دانشگاه علوم پزشکی و
خدمات بهداشتی درمانی قزوین

هفته نامه خبری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین

وضعیت بسیاری از شاخص های سالمت استان قزوین از متوسط کشوری بهتر است

دکتر سّید سعید اسکویی، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قزوین در نشست ویژه هیأت رییسه 
این دانش��گاه -که با حضور سه تن از منتخبان مردم استان قزوین برگزار ش��د، با ارائه ش��اخص های 
سالمت استان و مقایسه آن با متوسط کشوری گفت: وضعیت بسیاری از شاخص های سالمت استان 

از متوسط کشوری بهتر است.
معاون بهداش��ت دانشگاه علوم پزشکی قزوین در گزارش خود اظهار کرد: شاخص مرگ و میر نوزادان 
در سال 93 در استان 6.59 در هزار تولد زنده بود که از ش��اخص کش��وری خیلی بهتر است و در این 

شاخص در حال نزدیک شدن به کشورهای توسعه یافته هستیم.

دکتر اسکویی، سایر ش��اخص های سالمت از جمله مرگ و میر کودکان زیر یکسال و زیر پنج سال و 
امید به زندگی را در استان، مطلوب دانست و بهتر از شاخص های کشوری ارزیابی کرد.

Á دوراهی خواسته ها در حوزه سالمت
رییس مرکز بهداش��ت استان قزوین با اش��اره به بعضی خواسته های مردم عنوان کرد:  این خواسته 
ه��ا با سیاست های ما در حوزه سالم��ت هماهنگ نیست. وی افزود در حالیکه ما نگران بیماری های 

غیرواگیر و پیشگیری از آن هستیم، مردم درخواست پزشک بیشتر و درمانگاه شبانه روزی دارند.

نش��ست ویژه هیأت رییسه دانشگاه علوم پزشکی قزوین با حضور 
سه تن از منتخبان مردم استان قزوین در مجلس شورای اسالمی،  
روز چهارش��نبه 22 اردیبهشت 1395 در سالن کنفرانس رییس 

دانشگاه برگزار شد.
در این نش��ست، دکتر داود محمدی و مهندس حمیده زرآبادی، 
منتخبان مردم ش��هرستان ه��ای قزوین، آبیک و الب��رز و بابایی 
صالح، منتخب مردم ش��هرستان های بویین زهرا و آوج به دعوت 
دکت��ر منوچهر مهرام، رییس دانش��گاه علوم پزش��کی قزوین، در 

نشست فوق العاده هیأت رییسه این دانشگاه حضور یافتند.
در نش��ست مذکور ابتدا دکتر مهرام، ضمن تش��کر از مدعوین به 
ارائه معرفی بخش های مختلف دانشگاه علوم پزشکی قزوین، اعم 
از آموزش، پژوهش، دانش��جویی و فرهنگ��ی و توسعه پرداخت و 

سپس، دامنه ارائه خدمت سالمت استان را تشریح کرد.
دکتر مهرام در بخشی از سخنان خود گفت: هدف از این نشست، 
معارفه و آشنایی با مجموعه دانشگاه و بیان بعضی فصول مشترک 

کاری بین دانشگاه علوم پزشکی و نمایندگان است.
ریی��س دانش��گاه عل��وم پزش��کی قزوی��ن عن��وان ک��رد: مردم 
خواسته های��ی دارند که از طریق نمایندگان به دستگاه ها منتقل 
می ش��ود و در این جلس��ه، مهمترین این خواسته ها و کاری که 

حوزه ها می توانند انجام بدهد، بررسی خواهد شد.
Á دانشگاه علوم پزشکی، متفاوت با سایر دانشگاه های استان  

دکتر مهرام در تشریح رسالت دانشگاه علوم پزشکی قزوین اظهار 

کرد: تقاوت اساسی ما با سایر دانش��گاه ها این است که دانش��گاه 
علوم پزش��کی غیر از این سه کار آموزش، پژوهش و دانشجویی و 
فرهنگی که 15 درصد فعالیت های ما را شامل می شود، در حوزه 
های بهداش��ت، درمان و غذا و دارو به مردم خدمت می رساند و 
حوزه توسعه مدیریت و منابع دانش��گاه همه از حیث مالی، فضای 

فیزیکی، نیروی انسانی و تجهیزات، پشتیبانی می کند.
رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین در تشریح وضعیت علمی این 
دانش��گاه گفت: در بخش آموزش حدود 2500 دانشجو داریم که 
50 تن از آنان در 31 رش��ته تحصیالت تکمیلی مشغول تحصیل 
هستند و 179 استادیار، 34 مربی و 46 دانشیار به عنوان اعضای 
هیأت علمی در فعالیت های دانش��گاه بر اساس برنامه و شاخص 

فعالیت دارند.
دکت��ر مه��رام، در ادامه سخنان خود با اش��اره ب��ه تدوین برنامه 
پنج ساله دانش��گاه برای سومین سال متوالی، گفت: تیم مدیران 
دانش��گاه با دانش مدیریتی و آشنایی با شیوه های تدوین برنامه، 
فعالیت های خود را بر اساس برنامه و شاخص به پیش می برد. 

Á  راه ان�دازی »بیمارس�تان ش�هدا« آبیک، توجی�ه اقتصادی و
کارشناسی ندارد

رییس  دانش��گاه علوم پزشکی قزوین با اشاره به اصرار مسؤوالن 
ش��هرستان آبیک برای راه ان��دازی »بیمارستان ش��هدا« آبیک، 
گفت: ای��ن بیمارستان فاقد استاندارده��ای الزم یک بیمارستان 
اس��ت؛ فضاهای ساختمان��ی آن ظرفیت 32 تخت را ندارد و عدم 

پی��ش بینی آسانسور، استاندارد نب��ودن پله ها و راه روها در این 
ساختمان از جمله مش��کالت است ک��ه برای بازسازی و بهسازی 
آنه��ا هزینه هنگفتی الزم اس��ت و در نهایت، خروجی کار هم به 

خدمت رسانی مناسب به بیماران منجر نخواهد شد.
Á  م�ردم آبیک ب�ه خدمات درم�ان بس�تری با تعرف�ه دولتی

دسترسی دارند
دکتر مهرام البته اش��اره کرد که دانش��گاه علوم پزش��کی قزوین 
ب��ه فک��ر مردم این ش��هرستان است و ب��ا عقد ق��رارداد خرید با 
بیمارست��ان خصوص��ی ولی عصر )ع��ج(، در ح��ال حاضر مردم 
این ش��هرستان خدمات درمان بستری را ب��ا تعرفه دولتی از این 
بیمارستان خصوصی دریافت می کنند که مابه التفاوت هزینه ها 

را دانشگاه پراخت می کند. 
بنا به گفته رییس دانش��گاه علوم پزش��کی قزوین، در ساختمان 
بیمارستان ش��هدا نیز با توجه به نیاز م��ردم، خدمات سرپایی با 
راه اندازی کلینیک تخصصی با تعرفه دولتی ارائه ش��د و خدمات 

پاراکلینیک نیز در این مرکز ارائه می شود.
متول��ی سالمت استان قزوین در پایان سخنان خود با اش��اره به 
درخواس��ت های مکرر مردم ب��رای کار در مجموعه دانش��گاه و 
مراجعه ب��ه نمایندگان مجلس گفت: با توج��ه به محدویت های 
موجود، امکان جذب نیرو وجود ندارد و فقط در بعضی رش��ته ها 

به صورت محدود اجازه جذب نیرو داریم.

در استان قزوین انجام شد

منتخبان مردم در مجلس، میهمان متولیان سالمت

یکی از اعمال
 سنگین جراحی قلب

در قزوین انجام شد

هیأت بورد کشوری، پیشنهاد 
انتقال تنها بخش عفونی قزوین 
به بیمارستان جنرال را ارائه کرد
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جشنی برای ساکنان
 کوچه اردیبهشت پالک 15

دکتر اسکویی معاون بهداش��ت در آیی��ن روز جهانی ماما گفت: 
مهمتری��ن سرمایه هر جامعه انسانه��ای سالم آن جامعه هستند.

انسان سالم بنده بهتری برای خدا  هست.
معاون بهداش��ت دانسگاه در جمع ماماهی دانش��گاه علوم پزشکی 
ادام��ه داد: سه هدف در حوزه سالمت داریم که نخستین هدف ما 
کاهش مرگ های قابل پیشگیری مثل مرگ مادر باردار، مرگ های 

ناشی از بیماریهای قلبی و سرطان ها و سوانح و حوادث است.
دکتر اسکویی با اش��اره به این که دومی��ن هدف مهم ما کاهش 
ناتوان��ی مردم مثل عوارض ابتال به دیابت، بیماری قلبی عروقی و 
حوادث و سوانح است گفت: افزایش امید به زندگی از دستاوردهای 
مهم حوزه سالمت کش��ور است که به 74 سال رسیده است، این 
ط��ول زندگی است که همراه با درد و رنج است اما عرض زندگی 
یعنی کیفیت آن افزایش پیدا نکرده است که باید به آن بپردازیم.
رییس مرکز بهداش��ت استان در ادامه سخنان خود گفت: هدف 
سوم م��ا افزایش کیفیت زندگی است که متاثر از ش��یوه زندگی 

مردم است.
ایش��ان با تاکید بر اهمیت سالمت مادران ضمن ارائه آمار مرگ و 
میر سال 94 ادامه داد: در سال 94 ما 5508 مرگ داش��تیم که 

58 درصد آن مرد بودند و 42 درصد آن زن.
از این تعداد 5 مرگ مادر باردار داش��تیم که باید به شکل جدی 
برای کاهش آن بکوش��یم.مساله دیگر در مورد خانمها مرگ های 
ناش��ی از سرطان سینه و بیماری ه��ای غیر واگیر است که بسیار 
دردناک است. یکی از برنامه های مهم ما پیش��گیری از همه انواع 

مرگ در مادران است.
دکتر اسکویی در ابت��دای سخنان خود ضمن تبریک روز جهانی 
مام��ا ابراز امیدواری ک��رد با کمک همه دست ان��درکاران حوزه 
سالمت بتوانیم به اهداف مورد نظر در حوزه سالمت دست یابیم.

در بخ��ش دیگ��ری از این مراس��م که صبح روز چهارش��نبه 15 
اردیبهش��ت در سالن اجنماعات شهید بابایی دانشگاه برگزار شد 
فریبا قاسمی مامای شاغل در مرکز آموزشی درمانی کوثر به بیان 
خاطره پرداخت و دانش آموزان دبستان شهید نقدی سرود دیابت 
خواندن��د. در پای��ان این مراسم از ماماهای ش��اغل در حوزه های 

بهداشت و درمان تجلیل شد.
گفتن��ی است دکتر رضایی معاون درمان ، دکتر رجبی مدیر امور 
بیمارستانهای دانشگاه، دکتر ملکی رییس مرکز آموزشی درمانی 
کوثر و جمعی از اعضای هیات علمی دانشکده پرستاری مامایی و 

دانشجویان مامایی میهمان این نشست بودند.

برگزاری آزمون »آسکی« در
 مرکز آموزشي - درماني 22 بهمن 

خبر، نیره رحیمی. 
روز 22 اردیبهش��ت 1395 در مرکز آموزشی_درمانی 22 بهمن 

آزمون »آسکی« برای  کلیه دستیاران روانپزشکی برگزار شد.
آزم��ون آسکی سنجش مهارت های بالین��ی است و در قالب آن، 
دستیاران با سناریوهای ش��بیه سازی شده در خصوص موقعیت 
ه��ای بالین��ی مواجه می ش��وند و رفت��ار و برخورد آن��ان در آن 

موقعیت، مورد ارزیابی اساتید قرار می گیرد.
این آزم��ون با حضور اساتید مرکز، ش��امل: دکت��ر سّید علیرضا 
حاج سید جوادی، دکتر فرهاد شاملو، دکتر محسن ضمیر، دکتر 
حسین جاودانی، دکتر فائزه زاهدیان، مهناز مجیدی و سّیده زهرا 
هاش��می و تیم اجرایی مرکز، شامل محمد رضا بیگدلو، اسماعیل 

یار محمدی و نیره رحیمی برگزار شد.

ضربان

محمدی،  نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز:

 دانشگاه علوم پزشکی
 مجموعه ای است که باید از آن 

دفاع و صیانت شود
بابایی صالح نماینده مردم بویین زهرا و آوج: 

مرکز استان قزوین باید از 
سرمایه های اصلی حوزه سالمت، بهره مند باشد

نش��ست ویژه هیأت رییسه دانشگاه  علوم پزشکی قزوین با حضور سه 
تن از منتخبان مردم استان قزوین برگزار ش��د. در این نشست، روح اله 
بابایی صالح، منتخب مردم شهرستان های بویین زهرا و آوج در مجلس 
شورای اسالمی، فاصله منطقه دشتابی از بیمارستان امیرالمومنین)ع( را 
از مشکالت این منطقه برشمرد و با اشاره به اصرار مردم آوج و آبگرم به 
ساخت بیمارستان گفت: معتقدم سرمایه های اصلی حوزه سالمت باید 

در مرکز استان متمرکز شود تا همه از آن بهره مند شوند.
Á قدردانی به خاطر راه اندازی پایگاه اورژانس

در ادامه، منتخب مردم شهرستان های بویین زهرا و آوج، ضمن ابراز 
خرسندی از حضور در جمع مدیران دانش��گاه علوم پزشکی قزوین از 
دکتر منوچهر مهرام، رییس دانشگاه و دیگر مدیران دانشگاه به خاطر 
راه اندازی پایگاه فوریت های پزش��کی )اورژانس( 115 ارداق تقدیر و 

تشکر کرد.
Á  دانشگاه علوم پزش�کی، مجموعه ای است که باید از آن دفاع و

صیانت شود
همچنین، دکتر داود محمدی، منتخب مردم ش��هرستان های قزوین، 
آبی��ک و البرز ضمن تقدیر از زحمات تالش��گران حوزه سالمت استان 
قزوین، گفت: دانشگاه علوم پزشکی قزوین مجموعه ای است که باید از 
آن صیانت کنیم، چون عصاره افراد برجسته و فرهیخته در این مجموعه 

قرار دارد.
ب��ه گفته دکتر محمدی، این که استان قزوین به لحاظ ش��اخص های 
سالم��ت از میانگین کش��وری وضعیت بهت��ری دارد، باید از مجموعه 

سالمت استان تقدیر و تشکر کرد.
Á  موفقیت متولیان سالمت کشور و استان در اجرای گام اول طرح

تحول نظام سالمت
نماینده دوره نهم مردم ش��هرستان های قزوین، آبیک و البرز در مجلس 
شورای اسالمی با اشاره به دومین سالگرد اجرای طرح تحول نظام سالمت، 
گفت: وزارت بهداش��ت در گام اول برنام��ه های خوبی انجام داده است و 

کاهش پرداختی مردم از جیب در هزینه های بستری، اقدام و عمل بسیار 
خوبی می باشد.

دکتر محمدی با اشاره به اختصاص بودجه سالمت در کشورهای توسعه 
یافته، اظهار کرد: در اختصاص بودجه سالمت، یکصد و پنجاه و سومین 
کشور جهان هستیم. ایشان با اذعان به اینکه جهت گیری دنیا این است 
که مردم دغدغه های مالی درمان نداشته باشند؛ عنوان کرد: با توجه به 
تنگناهای اعتبارات و تأمین بودجه، دولت در حوزه بهداش��ت و درمان، 
گام های خوبی برداشته و ما نتیجه این اقدامات را در دفاتر خود و کم 

شدن مراجعات مردم برای کمک هزینه های درمانی می بینیم.
بن��ا به اظهار منتخب مردم ش��هرستان های قزوین، آبی��ک و البرز در 
دهمین دوره مجلس ش��ورای اسالمی، در گام دوم اجرای طرح تحول 
نظ��ام سالمت هم اق��دام دولت برای گسترش چتر پوش��ش بیمه ای 

ستودنی است، اگر چه ما را برای تأمین منابع در تنگنا قرار داده است.
Á دوراهی رفع کمبودها در حوزه سالمت

نماینده مردم ش��هرستان های قزوین، آبیک و البرز در مجلس ش��ورای 
اسالمی با اشاره به کمبود تخت و فضای فیزیکی و کمبود پرستار گفت: به 
جز رفع نسبی مشکالت این حوزه با ساخت و توسعه فضاهای درمانی، دو 
راه دیگر پیش روی ما قرار دارد. ایشان راه اول را تغییر رویکرد به سمت 
پیشگیری و دومین راه را استفاده از ظرفیت بخش خصوصی عنوان کرد 
و اضافه کرد: در موضوع پیش��گیری، است��ان قزوین نیازمند هم افزایی 

است و باید از ظرفیت همه دستگاه ها بهره برد.
Á  سال 1395 زمانی برای تصمیمات خوب در حوزه سالمت

دکتر محمدی در پایان سخنان خود با اش��اره به اختصاص درصدی از 
عوارض مصرف کااله��ای آسیب رسان به عنوان بودجه حوزه سالمت، 
اظهار کرد: در بودجه س��ال 1395 تصمیمات خوبی در حوزه سالمت 

گرفته شده است.
به گفته نماینده مردم شهرستان های قزوین، آبیک و البرز در مجلس 
شورای اسالمی، ادامه اختصاص یک درصد از مالیات بر ارزش افزوده و 
ارائه مجوز هفت هزار نیرو در حوزه بهداش��ت و درمان، خبرهای خوبی 
برای حوزه سالمت کش��ور و استان است که انشااله در سال 95 محقق 

خواهد شد.

رییس دانشگاه:

قدردان دست اندرکاران 
راه اندازی بیمارستان »شفا« 

تاکستان هستیم
خبر، بهزاد رحمانی. 

دکتر منوچهر مهرام رییس دانش��گاه وقتی ب��ه اتفاق هیأت همراه، از 
واحدهای ش��بکه بهداشت - درمان شهرستان تاکستان و بیمارستان 
ش��فا بازدید کرد و از نزدیک در جریان رون��د ارائه خدمت به مردم و 
بیماران قرار گرفت؛ گفت: قدر شناس زحمت های همکاران هستیم.

این بازدید روز 15 اردیبهشت 1395 انجام شد و دکتر مهرام و هیأت 
همراه ضمن اینکه از چند بیم��ار بستری در بیمارستان عیادت کرد؛ 
هنگ��م قدردانی از همکاران و دست ان��درکاران راه اندازی بیمارستان 
ش��فا اظهار کرد: این هدایا و لوح های��ی که برای تعدادی از همکاران 
در نظر گفته ش��ده است، جوابگوی کار خالصانه آنان نمی باش��د و با 
این کار قصد داریم قدرش��ناس زحمت های ش��ما باشیم، چرا که راه 
اندازی بیمارستان در آن فرصت کم، کار سختی بود که به همت شما 

عزیزان انجام شد.
Á پایه و اساس کار محکم در بیمارستان شفا

متول��ی سالمت است��ان درخواس��ت کرد: پای��ه و اس��اس کار را در 
بیمارستان ش��فا، محکم بگذارید و این رون��د کار با دقت، سرعت در 
کار و نیروهای کارآمد مقدور خواهد بود. وی با اش��اره به اینکه کار با 
کیفیت باال، رضایت مندی مردم را در بر دارد و باید سعی شود مولفه 
هایی که سبب قضاوت خوب مردم از بیمارستان می ش��ود را تقویت 
کنیم؛ عنوان کرد: بای��د کاری را که به صالح مردم است انجام دهیم 
و امیدوارم این بیمارستان با چیدمان خوب نیروهای کاری به بهترین 

بیمارستان استان تبدیل شود.

Á   لزوم مستندسازی راه اندازی بیمارستان شفا
دکتر مهدی یوسفی، معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه در جمع 
برگزیدگان راه اندازی بیمارستان شفا گفت: این حرکت منسجمی که 
در راه اندازی بیمارستان انجام ش��د بای��د به فرآیندی مستند تبدیل 

شود.
ایش��ان با گفتن اینکه می توان کارهای بزرگ را در زمانی کوتاه انجام 
داد و ای��ن کار ب��ا هماهنگی و پایش مرتب، ش��دنی است، راه اندازی 
بیمارستان ش��فا را از جمله کارهای استثناء در دانش��گاه دانست که 
در زم��ان کوتاهی انجام گرفت و این کار را ثمره تالش ش��بانه روزی 

نیروهای پُرتوان معرفی کرد.
Á  بهترین نیروها در چیدمان بیمارستان قرار دارند

همچنین، دکتر مسعود رضایی، معاون درمان دانش��گاه ضمن تشکر 
از دکتر جالل رحمانی، مدیر ش��بکه بهداش��ت - درمان ش��هرستان 
تاکستان  و دست اندر کاران راه اندازی بیمارستان ابراز کرد: امیدوارم 
این روحیه کاری که در مدیریت شبکه و همکاران وجود دارد کماکان 

حفظ شود، زیرا بهترین نیروها در چیدمان بیمارستان قرار دارند.
وی یکی از نشانه های موفقیت در جایگزینی پرسنل را انجام  احیای 
قلبی - تنفسی موفق بیماری در هفته اول ش��روع به کار بیمارستان 
دانست و گفت: این یعنی همه گردش کار، مناسب پیش بینی ش��ده 

است.
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تقدیر گسترده از
 دست اندرکاران برنامه

 کنترل اپیدمی آنفلوانزا 
در استان قزوین

خبر، جواد منهجی و الهام حاجی رفیعی.
 در س��ه سط��ح و در حوزه های بهداش��ت و درم��ان، از دست 
ان��درکاران برنام��ه کنترل اپیدم��ی آنفلوانزا در است��ان قزوین 
قدردانی ش��د. دلیل این تجلیل، برنامه ریزی و تالش مدیران و 
کارکنان این حوزه ها در جهت کنترل و مراقبت  این بیماری و 
تایید وزارتی از عملکرد حوزه های بهداشت و درمان استان  در 
پیش��گیری و کنترل بیماری و مدیریت موفق در درمان بیماران 

بود. 
در حوزه بهداشت، دکتر منوچهر مهرام، رییس دانشگاه از معاون 
بهداش��ت، مدیران شبکه های بهداشت - درمان و رؤسای مراکز 
بهداش��ت ش��هرستان ها، مدیر گروه ها و کارش��ناسان مسؤول 
واحدهای مبارزه با بیماری های ش��هرستان ها و کارش��ناسان 
برنامه آنفلوانزای ستاد مرکز بهداش��ت استان و ش��هرستان ها 

تجلیل کرد.
در همی��ن حوزه، دکت��ر سّید سعید اسکویی، معاون بهداش��ت 
دانش��گاه از کارش��ناسان مرتبط ستاد معاونت بهداشت و ستاد 
ش��بکه های بهداشت - درمان ش��هرستان ها و توسط مدیران 

شبکه ها از کارشناسان مرتبط قدردانی کرد.
در ح��وزه درمان دانش��گاه هم رییس دانش��گاه از مسؤول فنی 
آزمایشگاه مرجع دانشگاه و کارشناس ارشد و کارشناس مسؤول 
انجام آزمایش��ات ملکولی آنفلوانزا در آزمایش��گاه مرجع تجلیل 

کرد.
در همی��ن حوزه، دکتر مسعود رضایی، معاون درمان دانش��گاه از 
رؤس��ا، مدیران، سرپرستاران، پرستاران، سوپروایزر آزمایش��گاه و 
برخی کارشناسان آزمایشگاه و فوکال پوینت های برنامه آنفلوآنزا 
در بیمارستان های دانشگاهی، خصوصی و تأمین اجتماعی استان 
و از متخصص��ان عفون��ی مرکز آموزش��ی – درمانی بوعلی سینا 
قدردانی کرد. در سطح درمان، دکتر عبداله کشاورز، مدیر درمان 
دانشگاه از کارشناسان مرکز فوریت های پزشکی استان قدردانی 

کرد.

ضربان

خبر، طاهره برخورداری.
 دکتر مینو محرز، دکتر مهرناز رسولی نژاد و مینا زارع، اعضای هیأت 
بورد کشوری بیماری های عفونی ضمن بازدید از بخش عفونی مرکز 
آموزش��ی - درمان��ی بوعلی سینا قزوین، در دی��دار با دکتر منوچهر 
مهرام، رییس دانش��گاه علوم پزش��کی قزوین، پیش��نهاد انتقال این 

بخش به بیمارستان جنرال را ارائه کرد.
این برنامه، روز 21 اردیبهش��ت 1395 و به منظور بررسی وضعی�ت 
آموزش گروه عفونی برگزار ش��د و هیأت کشوری، دلیل درخواست 
خود را ارتقای آموزش دستیاران عفونی با توجه به ارتباطات با بخش 

های داخلی، زنان و اطفال عنوان کرد.
مش�کالت و محدودیت های بخ�ش عفونی در پنجره نگاه کارشناس�ان   

کشوری و استان
در این دیدار، دکتر سّید حسین قافله باشی، معاون آموزشی دانشگاه 
علوم پزش��کی قزوین؛ دکت��ر نوید محمدی، رییس دانش��ک�����ده 
پزش��کی این دانش��گاه؛ دکتر امیرمحمد کاظمی ف��ر، رییس مرکز 
آموزش���ی - درمانی بوعلی سینا و دکت��ر رضا قاسمی برقی، رییس 
گ��روه عفونی دانش��گاه درباره مش��کالت و محدودی��ت های بخش 
عفونی با هیأت کشوری تبادل نظر کردند. همچنین رییس دانشگاه 
عل��وم پزش��کی قزوین قول همک���اری و طراحی بخ��ش عفونی در 

بیمارستان در حال احداث را به هیأت بورد کشوری داد.
نقش مهم متخصصان عفونی در کنترل بیماری های نوپدید  

دکت��ر مینو مح��رز نی��ز در بخش��ی از سخ�����نانش ب��ه اهمیت 
بیم��اری ه��ای عفونی در حال حاض��ر و آینده اش��اره کرد و ضمن 
اش��اره به موض��وع مق���اومت آنت��ی بیوتیکی میک��روب ها؛ گفت: 
نق��ش متخصصان عفونی در مدیریت بیم��اری های عفونی در حال 
گست����رش و نوپ���دید و پیش��گیری از بیماری ها بیش��تر خواهد 

شد و این موضوع، توجه بیشتر به گروه عفونی را می طلبد.
دکتر نوید محمدی، رییس دانش��کده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی 
قزوین هم ضمن تأکید بر هماهنگی بخش عفونی و بخش های دیگر 

برای م���دیریت س�المت مردم، نسبت به رفع مش��کالت تجهیزاتی 
بخش عفونی تأکید کرد.

بررسی تجهیزات و فضاهای آموزشی بخش عفونی  
هیأت بورد کش��وری گروه عفون��ی با همراهی دکت��ر تقی ناصرپور 
فریور، معاون پژوهش�����ی دانشگاه علوم پزشکی قزوین و پزشکان 
گ��روه عفونی از بخ��ش عف�������ونی، آزمایش��گاه مرجع، درمانگاه 

تخصصی عفونی و کتابخانه بازدیدکرد. 
در ای��ن برنامه عالوه بر اینکه ام���������کانات موجود برای آموزش 
دستی��اران بررسی ش��د؛ بازدیدکنندگان، نش��ست هم اندیش��ی با 

دستیاران گروه عفونی برگزار کردند.
ارزیابی گروه داخلی، در دو مرکز   

همچنین، دکتر سّیدعلی جواد موسوی و دکتر جواد بهجت، اعضای 
هیأت بورد کش��وری بیماری های داخلی با همراهی دکتر علی اکبر 
حاج آقامحمدی، مدیر گروه داخلی مرکز آموزش��ی - درمانی بوعلی 
سین��ا از بخش داخلی، اورژانس، پاوی��ون رزیدنت ها و کتابخانه این 

مرکز بازدید کرد.
بازدیدکنن��دگان ب��ا ش����������رکت در نش��ست صبحگاهی گروه 
داخل��ی، وضعیت آم��وزش این گ��روه را ارزیابی کرد و ب��ا توجه به 
استقرار بخش های داخ�����لی در مرکز آموزش��ی - درمانی والیت، 

در آن مرکز نیز حضور یافت و ارزیابی الزم را انجام داد.

دیدار مدیر روابط عمومی با سه 
معاون حوزه سالمت در یک روز

خبر، فتانه مینائی.
 بازدید دوره ای مدیر روابط عمومی دانش��گاه علوم پزشکی در تاریخ 
21 اردیبهش��ت 1394 از سه معاونت بهداشت، درمان و معاونت غذا 

ودارو به همراه کارشناسان روابط عمومی انجام شد.
پیام از اهمیت خاصی برخوردار است  

محمد حسن ارداقیان، در بازدید از معاونت بهداش��تی تاکید کرد در 
حوزه بهداشت عالوه بر خبر، پیام هم از اهمیت خاصی برخوردار است 
و بیشتر پیام های بهداشتی برای افزایش آگاهی مردم ارزش پیدا می 
کنن��د، بنابرای��ن باید این خبرها و پیام ه��ا در روابط عمومی آماده و 
پردازش ش��وند که برای محقق شدن این هدف باید کارشناس روابط 

عمومی از دانش سالمت کافی برخوردار باشد.
مدیر روابط عمومی با بیان اینکه ش��خص معاون بهداش��تی دانشگاه، 
مدی��ری  رسانه ای اس��ت ، گفت: ارزش های خب��ری خوبی در این 
ح��وزه وجود دارد ک��ه می تواند پیام های بهداش��تی مناسبی هم به 

مردم ارائه گردد.
ارداقیان در پایان سخنان خود گفت تعداد رابطین حوزه های دانشگاه 
باالس��ت و این می تواند ویترین خبری را بیش��تر تزیی��ن نماید و با 
توج��ه به اینکه حساسیت های خبرنگاران نسبت به حوزه بهداش��ت 
کم ش��ده است، قدرت پیام رسانی هم کم خواهد ش��د که باید برای 

آن فکری کرد.
راب��ط روابط عمومی معاونت درمان باید به مراکز آموزش��ی - درمانی 

نیز توجه نماید
دردیدار تیم روابط عمومی ستاد دانشگاه با معاون درمان، مدیر روابط 
عموم��ی گفت: توانایی رابط روابط عموم��ی این حوزه باالست  و باید 
نگاهی هم به مراکز آموزش��ی- درمانی داش��ته باش��ند ولی به دلیل 

تخصصی بودن کار ایشان روال کار به کندی پیش می رود. 
ارداقی��ان همچنین ادامه داد، رابطین مراکز آموزش��ی- درمانی خوب 
کار می کنند ول��ی به لحاظ فنی نظارتی روی آنها صورت نمی گیرد 
که باید از این نظر بیشتر کار شود و حتی برای مسئولین بخش ها و 
سوپروایزرها جلسات توجیهی گذاشته شده و آن ها را حساس نمایند.

دکتر مسعود رضایی معاون درمان 
دانش��گاه، ضم��ن تش��کر از توجه 
رواب��ط عمومی ستاد به حوزه های 
تحت پوشش دانشگاه ادامه گفت: 
بای��د ساختاری تعریف ش��ده و به 
همه تعمیم داده ش��ود تا طبق آن 
خبررسان��ی بخوبی صورت گیرد و 
در رابطی��ن تکلیف ایجاد ش��ود تا 

خوب کار کنند.
ب�ه رابطین اس�تقالل داده ش�ده   

است
ارداقیان در ادامه دیدارهای خود با معاونان حوزه سالمت در نشستی 
با  معاون غذا ودارو ضمن تبریک کسب رتبه اول معاونت غذا ودارو در 
دانشگاه های سطح دو کشور و اظهار رضایت از رابط این حوزه گفت: 
تالش ما این بوده است که حوزه ها و رابطین استقالل داشته باشند تا 
با رسانه ها و صدا وسیما تعامل نمایند و با این کار دیگر نگاه رسانه  ها 
به دانشگاه و حوزه های آن منفی نیست و توانسته ایم همکاری خوبی 

داشته باشیم.
مدی��ر روابط عمومی همچنین ادامه داد،جذابیت خبری در این حوزه 
باالست و باید از این فرصت ها استفاده کرد و برای پربارتر شدن اخبار 
کار شده در پورتال، در نظر گرفته شده است که هر حوزه اخبار خود 

را بتوانند بطور مستقیم روی پورتال بارگذاری کنند.
  دکت��ر پیمان قجربیگی معاون غذا و دارو دانش��گاه نیز در این دیدار 
گف��ت:  از نظر من حوزه روابط عمومی بسیار بسیار قابل اهمیت بوده 
و با توجه به گسترش روبه جلوی حوزه غذا و دارو و داشتن یکصد تن 
پرسنل و وسیع بودن حیطه کاری آن باید تولید خبر باال رفته و صدا 

وسیما هم گزارشات خوبی تهیه نماید. 
قجربیگی ادامه داد: معاونت غذا و دارو استان قزوین جز چهار دانشگاه 
کشوری است که تفویض اختیار از وزارتخانه داشته و تنها آزمایشگاه 
مرج��ع استان در این حوزه است که هفت تا هش��ت ه��زار آزمایش 

بهداشتی را در سال انجام می دهد.
معاون غذا ودارو در دستاوردهای این حوزه گفت:در حال حاضر قزوین 
تنها استانی است که در روغن های تولیدی آن اسیدهای چرب ترانس 
در حد 1/5 تا یک تولید می کند که از سطح کشوری پیش بینی شده 

هم کمتر است و این دستاوردها باید رسانه ای شود.

هیأت بورد کشوری، پیشنهاد انتقال
 تنها بخش عفونی قزوین به بیمارستان جنرال را ارائه کرد

20 اردیبهشت 1395 نشستی با حضور دکتر منوچهر مهرام، رییس   
دانشگاه و دکتر سّید حسین قافله باشی، معاون آموزشی دانشگاه برگزار 

شد و تشکیالت اعضای هیأت علمی دو دانشکده بررسی شد.

دکتر سّید ناصر استاد، مش��اور معاون آموزش��ی وزیر بهداشت و   
مسؤول راه اندازی دانش��گاه علوم پزش��کی مجازی کشور، دکتر نوید 
محمدی، رییس دانش��کده پزشکی دانش��گاه را به عنوان عضو گروه 
آموزش پزش��کی مجازی کشور منصوب کرد. دکتر نویدی محمدی، 

دارای دکترای تخصصی پزشکی اجتماعی است.

دکتر پیم��ان نامدار، عضو ثابت کمیته کش��وری دارو وتهجیزات   
اورژانس پیش بیمارستانی شد

سّید مصطفی حسینی، دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، در   
بخش قرائت مسابقات بین المللی قرآن کریم، رتبه چهارم را کسب کرد. 
این مسابقات، اردیبهش��ت ماه 1395 در کشور مالزی برگزار شد. این 
قاری ارزشمند قرآن کریم، دانشجوی مقطع کارشناسی رشته بهداشت 

عمومی در دانشکده بهداشت  این دانشگاه  است

ش��هرام مرادی، پرستار بخش آی سی یو مرکز آموزشی – درمانی   
شهید رجایی قزوین، هنگامی که در مسیر رفتن به منزل بود، فردی را 
که به خاطر  تصادف، دچار ضربه مغزی شده بود و زندگیش در خطر 
ب��ود، نجات داد. احمدعلی نوروزی، مس��وول بخش آی سی یو مرکز 
ترومای استان قزوین درباره این اتفاق، گفت: فرد مصدوم، توسط پرستار 
بخش آی سی یو این مرکز، احیای قلبی – ریوی شد و در ادامه، توسط 

اورژانس به مرکز انتقال داده شد.

سر خط سالمت
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در شورای مدیران هالل احمر استان صورت گرفت؛
 مذاکره برای چند توافق مشترک

 بین دانشگاه علوم پزشکی قزوین و جمعیت 
هالل احمر استان 

صبح روز جمعه 17 اردیبهشت، دکتر مهرام، رییس دانشگاه با حضور 
در ش��ورای مدیران جمعیت هالل احمر استان در خصوص مسائل 
مشترک فی ما بین از جمله بیمارستان قدس با دکتر ضیایی، رییس 
جمعیت هالل احمر کشور و ره انجام، مدیر عامل هالل احمر استان 

گفتگو کرد.
در این نشست که با حضور دکتر حبیبی، معاون عمرانی استانداری  
و تعداد دیگری از مدیران کشوری و استانی برگزار شد، دانشگاه علوم 
پزش��کی و جمعیت هالل احمر و استان��داری در خصوص واگذاری 
مالکیت بیمارستان قدس به دانش��گاه در قبال زمین معوض توافق 
کردند و مقرر شد موضوع برای تصویب نهایی در شورای عالی هالل 
احمر طرح شود. دکتر ضیایی، رییس کل جمعیت هالل احمر کشور 
ک��ه در آسانه هفت��ه هالل احمر به قزوین سفر ک��رده بود، قول داد 

موضوع را با نظر مساعد در شورای عالی هالل احمر پیگیری کند.
در این نشست همچنین در خصوص راه اندازی مرکز توانبخشی هالل 
احم��ر در کنار بیمارستان بزرگ 700 تختخوابی قزوین بین رییس 

دانشگاه و مدیر عامل جمعیت هالل احمر توافق به عمل آمد.
 همچنی��ن مذاکرات مثبتی در خصوص تعامل بی��ن دو دستگاه از 
جمله همکاری جمعیت هالل احمر با مرکز فوریتهای پزشکی صورت 

گرفت.
گفتن��ی است نقش دکتر حبیبی، معاون عمران��ی استاندارد در این 

توافق  ها ارزنده و موثر بود.
بیمارست��ان قدس یکی از 6 بیمارستان دانش��گاه است و در تملک 
هالل احمر می باشد. موضوع عدم تملک ساختمان مراکز آموزشی 
درمانی مهمترین دغدغه مدیران ارشد حوزه سالمت و مدیریت ارشد 
استان است. این موضوع باعث شده است علی رغم کمبود فضاهای 
درمانی دانشگاه علوم پزشکی قزوین نتواند نسبت به گسترش فضاهای 
فیزیکی اقدام نماید.خوشبختانه در ماههای اخیر با پیگیری دانشگاه 
علوم پزشکی به ویژه حوزه توسعه مدیریت و منابع و حمایت مسووالن 
ارشد استان به نظر می رسد اتفاقات خوبی در جهت حل مشکالت 

فضاهای فیزیکی حوزه سالمت در سالهای آینده رخ خواهد داد.

ارائه 25 مقاله از دانشگاه علوم پزشکی 
قزوین در هفدهمین همایش کشوری 

آموزش پزشکی
رییس دانشگاه، سخنران این همایش بود

خبر، زهره داناصفهانی و زهرا دولتی. 
در هفدهمین همایش کشوری آموزش پزشکی که از دانشگاه 12 
مقاله به صورت سخنرانی و 13 مقاله به صورت پوستر پذیرفته و ارائه 
شد،دکتر منوچهر مهرام، رییس دانشگاه در نشست رؤسای دانشگاه 
های علوم پزشکی کشور در مورد پایش و ارزیابی بسته های تحول 
آموزش پزشکی سخنرانی کرد. موضوع سخنرانی رییس دانشگاه در 
پنل پایش بسته های تحول، با موضوع مشکالت آموزشی موجود در 

دانشگاه ها و موانع عملیاتی شدن بسته های تحول، بود.
این همایش، روزهای 10 تا 12 اردیبهشت 1395 در مرکز همایش 
های بین المللی رازی برگزار ش��د و دکت��ر رامین سرچمی، دکتر 
کاظم حسین زاده، دکتر عیسی محمدی زیدی، فریبا درخش��ان، 
فاطم��ه سفیدی، فریبا زاه��دی فر، فاطمه نظری ش��ادکام، زهره 
داناصفهانی، لیال بهرام خانی و زهرا قاسمی، صاحبان مقاالت بودند. 
برنامه صبحانه کاری با عنوان »ش��بیه سازی در آموزش پزشکی« 
توسط دکتر نوید محمدی، رییس دانش��کده پزشکی دانشگاه )به 
عنوان عضو کمیت��ه علمی و کمیته داوران همایش و جش��نواره( 
نیز مورد استقبال گسترده شرکت کنندگان قرار گرفت. ایشان در 

چندین نشست به عنوان عضو هیأت رییسه حضور داشت.

ضربان

برای اولین بار؛

یکی از اعمال
 سنگین جراحی قلب
در قزوین انجام شد

خبر، طاهره برخورداری.
 برای اولین بار عمل جراحی همزمان بای پس عروق کرونر به همراه 
تعوی��ض دو دریچ�����ه آئورت و میترال و ترمی�م دریچه تریکوسپید 
با موفقیت در مرکز آموزشی - درمانی بوعلی سینا قزوین )تنها مرکز 

جراحی قلب استان قزوین( انجام شد.
دکتر سّید سعید فرزام، ریی���س بخش جراحی قل�ب مرکز آموزشی 
- درمانی بوعلی سینا قزوین، انجام این عمل را به عهده داشت و درباره 
آن، گف��ت: این عمل، یکی از اعم��ال سنگین در جراحی قلب است و 
با توجه به وضعیت بیمار در مدت زمان چهار ساعت، با همکاری تیم 

ج�����������راحی و بیهوش��ی اتاق عمل مرکز انجام پذیرفت.
مریم پوربخش��یان، مسؤول اتاق عمل قلب مرکز یاد شده نیز در مورد 
شرایط بیمار عن��������وان کرد: وی مردی 72 است که دارای سابفه 
روماتیسم قلبی و بیماری پیش��رفته قلب و ری��ه بوده و به دنب����ال 
عالئم بالینی تنگی نفس، درد قلبی شدید، ضعف و بی حالی به بخش 

قلب این مرکز  مراجع���ه کرد.
به گفته این مقام مسؤول، در آنژیوگرافی انجام ش��ده، بیم��ار دارای 
تنگی قابل توجه در یکی از کرونرهای اصلی بوده و همچنین در اکوی 
بیم��ار، وی دارای بزرگ������ی و اخت��الل عملکرد دیاستولیک بطن 
چپ، تنگ��ی ش��دید در دریچه های میت��رال و آئورت و نارسایی در 

دریچه تریکوسپید بود.
پوربخشیان اظهار کرد: بیمار بعد از عمل جراحی با شرایط مساعد به 
بخش مراقبت های ویژه منتقل شد و هم اکنون با حال عمومی خوب، 
ب��رای ادامه درمان و دریافت مراقبت های بعد از عمل، در بخش قلب 

بستری می باشد.

تشکیل کمیته 
کنترل عفونت دانشکده
دندان پزشکی قزوین

خبر، متین هادی زاده.  
محیط های درمانی )اعم از مراکز بیمارستانی یا دندان پزشکی( وظیفه 
مهم��ی بر عهده دارند که عبارت است از رفع ناخوش��ی و بازگرداندن 
سالمت به بیماران. به بیان دیگر آنها وظیفه درمان بیماران را بر عهده 
دارند و نباید مصیبت بزرگ تری، یعنی: عفونت را به بیماران تحمیل 
کنند. دکتر مسعود ش��ریفی، دکترای میکروبیولوژی و مشاور رییس 
دانش��گاه علوم پزش��کی قزوین در کنترل عفونت ها با اش��اره به این 
مطلب، گفت: به نظر می رسد، کمیته کنترل عفونت دانشکده دندان 
پزشکی قزوین که  به تازگی راه اندازی شده است، در نوع خود اولین 

کمیته در دانشکده های دندانپزشکی کشور می باشد.
Á  س�فر کنت�رل عفون�ت از بیمارس�تان ه�ا ب�ه دانش�کده های

دندانپزشکی
به گفته دکتر ش��ریفی، در مراک��ز بیمارستانی، انجام این وظیفه مهم 
ابتدا به عهده تیم کنترل عفونت و سپس کمیته کنترل عفونت است. 
وی با اش��اره به اینکه از نیمه دوم قرن بیستم، ش��کل گیری کمیته 
کنت��رل عفونت در بیمارستان ها وضعی��ت جدی تری به خود گرفت 
و در اواخ��ر آن قرن، تقریباً در همه بیمارستان های دنیا فعال ش��د؛ 
اظهار کرد: در مراکز دندانپزشکی، یعنی: دانشکده های دندانپزشکی، 
درمانگاه های دندان پزشکی و یا مطب های خصوصی، با وجود اینکه 
کار مراقب��ت دهان و دندان را برای میلی��ون ها فرد در سال بر عهده 
دارن��د، اگ��ر نگوییم از این قاعده مستثنی بودن��د، اما به همان میزاِن 

مراکز بیمارستانی جّدی گرفته نشده است.
بنا به اظهار این متخصص میکروبیولوژی، بعد از شناخت چهره واقعی 
هپاتیت »ب« و ظهور بیماری ایدز، معلوم شد که این عوامل بیماری 
زا از طریق خون به سهولت منتقل می شوند. وی ادامه داد که در این 
برهه بود که توجه به حوزه دندانپزش��کی دوچندان شد و تعداد مراکز 
دندانپزش��کی که به اصول کنترل عفونت توجه کردند بیشتر شد، به 
نحوی که از دهه 1980 به بعد کنترل عفونت در دندانپزشکی هویت 

و رسمیت واقعی و جهانی پیدا کرد.
Á استقبال از پیشنهاد تشکیل کمیته کنترل عفونت

مش��اور رییس دانشگاه علوم پزش��کی قزوین در کنترل عفونت ها ی 
بیمارستانی عنوان ک��رد: در کنترل عفونت به اصول و رعایت موازین 
کنترل عفونت در  دندانپزش��کی توجه  ویژه  ش��ده است. وی تصریح 
کرد که چون وجود کمیته تخصصی دندانپزشکی، هنوز عمومیت پیدا 
نکرده است. بنابر این، در فرصت مناسبی، اینجانب پیش��نهاد تشکیل 
کمیته کنترل عفونت دندانپزش��کی را به دکتر پرویز پدیسار، رییس 
دانشکده دندانپزشکی قزوین تقدیم کردم که با استقبال ایشان مواجه 

شد.
دکتر ش��ریفی با گفتن اینکه این کمیته ب��ا حضور تعدادی از اساتید 
و کارکنان دانش��کده تشکیل ش��ده و دارای هسته ای متحرک و پویا 

موس��وم به تیم کنترل عفونت است؛ اظهار ک��رد: تیم مذکور وظایف 
مش��خصی را به عه��ده دارد و باید هر روز آنها را انجام دهد. ایش��ان 
اضاف��ه کرد ک��ه کمیته، غیر از موارد اضطراری، ب��ه صورت ماهیانه و 
منظم تش��کیل جلسه می ده��د و خطوط اصلی و خط مش��ی ها را 

تعیین می کند.
Á اعضای کمیته، نمایندگان تمام کادر دانشکده

دکتر شریفی تصریح کرد: فراموش نکنیم که هر چند تمام افراد حاضر 
در دانش��کده)صرف نظر از سطح معلومات��ی و وظیفه سازمانی که بر 
عه��ده دارند(به نوعی عضو کمیته محسوب می ش��وند، اما از آنجایی 
که تش��کیل جلسه با حضور همه افراد دانش��کده امکان پذیر نیست، 
پس بنابر این افرادی منتخب درآن ش��رکت می کنند و عضو کمیته 

محسوب می شوند.
این متخصص میکروبیولوژی، اش��اره داش��ت: کمیته مذکور وظایف 
مهمی را بر عهده دارد که به طور مختصر، ش��امل: تعیین خط مشی 
ب��رای کلیه موازی��ن و روش های کنترل عفونت در سطح دانش��کده 
)متضمن حفظ سالمت بیماران، اساتید، دانشجویان و کارکنان است( 
و همچنی��ن برنامه ریزی برای آموزش اف��راد در سطوح مختلف می 

باشد.
Á سه دلیل برای مهم بودن کمیته

مش��اور رییس دانش��گاه علوم پزش��کی قزوین در کنت��رل عفونت ها 
بیمارستانی، وجود کمیته کنترل عفونت را از سه جهت برای دانشکده 

دندانپزشکی حائز اهمیت دانست.
ایش��ان این دالیل را ارتقای سطح آموزش��ی، ارتق��ای سطح خدمات 
درمان��ی و مرجع ب��ودن برای کلیه مراکز و مطب های دندانپزش��کی 
استان عنوان کرد و گفت: مراکز دندانپزش��کی سطح استان باید برای 
رفع مش��کالت و دریافت پاسخ با مرکز مرجعی مراوده داش��ته باشند 
که اگر این کمیته تشکیل نمی شدحقوق آنها و به بیانی دیگر حقوق 

مردم، در سطح استان ضایع می شد.
دکتر ش��ریفی اظهار امیدواری کرد:  تشکیل این کمیته -که با همت 
مسؤوالن و کارکنان دانشکده، موجودیت واقعی به خود گرفت- بتواند 
ضمن برداش��تن قدم های موثر در حیطه کنرل عفونت، الگویی برای 

سایر دانشکده های دندانپزشکی کشور باشد. 
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مثل
سالمت

تاالسمی، یک بیماری و هزار درد
خبر، رمضان شهسواری. 

هرسال هش��تم م��اه می، براب��ر با 18 
اردیبهش��ت ماه، مراس��م »روز جهانی 
تاالسمی« ب��ا استف��اده از یک عنوان 
)theme( وی��ژه و تاثیرگذار در جهان 
برگزار می ش��ود. این ت��م، بیماران را 
به دریاف��ت درمان های خاص و ارتقاء 

کیفیت زندگی ترغیب می نماید. 
ای��ن موض��وع را دکتر ه��ادی موسی 

خانی، ف��وق تخصص خون ک��ودکان گفت و اظهار ک��رد: بیماری 
تاالسمی نوعی از اختالالت هموگلوبین هست که در نوع ماژور، بدن 
ق��ادر به ساختن هموگلوبین نرم��ال نیست که این موضوع باعث از 
بین رفتن و تخریب گلبول های قرمز شده و در نهایت منجر به کم 
خونی شدید می ش��ود که در فواصل معین حتماً باید تزریق خون 
انجام ش��ود. این استادیار عضو هیأت علمی دانش��گاه علوم پزشکی 
قزوی��ن، در پاسخ به این سؤال که از کجا متوجه ش��ویم کودک ما 
دچار تاالسمی است؟ بیان کرد: در تاالسمی ماژور، کودک، بیماری 
را از مادر و پدر خود به ارث می برد که در دوران جنین و حتی یک 
یا دو ماه اول بعد از تولد، اتفاق خاصی نمی افتد زیرا زنجیره »گاما« 
به »تبا« تبدیل نش��ده است. وی افزود که در جریان تبدیل زنجیره 
گام��ا به تبا، عالیم بیماری، مثل رن��گ پریدگی: زردی، بی حالی و 
ضعف و ناتوانی آش��کار می ش��ود که با مراجعه به پزش��ک و انجام 

آزمایشات مقتضی تشخیص داده می شود. 
Á  خانواده ها در مواجهه با این بیماری چکار کنند؟

دکتر موسی خانی تصریح کرد:  با توجه به اهمیت اصل پیشگیری، 
در مرحله اول باید از تولد چنین نوزادانی جلوگیری ش��ود زیرا این 
افراد با مش��کالت متعددی روبرو می ش��وند که خودشان، خانواده، 

جامعه و حتی نسل های بعدی، تحت تأثیر قرار می گیرند.
وی با گفتن این که با آزمایش��ات قبل از تولد و حتی قبل از ازدواج 
در افراد مش��کوک به کم خونی می توان به این هدف رسید؛ عنوان 
کرد: در مواردی که به هر علتی پیشگیری انجام نشده باشد و فرزند 
مبتال به تاالسمی ماژور متولد ش��ده باشد باید به خانواده، آموزش 
برخورد با بیمار مزمن کم خونی داده شود و از بدو تولد تا زمانی که 
در قید حیات باشند، تحت نظر مستقیم فوق تخصص خون کودکان 

قرار گرفته باشند.                 
Á  چند نمونه تاالسمی داریم؟

بنا ب��ه اظهار این فوق تخصص خون ک��ودکان با توجه به درگیری 
زنجیره ای موجود در هموگلوبین، دو نوع تاالسمی به نام های آلفا 
و بت��ا داریم که براساس ش��دت درگیری به ان��واع خاموش، مینور، 

متوسط و ماژور تقسیم بندی می شود.
Á آیا مشکل با تزریق خون بیمار برطرف می شود؟

دکتر موسی خانی با بیان این که بیماران تاالسمی در اثر کم خونی 
و از بین رفت��ن خود به خود گلبول های قرمز دچار عوارض زیادی 
می ش��وند که مهمترین آن ها نارسایی قلبی می باشد؛ اظهار کرد: 
ب��رای جلوگیری از عوارض احتمالی و باال ب��ردن کیفیت زندگی و 
همچنین اصالح ک��م خونی آنان باید در فواصل معین تزریق خون 
انجام شود. وی تأکید کرد در کودکان -که در حال رشد می باشند- 

عدم تزریق خون به صورت منظم، باعث اختالل رشد خواهد شد
Á  اگر آهن در بدن زیاد شود چه اتفاقی  می افتد؟

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین با بیان این که افراد 
مبتال به تاالسمی با توجه به افزایش جذب آهن از دستگاه گوارش و 
تزریق مکرر خون، دچار افزایش آهن و متعاقباً رسوب آن در تمامی 
قسمت های بدن می شوند؛ عنوان کرد: آهن عنصری توکسیک می 
باش��د، یعنی اینکه اضافه بار آهن و رسوب آن در تمامی ارگان ها و 

غدد باعث از کار افتادن کامل یا نسبی آنها می شود.
Á احساس مسؤولیت فرد و جامعه، مهمترین راهکار

دکتر موسی خانی با اش��اره به این که چون از نزدیک با این دسته 
از بیم��اران در ارتب��اط بوده و به عنوان پزش��ک معال��ج در جریان 
قسمت اعظم مش��کالت آنان هستم. از تمام��ی خانواده ها و ارگان 
های حمایتی و مسؤول، خواست با جدیت تمام از تولد این بیماران 

خودداری شود.
وی در م��ورد افراد تاالسمی که در قی��د حیات هستند نیز تصریح 
ک��رد: به هیچ وجه بیماری تاالسم��ی، ُمسری نیست و مبتالیان به 
این بیماری هیچ محدودیت و ممنوعیت خاصی در ارتباط با جامعه 
نباید داشته باشند. دکتر موسی خانی تأکید کرد: این بیماران حتماً 
باید تحت نظر پزشک باشند تا قبل از ایجاد نارسایی قلبی، اقدامات 

الزم برای آن ها انجام شود.

گفتگو، طاهره برخورداری.
 فصل بهار و تابستان، موسم گشت و گذار در طبیعت است. در مفید 
بودن این کار برای جسم و روان مردم ش��کی نیست، اما خطراتی نیز 
در کمین آنان می باش��د. کندن و خوردن برخی از قارچ های خودرو 

)وحشی( یکی از همین خطرات است.
دکتر امیر محمد کاظمی فر، منخصص مسمومیت ها و پزشکی قانونی 
در این باره گفت: ممکن است هنگام گشت و گذار در مناطق جنگلی 
و طبیع��ت، با یک سری گیاهان وحش��ی و خ��ودرو از جمله قارچ ها 
روبرو شوید و تصور کنید مصرف این گونه گیاهان نه تنها مضر نیست، 
بلک��ه دارای خواص بسیاری است، ولی باید بدانید تمام این قارچ ها و 
گیاهان خوردنی نیستند و تعدادی از آنها سمی می باشند و مصرفشان 

برای سالمتی بدن مضر است. 
Á مراقب لقمه مرگ باشیم

این پزشک ش��اغل در مرکز آموزش��ی - درمانی بوعلی سینا قزوین، 
اظه��ار کرد: بعضی قارچ ها و گیاه��ان سمی، بسیار خطرناک هستند 
و خ��وردن چند لقمه از آنها می تواند کبد، کلیه و حتی مغز را از کار 

بیاندازد. وی هشدار داد که در برخی موارد، آنها لقمه مرگ هستند.
عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین در مورد عالیم زودرس 
مسمومیت با قارچ عنوان کرد: تهوع و استفراغ، اسهال و ش��کم درد و 
تعریق است که گاهی عالیم مغزی، مانند: توهم، خواب آلودگی، تشنج 
و یا بی قراری با آن همراه می ش��ود و این عالیم معموال چهار تا 24 

ساعت بعد از خوردن قارچ ظاهر می شود. 
Á سم قارچ، پادزهر ندارد

دکت��ر کاظمی فر، عالیم دیررس را ش��امل: نش��انه های مسمومیت 
کبدی، کلیوی یا آسیب های مغزی دانست که امکان دارد در روزها یا 
هفته های بعد ظاهر شوند. ایشان با تأکید به اینکه در صورت هرگونه 
ش��ک به مسمومیت با قارچ باید هرچه سریع تر فرد مسموم ش��ده را 
به بیمارستان منتقل کرد ت��ا تحت درمان های تخصصی قرار بگیرد؛ 
هش��دار داد که سم قارچ، پادزهر ندارد و تنها باید از ورود آن به بدن 

جلوگیری کرد. 
Á سم، با چهره گیاه خوردنی

دکت��ر کاظمی فر با بی��ان اینکه بسیاری از گیاهان سمی ش��بیه هم 
خانواده های غیرسمی خود ی��ا سایر گیاهان خوردنی هستند، گفت: 
برای مثال، گیاه شوکران کبیر، بسیار شبیه به هویج وحشی مي باشد.
این پزش��ک منخصص مسمومیت ها و پزش��کی قانونی تصریح کرد: 
بعض��ی گیاه��ان فقط در فصول خ��اص یا مراحل رش��د خاص، قابل 
خوردن هستند و در سایر مراحل رشد، غیرخوراکي هستند. وی افزود 
که بطور مثال: برگ هاي سرخ دانه، وقتي که تازه شروع به رشد کرده 

اند، خوراکي مي باشند. اما سریع سمي مي شود.
بنا به اظهار این پزشک متخصص، بعضي گیاه�ان و میوه هاي آن ها  
را فقط زماني مي توانید بخورید که رسیده باش��ند، مثل: میوة رسیده 
پدوفیلوم )گیاهي بومي آمریکاي ش��مالي، با میوه هاي زرد رنگ تخم 
مرغ��ي ش��کل از تیره زرش�ک( خوراک�ي است، اما سایر بخش هاي 

آن و میوه نارسش سمی مي باشد.
Á گیاهانی خوردنی، ولی دارای سم

دکتر کاظمی فر با اش��اره به اینکه بعضي گیاهان، هر دو بخش سمي 

و غیرسمی را دارا مي باش��ند، مثل: سیب زمیني و گوجه فرنگي که 
بخ��ش هاي سبز آنها سمي است؛ عنوان ک��رد: بعضي گیاهان بعد از 
پژمرده شدن سمي مي ش��وند، مثاًل وقتي که آلبالو شروع به پژمرده 

شدن مي کند، سیانید در آن زیاد مي شود. 
ب��ه گفته این عض��و هیأت علم��ی دانش��گاه علوم پزش��کی قزوین، 
مسمومیت با گیاهان در بسیاری از موارد از نظر ش��دت از نوع خفیف 
یا متوسط بوده و دارای ماهیت محدود ش��ونده است، بطوری که تنها 
در صورت درمان های اولیه و عالمتی نش��انه های مسمومیت، کاهش 

یافته و برطرف می شوند.
وی درب��اره برخی از گیاهان، مانند: ش��وکران، خرزه��ره، تاتوره، گل 
انگش��تانه و کرچک هشدار داد که آنها قادر به ایجاد مسمومیت های 
شدید و حتی مرگ آور در انسان هستند و فرد مسموم شده، نیازمند 
دریاف��ت اقدامات درمانی فوری و ویژه و انتقال سریع مسموم به مرکز 

درمانی است.
 

Á هشت راهکار برای ایمن ماندن از سم وحشی
دکتر کاظمی فر گفت: درصورتی که آش��نایی زیادی با گیاهان، بویژه 

قارچ های وحشی ندارید، توجه به نکات زیر اهمیت دارد: 
*اگر به مصرف قارچ ها و گیاهان وحشی خیلی عالقمند هستید، باید 
اطالعات کافی درباره آنها کسب کنید و مشخصات قارچ های سمی را 
بش��ناسید تا از مصرف آنها خودداری کنید. اما شناسایی همه گیاهان 
و قارچ ها نیاز به دانش و تجربه باالیی دارد که همه نمی توانند از آن 

برخوردار باشند. 
*اگ��ر اطالع��ات کافی در این زمین��ه ندارید، تا حد ام��کان با فردی 
کارش��ناس و آگاه در این زمینه مشورت کنید و سپس به مصرف این 
گیاهان و قارچ ها اقدام کنید. در غیر این صورت، عطای آن را به لقای 

آن ببخشید و بیهوده خود را در معرض خطر قرار ندهید.
*برای تشخیص قارچ سمی از قارچ خوراکی، به هیچ وجه نباید آن را 

با گذاشتن در دهان امتحان کنید.
*اگر با کودکان به دامان طبیعت می روید، به آنها درباه گیاهان و قارچ 
های سمی بگویید و از مصرف هر نوع قارچ وحش��ی منع کنید. برخی 
قارچ های وحشی عوارض شدیدی در کودکان ایجاد می کنند و حتی 

منجر به مرگشان می شود.
*قارچ های سمی، بسیار شبیه قارچ های خوراکی هستند و اشتباه در 
تش��خیص آنها از هم، به قیمت مسموم شدن و حتی مرگ افراد تمام 
می ش��ود. بنابر این هنگام چیدن و مصرف قارچ های وحشی، خیلی 

باید دقت کرد.
*در صورت��ی که مطمئن نیستید، قارچی سمی است یا نه، هرگز آن 

را نخورید.
*پختن، آب پزکردن یا کباب کردن قارچ های وحش��ی طبیعت، سم 

آنها را از بین نمی برد.
*اگ��ر سالمتی خود را دوست دارید، نه تنها باید از خوردن قارچ های 
وحشی ناآشنا خودداری کنید، بلکه به آنها دست هم نزنید، زیرا خطر 
مسمومیت از طریق پوست نیز در برخی گونه قارچ ها وجود دارد. اگر 
به قارچ وحش��ی ناآش��نایی دست زدید، دست خود را به چشم، دهان 

و پوست خود نزنید. 

همه 
قارچ ها 

خوراکی 
نیستند
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گزارش برگزاری
 سومین همایش بارداري سالم 

و زایمان ایمن
پی��رو مصوبات کارگروه، مامامسئولین بل��وک زایمان بیمارستان های 
استان، مبنی بر برگزاری همایش مادران باردار به منظور فرهنگ سازی 
ترویج زایم��ان طبیعی، پس از انجام هماهنگی های الزم با واحد امور 
مامای��ی معاونت درمان، سومین همایش بارداري سالم و زایمان ایمن 
براي جمعي از مادران باردار و همسرانشان و همچنین زنان جواني که 
در آین��ده تصمیم به بارداري دارند توسط بیمارستان امیرالمومنین و 
با همکاری شبکه بهداشت شهرستان بوئین زهرا، در سالن فرهنگ و 
ارش��اد ش��هرستان بویین زهرا مورخ 95/1/30 ساعت 16-18 برگزار 

گردید.
این برنامه با حضور حدود 72 مادر باردار ساکن شهرستان بویین زهرا 
با هدف جلب مش��ارکت مادران باردار، ارائه آموزش هاي الزم در مورد 
انتخ��اب نوع زایمان، مزایاي زایمان طبیعي و عوارض سزارین و فواید 

شرکت در کالس آمادگي زایمان و.. برگزار شد.
در ای��ن گردهمایي ابتدا دکتر ابراهیم��ي، رئیس بیمارستان پیرامون 
کلی��ات برنامه تروی��ج زایمان طبیع��ي و گزارش��ي از اقدامات انجام 
ش��ده در بیمارستان امیرالمومنین جهت اجراي برنامه ترویج زایمان 
طبیعي سخنراني فرمودند. ایش��ان به این نکته اش��اره نمودند که در 
سال هاي اخیر نسل جوان به سمت زایمان سزارین سوق پیدا کرده اند 
و ب��راي ترویج زایمان طبیعي در بین زن��ان باردار باید فرهنگ سازي 

اطالع رساني گسترده تري  و 
صورت بگیرد. فرهنگ سازي 
مسال��ه مه��م و اصل��ي در 
ترغی��ب زن��ان جامع��ه ب��ا 
استف��اده از خدمات مامایي 
اس��ت. پ��س از سخنران��ي 
ریی��س بیمارست��ان، دکتر 
ن��دا عباسي، متخصص زنان 
و زایم��ان در م��ورد مزایاي زایمان طبیعي و فواید ش��یردهي و دکتر 
هنگامه قدیان��ي، متخصص زنان و زایمان در م��ورد عوارض سزارین 

صحبت نمودند. 
سپ��س زینب عزیزي، مسئول بخش زایمان بیمارستان امیرالمومنین 
در مورد اهداف کالس هاي آمادگي زایمان و نقش همسران و خانواده 
آن ه��ا در حمای��ت از مادران باردار و تش��ویق آن ها ب��ه انجام زایمان 
طبیعي و الهه نادري، کارش��ناس مامایي در مورد زایمان فیزیولوژیک 

که به صورت پاورپوینت تهیه نموده بودند سخنراني نمودند.
قابل ذکر است کلیپي از مصاحب��ه مادران بارداري که در کالس هاي 
آمادگي زایمان ش��رکت نموده و زایمان طبیعي موفق داش��تند براي 
حاضرین در این گردهمایي به نمایش گذاشته شد تا تجربه خوشایند 
زایم��ان طبیعي خ��ود را در اختیار سای��ر مادران باردار ق��رار دهند. 
همچنین براي جلب توجه مادران باردار به سخنان ایراد ش��ده توسط 
سخنرانان در این همایش، مسابقه اي در راستاي زایمان طبیعي اجرا 
ش��د. سپس با اهداي جوای��زي به پنج تن از مادران ب��ارداري که در 
کالس ه��اي آمادگي زایمان ش��رکت نموده و زایم��ان طبیعي موفق 
داش��تند و به 3 تن از افرادي که ب��ه سواالت پاسخ صحیح دادند این 

گردهمایي پایان یافت. 

مثل
سالمت

 تا پایان سال 2014 میالدی ، 422 میلیون نفر مبتال به دیابت بوده اند.

 دیابت یکي از شایع ترین علل نابینایي و قطع عضو است.

برج چهارم
معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی قزوین

یبوست، باعث تنش های 
فیزیکی، هیجانی و رفتاری در 

کودک می شود
گفت و گو، رمضان شهسواری. 

همواره یبوست به عنوان مش��کلی نه چندان غیر ش��ایع در کودکان 
مطرح می باش��د. این بیماری به ندرت با عوارض تهدید کننده حیات 
همراه است، ام��ا در اغلب مواقع، باعث تنش های فیزیکی و هیجانی 
شده، کودک و خانواده وی را با نگرانی های مضاعف مواجه می سازد. 
در مواردی ممکن است یبوست، مسبب مش��کالت رفتاری در محیط 

مدرسه شده و در نهایت کیفیت زندگی کودک را مختل سازد.
ب��ه گفته دکتر ریتا باقریان، پزش��ک فوق تخص��ص گوارش کودکان، 
شاخص اصلی یبوست در کودکان، دفع دردناک و غیر مکرر مدفوع به 
همراه بی اختیاری مدفوع است  که اغلب با درد شکم در کودک، توأم 

می باش��د. همچنین، الگوی طبیعی دفع 
مدفوع در کودکان، تابع شرایط سنی بوده 

و با افزایش سن کودک تغییر می یابد.
پزشک مرکز آموزش��ی – درمانی قدس 
قزوین با اش��اره به اینکه شیرخوار سالم 
ممکن است در ماه های اول زندگی بیش 
از چهار نوبت دفع مدفوع داش��ته باشد؛ 
گفت: متعاقباً کاهش تدریجی در دفعات 
دفع ایجاد ش��ده، به طوری که تا سن چهار سالگی، این توالی به یک 

و یا دو روز خواهد رسید.
بنا به اظهار این پزش��ک فوق تخصص گوارش کودکان، شیرخوارانی 
که با ش��یر مادر تغذیه می شوند، در مقایسه با شیرخوارانی که تغذیه 
با شیر خش��ک دارند، معموالً دفع مدفوع مکرر و نرم تر را تجربه می 
کنن��د. وی ادامه داد که پس از پنج سالگی، بیش��تر کودکان سالم به 
ط��ور طبیعی دف��ع روزانه یا یک روز در میان مدف��وع نرم را خواهند 

داشت.

سه نوع آسیب 
در کمین کودکان بحران زده

علی فّخ��ار سلیمان��ی، مدیر مرک��ز هدایت 
عملیات بحران دانشگاه علوم پزشکی قزوین، 
در حضور گری لوئیس، نماینده مقیم سازمان 
ملل در ایران و در قالب سخنرانی، راهکارهای 
تأمین سالمت کودکان در بالیا و فوریت ها را 
تشریح کرد و افزود: در مواقع بحران، سه نوع 

آسیب در کمین کودکان است.
عضو گروه استانداری قزوین، این سخنان را به 
عنوان نماینده کارگروه سالمت استان در »کارگاه آمادگی و واکنش 
ب��ه بحران« بیان کرد و ادامه داد: مهمترین آسیب وارده به کودکان، 

آسیب های جسمی، مش��کالت تغذیه و ش��یوع بیماری های عفونی 
است. 

در این برنامه، فّخار سلیمانی، نیازهای اولیه کودکان را به عنوان یکی 
از گ��روه های آسی��ب پذیر در بالیا  برش��مرد و سپس کاستی های 

موجود و همچنین راهکارهای پاسخ مناسب را بیان کرد.
این کارگاه به عنوان بخشی از اولین برنامه مشترک صندوق حمایت 
از ک��ودکان سازمان ملل متحد )یونیسف( و سازمان مدیریت بحران 
کشور به نمایندگی از وزارت کشور با هدف تبادل اطالعات و تجربیات 
مشترک با حضور نّجار، معاون وزیر کشور و رییس سازمان مدیریت 

بحران کشور برگزار شد.
ای��ن کارگاه، روزه��ای 19 و 20 اردیبهش��ت 1395 ب��ا حضور 80 
ت��ن از مدیران مرتب��ط دستگاه های هفت استان کش��ور به منظور 
استانداردس��ازی و برنامه ریزی برای پاسخگوی��ی و تأمین نیازهای 
ک��ودکان در ح��وادث، با مش��ارکت صندوق ک��ودکان ملل متحد و 

سازمان مدیریت بحران کشور در جزیره کیش برگزار شد

سرطان های شایع
ادامه از شماره قبل

در شماره قبل، به درج نشانگرهای رنگی بر روی برچسب های 
مواد غذایی و انواع ظروف پخت و پز و سرو غذا اش��اره کردیم و 
اینک به شرح هر کدام از ظروف پخت و پز و سرو غذا خواهیم 

پرداخت.

Á ظروف تفلون
تمام��ی ظ��روف نچس��ب، از ی��ک م��اده ش��یمیایی بن��ام
polytetrafluoroethylenیاPTFE ساخته میش��وند. این 
ظ��روف برای پختن و ی��ا سرخ کردن غذاهای��ی مانند ماهی و 
درست کردن نیمرو، مخصوصا اگ��ر با درجه حرارت متوسطی 
پخت شوند بسیار مناسبند. موقع استفاده ازاین ظروف حرارت 
باید مالیم تا متوسط باش��د.ماده شیمیایی بکار رفته در ظروف 
نچسب) PTFE (مش��کوک به سرطان زایی می باشد. زیرا در 
مراح��ل تولید این ظ��روف موادی آزاد میش��وند که سرطان زا 
هستند؛ محققان اگرچه هنوز به نتیجه قطعی و محکم نرسیده 
اند، اما هشدار می دهند که در استفاده از این ظروف احتیاطات 
الزمه را رعایت نماییم. میزان کادمیوم در ظروف غیر استاندارد 
و فاقد پروانه ساخت و ظروف تفلون بازسازی شده بیشتر است 
و موجب بروز عوارضی نظی��ر افزایش احتمال ابتال به سرطان، 
کوتاه��ی قد، ضایعات پوستی و کم خونی ش��ود. بخارات سمی 
آزاد شده که در حرارت بیش از  350 درجه سانتیگراد آزاد می 
ش��ود در موش باعث بروز سرطانهای کبد،  پانکراس، سینه و ... 
م��ی گردد همچنیناحتمال افزایش کلسترول خون در کودکان 
و استفاده مداوم از ظروف تفلون با شرایط نامناسب وجود دارد.

Á : مزایا
*باالترین ضریب نچسبی

* مقاومت شیمیایی خوب در برابر اسیدها و بازها
*نیاز به کمترین میزان روغن در تهیه و پخت و پز غذا

معایب : 
*امکان خراش الیه تفلون و ورود کادمیوم )که در تهیه ظروف 

تفلون از آن استفاده می شود ( به ماده غذایی
*آزاد ش��دن بخارات سمی در اثر حرارت زیاد ) دمای باالتر از 

350 درجه سانتیگراد (
Á : موارد احتیاط

*جهت شست و شوی این ظروف از ابر نرم استفاده کنیم.
*در هن��گام پخت و پز مراقب باش��یم از کفگیر و قاش��ق های 
مناس��ب استف��اده نمایی��م تا از خراش��یده ش��دن این ظروف 

جلوگیری گردد.
*از حرارت دادن ظروف تفلون خالی خودداری نماییم.

*هرگز بر روی ظ��روف تفلون در حالیکه داغ هستند آب سرد 
نریزیم.

*از بازس��ازی ظ��روف تفلون به دلیل آسیب ه��ای بعدی جداً 
بپرهیزیم.

ادامه دارد

کودک سالم

سفر اول سمیه علیقلی،کارشناس  مامایی معاونت درمان 
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نبض

 نانوایی غیربهداشتی در شهرستان آوج، تعطیل   
شد

ابراهیم غمخواه، کارش��ناس بهداش��ت محیط 
شبکه بهداشت - درمان شهرستان آوج  گفت: 
به منظور اجرای ماده 13 قانون مواد خوردنی، 
آش��امیدنی، یک واحد نانوایی لواشی واقع در 
شهرستان آوج به دلیل تخلف بهداشتی تعطیل 

شد.

حضور متخصص داخلی در روستای شهید آباد   
آوج برای درمان بیماران

صفر فی��ض الهی، مدیر ش��بکه بهداش��ت _ 
درمان ش��هرستان آوج گف��ت: افراد باالی 18 
سال روستای ش��هیدآباد از توابع ش��هرستان 
آوج، از  لح��اظ فش��ارخون، قند و چربی خون 
توسط متخص��ص داخلی دکت��ر مریم آرامی 

معاینه شدند.

 توجه به س�المت قالی بافان، دلیل قدردانی از   
متولیان سالمت قزوین شد

در برنام��ه دیدار علی حی��دري، مدیر کمیته 
امداد شهرستان قزوین با مهندس مسلم میرزا 
بابایی، معاون مرکز بهداش��ت ش��هید بلندیان 
ش��هرستان قزوین، وی از اقدامات انجام شده 
توسط کارشناسان بهداشت حرفه ای این مرکز 
برای اجرای برنامه بهداش��ت قالی بافان )بقا( 
قدردان��ی کرد. در این برنام��ه، مهندس بهروز 
پورارجمند، کارشناس مسؤول واحد بهداشت 
حرفه ای مرکز بهداش��ت قزوین نیز گفت: این 
برنام��ه از اواخر س��ال 1394 برای 160 تن از 
قالی بافان روستایی تحت پوشش کمیته امداد 
ش��هرستان قزوین انجام ش��ده و در قالب آن، 
معاینات پزش��کی به همراه توزیع رایگان دارو 

ارائه شد.

 مامای شاغل در دانشگاه علوم پزشکی قزوین   
مخترع برتر شناخته شد

پری راهی، کارش��ناس مامای��ی مرکز سالمت 
جامعه ش��ماره 2 اقبالیه، تابعه مرکز بهداش��ت 
شهید بلندیان شهرستان قزوین، موفق به دریافت 
گواهی ثبت اختراع از سازمان ثبت اسناد و امالک 
کش��ور و لوح تقدیر از دکتر ایرانیان، مشاور وزیر 

بهداشت در امور مامایی شد. 

پنجمین پایگاه س�المت جامعه در شهر قزوین   
افتتاح شد

منی��ره السادات سجادی کارش��ناس گسترش 
مرکز بهداش��ت ش��هید بلندیان گف��ت: برای 
اج��رای طرح تح��ول نظام سالم��ت در حوزه 
بهداش��ت، پایگاه سالمت ش��ماره 2 ت��االر از 
مجموع��ه پای��گاه ه��ای تحت پوش��ش مرکز 
بهداشت ش��هید بلندیان شهرستان قزوین، در 

شهر قزوین افتتاح شد. 

دبیرخانه سیاست گذاری سالمت استان

شهرستان ها
ارسال خبر:علی اکبر فالح سیفی، فرج اله فرجی،شهال کشاورز

 

کمیته راهبری برنامه جامع سالمت استان قزوین
کمیت��ه راهبری طرح جامع سالمت استان قزوین با نق��ش » راهبری عملیات استقرار طرح جامع سالمت 
است��ان قزوی��ن « زیر نظ��ر کارگروه سالمت و امنیت غذایی استان ایجاد ش��ده است ت��ا مصوبات کارگروه 

تخصصی سالمت و امنیت غذایی استان را پایش و نظارت کند.
اعضای  این کمیته با حکم استاندار استان قزوین به مدت دو سال انتخاب می شوند و شامل معاون برنامه 
ریزی استانداری ،رئیس دانشگاه علوم پزشکی، معاون  سیاسی و اجتماعی استانداری ، مدیرکل برنامه ریزی 
و بودجه استانداری، معاون پژوهش��ی دانشگاه، معاون  بهداشتی دانشگاه، رئیس  دانشکده بهداشت، مشاور 
اجرایی رئیس دانشگاه، معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه،رئیس خانه مشارکت مردم در سالمت،مشاور 
طرح جام��ع سالمت استان، مسئول دبیرخانه سیاست گذاری سالمت استان ، مسئول ش��ورای پیام رسان 

دانشگاه می باشند.
وظایف و اختیارات این کمیته به شرح ذیل می باشد:

 تدوین پیش نویس برنامه ساالنه طرح جامع سالمت و بودجه های آن و ارائه برای تصویب در کارگروه تخصصی  
 نظارت بر روند همکاری بین بخشی تفاهم نامه های دستگاه ها و تنظیم بودجه های سالمت محور دستگاه ها  
 پیشنهاد تشویق دستگاه های فعال در امر سالمت و اعمال مقررات برای دستگاه های کمتر فعال   
 تعیین مجریان و ناظرین مرتبط پروژه های استانی   
 بررسی گزارش پیشرفت پروژه ها که توسط کمیته پایش ارایه شده و اتخاذ تصمیم های الزم  
 نظارت بر عملکرد ، ارتقای شغلی و انگیزشی پیام گزاران و کمیته پایش  
 بررسی و تصویب برنامه های اطالع رسانی و محتوی های مرتبط به توسعه برنامه های سالمت محور در استان  
 تالش برای استفاده از فرصت های حمایتی و مالی برای اجرای پروژه های سالمت محور استان   
 برنامه ریزی ، نظارت و حمایت برای » توسعه فعالیت ها ،توانایی ها و منابع الزم « برای ش��ورای مش��ارکت مردم و   

دبیرخانه مشارکت مردم در سالمت
 بررسی گزارش کار ساالنه پیشرفت طرح جامع سالمت استان  

توالی تشکیل جلسات فصلی بوده و با دوسوم اعضا رسمیت می یابد و موافقت نصف بعالوه یک نفر از اعضا 

موجبات تصویب را فراهم می آورد.دبیرخانه این کمیته در دبیرخانه سیاست گذاری بوده و مسئولیت تنظیم 
دستور جلسه ، ثبت صورت جلسه و پیگیری مصوبات با دبیرخانه سیاست گذاری است. رئیس جلسه معاون 
برنامه ریزی استانداری است. غیبت بیش از دو جلسه موجبات بازنگری در انتصاب فرد در کمیته خواهد بود.

گزارش فصلی کمیته راهبری در کارگروه سالمت و امنیت غذایی توسط رئیس دانش��گاه ارایه می ش��ود و 
حمایت ها و مصوبات الزم از کارگروه تخصصی دریافت می شود.

پیش نویس این آئین نامه در5  ماده پیشنهاد و در تاریخ 89/10/9 توسط کارگروه سالمت و امنیت غذایی 
استان به تصویب رسیده است و بازنگری آن به پیشنهاد سه نفر از اعضا و با رای اکثریت قابل انجام است.

کمیت��ه راهب��ری در ابتدای هر سال جلسه ای با حضور اعضا ترتیب می دهد. در این جلسه ای گزارش��ی از 
عملک��رد دبیرخانه سیاست گذاری سالمت در سال گذش��ته و برنامه عملیاتی س��ال جدید توسط مسوول 
دبیرخان��ه ارائ��ه می گردد و با توجه به چالش های موجود و راه آینده تصمیم گیری توسط اعضا صورت می 

گیرد و مصوباتی برای اجرا تصویب می گردد.
برخی از مصوباتی که در سال 1394 در این کمیته به تصویب رسید به شرح ذیل می باشد:

*با توجه به هدف گذاری تهیه پیوست سالمت جهت 2% پروژه های استان در سال 1394، کمیته پیوست 
سالمت در کوتاهترین زمان ممکن به بررسی پیوست های تهیه شده اقدام نماید.

*از ظرفیت خیرین حوزه سالمت در استان برای اجرای برنامه های جامع سالمت استان استفاده شود.
*دستگاههای اجرایی استان موظفند همکاری الزم در خصوص اجرایی شدن اهداف عملیاتی خانه مشارکت 

مردم در سالمت را  داشته باشند.
ادامه دارد

 از مصرف دخانیات پرهیز کنید.

 از خوردن غذاهاي پرچرب و سرخ شده خودداري نمایید.

 کشف و توقیف 800 کیلوگرم نمک غیرمجاز در یکی از روستاهای بویین زهرا  
مهندس اسماعیل قموش��ی رامندی کارشناس مسؤول بهداشت محیط 
مرکز بهداشت شهرستان بویین زهراگفت: در بازدید کارشناسان بهداشت 
محیط این مرکز از یک واحد نانوایی واقع در روستای عصمت آباد، مقدار 

800 کیلوگرم نمک غیرمجاز کشف شد.
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مس�ئوالن و دلسوزان س�المت باید به 
نحوی برنامه ریزی کرده و مس�ائل را در 
عرصه ی اجرایی دنب�ال کنند که خیال 

مردم از مساله  درمان آسوده شود.

مقام معظم رهبری )مدظله العالی(
هفته نامه خبری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی قزوین

حقوق شهروندی

منشور اخالقی
منشور اخالقی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی
 و خدمات بهداشتی - درمانی استان قزوین

Á   :ما اعتقاد داریم
• خدمات ما موجب ارتقای سالمت و کیفیت زندگی مردم می شود 
یک��ی از مهم ترین معیار های موفقی��ت ما جلب رضایت خدمت 
گیرن��دگان  است . ما در هنگام ارای��ه خدمات به این ویژگی پای 

بندیم. 
• همکاران ما در دانشگاه ارزشمندترین منابع سازمان هستند،  پس 
تردی��دی در اثرگذاری پندار و رفتار و کردار خود در میان خدمت 

گیرندگان  نداریم. 
• موفقی��ت در دستیابی به اهداف دانش��گاه را همانا ارایه خدمات 

مناسب به مردم می دانیم. 
Á  ما همواره ارزش های زیر را که منبع هدایت ما در ارایه خدمات

خداپس�ندانه به مردم می ش�ود ، فراموش نخواهیم کرد:  در هر 
شرایطی به اصول اخالقی و صفات معنوی پای بندیم. 

• نظم و آراستگی، وقت شناسی و آمادگی برای ارایه بهترین خدمت 
به خدمت گیرندگان  را از اصول مسلم و قطعی خود می دانیم. 

• خود را موظف به حفظ اسرار گیرندگان خدمت می دانیم. 
• پاسخگو بودن در مقابل خدمت گیرندگان  را از بسترهای تعالی 

خود و دانشگاه می دانیم. 
• اه��داف سازمانی را به طور صحیح درک نموده و اهداف فردی را 

با آن همسو می نمائیم. 
• اطالع��ات و راهنمای��ی الزم را بط��ور کام��ل در اختیار خدمت 
گیرندگان  قرار می دهیم و از سرگردانی آنان جلو گیری می کنیم. 
• فعالیت های اداری خود را بر اساس روش مستند و مش��خصی 
انج��ام می دهیم و از اعمال سالیق ش��خصی خود پرهیز خواهیم 

نمود. 
• ب��ه صحبت ها و خواسته های خدمت گیرندگان  گوش کرده و 
در ارایه خدمت به آنان  در برابر قوانین موجود حداکثر تالش خود 

را بکار می بندیم. 
• از پوشش، گفتار و رفتار  متناسب با شرع مقدس و فرهنگ جامعه 

اسالمی– ایرانی استفاده خواهیم کرد. 
• وظیف��ه خود می دانی��م که از اسراف امکانات و اموال دانش��گاه 
جلوگیری کرده و همکاران خویش را با پیشنهادهای سازنده در این 

امر مهم یاری رسانیم. 
• رعایت ادب، خوش رویی، عدالت و انصاف را همواره وظیفه خود 

می دانیم و بدان عمل می کنیم. 
• ما همواره زمینه تعالی و رش��د سایر همکاران را در همه سطوح 

فراهم خواهیم کرد. 
• همیشه با نیت و انگیزه خیرخواهی و با نظر مثبت به امور مردم و 

خدمت گیرندگان  توجه و اقدام می کنیم. 

سوژه هفته
ناجیان ثانیه ها

امام رضا)ع(:

شب نيمه شعبان، شب رهايى از آتش و بخشش گناهان كبيره است

سامانه های ارتباطی اداره بازرسی دانشگاه
چنانچه از نحوه ارائه خدمات یکی از مراکز آموزشی- درمانی یا مراکز بهداشتی- درمانی در زمینه هاي نقض قوانین، عدم انجام 
وظیفه، اطاله رسیدگي، عدم پاسخگویي یا ضعف در ارائه خدمات، شکایتي داشته و شخصا ذینفع آن بوده و از این اداره خواهان 
رسیدگي براي احقاق حق خود باش��ید و یا به عنوان یک ش��هروند آگاه با حس مسئولیت اجتماعي از سوء جریان اداري نظیر 
تضییع اموال عمومي، دولتي، وجود فساد و جرم و یا دیگر تخلفات اداري اطالعاتي دارید، مي توانید ش��کایت یا اطالعات خود 
از این گونه سوء جریانات، با توجه و رعایت نکات زیر به سامانه رسیدگي به ش��کایات و اعالمات اداره بازرسی و پاسخگویی به 

شکایات ارسال نمایید تا وفق مقررات به آن رسیدگي شود.

1.شماره تلفن گویا 33349061                       2.شماره مستقیم 33369416 )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 
6.ارسال شکایات و یا گزارشات و مستندات با شماره فاکس 33369416

نشست هماهنگی برگزاری مراسم ارتحال حضرت امام  خمینی)ره(

کمیته ارتقای سالمت اداری و صیانت از حقوق شهروندی

17 اردیبهشت 1395 روز پُرکار برای اورژانس 
استان قزوین

 فقط در 12 ساعت
 37 مصدوم منتقل شد

خبر، سّید مهدی حسینی. 
17 اردیبهش��ت 1395 روز پُرکاری برای اورژانس استان 
قزوی��ن بود. دکتر پیم��ان نامدار، ریی��س مرکز مدیریت 
ح��وادث و فوریت هاي پزش��کي )اورژانس( استان قزوین 
با بیان این مطلب، گفت: از عصر این روز تا ساعت ش��ش 
صب��ح روز بع��د، در محورهاي مواصالت��ي استان قزوین، 
هش��ت مورد تصادف رخ داد که در تمامی موارد تکنسین 
های اورژانس با استفاده از آمبوالنس به یاری 37 مصدوم 

آن شتافتند.
ب��ه گفته این مقام مسؤول، تعداد 37 مصدوم این حوادث 
به بیمارستان هاي استان قزوین منتقل ش��دند. ایشان با 
اذعان به اینکه به علت شدت آسیب وارده، یک تن در سر 
صحن��ه تصادف و یک تن در حی��ن انتقال به بیمارستان، 
فوت کرد، افزود: بجز 37 مصدوم انتقال داده شده به مراکز 
درمانی، هشت تن دیگر از مصدومان به صورت سرپایي در 

صحنه تصادف، درمان شدند.


