
چالشی به نام محور توسعه

توسعه در لغت به معنای رشد تدریجی 
در جهت پیشرفته تر شدن، قدرتمندتر 
شــدن و حتی بزرگ تر شــدن اســت 
)فرهنگ لغات آکسفورد ۲۰۰۱( به طور 
کلی توســعه، جریانی است که در خود 
تجدید سازمان و سمت گیری متفاوت کل نظام اقتصادی-

اجتماعی را به همراه دارد. 
 Sustainable( پایــا  یــا  توســعه پایدار  اصطــاح 
development( در اوایل سال های دهه ۱۹۷۰ درباره 
محیط و توسعه به کار رفت. توسعه پایدار فرایندی است برای 
بدســت آوردن پایداری در هــر فعالیتی که نیاز به منابع و 
جایگزینی سریع و یکپارچه آن وجود دارد. توسعه پایدار در 
کنار رشــد اقتصادی و توسعه بشری در یک جامعه یا یک 
اقتصاد توسعه یافته، سعی در تحصیل توسعه مستمر، ورای 

توسعه اقتصادی دارد. 
توسعه همه جانبه، متوازن و فراگیر، هدف نهایی توسعه پایدار 
محسوب می گردد و تحقق این توسعه در گرو توسعه همه 
بخش های توسعه ای مثل کشاورزی، گردشگری، صادرات، 
اشــتغال، آب، مالیات، انرژی، ســامتی و.... می باشد ولی 
بخش هایی هستند که توســعه آنها باعث توسعه سریع تر 
دیگر بخش ها می شود تعیین این بخش یکی از چالشی ترین 
موضوعات مدیریتی در کشــور محسوب می گردد و به نظر 
می رسد استراتژیست های کشور باید در محور توسعه قرار 
دادن یک بخــش  نگاه دور اندیش و در عیــن حال ژرف و 
علمی داشته باشند و به استناد شواهد علمی و تجارب دیگر 
کشورها به نوعی اتفاق نظر برسند. این موضوع از وظایف مهم 
حاکمیتی دولت محسوب می گردد. در خاء تصمیم گیری 
ملی، بخش ها به صورت خودسرانه و براساس اهداف سازمانی، 
خود را محور توســعه قلمداد کرده و ادعا خواهند کرد که 
توســعه کشور در گرو توســعه آن بخش است و در همین 
راستا طلب منابع مالی و انسانی فراتر از ظرفیت خود نموده 
و در نهایت موجب هدر رفت منابع محدود کشور خواهند 
شــد. ممکن است این تصور پیش آید که هربخش تعصب 
کاری خود را دارد و تاش برای محور توســعه بودن نوعی 
رقابت را در بین بخش های توسعه در جهت پیشرفت کشور 
ایجاد می نماید. باید به این نکته توجه نمود هر بخشی که 
محور توسعه قرار می گیرد باید به عنوان موتور توسعه عمل 
کرده، بقیه بخش ها را در جهت رشد و ترقی کشور به حرکت 
در آورد و چون هر بخش که محور توســعه قرار گیرد منابع 
بیشتری را دریافت خواهد کرد الجرم باید بازدهی مناسب 
نیز داشته باشد. تجربه قرار دادن بخش کشاورزی به عنوان 
محور توسعه باعث شد آسیب هایی به محیط زیست وارد 
آید و در نهایت این بخش نه تنها موتور توسعه سایر بخش ها 
نشــد بلکه خود نیز توسعه نیافت. برعکس باعث آسیب به 
دیگر بخش های توسعه مثل سامت و...شد. برای رسیدن 
بــه وحدت فکری و عملی در این خصوص نیازمند همدلی 
و هماهنگی نخبگان و صاحبان اندیشــه به دور از تعصبات 
شغلی و گرایش های سیاسی و حتی منطقه ای است. تجربه 
دیگر کشور حاکی است نیروی انسانی عامل اصلی توسعه هر 
کشورمحسوب می گردد و انسانی می تواند این نقش را داشته 
باشد که در هرچهار بعد سامتی)جسمی ،روانی، اجتماعی 
و معنوی( سالم باشد. بنابراین بخش سامت و انسان سالم 
می تواند محور توسعه کشور باشد. لذا بایستی بخش سامت 
بعد از امنیت، دومین اولویت کشور قرار گیرد. ناگفته نماند 
بخش سامت کشور در دولت تدبیر و امید مورد توجه قرار 
گرفته و در صورت تداوم این توجه دیگر بخش ها نیز متأثر از 
انسان سالم شده و توسعه خواهند یافت و شاهد توسعه کشور 

در تمام ابعاد توسعه ای خواهیم شد. انشاا...... 

 سال 16   شمـاره 145   سه شنبه  11  آبــان  95   12 صفحـه

دانشگاه علوم پزشکی و
خدمات بهداشتی درمانی قزوین

هفته نامه خبری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین

انجام عمل جراحی نادر 
قلبی در مرکز آموزشی - 
درمانی بوعلی سینا قزوین

ساخت مرکز 
رادیوتراپی قزوین 
سرعت می گیرد
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 *مهندس عزیز خانی
مشاور رییس دانشگاه

 پس از آنکه نام دانشــگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشــتی و درمانی قزوین در مدیریت بحران در 
صدر اخبار کشور قرارگرفت و به عنوان دانشگاه برتر 
معرفی شد، یک بار دیگر این اتفاق خوشایند برای 
دانشــگاه تکرار شد و این بار کسب مقام برتری در 
ارزیابی عملکرد دانشگاه های علوم پزشکی سراسر 
کشــور در حوزه پدافند غیر عامل برای دانشــگاه 

افتخار آفرین شد.
این مقام حاصل کسب بیشترین امتیازها در تمام 
شــاخص های ارزیابی عملکرد دانشگاه های علوم 
پزشــکی در حوزه پدافند غیر عامل اســت که بر 
اساس آن وضعیت دانشگاه ها در این حوزه توسط 
کارشناســان ســازمان پدافند غیر عامل و پدافند 

زیستی کشور ارزیابی می شود.
کســب این عنوان که حاصل تاش های جدی و 
کارشناســانه حوزه پدافند غیر عامل دانشگاه بود، 
موجب شد تا بار دیگر نام دانشگاه علوم پزشکی و 
خدمات بهداشتی و درمانی قزوین صدر اخبار حوزه 

پدافند غیر عامل را از آن خود کند.
به دنبال این موفقیت،در مراســم گرامیداشــت و 
قدردانی از برترین هــای عملکردی حوزه پدافند 
غیر عامل کشــور که روز چهار شنبه پنجم آبان 
ســال جاری در این ســازمان برگزار شد؛ از دکتر 
منوچهر مهرام رییس دانشگاه با اهدای لوح سپاس 
توسط سرتیپ پاسدار دکتر غامرضا جالی رییس 
سازمان پدافند غیر عامل و فرمانده قرارگاه پدافند 

زیستی کشور تقدیر شد.
گفتنی است، شاخص های ارزیابی عملکرد دانشگاه 
های علوم پزشــکی در حوزه پدافنــد غیر عامل 
شــامل مواردی چون؛ تدوین نقشــه خطرپذیری 
منطقه تحت پوشش دانشگاه و استخراج تهدیدات، 
استقرار ســامانه هشدار اولیه براي حوادث، تدوین 
اسناد راهبردي دانشگاه با استناد به اسناد باالدستي 
اباغي، برقــراري ارتباط مناســب با بخش هاي 
مختلف نظام ســامت، برقراري ارتباط مناســب 
با دیگر ســازمان ها به منظــور افزایش نظارت و  
هماهنگي برنامه های پاسخ استان و پیاده سازي 
مناســب پروتکل ها و شیوه نامه هاي اباغي اداره 

پدافند غیر عامل می باشد.

افتخاری دوباره برای دانشگاه
سر مقاله
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انجام عمل جراحی نادر قلبی 
در مرکز آموزشی - درمانی 

بوعلی سینا قزوین
خبر، طاهره برخورداری. 

دکتر سّید سعید فرزام، رییس بخش جراحی قلب 
مرکز آموزشی - درمانی بوعلی سینا قزوین از انجام 
موفقیت آمیز عمل جراحی»ترمیم آئورت منقطع 
مادرزادی«  در این مرکز خبر داد و گفت:  این عمل 
جراحی نادر قلبی، توسط تیم جراحی قلب مرکز و 

برای اولین بار انجام شد.
دکتر فرزام عنوان کرد: بیمار مرد ۲8 ساله ای بود که 
با شکایت سردردهای مکرر و فشار خون باال به یک 
متخصص قلب و عروق مراجعه کرده بود و سپس با 
انجام اکوی تخصصی قلب و سی تی آنژیوگرافی توسط 
متخصصان مرکز، تشخیص آئورت منقطع مادرزادی و 

انسداد کامل آئورت پس از قوس، داده شده بود.
دکتر فرزام،  یادآور شد بیمار با عوارض ناشی از تأخیر 
تشخیص بیماری، شامل: اتساع شدید آئورت صعودی 
و عــروق بین دنده ای و عروق جانبی، مراجعه کرده 
بود و با قبول ریسک باالی صدمات مغزی و نخاعی، 
توسط جراحان این مرکز، تحت عمل جراحی شش 

ساعته قرار گرفت.
تیم پزشکی که این بیمار را درمان کرد، شامل: دکتر 
سّید سعید فرزام و دکتر علی چنگیزی به عنوان جراح 

قلب؛ دکتر ناهید ناصح و دکتر میترا آذر آسا به عنوان 
تیم بیهوشی بود و البته از کمک سایر اعضای  پُرتوان 

تیم جراحی، بهره مند بود.
در جریان این جراحی، پس از برداشت قطعه انسدادی 
آئورت، تعویض آن با تیــوب گرافت بزرگ به روش 
اصلی با موفقیت و بدون عارضه انجام شد و اختاف 
فشار نیمه فوقانی با نیمه تحتانی بدن در پایان جراحی 

به طور کامل از بین رفت.
مریم پوربخشــیان، مســؤول اتاق عمل قلب مرکز 
آموزشی - درمانی بوعلی سینا قزوین در مورد وضعیت 
بیمار پــس از عمل جراحی، گفت: وی با شــرایط 
همودینامیک پایدار به بخش آی ســی یو جراحی 
منتقل شــد و تحت مراقبت های ویژه توسط کادر 
درمانی قرار گرفت و با حال رضایت بخش، مرخص 

شد.

خبر، مصطفی لطیفی امامی. 
نشست بررسی مشکات جمعیت 
به  البرز،  پوشش شهرستان  تحت 
ویژه مشــکات حوزه سامت، با 
هدف بررســی راهکارهای تأمین 
بهداشــتی  و گســترش خدمات 
و درمانــی در مناطق شــهری و 
روستایی، به منظور افزایش سرانه 
فضای فیزیکی خدمات سامت در 

این شهرستان برگزار شد. 
این نشســت با حضــور مهندس ســّیده حمیده 
زرآبــادی، نماینده مردم شهرســتان های قزوین، 
البرز و آبیک در مجلس شورای اسامی؛ مهندس 
فرخ زاد، معاون عمرانی استانداری و دکتر منوچهر 
مهرام، رییس دانشــگاه علوم پزشــکی قزوین، در 
سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد و عسگری، 
فرماندار شهرستان البرز از روند احداث مرکز طب 

کار شهر الوند، قدردانی کرد.
 این پروژه توسط دانشگاه علوم پزشکی قزوین در 

حال ساخت است.
همچنین، رییس دانشــگاه علوم پزشــکی قزوین، 
همکاری خوب مسؤوالن شهرستان البرز با یکدیگر 
به ویژه با متولیان حوزه سامت را بسیار ارزشمند 

و قابل تقدیر و تحسین دانست.

ابراز رضایت مدیرکل دفتر فناوری 
اطالعات استانداری قزوین از خدمات ارائه 
شده در مرکز آموزشی - درمانی قدس 

خبر، رمضان شهسواری. 
مرکز آموزشــی - درمانی قدس قزویــن در اولین روز 
از آبــان 1395 میزبان مهندس صفر لک، مدیرکل دفتر 
فنآوری اطالعات استانداری قزوین و هیأت همراه بود. این 
مقام استانی در جریان بازدیدش، با حضور در بخش های 
مختلف درمانی مرکز از امکانات و نحوه خدمت رسانی به 
بیماران بستری آگاه شد و سواالتی از بیماران و همراهان 
آنان در مورد روند درمان و ارائه خدمات درمانی داشت 
که ابراز رضایتشــان را شنید. موضوع مذکور با واکنش 
مثبت این مقام مسؤول استانی مواجه شد و ایشان نیز ضمن 
تقدیر و تشکر از دست اندرکاران مجموعه مرکز، از روند 

کارها ابراز رضایت کرد. 
در برنامه مذکور؛ دکتر مجیــد رجبی، قائم مقام رییس 
دانشــگاه علوم پزشــکی قزوین در امور مشارکت های 
اجتماعی، ســازمان های مردم نهــاد و خیریه های حوزه 
سالمت نیز حضور داشت و از بخش های شیمی درمانی،  

N.I.C.U و P.I.C.U مرکز بازدید شد. همچنین، حسینعلی 
افشاری، مدیر مرکز آموزشی - درمانی قدس، پاسخگوی 

سوال های گروه بازرسی بود.
در ادامه، بازدید کننــدگان با حضور در دفتر مدیریت 
مرکز، در نشستی، به تبادل نظر پرداختند. در این نشست، 
علی عظیمیــان اصل، مدد کار مرکــز و دیگر اعضای 
حاضر، دیدگاه هــای خود را بیان کردنــد و در پایان، 
مدیرکل دفتر فنآوری اطالعات استانداری قزوین با اظهار 
اینکه بازدید امروز برای آگاه شدن از خدمات ارائه شده 
به بیماران صعب العالج و امکانات موجود بود؛ گفت: با 
تبادل نظر تالش کردیم راهکارهای جلب کمک های 
خیّرین و نحوه تعامل با افراد ذیصالح را بررســی کنیم. 
وی، راهکارهای ارائه شــده توسط مسؤوالن دانشگاه 
علوم پزشکی قزوین و مرکز آموزشی – درمانی قدس 

را قابل توجه دانست.

گفت وگو، سّید حسن موسوی. 
محسن ادهمی، مدیر مرکز آموزشی - درمانی شهید 
رجایی قزوین، در پاســخ به سؤال خبرنگار روزنامه 
همشهری با موضوع پذیرش بیماران تصادفی، گفت: 
در شــش ماه نخست سال ۱3۹5 بالغ بر شش هزار 

بیمار تصادفی در این مرکز پذیرش شده است.
مدیر مرکز ترومای استان قزوین اشاره کرد عاوه بر 
این، بیمارانی هم از مراکز درمانی شهرســتان های 
بویین زهرا، آبیک و تاکســتان پذیرش شده است و 
افزود: به صورت شــبانه روزی، چهار تیم تخصصی 
و حیاتی، شــامل: جراحی مغز و اعصاب، ارتوپدی، 
جراحی عمومی و بیهوشــی، در ایــن مرکز، مقیم 

هستند.
Á  درمان در  مهم  فیزیوتراپی،  و  توانبخشــی 

بیماران تصادفی
ادهمی، توانبخشی و فیزیوتراپی را یکی از مهمترین 
بخش ها در درمان بیمــاران تصادفی عنوان کرد و 
گفت: با دایر شــدن درمانگاه فیزیوتراپی به صورت 
صبح و عصــر و حضور در بخش هــا و فعال بودن 
آن در این مرکز، کار درمان برای بیماران، آســان تر 

شده است. 
کاهش مرگ بیمار در یکی از مجهزترین آی سی یو 

های منطقه
بنا به گفته این مقام مسؤول، امسال، تجهیز بخش آی 
ســی یو در مدت زمان چهار ماه، باعث شده است تا 
این بخش حیاتی، به یکی از مجهزترین آی ســی یو 

های منطقه تبدیل شود. 
وی تصریح کرد: توسعه و تجهیز این بخش، موجب 
کاهش میزان در انتظار ماندن بیماران برای تخت آی 
سی یو شده است و حضور پزشکان و پرستاران ُمجّرب 
نیز میزان مرگ و میر را تا حدود زیادی کاهش داده 

است.

Á  تکمیــل و بازســازی بخش آی ســی یو

سوختگی، تا پایان امسال
مدیر مرکز آموزشی - درمانی شهید رجایی قزوین، از 
تکمیل و بازسازی بخش آی سی یو سوختگی مرکز تا 
پایان سال خبر داد و عنوان کرد: این مرکز، تنها مرکز 

دارای بخش سوختگی در استان قزوین است.
ادهمــی عنوان کرد: به علت باال بــودن هزینه های 
ســوختگی و مراجعه مردم استان به این مرکز، به 
امید خدا با ســاخت پروژه الحاقی مرکز، یک طبقه 

کامل مجهز به بخش سوختگی و آی سی یو ویژه آن، 
اختصاص خواهد یافت تا یک مرکز سوختگی کامل 

در استان قزوین، برقرار شود.

Á  دارای قزویــن،  اســتان  ترومــای  مرکز 
مجهزترین تجهیزات درمانی

این مقام مسؤول، با اشــاره به اینکه مرکز آموزشی - 
درمانی شــهید رجایی قزوین، از لحــاظ تجهیزات و 
امکانات، مجهزترین تجهیزات درمانی را داراست و برای 
درمان بیماران، هیچ مشکلی نداریم؛ گفت: خوشبختانه، 
به برکت بازدید معاون درمان وزارت بهداشــت از این 
مرکز، یک دســتگاه رادیولوژی دیجیتال به مجموعه 
تجهیزات مرکز اضافه شد تا کمبودهای تصویربرداری 

پزشکی، در این مرکز برطرف شود. 
ادهمی با یادآور شــدن اینکه مرکز آموزشی - درمانی 
شهید رجایی قزوین، پیش از این، دارای سه دستگاه 
رادیولوژی و یک دستگاه ســی تی اسکن بود، اظهار 
کرد: دستگاه جدید رادیولوژی، در بخش اورژانس، برای 
بیماران بدحال اســتفاده می شــود و دیگر نیازی به 

انتقال آنان به بخش رادیولوژی نیست.

ضربان

در شش ماهه نخست امسال انجام شد؛

پذیرش 6000 بیمار تصادفی در مرکز آموزشی - درمانی 
شهید رجایی قزوین

چگونگی افزایش سرانه فضای فیزیکی خدمات 
سالمت در شهرستان البرز بررسی شد

با حضور دکتر کرمانچی مدیر بیماری های 
معاونت درمان وزارت بهداشت

وضعیت کلینیک های ویژه بررسی شد

دکتر کرمانچی مدیر بیماری های معاونت درمان وزارت بهداشت روز ۲8 مهر ۱3۹5 با حضور در قزوین 
از کلینیک های ویژه تخصصی و فوق تخصصی استان بازدید کرد.

دکتر کرمانچی پس از بازدید از کلینیک های ویژه در نشستی با دکتر یوسفی معاون توسعه مدیریت و 
منابع و دکتر رضایی معاون درمان دانشگاه ضمن تشکر از کارهای انجام شده در راه اندازی کلینیک های 

ویژه در خصوص کمک به تکمیل کلینیک ویژه قزوین و راه اندازی آن تا پایان سال قول مساعد داد.
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پس از فضا سازی و خرید تجهیزات؛

فعالیت درمانگاه تخصصی قلب در مرکز آموزشی 
- درمانی کوثر قزوین آغاز شد

خبر، فاطمه قویدل.

 از آن جایــی که مرکز آموزشــی - درمانی کوثر قزوین به عنوان تنها 
مرکز تخصصی زنان و زایمان در اســتان قزوین، فاقد متخصص قلب 
بود و بیماران برای انجام کارهای مشــاوره ای، مانند: معاینه، نوار قلب 
و اکو، به مراکز دیگر ارجاع داده می شدند، برای رفع این مشکل، پس 
از فضاسازی و خرید تجهیزات؛ دکتر مریم کشاورز هدایتی، متخصص 

قلب و عروق از مهر ماه ۱3۹5 در این مرکز مشغول به فعالیت شد.

این کار با حمایت و پیگیری مســؤوالن دانشگاه علوم پزشکی قزوین، 
معاونت درمان این دانشــگاه و مســؤوالن مرکز یاد شده، انجام شد و 
فعالیت درمانگاه قلب نیز از آبان ماه آغاز شــده است؛ زیرا در برخی از 
اعمال جراحی مربوط به بیماری های زنان که ســن بیمار  باالی 4۰ 
سال است، نظر متخصص قلب برای اجازه عمل و همچنین در مادران 

باردار دارای مشکات قلبی، تحت نظر بودنشان توسط متخصص قلب، 
الزم و ضروری است.

یادآور می شــود، خدمات تخصصی قلب در مرکز آموزشــی - درمانی 
کوثر قزوین، صبح روزهای شنبه و چهارشنبه )ساعت ۱۰ تا ۱۲( و عصر 
روزهای یکشــنبه، دوشنبه و سه شنبه )ساعت ۱4 تا ۱۷( در کلینیک 

ویژه مرکز، برای بیماران بستری و سرپایی ارائه می شود. 

ضربان

● شاخص های ملی پرســتاری در بالین بیماران، به مدیران 
پرستاری در دانشگاه علوم پزشکی قزوین ابالغ شد 

روز ۲6 مهر ۱3۹5 و در نشســتی در دفتر مدیریت مرکز آموزشی - 
درمانی شهید رجایی قزوین، فاطمه تیموری، مدیر پرستاری دانشگاه 
علوم پزشکی قزوین، به مدیران پرستاری مراکز آموزشی - درمانی و 
بیمارستان های تابعه این دانشگاه، شاخص های ملی کیفیت مراقبت 

های پرستاری در بالین بیمار را اباغ کرد.
تیموری در ابتدای نشســت، ضمن اباغ شاخص های ملی کیفیت 
مراقبت پرســتاری در بالین، خواســتار به اجرا در آوردنش به عنوان 

ضروریت های اصلی پرستاران در مراقبت از بیماران شد. 
به گفته مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی قزوین، این شاخص ها 
برای ارتقای خدمات پرستاری و افزایش میزان رضایتمندی بیماران 
از ســوی معاونت پرستاری وزارت بهداشت اباغ شده است و در آن، 
مواردی، مانند: تعداد کادر پرســتاری به تعــداد تخت های موجود، 
بررسی تعداد ایجاد موارد زخم بستر و یا سقوط بیماران از تخت، میزان 
رضایت بیماران از مراقبت های پرستاری و ارتقای آموزش های خدمات 

پرستاری، مورد توجه قرار گرفته است.
▀ ▀ ▀

● دکتر امیر پیمانی، رییس مرکز تحقیقات میکروبشناسی 
دانشگاه علوم پزشکی قزوین شد

روز ۲8 مهر ۱3۹5 و در اولین نشســت شورای عالی مرکز تحقیقات 
میکروبشناسی دانشگاه علوم پزشــکی قزوین، کلیه اعضای حاضر، 
دکتر امیر پیمانی، مدیر امور پژوهشی این دانشگاه و معاون پژوهشی 

دانشکده پیراپزشکی را به عنوان رییس این انتخاب کردند.
این نشســت، با حضور دکتر منوچهر مهرام، رییس دانشــگاه علوم 
پزشکی قزوین و دکتر تقی ناصرپور، معاون پژوهش و فناوری ایشان 
و همچنین، سه تن از اعضای مؤسس مرکز، شامل: دکتر امیر پیمانی، 

دکتر رزاق محمودی، دکتر بهزاد بیژنی برگزار شد.
مرکز تحقیقات میکروبشناسی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، مرداد ماه 
امسال، موافقت اصولی تأسیس خود را از وزارت بهداشت دریافت کرده 
است و دفتر آن در مرکز آموزشی - درمانی والیت قزوین، مستقر است.  

▀ ▀ ▀

● زینت بساره سرپرست مدیریت برنامه ریزی منابع مالی و 
بودجه دانشگاه شد

4 آبان ۹5 دکتر منوچهر مهرام رییس دانشــگاه طی حکمی زینت 
بساره را به سمت سرپرست مدیریت برنامه ریزی منابع مالی و بودجه 
دانشگاه منصوب کرد.بســاره پیش از این عاملیت مدیر مالی مرکز 

آموزشی درمانی کوثر را بر عهده داشت.
مسئولیت اداره برنامه ریزی منابع مالی و بودجه پیش از این بر عهده 

محمد رضا ساالری بود.
▀ ▀ ▀

● حبیب قنبری سرپرست اداره خدمات پشتیبانی شد
با صدور حکمی از ســوی دکتر مهرام رییس دانشگاه علوم پزشکی 
قزوین ، حبیب قنبری به ســمت سرپرست اداره خدمات پشتیبانی 

دانشگاه منصوب شد.
پیش از این مهندس فرشــید غیاثوند مسئولیت این اداره را به عهده 

داشت.
حبیب قنبری پیش ار این مسئول رسیدگی امور مالی دانشگاه بود و 
بین سالهای ۷۹ تا ۹3 سرپرستی اداره خدمات پشتیبانی دانشگاه را 

عهده دار بوده است.
▀ ▀ ▀

● مهندس فرشید غیاثوند سرپرست اداره رفاهی و تشریفات 
دانشگاه شد

با اباغ صادر شده از سوی دکتر مهرام رییس دانشگاه ، مهندس فرشید 
غیاثوند سرپرست اداره رفاهی و تشریفات دانشگاه شد.

مهندس غیاثوند پیش از این مدیریت خدمات پشتیبانی را عهده دار بود.
▀ ▀ ▀

● داروهای پُرمصرف و پُرهزینه در مراکز آموزشی - درمانی 
شناسایی می شود

در نشســت روز ۲8 مهر ۱3۹5 دکتر امیــد کارگاه، مدیر نظارت بر 
امور دارو و مخدر معاونت غذا و دارو دانشــگاه علوم پزشکی قزوین با 
کارشناســان دارویی این واحد و مسؤوالن فنی داروخانه های مراکز 
آموزشــی - درمانی و بیمارستان های تابعه این دانشگاه مصوب شد 

که داروهای پُرمصرف و پُرهزینه در این مراکز درمانی، مشخص شود.
این نشست، بر اساس پروتکل های دارویی مصوب سازمان غذا و دارو 
کشــور و به منظور دستیابی به 5۰ درصد تجویز دارو نسبت به کل 
تجویز در مراکز آموزشی - درمانی و بیمارستان های تابعه برگزار شد. 

عملکرد معاونت غذا و دارو دانشگاه 
علوم پزشکی قزوین توسط سازمان غذا 

و دارو کشور بررسی شد
سال گذشته، این دانشگاه مقام اول را کسب کرد

خبر، حسین قزلباش. 
روز ۲6 مهر ۱3۹5 عملکرد شش ماهه اول امسال معاونت غذا و دارو 
دانشگاه علوم پزشکی قزوین توسط نمایندگان ادارات کل سازمان غذا 
و دارو کشور مورد پایش و ارزیابی قرار گرفت. در ارزیابی سال گذشته، 
در بین دانشــگاه های تیپ دو علوم پزشکی کشور، معاونت غذا و دارو 

دانشگاه علوم پزشکی قزوین، رتبه اول را کسب کرده است.
در بازدید امســال، تیم پایش به سرپرستی دکتر نادری، نماینده اداره 
کل راهبری، پایش و امور استان ها و شامل: دکتر پورهاشمی، نماینده 
اداره کل دارو و مخدر؛ مهندس خیشوند، نماینده اداره کل غذا، آرایشی 
و بهداشتی؛ مهندس تربتی، نماینده اداره تجهیزات و ملزومات پزشکی 
و دکتر به منــش، نماینده اداره کل ارزیابی و کنترل تجویز و مصرف 

کاالهای سامت بودند.
تیم مذکور نتیجه اولیه بررســی عملکرد شش ماهه اول سال جاری 
معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی قزوین را رضایت بخش اعام 

کرد و بنا شد که گزارش این پایش در آینده نزدیک اعام شود.

 در پایان بازدید نیز تیم پایش کننده، در دفتر دکتر پیمان قجربیگی، 
معاون غذا و دارو دانشــگاه علوم پزشکی قزوین حضور یافتند و درباره 

مسایل و مشکات موجود، بحث و تبادل نظر کردند.

برای اولین بار در استان قزوین؛

دوره های آموزشی حفاظت در برابر اشعه، در مرکز آموزشی - درمانی
شهید رجایی قزوین برگزار شد

خبر، سّید حسن موسوی.
 برای اولین بار در اســتان قزوین، دوره های 
آموزشــی مقدماتی و پیشــرفته حفاظت در 
برابر اشعه، توسط اساتید سازمان انرژی اتمی 
برای 8۰ تن از کارشناســان رادیولوژی مراکز 
تصویربرداری، خصوصی و دولتی اســتان، در 
مرکز آموزشی - درمانی شهید رجایی قزوین 

برگزار شد.
مجید چتــروز، مســؤول رادیولــوژی مرکز 
آموزشــی- درمانی شــهید رجایــی قزوین، 
بــا بیان خبر فــوق و افزودن ایــن نکته که 

ایــن دوره ها، مهر مــاه ۱3۹5 و با همکاری 
انجمن رادیولوژی اســتان برگزار شد؛ اظهار 
کــرد: دوره های مذکور برای ارتقای ســطح 
آگاهی کارکنان با دســتگاه های پرتوســاز، 
مانند: رادیولوژی، فلورسکپی، سی تی اسکن، 
آنژیوگرافــی و رادیوگرافی دندان و به منظور 
استفاده بهینه و درست از این سیستم ها برای 
کاهش پرتوگیری خود کارکنان مراکز و مردم 
)بویژه بیماران( و استفاده در آزمون های رایج 

این حوزه برگزار شد.
بنا به اظهــار چتروز، در ایــن دوره ها دکتر 

محمدرضا دیوبند، عضو هیأت علمی دانشگاه 
علوم پزشکی شهید بهشتی به عنوان سخنران 
اصلی بود و ســخنرانان درباره مواردی، مانند: 
مطالب روز دنیا در زمینــه حفاظت در برابر 
اشــعه،  توصیه هــای انجمن بیــن المللی 
حفاظت در برابر اشعه، آشــنایی با اصول کار 
دســتگاه های چند کاره، آشــنایی با رعایت 
اصول حفاظت و ایمنی در کار با دستگاه های 
مذکور، آشــنایی با ســاختار سانحه پرتوی و 
نحوه مدیریت سوانح و برخورد با آن، توضیح 

دادند.

خبر، حسین قزلباش. 
در روزهــای پایانی مهر ماه 1395 و به مناســبت 
روز جهانــی غــذا، »همایش اعطای نشــان ملی 
ایمنی ســالمت فرآورده هــای خوراکی«، برای 
دهمین سال برگزار شد. این برنامه با حضور وزیر 
بهداشت و جمعی از مدیران سازمان غذا و دارو 
کشور برگزار شد و در آن، نشان مذکور به پنج 
شرکت تولید مواد غذایی در استان قزوین، تقدیم 
شــد. این شرکت ها، پیش از این، استانداردهای 
اعالمی از ســوی معاونت غذا و داروی دانشگاه 
علوم پزشــکی قزوین را کســب کــرده بودند. 

شرکت های مذکور به شرح زیر هستند:
واحــد تولیدی ســحر با نــام تجــاری نیکی - 
سحرسان؛ به دلیل غنی سازی شیر استریلیزه کم 

.D و A چرب و نیم چرب با ویتامین
واحد تولیدی دانژه آریا با نام تجاری هوفنبرگ؛ 

به دلیل تولید محصول نوشیدنی مالت ساده.
واحد تولیدی شــهدانه با نام تجاری شهدانه؛ به 
دلیل تولید محصول مخلوط کشمش با مغز پسته.

واحد تولیدی گلســتان زیتون البرز با نام تجاری 
میثم؛ به دلیل تولیدمحصول روغن زیتون خام.

واحد تولیدی شیالنه با نام تجاری شیالنه؛ به دلیل 

تولید محصول کنسرو ماهی تن در روغن زیتون.
یــادآور می شــود، در این همایــش، از مدیران 
کارخانجاتی که موفق به دریافت مجوز درج این 
نشان بر روی محصوالتشان شده اند با اعطای لوح 

و تندیس »سیب سالمت«، قدردانی شد.
در همایش مذکور، جمعی از نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی،  دســت اندر کاران، مسؤوالن 
فنی و تولیــد کنندگان برگزیــده صنعت غذا، 
حضور داشــتند. شعار همایش، » اصالح الگوی 
تغذیه برای حفظ و ارتقای سالمت« و مکانش، 

تاالر وحدت تهران بود. 

سرخط سالمت

اعطای نشان ملی ایمنی سالمت فرآورده های خوراکی به پنج شرکت تولید مواد غذایی در استان قزوین

این شرکت ها، استانداردهای معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی قزوین را داشتند
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خبر، جواد منهجی. 

غیرواگیر  های  بیماری  کنترل  و  پیشگیری  گروه 
با  قزوین  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاونت 
دیابت  رسانی  اطالع  و  آموزش  انجمن  همکاری 
»گابریک«، برنامه آموزشی »دوست من، انسولین« 
را برای بیماران دیابتی و خانواده های آنان، برگزار 

کرد. 
برنامه ای که با آموزش های تئوری و عملی همراه 

بود و با استقبال آنان مواجه شد.
این برنامه، روزهای پایانی مهر 1395 و در سه نوبت 
جداگانه، در سالن آمفی تئاتر کوثر  قزوین، برای 
نوع  دیابتی  بیماران  درمانی،  و  بهداشتی  کارکنان 

یک و بیماران مبتال به دیابت نوع 2 برگزار شد. 
ابتدا  درمانی،   – بهداشتی  کارکنان  بخش  در 
و  مراقبت  شناسایی،  مورد  در  الزم  های  آموزش 

پیگیری بیماران دیابتی، ارائه شد و در ادامه، دکتر 
و  پیشگیری  مسؤول  کارشناس  زاد،  فرخ   سولماز 
کنترل بیماری های غیرواگیر مرکز بهداشت استان 

نظام  برنامه های غیرواگیر در  ادغام  قزوین درباره 
مراقبت های اولیه بهداشتی، توضیح داد.

آنان،  های  خانواده  و  دیابتی  بیماران  های  نوبت 

شد.  روبرو  دیابتی  بیماران  نظیر  کم  استقبال  با 
الزم  های  مهارت  یک،  نوع  دیابتی  بیماران 
دیابت،  عوارض  از  پیشگیری  برای خودمراقبتی، 
انسولین و نکات کلیدی  از  نحوه صحیح استفاده 
هم   2 نوع  دیابتی  بیمارا ن  آموختند.   را  تغذیه 
خون،  قند  کنترل  مورد  در  الزم  های  آموزش 
کاربردی  نکات  غذایی،  واحدهای  شناخت 
از  استفاده  صحیح  نحوه  و  پا  از  مراقبت  تغذیه، 
را  )گلوکومتر(  خون  قند  گیری  اندازه  دستگاه 

گرفتند. فرا 
ها،  برنامه  این  پایانی  یاد آور می شود، در روز 
بهداشتی  معاونت  فنی  معاون  یزدی ،  ناهید  دکتر 
کرد.  سخنرانی  قزوین،  پزشکی  علوم  دانشگاه 
این  از  زیادی  رضایتمندی  نیز  کنندگان  شرکت 

داشتند.  برنامه 

استقبال بیماران دیابتی قزوین و خانواده های آنان از برنامه  »دوست من، انسولین«

شرکت کنندگان، آموزش تئوری و عملی دیدند

ضربان

بازدید مدیرکل دفتر فنآوری اطالعات 
استانداری قزوین از پروژه احداثی در 

مرکز آموزشی - درمانی والیت 
خبر، سّید مهدی موسوی. 

روز ۲۷ مهر ۱3۹5 مهندس صفر لک، مدیرکل دفتر فنآوری اطاعات 
اســتانداری قزوین و کارشناسان آن، به اتفاق دکتر مجید رجبی، قائم 
مقام رییس دانشــگاه در امور مشــارکت های اجتماعی، سازمان های 
مــردم نهاد و خیریه های حوزه ســامت؛  از پروژه در دســت احداث 
رادیوتراپی و بخش در حال ارائه خدمت شیمی درمانی مرکز آموزشی 
درمانــی والیت قزوین بازدید کردند و از نزدیــک در جریان امور قرار 

گرفتند.
در این بازدید، دکتر علی اکبر کرمی و محمد هاشم کیایی، به ترتیب: 
رییس و مدیر مرکز آموزشی_درمانی والیت قزوین نیز حضور داشتند 

و نحوه ساخت، پیشرفت و هزینه های مصرف شده در این پروژه مورد 
بحث قرار گرفت. همچنین، در بازدید از بخش شــیمی درمانی مرکز، 
مشکات بیماران و نحوه پرداخت هزینه های درمانی آنان بررسی شد.   
در جریان این بازدید، سمیرا زندیه، مددکار بخش شیمی درمانی مرکز 
آموزشی – درمانی والیت قزوین؛ گفت: بیماران با تجویز پزشک خون 
شناسی، در مددکاری مرکز تشکیل پرونده داده تا در مراجعات بعدی با 
گرفتن تأیید از این واحد، از طریق سیستم و تأیید دارو، از تخفیف در 

هزینه دارو بهره مند شوند. 
وی افزود: این تخفیف در کار تزریق دارو هم لحاظ می شود.

گفتنی است، در نشستی در دفتر رییس مرکز آموزشی – درمانی والیت 
قزوین، مصوب شد که مشکات بیماران شیمی درمانی، بویژه در مورد 

بیمه های تکمیلی، پیگیری شود.

نشســت های مسئوالن دانشگاه علوم پزشــکی قزوین، با دو تن از 
نمایندگان مردم در مجلس شــورای اسامی با موضوع طرح تحول 
نظام ســامت به منظور تبیین طرح مذکور و شفاف سازی هزینه 
کرد در آن و همچنین عدم وصول مطالبات بیمه ای از یک ســال 

گذشته، برگزار شد.
این نشســت ها به طور جداگانه و با حضور دکتر مهدی یوســفی، 
معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی قزوین و دکتر 
ســید مجتبی سّید صادقی؛ جانشین ایشــان، علی فخار سلیمانی، 
مدیر مرکز هدایت عملیات بحران دانشــگاه علوم پزشکی قزوین با 
بهمن طاهرخانی، نماینده مردم تاکســتان و روح اله بابایی صالح، 

نماینده مردم شهرستان های بویین زهرا و آوج، برگزار شد.

ساخت مرکز رادیوتراپی قزوین 
سرعت می گیرد

در نشستی با حضور کیایی مدیر مرکز آموزشی - درمانی والیت و 
مهندس خورشیدی مدیر دفتر فنی و طرح های عمرانی دانشگاه، شاه 
محمدی کارشناس نظارت بر درمان، دکتر قرائتی مشاور فیزیک پروژه 
و مهندس زینالی مشاور معاونت توسعه، اجرای پروژه ساخت مرکز 

رادیوتراپی قزوین مورد بررسی قرار گرفت.

این نشست، روز دوم آبان ۱3۹5 در مرکز آموزشی - درمانی والیت 
برگزار شد  و مقرر شد پروژه، طبق نقشه های طراحی شده توسط 

پیمانکار اجرا شود و در انجام مراحل ساخت، تسریع شود.

درمان  جامع  مرکز   ( رادیوتراپی  مرکز  ساخت  پروژه  است،  گفتنی 
مساحت  با  والیت  درمانی   - آموزشی  مرکز  محوطه  در   ) سرطان 
35۰۰مترمربع توسط خّیرین براداران خراسانی آغاز شده است و تا اول 

مهر سال ۹5 پانزده درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

نشست مسؤوالن دانشگاه علوم پزشکی قزوین، با دو تن از 
نمایندگان مردم در مجلس شورای اسالمی

موضوع، طرح تحول نظام سالمت بود

خّیرین استان قزوین، دو دستگاه دیالیز 
به مرکز آموزشی - درمانی بوعلی سینا 

قزوین اهدا کردند

پیش از این، چهـار دستگـاه اهدا شده بود
خبر، الهام حاجی رفیعی. 

اداره تجهیزات  بــه اظهار مهنــدس رضا ربیعــی، رییــس  بنا 
پزشــکی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشــکی قزوین، خّیرین 
این اســتان، دو دســتگاه دیالیز به مرکز آموزشــی - درمانی 

بوعلی ســینا قزوین اهدا کردند. 
این مقام مســؤول بــا گفتن این که مرکز آموزشــی - درمانی 
بوعلی ســینا قزوین به عنوان یکــی از بزرگترین مراکز درمانی 

استان، خدمات تشــخیصی - درمانی تخصصی و فوق تخصصی 
را بــه بیمــاران ارائه می دهــد؛ عنوان کرد: با همــت خّیرین و 
هدایت مناســب اداره تجهیزات پزشــکی دانشگاه، دو دستگاه 
۱۰۰ میلیون ریال  دیالیز به ارزشــی بالغ بر یــک میلیــارد و 

خریداری و در مهر ماه ســال ۱3۹5 تحویل این مرکز شد. 
اداره تجهیزات پزشــکی معاونت درمان دانشــگاه علوم  رییس 
پزشــکی قزوین، با اشــاره به اینکــه نظر بــه اهمیت خدمات 
دیالیــز و با توجــه به هزینه های ســنگین مالی و روحی برای 
آینده شــاهد همکاری های  امیدواریم در  مراجعه کننــدگان، 
بیشــتری از جانب مردم نوع دوســت اســتان قزوین باشــیم؛ 
گفت: بدیهی اســت این اقدامات در حوزه بهداشــت و درمان، 
بــه طور قطع آثــار و برکات فــراوان دنیــوی و اخروی برای 

. دارد خّیرین 
گفتنی اســت، در تیر ماه و مهر ماه امســال، خّیرین اســتان، 

یک دســتگاه دیالیز به مرکز آموزشــی - درمانی شهید رجایی 
قزوین و ســه دستگاه دیالیز به مرکز آموزشی - درمانی والیت 

بودند.   کرده  اهدا  قزوین 
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ضربان

خبر، الهام حاجی رفیعی. 
به مناسبت روز جهانی غذا، بیمارستان تأمین 
اجتماعی تاکستان در اقدامی ابتکاری، جشنواره 

غذای سالم را برگزار کرد. 
در ایــن برنامه، ندا دهناد، کارشــناس تغذیه 
بالینی معاونت درمان دانشــگاه علوم پزشکی 
قزوین، در سخنانی گفت: دریافت غذای سالم و 
کافی، در پیشگیری و درمان بسیاری از بیماری 

ها مؤثر است. 
این کارشناس تغذیه، به مساله لزوم توجه به 
دریافت غذای ســالم و کافی به عنوان یکی از 
اولین نیازهای شــناخته  شده طبیعی انسان 
و تأثیر آن در مرحله پیشــگیری و درمان در 
بسیاری از بیماری ها اشاره کرد، سپس به بحث 
درباره واژه »غذاهای ارگانیکـ« پرداخت. وی در 
نهایت پس از ارائه اطاعات، بازدیدی از غرفه 

های غذاهای سالم ایرانی داشت.

از برنامــه های جذاب 
این جشــنواره غذایی، 
مســابقه غذای سالم و 
سالم  غذای  ارائه  غرفه 
همچنین  بود.  کودک 
محصول  تولید  فعاالن 
ارگانیــک در ســطح 
معرفــی  شهرســتان 

شدند.
ایــن  حاشــیه  در 
جشــنواره، تهیه شیره 
انگور به روش ُسّنتی و 

توســط دو تن از زنان محلی منطقه تاکستان 
و همچنین تن سنجی از شرکت کنندگان با 

دستگاه آناالیزر اتفاق افتاد. 
این جشــنواره پس از بازدید مدعوان از غرفه 
محصــوالت ارگانیک )بطور عمــده، انگور و 

فرآورده های آن(، غرفه غذای کودک و امتیاز 
گذاری توســط ســه داور برای انواع غذاهای 
ُسّنتی ارائه شده با در نظر گرفتن برخورداری 
از مؤلفه های تغذیه ای، طعم، مزه و تزئین غذا 

به کار خود پایان داد. 

در جشنواره غذای سالم بیمارستان تأمین اجتماعی تاکستان اعالم شد؛

  دریافت غذای سالم و کافی، در پیشگیری و درمان بسیاری از بیماری ها، تأثیر دارد

برای تبادل نظر درباره مسائل سالمت 

نشست مسؤوالن دانشگاه علوم 
پزشکی قزوین، با فرماندار 

شهرستان تاکستان برگزار شد
نشســت مسؤوالن دانشــگاه علوم پزشــکی قزوین، با فرماندار 
درباره مسائل سامت  نظر  تبادل  برای  تاکســتان  شهرســتان 

شد. برگزار  شهرستان  این 
این نشســت، به منظور بررســی حوزه کاری شــبکه بهداشت 
- درمان شهرســتان تاکســتان و ارائه راهبــرد و أخذ نظارت 
ایشــان در مــورد بهینه ســازی و تســهیل رونــد فعالیت ها 

شد. برگزار 
در نشســت مذکــور، دکتــر مهدی یوســفی، معاون توســعه 
مدیریت و منابع دانشــگاه علوم پزشــکی قزوین و دکتر سید 
مجتبی ســّید صادقی؛ جانشین ایشــان و همچنین علی فخار 
ســلیمانی، مدیر مرکــز هدایت عملیات بحران دانشــگاه علوم 

پزشــکی قزوین حضور داشتند.     

دکتر یوسفی در آیین معارفه مدیران جدید حوزه توسعه :

مهمترین اصل در حوزه معاونت توسعه خدمت به مردم است

با برگزاری نشســتی درباره چگونگی تحویل زمین بیمارستان ۷۰۰ 
تختخوابی به دانشــگاه علوم پزشکی قزوین، ساخت این بیمارستان 

یک گام، جلوتر رفت.
این نشســت، با حضور دکتر منوچهر مهرام، رییس دانشــگاه علوم 
پزشکی قزوین و دکتر مهدی یوسفی، معاون توسعه مدیریت و منابع 
ایشــان؛ معاون عمرانی استانداری، مدیرکل مســکن و شهرسازی، 

مدیرکل امور شــهری استانداری و نماینده ســپاه پاسداران قزوین، 
برگزار شد و مقرر شد در کوتاه ترین زمان ممکن، این کار انجام شود 
تا پیمانکار بتواند نســبت به نصب کارگاه و شــروع عملیات ساخت 

اقدام کند.
همچنین با حضــور مهندس الرتی، نماینده قــرارگاه خاتم، درباره 

چگونگی عقد قرارداد و مراحل انجام آن مذاکره شد.

ساخت بیمارستان 700 تختخوابی قزوین، یک گام به جلو

دومین بیمار مبتال به فلج چهار اندام، 
در مرکز آموزشی - درمانی بوعلی سینا 

قزوین، بهبود یافت
خبر، طاهره برخورداری.

 دکتر ماهیار صدیقی، رییس بخش آی سی یو داخلی مرکز آموزشی 
- درمانی بوعلی سینا قزوین از درمان بیماری فلج چهار اندام در دختر 
۱۲ ســاله ای، در این مرکز خبر داد. این مقام مسؤول، مرداد ماه سال 

گذشته نیز از درمان موفقیت آمیز دختر ۱4 ساله ای خبر داده بود.
این متخصص بیهوشــی و مراقبت های ویژه، عنوان کرد: بیمار با فلج 
ناگهانی پاها -که به طور آهسته پیشرفت کرده بود و به ناحیه شکم و 
لگن رسیده بود- به اورژانس این مرکز مراجعـــه کرد و پس از انتقال 
به بخش آی ســی یو داخلی و تشخیص فلج چهار اندام، با استفاده از 
درمان های مخصوص این بیماری، خوشبختانه، عائم، معکوس شد و 

بیمار با حال عمومی خوب از بخش، مرخص شد. 
به گفته دکتر صدیقی، فلج چــــــهار اندام، بیماری سیستم عصبی 

است که به طور اختصاصی با فلج پاها شروع و کم کم فلج پیشرفت می 
کند تا اینکه به ناحیـه لگن، شکــم، دست هــا و قفسه سینه می رسد. 
رییس بخش آی سی یو داخلی مرکز آموزشی - درمانی بوعلی سینا 
قزوین، با بیان اینکه زمانی که قفسه سینه بیمار درگیر می شود، بیمار 
وابسته به دســتگاه تنفس مکانیکی شده و درمان، طوالنی مدت می 
شود؛ گفت: علل بیـــماری مذکور، هنوز مشخص نیست و بیشتر در 

کودکان و نوجوانان رخ می دهد. 

معاونت غذا و داروی دانشگاه 
قزوین، نشانگر رنگی تغذیه ای را 
در نمایشگاه بین المللی قزوین 

معرفی کرد
خبر، حسین قزلباش. 

کارشناســان اداره نظارت بر امور غذا و طب ُسّنتی معاونت غذا و 
داروی دانشگاه علوم پزشکی قزوین به مناسبت روز جهانی غذا، در 
هفته آخر مهر ماه ۱3۹5 غرفه آموزشی در محل دایمی نمایشگاه 
بین المللی قزوین، بر پا کرده و به بازدیدکنندگان، توضیحاتی در 

مورد نشانگر رنگی تغذیه ای دادند.
آنان همچنین در مورد برچسب گذاری مواد غذایی و آشامیدنی، 
با هدف افزایش آگاهی و آشــنایی جامعه از طریق نشانگر رنگی 
تغذیه ای و نحوه صحیح بکارگیری نشانگر در انتخاب محصوالت 
غذایــی، مصرف کمتر نمــک، روغن و شــکر در برنامه غذایی، 
برچسب اصالت کاال، گیاهان دارویی و داروهای گیاهی، توضیح 

دادند. 
همچنین حدود دو هزار تراکت، پمفلت و بروشور آموزشی تهیه 

شده توسط این معاونت بین عموم مردم پخش شد. 

درمانگاه ژنتیک، در کلینیک 
ویژه دانشگاه علوم پزشکی 

قزوین، راه اندازی شد
خبر، رمضان شهسواری. 

از هفتــه دوم آبــان 1395 درمانگاه ژنتیک بــه مجموعه درمانگاه 
های کلینیک ویژه دانشــگاه علوم پزشکی قزوین )واقع در خیابان 
فردوســــی، جنب مـرکز آموزشی - درمانی بوعـلی سینا( افزوده 

می شود.

این درمانگاه، روزهای دوشــنبه و چهارشــنبه هر هفته، با حضور 
دکتــر رضا نجفی پور، ph.D ایمونوژنتیک و دکتر ســحر مقبلی 
نــژاد، ph.D ژنتیک پزشــکی، از ســاعت 16 تا 18 آمــاده ارائه 

خدمات پزشکی به هم استانی های گرامی است.

گفتی است، نوبت دهی این درمانگاه به صورت حضوری است. 
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در هفته تربیت بدنی؛

برترین های مسابقات ورزشی در دانشگاه 
علوم پزشکی قزوین، مشخص شدند

خانی.  برجی  حمیده  خبر، 
در هفتــه تربیت بدنــی) اواخر مهر و 
اوایل آبان ماه(، مســابقات ورزشی در 
دانشگاه علوم پزشــکی قزوین، برگزار 
شــد و در پایــان آن هــا، برترین ها، 

شدند مشخص 
در مسابقه تنیس روی میز مردان، در 
خوابــگاه خلیج فارس و با داوری اکبر 

اصغــری، رابــط خوابگاه، حجت رحیم نیا  و محمد راد، مقام های اول و دوم را کســب کردند. 
همچنین در رقابت تنیس روی میز مردان، در خوابگاه شــماره شش و با داوری مهدی کریمی، 

شــهاب حیدری، امیررضا پورفرج و علی مســعودی، رتبه های برتر را به دست آوردند. 
مســابقه فوتبال دســتی دوبل دختران نیز در دو خوابگاه بوســتان و گلستان، با داوری  فرشته 
شــفیعی و هانیه نیکویان، برگزار شــد که در نهایت، تیم دو نفره آذین ارجمند و سحر روحی، 

کردند. را کسب  نخست  مقام 
برگــزاری همایــش پیاده روی کارمنــدی با عنوان »کاروان نشــاط و ســامت«، کوهپیمایی 
کارمنــدان زن  در قلعــه رزجرد و کوهپیمایی دانشــجویان دختر در ارتفاعات دیلمان، ســایر 

برنامه های ویژه هفته تربیت بدنی بود که در دانشــگاه علوم پزشــکی قزوین، برگزار شد.

ضربان

 ضرب و شتم پرستار زن، توسط بیمار بستری در اورژانس 
مرکز آموزشی درمانی شهید رجایی قزوین

خبر، سّید حسن موسوی. 
به گفته محسن ادهمی، مدیر مرکز آموزشی - درمانی شهید رجایی قزوین، در اتفاقی تلخ، بیمار چاقو 
خورده ای که در بخش اورژانس این مرکز بستری شده بود و تحت درمان بود، نیمه های شب، اقدام به 

ضرب و شتم پرستار زن این مرکز کرده و در ادامه با کلماتی زشت، به وی، فحاشی کرد.
ادهمی، با اشاره به این که پرستاران، از جمله افرادی هستند که شب یا روز، روز تعطیل و غیر تعطیل، 
وقت و بی وقت، در بیمارستان ها با جان و دل، برای درمان بیماران زحمت می کشند و نیمه های شب 
و در حالی که بسیاری از اعضای خانواده بیماران در خواب هستند،  مهربانانه بر بالین بیمار، روند درمان 
او را انجام می دهند؛ گفت: آنان طبعاً انتظار دارند اگر بیماری بابت این کار از آنان قدردانی نمی کند، 

حداقل، آسیب جسمی و روحی نیز به کادر درمان وارد نکند.
این مقام مســؤول با گفتن این که در کنار بیمارانی که قدردان زحمات پزشــکان و پرستاران هستند، 
متأسفانه گاه شاهد توهین و ضرب و شتم کادر درمان مرکز توسط برخی بیماران یا همراهان آنان بوده 
است؛ اظهار کرد: این بار در نیمه های شب آخرین هفته مهر سال ۱3۹5 جوان ۲۰ ساله ای که بر اثر 
نزاع و اصابت چاقو به این مرکز مراجعه کرده بود، به خاطر مشکات روحی و روانی، دست به اقدامی بی 

شرمانه علیه پرستار اورژانس این مرکز زد.
مدیر مرکز آموزشــی - درمانی شهید رجایی قزوین، تصریح کرد: با وجود ضرب و شتم و توهین بیمار 
علیه این پرستار، کادر درمانی مرکز با صبوری و متانت، این جوان را آرام کرده و به تختش بازگرداندند، 

ولی به علت اقدام بیمار، پرستار مذکور، دچار شوک ناشی از این حادثه شد.
ادهمی عنوان کرد: طبق ماده 6۰8 و 6۰۹ قانون مجازات اســامی، برای هر گونه توهین، فحاشــی و 
ضرب و شــتم کادردرمانی در حین خدمت، مجازات هایی، مانند: جزای نقدی، شاق و حبس در نظر 

گرفته شده است.
شــایان ذکر اســت، موارد مشابه چنین برخوردهای نامناسب از ســوی بیماران در مراکز درمانی تابعه 
دانشگاه علوم پزشکی قزوین، توسط دفتر حقوقی این دانشگاه به مراجع قضایی ارجاع داده شده است و 

مسؤوالن این دانشگاه خواستار حفظ شأن و حقوق کارکنان خود شده اند.

ساختمان های دانشکده 
پزشکی دانشگاه علوم پزشکی 

قزوین، بازسازی شد
خبر، زهرا دولتی. 

دکتر سّید امیر فرزام، معاون اداری - مالی دانشکده 
پزشــکی دانشــگاه علوم پزشــکی قزوین از پایان 
بازسازی ســاختمان های دانشکده پزشکی و علوم 
پایــه خبر داد و گفت: هزینه ایــن کار بالغ بر یک 

میلیارد و 8۰۰ میلیون ریال شد.
دکتــر فرزام عنوان کرد:  با توجه قدمت 3۰ ســاله 
ســاختمان های مذکــور و اقدامــات اصاحی گاه 
غیراصولی در سال های گذشته،  از ابتدای تابستان 

۱3۹5 عملیات ساختمانی و اصاحی آغاز شد.
تعویض درب های فرســوده، کف سابی، تعمیر و 
مرمت، نقاشــی کتابخانه و تجهیز به قفسه بندی 

و سیســتم امنیتــی، تعمیر کلی ســرویس های 
بهداشــتی در تمام طبقات ســاختمان علوم پایه، 
تعمیر کلی آزمایشــگاه میکروب شناسی با نصب 
سیســتم اعام حریق، رفع موانــع و آغاز عملیات 
احداث آسانســور در ساختمان علوم پایه؛ از جمله 
کارهایی است که بنا به اظهار معاون اداری - مالی 
دانشکده پزشــکی در قالب بازسازی مذکور انجام 
شد. وی افزود که تعمیر سایر بخش ها و تجهیز و 
نوسازی آزمایشگاه ها از اولویت های بعدی خواهد 

بود.
این مقام مسؤول تصریح کرد:  با پی گیری رییس 
دانشــکده پزشــکی، موضوع احداث ســاختمان 
جدیــد برای بخش های علوم پایه در محل زمین 
واقع در پشت ســاختمان فعلی علوم پایه، مطرح 
شــده که خوشــبختانه با حمایت معاون توسعه 
مدیریــت و منابع دانشــگاه و موافقت مدیر دفتر 

فنی و طرح های عمرانی مواجه شده است.

در قالب مانور؛

20 مصدوم، همزمان در 
اورژانس مرکز آموزشی 
- درمانی والیت قزوین 

پذیرش شد
خبر، سّید مهدی موسوی . 

صبــح روز پنجم آبان ۱3۹5 و در قالب مانوری، از 
سوی ســتاد هدایت عملیات بحران دانشگاه علوم 
پزشــکی قزوین، وضعیت قرمز در مرکز آموزشی 
- درمانــی والیت قزوین اعام شــد و ۲۰ مصدوم 
توســط آمبوالنس های فوریت پزشــکی و هال 

احمر به مرکز منتقل شدند. 
با اعام وضعیت بحرانی، توســط سوپروایزر مرکز 
آموزشی - درمانی والیت، کد مربوطه اعام شد و 
دقایقی بعد، نشست کمیته بحران با حضور رییس 
مرکز، مســؤوالن واحدها  و سرپرستاران بخش ها 
برگزار شد و اعضا در پُست های خود قرار گرفتند. 
ایــن مانور به منظور اثر بخشــی شــرح وظایف و 
هماهنگ شدن نیرو های خدمات رسان و امدادی 
هنگام بروز حوادث برگزار شــد و وقتی مصدومان 
در اورژانس مرکز پذیرش شــدند؛ پس از ســطح 

بنــدی اقدامات درمانــی آنان، بافاصلــه معاینه 
بیماران توســط رزیدنت هــای جراحی، داخلی و 
بیهوشی و متخصصان انجام شــد و کار انتقال به 

بخش یا اتاق جراحی انجام شد.
با اعام وضعیت ســفید از ســوی ســتاد هدایت 
عملیات بحران دانشــگاه علوم پزشــکی قزوین، 
پایان عملیات، به دســتور دکتر علی اکبر کرمی، 
فرمانده عملیات اعام شــد و افراد در واحد های 

کاری خود مستقر شدند.  

خبر، الهام حاجی رفیعی و حسین قزلباش. 
بیمارســتان تأمیــن اجتماعــی رازی قزوین، به 
مناســبت روز جهانی غــذا ، روز ۲5 مهر ۱3۹5 
اقــدام به برگزاری مراســمی کرد کــه مدیران و 
کارشناســان معاونت های درمــان و غذا و دارو 
دانشــگاه علوم پزشــکی قزوین در ایــن برنامه، 

حضور فعالی داشتند.
در این برنامه، ندا دهناد، کارشناس تغذیه بالینی 
معاونت درمان دانشــگاه علوم پزشکی قزوین به 
عنــوان نماینده حوزه درمان حضور داشــت و به 

ارائه مشاوره های تغذیه ای پرداخت.
محورهای این مراسم شامل برگزاری نمایشگاه در 
محوطه بیمارستان )گروه هدف: بیماران سرپایی 
و مراجعیــن( و غرفه نمایش غذاهــای ارگانیک 
)طبیعــی(، تهیه و نمایش فیلم، بنر و پمفلت های 
آموزشــی با رویکــرد تغذیه ســالم و توصیه های 
مربوطه، برنامه آموزشــی در مورد عائم هشدار 
و راهنمای تمهیدات غذایی و نشانگر های غذایی 
در بســته بندی محصــوالت غذایی با مشــارکت 
کارشناس معاونت غذا و دارو  و نیز اقدام ابتکاری 
و جالب »راه اندازی پایگاه ســنجش ســامت و 
صدور کارت ســامت با اندازه گیری فشارخون، 
قند خون ناشــتا، تعیین نمایه تــوده بدنی و نیز 
ارائه مشــاوره تغذیه عمومی به مراجعین توسط 

کارشناس تغذیه حوزه درمان بود. 

در برنامــه مذکــور، تعداد ۱۲۱ تــن از بیماران 
ســرپایی درمانــگاه، در طول مدت حدود ســه 
ســاعت برقراری پایگاه ســنجش سامت، از نظر 
فشارخون، قند خون ناشــتا و نیز با اندازه گیری 
قد و وزن و تعیین نمایه توده بدنی، مورد ارزیابی 

سامت جسمی و تن سنجی قرار گرفتند. 
روش اجرای کار نیز بدین شــکل بود که بیماران 
سرپایی، به نوبت، پس از اندازه گیری قند خون و 
فشار خون، وارد مرحله ارزیابی سامت تن سنجی 
می شدند. ارزیابی مذکور با کمک دستگاه ترازو و 
قدسنج و با مشارکت کارشناس تغذیه بیمارستان 
تأمین اجتماعی و  معاونت درمان دانشــگاه علوم 
پزشکی قزوین  در کنار ارائه »توصیه های عمومی 
غذایی« انجام شــد. همچنین وی بروشور »اصول 

تغذیه مناسب« در اختیار مراجعین قرار گرفت.
همچنین، دکتر عباس طالبیان، مدیر اداره نظارت 
و ارزیابی فرآورده های طبیعی، ُســّنتی و مکمل 
معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی قزوین و 
کارشناسان این واحد، در نمایشگاه مذکور حضور 
فعال داشته و غرفه آموزشــی با موضوع گیاهان 

دارویی و داروهای گیاهی بر پا کردند.
در ایــن غرفه، ضمن آموزش چهــره به چهره به 
مراجعین، حدود هزار تراکت آموزشی تهیه شده 
توسط این واحد با توضیحات الزم، به عموم مردم 

ارائه شد.

مشارکت متولیان سالمت استان قزوین در برنامه روز 
جهانی غذا در بیمارستان تأمین اجتماعی رازی قزوین
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حضور فعال اورژانس در مانور 
پدافند غیرعامل در برج هاي 

تأمین اجتماعي قزوین
ناجیان ثانیه ها، مصدومان بمباران هوایی فرضی را درمان و 

منتقل کردند 

خبر، سّید مهدی حسینی. 
صبــح روز پنجم آبــان ماه ۱3۹5 و به مناســبت هفتــه پدافند 
غیرعامل، مانوري در برج هاي تازه ساخت تأمین اجتماعي قزوین 
واقــع در بلوار نخبگان )منطقه پونک( برگزار شــد. موضوع این 
مانور، بمباران هوایي بود و عوامل اورژانس اســتان با بهرگیری 
از تجهیــزات خــود، مصدومان فرضی را درمان ســرپایی کرده 
و برخــی را بــرای مــداوای تکمیلی به مراکــز تخصصی و فوق 

رسانند. تخصصی 
دکتــر پیمان نامدار، رییس مرکز مدیریت حوادث و فوریت هاي 
پرشــکي اســتان قزوین، با اعام این خبــر، اظهار کرد: در این 
مانور تمامــي ارگان هاي امدادي ، نظامي و انتظامي شــر کت 
داشــتند که فوریت هاي پزشکي اســتان با تعداد چهار دستگاه 
آمبوالنس، یک دســتگاه اتوبوس آمبوالنس، موتور آمبوالنس و 

همچنین حضــور عوامل مرکز هدایت عملیات بحران دانشــگاه 
علوم پزشــکی قزوین، خدمــات خود را به صورت حضور در یک 

صحنه واقعي از بمباران هوایي، به نمایش گذاشــتند.
دکتــر نامدار با بیان اینکه اورژانــس ۱۱5 در این صحنه، نقش 
دســته بندي)تریاژ( مصدومان، درمان در محل و انتقال ســریع 
آنان به مرکز درماني را بر عهده داشــت؛ گفت: در پارک فدک 
نیــز چادرهایي به عنوان اســکان موقت ســاکنان برج ها  بر پا 
شــده بود که فوریت هاي پزشکي با حضور اتوبوس آمبوالنس و 
دو دســتگاه آمبوالنس به عنوان درمانگاه سیار خدمات خود را 

قرار داد. در معرض دید 
این مقام مســؤول تصریح کرد: این مانورها فقط برای هماهنگي 
و آمــاده باش هر چه بهتــر نیروهاي امــدادي در هفته پدافند 

شود. مي  برگزار  غیرعامل 

ناجیان
ثانیه ها

ناجیان ثانیه ها، سربلند در مانور استانداری
خبر، سّید مهدی حسینی. 

دوم آبان ۱3۹5 با اعام واژگوني یک دســتگاه میني بوس و آتش 
گرفتن آن در مســیر کلج به ســمت لوشــان )روبروي اداره برق( 
درخواســت کمک از عوامل پایگاه فوریت هاي پزشــکي کلج شد. 
تکنسین های این پایگاه به ســرعت خود را به محل رساندند ولی 

متوجه شدند که خوشبختانه، واژگونی، صحت ندارد و موضوع، مانور 
استانداری است. مانوری که ناجیان ثانیه ها در آن سربلند شدند.

دکتــر پیمان نامدار، رییس مرکز مدیریت حــوادث و فوریت های 
پزشکی اســتان قزوین، در این رابطه گفت: با اعام حادثه فوق به 
واحــد ارتباطات ۱۱5 کلج از توابع طارم ســفلي، تیم فوریت هاي 
پزشــکي کلج پس از ۱۷ دقیقه، مســیر ناهموار ۲4 کیلومتري را 
پیموده و به محل اعام شده رسید که مشخص شد، اعام ماموریت 
از طرف مدیریت بحران اســتانداري، کاذب بــوده و قصد آزمایش 

عوامل امدادي و انتظامي مد نظر بوده است.
بــه گفته دکتر نامــدار، در این مانور، مهندس گروســي، مدیرکل 
مدیریت بحران اســتانداري قزوین، مهندس کلهر، بخشــدار طارم 
سفلي و جمعي از عوامل ذیربط حضور داشتند که مهندس گروسي 

از حضور به موقع عوامل اورژانس و هال احمر، قدردانی کرد.  
***

امدادرسانی اورژانس استان قزوین به مصدومان تصادفات 
اولین بارش پاییزی

خبر، سید مهدی حسینی و سّید حسن موسوی. 
بامــداد روز چهارم آبان ۱3۹5 بارش رحمت الهي، لغزندگي جاده 
ها را باعث شــد و بی احتیاطی برخی راننــدگان، در دو تصادف 
جداگانه در اتوبان قزوین- تهران، هشــت مصدوم بر جاي گذاشت 
و توســط تکنســین های اورژانس با آمبوالنس به مراکز درمانی 

اعزام شدند.
دکتــر پیمان نامدار، رییس مرکز مدیریت حــوادث و فوریت هاي 
پزشکي استان قزوین در این رابطه گفت: حادثه اول در الین جنوبي 
اتوبــان قزوین-تهران )روبروي کوندج( رخ داد که در پي آن ســه 
دستگاه اتوبوس و چندین دستگاه سواري با یکدیگر برخورد کردند.

بــه گفته این مقام مســؤول، بافاصله آمبوالنس پایــگاه اورژانس 
کاسپین به محل حادثه اعزام شــده و دو مصدوم در محل حادثه، 
درمان شدند. وی افزود که چهار مصدوم دیگر که از نواحي مخلتف 
بدن دچار آسیب دیدگي بودند، توسط آمبوالنس مذکور و با کمک 
آمبوالنس هال احمر محمدیه، به  مرکز آموزشي - درماني شهید 

رجایي قزوین اعزام شدند.
دکتــر نامدار عنوان کرد، در همین حیــن، تصادف دیگري، چند 
کیلومتر قبل از محل حادثه قبلی رخ داد  و دو خودروي ســواري 
با هم برخورد کرد که آمبوالنس پایگاه اورژانس ناصر آباد به محل 
حادثه اعزام شــد و دو مصدوم آن پــس از انجام اقدامات درماني 
اولیه، توســط تکنســین هاي اورژانس به بیمارستان رازي قزوین 

منتقل شدند.
محسن ادهمی، مدیر مرکز آموزشی - درمانی شهید رجایی قزوین 
هم اظهار کرد که در تصــادف ترافیکی اولین بارش پاییزی، مرد 
35 ساله ای در اثر آتش گرفتن خودرو، دچار سوختگی عمیق ۱۰ 
درصدی شــد و پس از اعزام مصدوم توسط اورژانس به این مرکز، 

پزشکان و پرستاران کار درمان را به سرعت آغاز کردند.
این مقام مســؤول گفت: بیمــار به هنگام پذیــرش از ناحیه دو 
دست، سر و صورت، قفسه ســینه و شکم دچار سوختگی عمیق 
۱۰درصدی شــده بود که بعــد از پذیرش، در بخش مراقبت های 
ویژه ســوختگی تحت درمــان قرار گرفت و در حــال حاضر، در 

وضعیت خوبی قرار دارد.

ناجیان ثانیه ها

اورژانس، نخستین سازمان امدادی حاضر 
در دومین مانور أخیر استانداری قزوین

خبر، سّید مهدی حسینی.
 صبــح روز چهارم آبان ۱3۹5 بود که واژگوني یک دســتگاه تانکر 
سوخت و آتش گرفتن آن در نزدیکي روستاي شنازند در مسیر جاده 
قدیم قزوین – رشت )ســه راهي بشر به سمت دولت آباد( به واحد 
ارتباطات فوریت هاي پزشکي استان قزوین اعام شد. حادثه ای که 
هر چند خوشــبختانه، کاذب بود و مانور مدیریت بحران استانداری 
قزوین از آب درآمد، ولی اورژانس، نخســتین سازمان امدادی حاضر 

در دومین مانور أخیر استانداری قزوین بود. 
علي فخار سلیماني، مدیر مرکز عملیات بحران دانشگاه علوم پزشکي 
قزوین در این رابطه گفت:  به محض اعام حادثه و پس از شناسایي 
منطقه، تکنســین های پایــگاه فوریت هاي پزشــکي آقابابا با یک 
دستگاه آمبوالنس به محل اعزام شدند و پس رسیدن به مکان اعام 
شده، مشخص شد، ماموریت کاذب بوده و مدیریت بحران استانداری 

قزوین، قصد آزمایش عوامل امدادي را داشته است.
این مقام مســؤول با بیــان اینکه  مانور مذکور بــا حضور مهندس 
گروســي، مدیرکل مدیریت بحران اســتانداري قزوین و جمعي از 
مســؤوالن ذیربط و محلي انجام شد؛ عنوان کرد: مانند مانور دو روز 

قبل، اورژانس، اولین تیم امدادي حاضر شده در محل بود.

خبر، سّید مهدی حسینی.
 در ســاعات آغازیــن روز چهــارم آبان ۱3۹5 و بــه خاطر بارش 
باران، واژگونی ســه تریلی در دو حادثه جداگانه در اتوبان قزوین 
- تهران، آژیر امدادرسانی اورژانس را به صدا درآورد. این حوادث، 
متأســفانه، یک کشــته، یک فرد دچار ســوختگی و چهار مصدوم 

گذاشت. برجای 
دکتــر پیمان نامدار، رییس مرکــز مدیریت حوادث و فوریت های 
پرشــکی اســتان قزوین، درباره این حوادث، اظهار کرد: در حادثه 
نخســت، واژگونی تریلی با بار میوه در اتوبان قزوین - تهران )یک 
کیلومتــری آبیک( به واحد ارتباطات فوریت های پزشــکی آبیک 
اعام شــد و آقایان اســماعیلی و شعبانی، تکنســین های پایگاه 
اورژانس جاده ای آبیک به محل حادثه اعزام شــدند. ایشان ادامه 
داد که در معاینه عوامل اورژانس، مشــخص شــد که متأســفانه 

راننده تریلی به دلیل شــدت جراحات وارده، فوت شده بود و فاقد 
بود. هرگونه عائم حیاتی 

متولی اورژانس اســتان قزوین در مــورد دومین حادثه نیز، گفت: 
چند ســاعت بعد و در جریان واژگونــی دو تریلی دیگر، محرابی و 
ســازنده، تکنسین های پایگاه یاد شده به محل حادثه اعزام شدند 
و پس از بررســی صحنه مشخص شد این دو تریلی با دو خودروی 
ســواری دیگر برخورد کرده بودند و در نهایــت، تریلی ترکیه ای، 

بعد از واژگونی، دچار حریق شده بود.
دکتــر نامــدار با عنوان کــردن اینکه راننده ترکیــه ای از نواحی 
مختلف بدن دچار ســوختگی شدید شــده بود و توسط آمبوالنس 
اورژانس به مراکز درمانی تخصصی اعزام شــد؛ گفت: چهار مصدوم 
خودروهای سواری، پس از درمان اولیه در محل، توسط آمبوالنس 
پایگاه اورژانس شــهری آبیک، به بیمارستان ولی عصر )عج( آبیک 

اعزام شدند.

در اتوبان قزوین - تهران

آژیر آمبوالنس ها برای نجات جان مصدومان واژگونی
 سه تریلی به صدا درآمد
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دیابت و پوکی استخوان
پوکی استخوان چیست؟

پوکی اســتخوان بیماریی 
اســت کــه در آن تــوده 
استخوانی کم و متعاقب آن 
بسیار شکننده خواهد شد. 

دیابت چیست؟

دیابت ( بیماری قند ) یک بیماری متابولیک است که در آن هورمون 
انسولین از پانکراس تولید نمی شود و یا بدن قادر نیست که از انسولین 
ساخته شده به خوبی استفاده کند. به همین دلیل سطح گلوکز در خون 
باال میرود . سطح باالی گلوکز در دراز مدت به بدن آسیب میزند و منجر 
به آسیب های جدی و ناتوانی برای ارگان های بدن و بافت ها می شود 
. با توجه به اینکه شیوع دیابت نوع ۲ در سطح خطر و هشدار میباشد 
پیشگیری و مراقبت از پوکی استخوان در افرادی که مبتا به بیماری 
دیابت می باشند از اهمیت ویژه ای برخوردار است . تخمین زده می 
شود که بیش از 4۱5 میلیون نفر در جهان مبتا به دیابت هستند و این 

رقم در سال ۲۰4۰ تقریبا 55 درصد افزایش خواهد داشت.
به چه دلیل در بیمارانی که دیابت دارند؛ خطر ابتا به پوکی استخوان 

و متعاقب آن بروز شکستگی باال میرود ؟
تحقیقات نشان میدهند سامتی استخوان در صورت بروز دیابت به 
دلیل اثر متقابل بین استخوان و انسولین است در معرض خطر قرار 
مــی گیرد. از طرف دیگر بروز عوارض دیابت و مصرف داروهای ضد 
دیابت نیز منجر به افزایش خطر بروز شکستگی استخوانها  می شود .

آیا من در معرض خطر هستم؟

با توجه به تشخیص پزشــک برای بیماران دیابتی در صورت نیاز 
تست بررسی تراکم استخوان درخواست می گردد.

عوامل خطر مرتبط با دیابت که در بروز شکستگی ناشی از پوکی 
استخوان موثر هستند :

Á عدم کنترل مناسب قند خون و مراقبت ضعیف بیماری 
Á کاهش بینایی به دلیل افزایش خطر شکستگی
Á ضعف حفظ تعادل با توجه به زخم پاها و آسیب های عصبی
Á  کم تحرکی بدلیل عادت و شــیوه زندگی ناسالم بیماران

دیابتی و محدودیت حرکتی بدلیل وزن زیاد
Á کاهش قند خون

نکات مهم در حفظ سالمت استخوان ها

 D ۱- رژیم غذایی سالم با مصرف کلسیم و ویتامین
کلسیم در مواد غذایی زیادی به خصوص در محصوالت لبنی یافت 
می شود. اگرچه در اکثر راهنما های تغذیه ای دریافت مقدار کلسیم 
بر اساس سن محاسبه می شود ولی مصرف حدود ۱۰۰۰ میلی گرم 

در روز توصیه می شود.
ویتامین D نیز هنگامی که پوست در معرض نور خورشید قرار گرفته 
باشد تولید می شود . اگرچه بسیاری از مردم به طور طبیعی قادر به 
تولید ویتامین D از طریق نور خورشید هستند، ولی در افراد مسن که 

دچار کمبود ویتامین D می شوند مصرف مکمل ویتامین D با نظر 
پزشک توصیه می گردد.

ادامه دارد

                                         کودک سالم 

کودکان از موقع تولد بازی مــی کنند و ارتباط برقرار می 
کنند.

اگر مادر شیر خودش را نمی دهد: موقع شیردادن به کودک او را 
بغل کند، نگاهــش کند، با او صحبت کرده یا برایش آواز بخواند. 
)در مواردی که کودک را با شــیرمادر تغذیه می گردد، این موارد 

رعایت می شود.(
اگر بــرای بازی با کودک وقــت ندارید، از ســایر اعضاء خانواده 

بخواهید تــا در مراقبت کودک یا در کارهای خانه کمک کنند.
بــرای بازی با کودک، از هر وســیله ای در منــزل که تمیز و بی 

کنید. استفاده  باشد،  می  خطر 
اسباب بازی های ساده درست کنید.

با کودک بازی کنید، کودک در حین بازی با پدر و مادر و ســایر 
افراد یاد می گیرد.

اگر کودک پاســخ نمی دهد یا یا آهسته به نظر می رسد:
بیشــتر با او بازی و ارتباط برقرار کنید. 

از طریق لمس و حرکات و همچنین از طریق زبان با کودک خود 
ارتباط برقرار کنید. بازی کرده و 

بررســی کنید آیا کودک قادر به دیدن و شنیدن است.
اگــر والدین مجبورند کــودک را در مدت زمانــی از روز به فرد 

بسپارند: دیگری 
فردی را پیــدا کنید که از کودک به طور مرتب مراقبت کرده، او 

را دوست داشته و به او توجه کند.

اجــازه دهید کودک به تدریج به آن فرد عادت کند.
والدین در هــر فرصت ممکن با کودک خود وقت بگذرانند.
برای این که با کودک رفتار خشــونت آمیز نداشته باشید:

دنبال فرصت هایی باشــید تا کودک را برای رفتارهایش تشــویق 
کنید.

به احساســات کــودک احترام بگذارید و ســعی کنید علت غم و 
را درک کنید. عصبانیت کودک 

به جای این که به کودک بگویید »نکن« به او انتخاب هایی برای 
بدهید. بکند،  تواند  آنچه که می 

شیوه زندگی سالم مهمترین استراتژی برای 
پیشــگیری از بیماری های کشنده و ناتوان 

کننده زنان:
همه اولویت های ســامت زنان به 
نوعی با شیوه زندگی آنان در ارتباط 
است .فعالیت فیزیکی به عنوان یکی 
از جنبه هــای مهم شــیوه زندگی 
ســالم در کنار تغذیه سالم اهمیت 
بسزایی دارد و در بررسی های انجام 
راهبردی  تدوین ســند  شده جهت 
ســامت زنان نیز کمبــود تحرک و 
فعالیــت فیزیکی به عنــوان معضل 
اصلی ســامت زنان و محور برنامه 
آنها گزارش  اســتراتژیک ســامت 
شده است . فعالیت فیزیکی کافی در 
پیشگیری و درمان بیماری های قلبی 
عروقی و تصلب شرائین ، سکته های  
قلبی و مغزی ، فشارخون باال، چربی 
خون باال، دیابت قندی ، دیابت نوع 
۲، پوکی اســتخوان،کمردرد، سنگ 
کیسه صفرا ،بیماریهای روحی روانی 
، افزایــش کیفیــت زندگی ،کاهش 
اثرات سالمندی،لذت بردن از زندگی 
،کمک به موثر بودن کارآنان ،کمک 

به تــوان خاقیت، کمک بــه کاهش هزینه 
های زندگی و باالخــره کاهش مرگ و میر 
بسیار موثر است و همه این موارد از اولویت 
های ســامت زنان می باشند . ارتقای شیوه 
زندگی زنان نیازمنــد مداخات جدی همه 
بخش های توســعه و البتــه مداخات اثر 
بخش نظام ســامت بویــژه همکاری مراکز 

مختلف بهداشتی است.
چرا شناســایی الگو و علل مرگ زنان 3۰ تا 

۷۰ سال اهمیت دارد؟

یکــی از مولفه 
در  مهم  هــای 

مربوط  های  ریزی  برنامه 
به سامت زنان جامعه، شناسایی الگو و علل 
بــروز مرگ 
مقابلــه  و 
عوامل  بــا 
ساز  ســبب 
اســت  آن 
کــه یکــی 
مناســب  از 
یــن  تر
هبردهــا  ا ر
تامین  برای 
مت  ســا
کاهــش  و 
های  مرگ 
هنگام  زود 
نهایت  در  و 
یــش  ا فز ا
عمر  طــول 
بشــر است.  
کــه  چــرا 
یی  ســا شنا
ایــن الگو و 
علــل آن به 
تعییــن اولویت های بهداشــتی و تخصیص 
منابع مــورد نیاز و همچنین به از بین بردن 
عوامــل اصلی مــرگ هــای زودرس کمک 

خواهد نمود.
از آنجایی که بســیاری از بیماری های غیر 
واگیر با تغییر در ســبک زندگی افراد، قابل 
کاهش هســتند، تمرکز بر پیشگیری از این 
بیمــاری ها و عوامل خطــر مرتبط با آن ها 

امری حیاتی است.
کودکان، بزرگساالن و سالمندان همه در برابر 

مــل  ا عو
ی  خطــر
که باعث بروز بیماری هــای غیر واگیر می 
شوند آسیب پذیر هســتند که این خطرات 
می توانند یا از طریق رژیم غذایی ناســالم، 
عدم فعالیــت بدنی و قرار گرفتن در معرض 
دود ســیگار بوجود آیند و یا ناشی از اثرات 

سوء مصرف الکل باشند. 
این بیماری ها بوسیله نیروها و عواملی مثل 
افزایش سن، گســترش برنامه ریزی نشده 
و سریع شهرنشــینی و جهان شمول شدن 
شیوه های زندگی ناســالم ایجاد می شوند 
بــه عنوان مثــال، رژیم غذایی ناســالم می 
تواند با فشــار خون بــاال، افزایش قند خون 
و چاقی خود را نشــان دهد. این موارد تحت 
عنوان"عوامل خطر میانی" نامیده می شوند 
که مــی توانند به بیماری های قلبی عروقی 

منجر شوند.
عوامل خطــر رفتاری مثل مصرف دخانیات، 
عــدم فعالیت بدنی، رژیم غذایی ناســالم و 
مصرف الــکل نیز خطر ابتا به بیماری های 
غیر واگیر را افزایش مــی دهند . این رفتار 
ها منجر به چهار تغییــر کلیدی متابولیک 
می شــوند که خطر ابتا بــه بیماری های 
غیــر واگیر را افزایش  می دهند که شــامل 
فشارخون باال، اضافه وزن وچاقی، قند خون 

و چربی باال می باشند.

استراتژی های کاهش مرگ ۷۰ - 3۰ سال
۱( پیشگیری ابتدایی و اولیه / توانمند سازی 
برای خود مراقبتی / کنترل عوامل خطر در 
افراد درمعرض خطر بیماری ها یا شــرایط 

مرگ بار و مرگ آفرین
۲( پایین آوردن سن و مرحله بیماری هنگام 
تشــخیص )غربالگری/ تشخیص زود هنگام 
بیماری های کشنده در مرحله قابل درمان ( 

تهیه و تنظیم : شهرزاد مهرآئین
کارشناس سامت کودکان - مرکز بهداشت استان توصیه هایی به والدین در تکامل کودک

مثل
سالمت

دیابت و پوکی استخوان

تهیه و تنظیم : 
گروه سامت جمعیت و خانواده - مرکز بهداشت استان اهمیت سالمت زنان )2(
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مثل
سالمت

اشتباه در مصرف دارو، باعث مسمومیت می شود
گفتگو، طاهره برخورداری. 

هفته اول آبان، هفته پیشگیری از 
مسمومیت ها نام نهاده شده است 
و به دلیل شیوع باالی مسمومیت 
با داروها و اهمیت آموزش در این 
خصوص، آشنا ســازی جامعه با 
نگهداری و مصرف صحیح داروها و خطرات و تبعات 

این  نوع مسمومیت ضروری است.
دکتر فاطمه صدیقی، کارشــناس دارویی شاغل در 
مرکز آموزشی - درمانی بوعلی سینا قزوین با بیان 
کردن مطلب فوق، عنوان کرد: مســمومیت دارویی 
یکی از متداول ترین انواع مســمومیت هاســت و 
استفاده بیش از حد مجاز هر دارو یا ماده ای می تواند 
باعث این نوع از مسمومیت شود که البته گاهی حتی 
اســتفاده از داروهایی که به قصد درمان فرد تجویز 
شده اند، در همان دوز مجاز مصرفی به دالیلی مانند 
مشکات زمینه ای در فرد و یا تداخل دارویی با داروها 
و موارد مصرفی دیگر، می تواند منجر به بروز مشکات 

در بدن فرد و مسمومیت دارویی شود.
دکتر صدیقی با اظهار اینکــه مقدار داروی مصرفی  
بیمار، باید توسط پزشک، برحسب سن و وزن بیمار، 
نوع بیماری، مکانیزم های دفع دارو از بدن محاسبه و 
در نسخه قید شود؛ گفت: بیمار موظف است مطابق 
توصیه پزشــک و داروساز، مقدار داروی تجویز شده 

را بطــور کامل مصرف کرده و طول درمان را حتی با 
وجود مشاهده اولین عائم بهبودی به پایان برساند. 
وی افزود که  هم چنین  بیـــمار با مشاهده عوارض 
جانبی دارو و یا عدم دریافت پاسخ درمانی مطلوب، 
باید از قطع خودســرانه دارو بپرهیزد و موضوع را با 

پزشـــک خود در مـیان بگذارد.

Á نگهداری دارو نیز مهم است
کارشناس دارویی شاغل در مرکز آموزشی - درمانی 
بوعلی سینا قزوین، با اشاره به اینکه نگهداری داروها 
در محل مناســب یکی از عوامل موفقیت در درمان 
بیماری اســت؛ توصیه کرد: از نگهــداری داروهای 
مختلف در یک قوطی بپرهیزید؛ برچســب قوطی 
حــاوی دارو را از روی آن جدا نکنید؛ در قوطی دارو 
را ببندید؛ از مصــرف دارو در تاریکی بپرهیزید؛  هر 
بار و قبل از مصرف، نام دارو را از روی بسته بخوانید؛ 
در مورد نحوه نگهداری و طرز استفاده، بروشور دارو 
مطالعه شود و نهایت اینکه، داروها از دسترس اطفال 

دور باشد.
دکتر صدیقی یادآور شد: هر دارویی ممکن است در 
کنار خواص درمانی، عـوارض ناخواسته ای نیز داشته 
باشد که بعضی از آنها ممکن است به اقدامات پزشکی 
خاصی نیاز داشته باشد؛ بنابر این در صورت مشاهده 

عوارض، باید با پزشک و داروساز خود مشورت کرد.

Á نکاتی مهم در مورد مصرف داروها
* لیســت تمام داروهای مصرفی خــود را به همراه 
شــکل دارویی و دوزشان را بر روی برگه یادداشت، و 
در مراجعه های بعدی به همان پزشک و یا پزشکان با 
تخصص های دیگر، همراه داشته باشید تا از تجویز و 
مصرف چند باره یک دارو و ایجاد مســمومیت های 

دارویی جلوگیری شود.
* بهتر است لیست داروها و بیماری های خود را برای 
اســتفاده در زمان های اورژانسی و حساس، همیشه 

همراه خود داشته باشید.
* به زمان معاینه های بعدی خود توجه داشته باشید 

و قبل از اتمام داروهایتان به پزشک مراجعه کنید.
* درصورت حساسیت و آلرژی نسبت به دارو، غذا یا 
موارد خاص دیگری، مانند: رنگ های مصنوعی، رژیم 

غذایی خاص، زمان بارداری، دوره شــیردهی، وجود 
بیمــاری های دیگر و مصرف داروی خاصی، موضوع 

را با پزشک خود در میان بگذارید.
* برای جلوگیری از فســاد دارو، به شرایط  و نحوه 
نگهداری آن توجه کنید. داروهای تاریخ گذشته خود 
را دور بریزید. قرص را مگر با توصیه پزشــک معالج 

خود، هرگز نجوید، نشکنید و ریز نکنید. 
* داروهای خود را با کسی شریک نشوید و داروهای 
مصرفی خود را برای دیگری تجویز نکنید، زیرا دارو 
برای بیماری و وضعیت بالینی شخصی شما تجویز 
شده است و ممکن است برای مصرف دیگری مضر 

و خطرناک باشد.
* با توجه به نوع بیماریتان، در مورد نحوه مصرف دارو 
در زمان های اورژانســی از پزشک و داروساز، از قبل 

اطاعات الزم را کسب کنید.

کمر درد مزمن چیست؟
گفت و گو، سیّد حسن موسوی. 

به کمر دردی که بیش از ســه ماه طول بکشــد، کمر درد مزمن گفته می شود. این 
موضوع را دکتر مهران مرادی، متخصص جراح مغز و اعصاب شاغل در مرکز 

آموزشی - درمانی شهید رجایی قزوین بیان کرد و علت آن را تروما یا آسیب 
به ستون مهره، هر گونه بیماری مزمن در نقاط مختلف بدن و استرس روحی 

- روانی دانست.
بنــا به اظهار دکتر مــرادی، نوع درد می تواند به صورت درد اســتخوانی، 
عصبی یا درد عضالنی باشد. وی با گفتن اینکه درد ممکن است به صورت 
سوزشــی، سیخ زننده، ســوزن سوزن شدن، شــارپ یا مبهم بروز کند و 
تصریح به اینکه در بســیاری از موارد، منشــاء درد مشخص نیست؛ اظهار 
کرد: آســیب یا بیماری -که باعث شروع درد شده است- قابل تشخیص 

نبوده، ولی همچنان اثرات آن به صورت درد باقی خواهد ماند.
Á مکانیسم درد

این متخصص جراح مغز و اعصاب، عنوان کرد: مکانیســم دقیق این نوع 
کمر درد، مشخص نیست، ولی اعتقاد کلی بر این است که به دنبال طوالنی 

شــدن درد، یک حساس شــدن مرکزی در مغز ایجاد می شــود، یعنی به این 

صــورت که حتی با تحریکی اندک -که در افراد معمولی، درد زیادی ایجاد نمی کند- در این افراد، درد 
شــدید احســاس خواهد شد و حتی گاهی به دنبال بهبودی محل آسیب، ســیگنال های درد در مغز، فعال 

خواهند ماند.
Á روش تشخیص

دکتر مرادی گفت: تصویر برداری ساده، اسکن استخوانی، سی تی اسکن، ام آر آی و نوار 
عصب و عضله، تست های معمول برای تشخیص این نوع بیماری است.

Á  درمان
بنا به اظهار این جراح شاغل در مرکز آموزشی - درمانی شهید رجایی قزوین، در صورت 
یافتن منشــاء درد، می توان درد را کاهش داد یا مداوا کرد. ایشان ادامه داد که وقتی علت 
و منشاء درد مشخص نشود، درمان عالمتی، با هدف کاهش درد، بهبود کیفیت زندگی و 

بهبود عملکرد فرد مد نظر است.
دکتر مرادی، درمان های کلی را شامل موارد زیر دانست:

1. فیزیوتراپی و ورزش های کششی. 
2. درمان های دارویی -که می تواند تکی یا ترکیبی و شامل: شل کننده های عضالنی، داروهای 
ضد افسردگی و ضد اضطراب و داروهای ضد تشنج باشد-. درد باعث تغییر ُخلق شده و تغییر ُخلق 
باعث تشــدید درد می شود. در نتیجه با داروهای ضد اضطراب، ضد افسردگی و روش های روان 

درمانی، برای کنار آمدن با درد، می توان این سیکل معیوب را شکست.
3. روش های کم تهاجمی، مانند تزریق و بالک عصب.

شایان ذکر است، در مجموع اگر کمر درد، ادامه یابد، باید جدی تلقی شود، زیرا تأخیر در درمان، 
روند بهبودی را دشوار و حتی غیر ممکن می سازد.

داشــتن برنامه غذایی نامناسب در طول دوره این 
بیماری استعداد ابتا به آنفلوآنزا را تشدید می کند 
و طول مدت بیمــاری را نیز طوالنــی می نماید. 
بهتریــن راه برای جلوگیــری از این روند، ترکیب 

یک رژیم غذایی مناسب است.
Á :توصیه ها

۱-معموالً اشــتها به  هنگام  آنفلوانزا کم  می شود. شاید 

در ابتدا فقط  اشتها به  مایعات  داشته  
باشــید، ســپس  پــس  از مدتی  به  
وعده های  غذایی  کوچک  حاوی  مواد 
نشاسته ای  بدون  ادویه  )نان  سوخاری ، 
برنج ، پوره ، غات  پخته  شده ، سیب زمینی  پخته ( اشتها 

پیدا کنید.
۲-در هنگام بروز آنفلوانزا بدن شما به کالری بیشتری 
نیاز دارد چون هر چه درجه حرارت بدن باالتر می رود، 
سوخت و ساز بدن نیز افزایش می یابد. بنابراین با توجه 
به کاهش اشــتها در هنگام ابتا به آنفلونزا بهتر است 
تعداد وعده های غذایی افزایش یافته و حجم هر وعده را 

کاهش دهید. 
3-سوپ و غذاهای آبکی دیگر بخصوص 
زمانی کــه با مرغ طبخ می شــود، به 
مرطوب نگه داشتن بینی، جلوگیری 

از کــم آبی بدن، و مبارزه با التهاب گلو کمک می کند. 
چای داغ نیز درد گلو را تسکین داده و از گرفتگی بینی 

جلوگیری می کند.
4-روزانه  حداقل  8 لیوان  آب  بنوشید )خصوصاً اگر دمای 
بدن)تب(  باال باشد(. نوشیدن  مایعات  بیشتر مثل  آب  
میوه ، چای  و نوشیدنی های  غیر گازدار نیز به  رقیق  شدن  

ترشحات  کمک  می کنند.

 C 5-میوه های خانــواده مرکبات حاوی ویتامین
هستند و اگرچه از انفلوآنزا جلوگیری نمی کنند، 
امــا می تواننــد طــول دوره آن را کاهش دهند. 
همچنیــن ویتامیــن C تقویت کننده سیســتم 

ایمنی بدن است.
6-  از مصــرف غذاهــای چرب، ســرخ کرده و 

ادویه دار بپرهیزید.

مرضیه آقازمانی- کارشناس مسئول تغذیه مرکز بهداشت بلندیان

رژیم غذایی در آنفلوانزا
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شهرستانها

    ارسال خبر: بهزاد رحمانی، علی اکبر فاح سیفی، شها کشاورز                                                                                                                                        شهرستان ها

عزاداران حســینی در روســتای زرآباد معلم کالیه، خدمات 
پزشکی و بهداشتی رایگان دریافت کردند

در روزهای تاســوعا و عاشورای حســینی، مرکز خدمات جامع 
ســامت معلم کایه به زائران و عزاداران حســینی در روستای 
زرآباد، خدمات پزشــکی و بهداشتی رایگان ارائه کرد. این مرکز 
تابعه مرکز بهداشــت شهید بلندیان شهرســتان قزوین است و 
اقدامش همچون ســال های گذشــته، از طریق برپایی ایستگاه 
سامت در خانه بهداشــت زرآباد مجاور امامزاده علی اصغر )ع( 

این روستا انجام شد. 
برنامه مذکور با مشــارکت جمعیت هال احمر این منطقه انجام 
شد و سمانه قورچی بیگی، کارشناس مامایی این مرکز به همراه 
امدادگران هال احمر با اســتقرار در ایستگاه سامت برای ۹۰ 

تن از عزاداران خدمات  ارائه کرد.
***.

معاینات شاغالن بخش های کشاورزی و قالی بافی 
شهرستان قزوین، با تعرفه دولتی انجام می شود

روز ۲۷ مهر ۱3۹5 و در نشســت دکتر ســّید علیرضا خونساری، 
رییس مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین با مسؤوالن و 
کارشناســان ستادی بهداشت حرفه ای، اعام شد که برای تسهیل 
در کار خدمات رسانی به شاغان بخش های کشاورزی و قالی بافی، 
معاینات آنان با تعرفه دولتی و در نزدیک ترین مرکز خدمات جامع 

سامت انجام خواهد شد. 
این موضوع را مهندس بهروز پورارجمند، کارشــناس مسؤول واحد 

بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین
بیان کرد و گفت: دوره های آموزشی در رابطه با پیشگیری از عوامل 
زیان آور مرتبط با مشــاغل مذکور برای کشاورزان و قالی بافان  در 
حال برگزاری است و تا پایان امسال، کلیه شاغان در این دو بخش 
تحت پوشــش خدمات مراکز خدمات جامع ســامت قرار خواهند 

گرفت.
کارشناس مسؤول واحد بهداشــت حرفه ای مرکز بهداشت شهید 
بلندیان شهرســتان قزوین در ادامه گــزارش خود اظهار کرد: برای 
ارتقای سطح سامت شاغان شهرســتان، نظارت بر فعالیت های 
مراکز خدمات جامع سامت و خانه های بهداشت، بیشتر خواهد شد. 
مهندس پورارجمند، در این نشســت با هدف بررسی شیوه پایش 
کارشناسان واحد بهداشت حرفه ای از مراکز خدمات جامع سامت 
روستایی، نقاط قّوت و ضعف مشاهده شده در خانه های بهداشت و 

مسائل و مشکات پیش رو را تشریح کرد.
بنا به اظهار این مقام مســؤول، تقســیم  بندی خانه های بهداشت و 
مراکز جامع سامت به درجات یک، دو و سه از نظر بهداشت حرفه 
ای و برنامه ریزی برای پایش خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی 
- درمانی شــهری و روســتایی با توجه به درجه بندی فوق، انجام 
فعالیت های نظارتی بهداشت حرفه ای توسط کارشناسان بهداشت 
محیط مراکزی -که فاقد کارشــناس بهداشت حرفه ای هستند-، 
استانداردسازی چک لیست های پایش برای ایجاد وحدت رویه در 
نمره دهی به فعالیت های کارشناسان و بهورزان، نظارت بر پیگیری 
انجام معاینات شاغان بخش های کشاورزی و قالی بافی و نظارت و 
پیگیری تخلفات کارفرمایان از طریق مراکز خدمات جامع سامت و 
سایر مراجع ذیصاح، از جمله اقداماتی است که برای ارتقای سطح 

سامت شاغان در نظر گرفته شده است.
***

ارائه خدمات سالمت به  مردان 30 تا 59 ساله شهرستان قزوین
خبر، شها کشاورز. به دنبال اجرای برنامه سبا )سامت بانوان ایرانی(، 
برای ترغیب مردان به توجه به سامت خود قبل از بیماری، برنامه سما 
)ســامت مردان ایرانی( از سه ماهه سوم سال ۱3۹3 در مراکز خدمات 

جامع سامت شهری و روستایی شهرستان قزوین اجرا می شود. 
هنگامه سیمیاری، کارشــناس برنامه میانساالن مرکز بهداشت شهید 
بلندیان شهرســتان قزوین، ضمن اشــاره به مطلب فوق گفت: در این 
برنامه، کلیه مردان 3۰ تا 5۹ ساله ساکن در شهرستان قزوین از طریق 
مراجعه به مراکز خدمات جامع سامت شهر و روستای خود، از وضعیت 

سامتشان آگاه خواهند شد. 
وی عنوان کرد که به دلیل عدم مراجعه برخی مردان به مراکز خدمات 
جامع سامت، بویژه مردان کارمند، مرکز بهداشت قزوین اقدام به اعزام 
تیم سامت به ادارات کرد تا در حداقل زمان ممکن این افراد بتوانند از 
خدمات مذکور برخوردار شوند. بنا به اظهار سیمیاری، مردان شاغل در 
فرمانداری قزوین، اولین گروهی بودند که توسط تیم اعزامی این مرکز، 

خدمات پزشکی و غربالگری اولیه را دریافت کردند. 
کارشناس برنامه میانســاالن مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان 

قزوین از کلیه مردان 3۰ تا 5۹ سالن ساکن شهر و روستاهای شهرستان 
قزوین خواست برای دریافت خدمات سامت به مراکز مربوطه مراجعه 
کنند. ایشان همچنین برای اعزام تیم سامت به ادارات و سازمان های 
این شهرســتان به منظور انجام خدمات مذکور به مردان شاغل در این 

ادارات اعام آمادگی کرد. 
این کارشناس بهداشتی، گفت: مردان در مقایسه با زنان در معرض عوامل 
خطر محیطی و شغلی بیشتری هستند و عادات اشتباهی، مانند: مصرف 
سیگار، الکل، اعتیاد و استرس شغلی در آنها بیشتر است.وی تأکید کرد 
که  مردان کمتر به پزشــک مراجعه کرده و مراجعه به مراکز خدمات 
جامع سامت را به دالیل مختلف از جمله موانع فرهنگی تا بروز مراحل 

پیشرفته و خظرناک بیماری، به تأخیر می اندازند.  
یادآور می شود، کارشناس برنامه میانساالن مرکز بهداشت شهید بلندیان 
شهرستان قزوین اظهار کرد: در این برنامه، مردان از نظر وضیت تغذیه، 
فعالیت جسمانی، مصرف دخانیات، سامت روان، سامت باروری و ابتا 
به بیماری های غیر واگیر، مورد بررسی قرار می گیرند. ایشان ادامه داد 
که وزن و فشــار خون مردان، اندازه گیری شده و در صورت داشتن هر 

گونه مشکل، خدمات مورد نیاز را دریافت می کنند.

داشتن سالمت روان، مهم ترین مؤلفه برای ازدواج موفق است
دکتر مصطفي فروتن، محقق و ُمــدّرس علوم رفتاري، در همایش 
ازدواج ســالم، اظهار کرد: مهم تر از ازدواج کردن، پایداری زندگی 
بعد از آن اســت و تجربه نشان داده است که ازدواج پسران زیر ۲۰ 
سال تا ۹۷ درصد منجر به شکست می شود، پس باید به یک مشاور 
روان شناسی قبل از ازدواج مراجعه کرد و راهنمایی الزم را دریافت 

کرد تا بتوان تصمیم درستی گرفت.
این برنامه، روز ۲۷ مهر ۱3۹5 در  دانشــکده کشاورزي دانشگاه آزاد 
واحد تاکســتان برگزار شد و ایشان با اشاره به اینکه رضایت خانواده 
ها هم در موضوع ازدواج فرزنــدان و پایداری آن، نقش موثری دارد، 
مهمترین مؤلفه ازدواج موفق را ســامت روان طرفین عنوان کرد و 
گفــت: در ازدواج، وجود اعتیاد یا بیمــاری های روانی در هر کدام از 

دختر یا پسر، بر زندگی آنان، نتیجه منفی خواهد گذاشت.
دکتر فروتن با اشــاره به اینکه از آیات و نشانه های خداوند این است 
که زوجی از جنس خودمان برای تسکین پیدا کردن، خلق شده است 
و ازدواج به منزله داشتن ثبات در زندگی زن و مرد است؛ عنوان کرد: 
در کشور ما تا قبل از ورود به دانشگاه، دختر و پسر با یکدیگر معاشرت 
ندارند تا اینکه در دانشگاه این ارتباط ها نمود پیدا می کند و بیشتر 
مشکات جوانان، عدم ارتباط مؤثر است، بنابر این باید علوم رفتاری 
در درس های دانشگاه گنجانده شده و برای دانشجویان تدریس شود.

این محقق و ُمدّرس علوم رفتاري، با بیان اینکه یک سری از جوانان 
فکر می کنند که اگر با تجرد زندگی کنند، مشکات کمتری گریبانگیر 
آنها خواهد بود و این موضوع به خاطر آموزش ناکافی و عدم مسؤولیت 
پذیری در دوران کودکی اســت؛ گفت: باید در کودکی به فرزندانمان 

حس مسؤولیت را یاد بدهیم.
ایشــان هشــدار داد که از عوارض تجرد، باروری ناقص در زنان است 
که با افزایش ســن، قدرت باوری کم شده و پتانسیل بچه داری نیز 
در فرد کاهش می یابد. دکتر فروتن، روابط عاطفی بی قاعده، آسیب 
های جنسی و ابتا به بیماری های مقاربتی را از عوارض دیگر تجرد 

عنوان کرد.
در این برنامه، دکتر جال رحماني، مدیر شــبکه بهداشت - درمان 
شهرستان تاکســتان، ازدواج را یکی از مهم ترین تصمیمات هر فرد 
در طول زندگی اش دانســت و اظهار کرد:  برای ساختن زندگی، هر 

شخص خودش مسؤول است و بنیان آن را پی ریزی می کند.
متولی ســامت شهرستان تاکستان با اشــاره به اینکه جوان باید با 
آموزش های الزم و درستی که فرا می گیرد این سنگ بنا را صحیح 
بگذارد تا بتواند یک زندگی توأم با آرامش داشــته باشــد و صاحب 
فرزندانی شود که در توسعه جامعه نقش داشته باشند؛ گفت: انسان 
سالم محور توسعه پایدار است و انسان سالم در خانواده سالم پرورش 

می یابد.
در ابتدای این همایش، دکتر عباس جهانبخشی، رییس دانشگاه آزاد 
اســامی واحد تاکستان، عنوان کرد: همکاری بین شبکه بهداشت - 
درمان تاکستان و دانشگاه آزاد، به منظور افزایش آگاهی دانشجوبان، 
مفید اســت و رسالت دانشــگاه نیز افزایش سامت جسمی و روانی 

دانشجویان است.
ایشــان با گفتن اینکه این آموزش ها در آینــده منجر به آرامش و 
ســامت روانی خانواده ها و جامعه خواهد شد؛ اظهار کرد: اگر شما 
عزیزان آموزش درستی دریافت کنید و استعدادهایتان شکوفا شود، 

توسعه پایدار حاصل خواهد شد.

ایجاد فضایی آرام در منزل، راهی برای کمک والدین به أیمن 
ماندن فرزندان از اعتیاد

محمد افشــار، کارشناس مسؤول سامت روان، اجتماعی، اعتیاد 
و الکل شبکه بهداشــت - درمان شهرستان بویین زهرا در ادامه 
سلســله برنامه های آموزشــی برای اقشــار مختلف جامعه، در 
نشســتی با حضور فرماندهان، کارکنان و سربازان سپاه پاسداران 
این شهرســتان، گفت: والدین باید دربــاره علل و عوامل مؤثر در 
مصرف مواد مخدر و خطرات، عوارض و عائم این مواد، اطاعات 
کافی کسب کنند. وی افزود که والدین باید با فراهم کردن محیط 
آرام در منزل، به فرزندان خــود کمک کنند تا در مقابل اعتیاد، 

ایمن باشند.
ایشــان در ادامه توصیه های خود برای والدین، اظهار کرد: آنان 
بایــد مهارت های تربیتــی خود را افزیش داده؛ الگوی مناســبی 
برای فرزندان باشــند و هرگز بر خاف گفته خود عمل نکنند؛ به 
صحبت های فرزندانشان خوب گوش کنند؛ با لبخند، تکان دادن 
ســر و استفاده از جمات مثبت نظیر »چقدر جالب« و »من این 
را نمی دانستم«، فرزندان خود را به گفتگوی بیشتر تشویق کنند؛ 
شــرایطی ایجاد کنند که پدر و مادر را محرم اسرار خود بدانند؛ 
از فرزندانشان انتظار نداشته باشند آرزوهای برآورد نشده آنان را 
تحقق بخشند و اینکه از قبل، خود را برای پاسخگویی به سئواالت 

کنجکاوانه فرزندان خود آماده کنند.
کارشــناس مسؤول سامت روان، اجتماعی، اعتیاد و الکل شبکه 
بهداشت - درمان شهرستان بویین زهرا، توصیه های پیشگیرانه 
ای نیز به ســربازان داشت و گفت: عاوه بر اینکه باید خطرات و 
عوارض مصرف مواد اعتیاد آور را شناخت؛ الزم است به هر کس، 
حتی بهترین دوســت -که به شــما مصرف مواد را تعارف کرد- 

محکم و قاطع »نه« بگویید که خودش، هنر است. 
افشــار با گفتن اینکه افــراد خوش فکر هــر تعارفی که مخالف 
سامتیشان اســت را براحتی رد می کنند؛ اظهار کرد: بهتر است 
جواب هایی از قبل برای اصرار زیاد از سوی اطرافیان آماده کنید.

با یکبار مصرف کردن، کسی معتاد نمی شود؛ دروغی بزرگ است
این کارشــناس بهداشتی، هشدار داد که نباید موادمخدر را حتی 
یــک بار هم امتحان کرد، زیرا هیچکــس در دنیا نمی تواند به ما 

اطمینان بدهد که با یکبار مصرف کردن، معتادت نمی شویم. 
کارشــناس مسؤول سامت روان، اجتماعی، اعتیاد و الکل شبکه 
بهداشت - درمان شهرستان بویین زهرا عنوان کرد: خانواده هایی 
که دارای انسجام و هماهنگی بیشتری هستند و به مذهب و ارزش 

های دینی پایبند هستند، کمتر دچار دام اعتیاد می شوند.
***

سبک زندگی، نقش اصلی و اساسی در سالمت انسان دارد
دکتر آرش خوشــنویس زاده، مدیر شــبکه بهداشــت - درمان 
شهرستان بویین زهرا در نشستی آموزشی، گفت:  سبک زندگی، 

نقش اصلی و اساسی در سامت انسان دارد.
متولی سامت شهرستان بویین زهرا، ضمن معرفی برنامه سامت 
ادغام یافته میانساالن )سبا( تأکید کرد که در جهان امروز، سرطان 
یکی از علل عمده مرگ و میر در جوامع بشــری بوده و دربعضی 
از کشــورها پس از بیماری های غیر واگیر به ویژه  بیماری های 

قلبی - عروقی مهمترین علت مرگ و میر را تشکیل می دهد. 
به گفته این مقام مســؤول، شیوه زندگی کنونی، افزایش مصرف 
دخانیــات و برخورد با عوامل ســرطان زای محیطی، در افزایش 
ابتا به این بیماری، ســهم عمده ای دارند. وی ادامه داد: سرطان 
پستان و دهانه رحم در زنان در بسیاری از کشورها از شایع ترین 
بدخیمی ها اســت که انجام به موقع معاینات و انجام آزمایشات 
کلینیکی و پاراکلینیکی )مانند پاپ اســمیر و معاینات کلینیکی 
پستان به شیوه صحیح و در فواصل معین در زنان( می تواند نقش 

مهمی در تشخیص و درمان به موقع بیماری داشته باشد.
مهندس ارسان قاســمی، فرماندار شهرســتان بویین زهرا نیز 
قدردانــی از برگــزاری این برنامه پُرمحتوا و ارزشــمند، در مورد 
اهمیت جایگاه زن، با اشاره به سوره مبارکه کوثر در شأن حضرت  
زهرا )س(، گفت: در آموزه های دینی ما از دختر به عنوان رحمت 
و پســر به عنوان نعمت یاد شده است و به مراتب جایگاه رحمت 

باالتر از نعمت است. 
به گفته فرماندار شهرستان بویین زهرا، هر چند مرد و زن مکمل 
یکدیگرند، ولی نقش زن پُراهمیت و پُر رنگ تر بوده و کانون اصلی 

خانواده محسوب می شود. 
آمنه خالقی، کارشناس مسؤول بهداشت خانواده مرکز بهداشت 

بویین زهراتاکستانقزوین
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ادامه از صفحه ۱۰
شهرســتان بویین زهرا هم با بیان اینکه بسیاری از بیماری ها در 
دوران بارداری می تواند بر ســامت جنیــن و مادر تأثیر فراوانی 
داشــته باشد، گفت: مراقبت های پیش از بارداری برای شناسایی 
این مشکات و درمان آن قبل از بارداری، مفید است و می تواند 
در پیشــگیری از مرگ و میر مادران باردار، تأثیر فراوانی داشــته 

باشد. 
شایان ذکر است، این برنامه، توسط واحد بهداشت خانواده شبکه 
بهداشت - درمان شهرستان بویین زهرا و با حضور جمعی از بانوان 
شاغل در دستگاه های اجرایی شهرستان، به مناسبت هفته ملی 
ســامت زنان و کودک، روز ۲6 مهر ۱3۹5 در سالن اجتماعات 
فرمانداری این شهرستان برگزار شد. در این برنامه، حسن کاظمی 
رودباری، سرپرست مرکز بهداشت شهرستان بویین زهرا و جمعی 

از کارشناسان ستادی نیز حضور داشتند.  
***

یکدیگرند پشتیبان  و  حامی  سالم،  خانواده  اعضای 
محمد افشــار، کارشناس مسؤول ســامت روان شهرستان 
بوئین زهرا اظهار کرد: در خانواده سالم وقتی مشکلی ایجاد 
می شــود اعضای خانواده به هم نزدیک می شوند تا مشکل 

را حل کنند؛ زیرا آنا، حامی و پشــتیبان یکدیگر هستند.
این کارشــناس بهداشــتی با تصریــح به اینکــه در چنین 
خانواده هایی، وقتی کســی)بویژه کودک( اشــتباه می کند، 
دیگر اعضا، شــخصیت او را زیر سوال نمی برند؛ گفت: آنان 
به جای اینکه دنبال مقصر بگردند و فرد خاصی را سرکوفت 

بزنند، تاش می کنند مشــکل را بطور کامل بشناسند. 
افشــار به تأکیــد به اینکه در خانواده ســالم، بطور جدی یا 
شــوخی، از القاب زننده و تمســخر آمیز استفاده نمی شود؛ 
عنــوان کرد: اعضای خانواده ســالم همانطــور که در روابط 
خــود با دیگــران در بیــرون از محیط خانــواده، عاطفی و 
محترمانه برخورد مــی کنند در خانواده نیز روابطی عاطفی 
تــر و همدالنه تــر دارند و با کودکان خود، بیشــتر صحبت 

کنند. می 
افشــار، ســخنانش را در نشستی آموزشــی، برای جمعی از 
بانوان شــاغل در دســتگاه های اجرایی این شهرستان و به 

مناســبت هفته ملی سامت زنان و کودک، بیان کرد.  
***

کنید را حفظ  بدن  طبیعی  وضعیت  کار،  هنگام 
در همایشــی به مناســبت هفته ملی سامت زنان و کودک، 
در بوییــن زهرا، مهندس اصغر پایون، کارشــناس مســؤول 
واحد بهداشــت حرفه ای مرکز بهداشــت این شهرستان با 
اشــاره به اینکه ارگونومی، با هدف پیشگیری از بروز مسایل 
و مشــکات و آســیب های مربوط به ســامتی و بهبود و 
بهینــه ســازی، کارایی، بهروری و کیفیت بــه کار می رود؛ 
تأکید کــرد: یکی از اصول پیشــگیرانه ارگونومی در محیط 
های کاری، این اســت که هنــگام کار، وضعیت طبیعی بدن 

کنید. را حفظ 
مهندس پایون، ارگونومی را دانشــی چند رشته ای دانست 
که اطاعات مربوط به ظرفیت های هر انســان را گرد آوری 
کــرده و آنها را در طراحی مشــاغل، محصوالت و سیســتم 
هــای در ارتبــاط با انســان و مکان هــای کار و تجهیزات، 

برد. بکار می 
این کارشــناس بهداشــتی، »ایمنی و بهداشت« و »تولید و 
بهــره وری« را دو هدف اصلی ارگونومی عنوان کرد و اظهار 
کرد:  ۱۰ اصل پیشــگیرانه ارگونومی در محیط های کاری، 

شامل موارد زیر است:
Á .فشار بیش از حد را کاهش دهید 
Á  .همه چیز را در محدوده دسترسی خود قرار دهید
Á  .کار را در ارتفاع مناسب انجام دهید
Á  .حرکات اضافی را کاهش دهید
Á  .خستگی و کار استاتیک را به حداقل برسانید
Á .نفاط تحت فشار را به حداقل برسانید
Á .فضای کافی برای  کار در نظر بگیرید
Á .حرکت کنید و عضالت  را منقبض و منبسط کنید
Á .یک محیط کار راحت و قابل انعطاف را فراهم کنید 
Á .هنگام کار، وضعیت طبیعی بدن را حفظ کنید

مصرف تخم مرغ باعث افزایش کلسترول خون نمی شود
تخم مرغ یکی از معدود غذاهای کامل طبیعی است که نیازهای بدن 
را به طور متعادل تامین می کند، عمده ترین ویژگی تخم مرغ و وجه 
تمایز آن با ســایر مواد غذایی، ترکیب کامل پروتئینی آن است که 
دارای تمام اسید آمینه های ضروری و مواد معدنی مهم موجود در آن 
نظیر کولین، لوتئین، گزانتین و تولید کم انرژی است که مصرف آن 
بویژه در صبحانه به الغری کمک می کند. تمام ویتامینهای محلول 
در چربــی و  ۷۰ تا 8۰ درصد ویتامینهای محلول در آب، همگی در 

زرده تخم مرغ هستند
مونا تاچه بندها، کارشناس تغذیه شبکه بهداشت - درمان شهرستان 
البرز این مطالب را به مناسبت ۱۷ مهر، روز جهانی تخم مرغ بیان کرد 
و گفت: امروزه ثابت شده است مزایا و نقش تخم مرغ در سامتی بدن 

به قدری است که نباید آن را از رژیم غذایی حذف کرد، 
نقش تخم مرغ در تکامــل مغز جنین و نوزاد، جلوگیری از کوری و 
آلزایمر متداول در کهنسالی و تقویت سیستم عصبی، حافظه و کمک 

به سامت قلب و عروق، از مزایای مصرف تخم مرغ است.
تاچه بندها در ادامه درباره باورهای اشتباه در مورد کلسترول تخم مرغ  
اظهار کرد: تخم مرغ بدلیل دارا بودن ۲۱۰ میلی گرم کلســترول در 
دهه های گذشته جایگاه مناسبی در سبد غذایی مردم نداشته است 
چون تصور می شد که با خوردن آن کلسترول خون افزایش یافته و 
در نتیجه بیماری های قلبی-  عروقی و خطر حمله قلبی را افزایش 
می دهد. وی ادامه داد که امروزه مطالعات متعددی توسط محققان در 
مراکز معتبر و در طول سال های متمادی بر روی افراد بسیار زیادی 

در کشورهای مختلف انجام شده است که ثابت کرده:
۱-خوردن تخم مرغ حتی بیش از یک عدد در روز در بسیاری از مردم 
بدون ارتباط به جنس، سن و نژاد آنان باعث افزایش کلسترول خون 

نشده و حتی برای قلب می تواند مناسب و مفید هم باشد.
۲- تغذیه بــا تخم مرغ نه تنها نســبت LDL: HDL که مهمترین 
شاخص برای تعیین احتمال خطر بیماری های قلبی است را تغییر 
چندانی نداده و  بر روی احتمال بروز بیماری های قلبی-عروقی اثری 

ندارد ،بلکه باعث کاهش پاسخ های التهابی در بدن می شود.
3-در بروز بیماری های قلبی-عروقی در افرادی که یک تخم مرغ در 
هفته و کسانی که یک تخم مرغ در روز می خورند، ارتباطی مشاهده 

نشده است.
4-آنچه که در تولید کلسترول خون در بدن نقش دارد اسیدهای چرب 
اشباع بویژه نوع ترانس است و نه کلسترول های غذایی.  در تخم مرغ 
تنها یک سوم اسیدهای چرب آن از نوع اشباع بوده و کلسترولی هم که 
در اثر خوردن تخم مرغ در بدن تولید می شود از نوع  HDL (کلسترول 

خوب) و LDL کم آتروژنیک است.
5- وجود فرآورده های دامی خاص در رژیم غذایی بطور آشکار باعث 
کاهش احتمال بروز حمله قلبی می شود. تخم مرغ، محصوالت لبنی 
و ماهی بطور غیرمســتقیم باعث کاهش مرگ و میر ناشی از حمله 

قلبی می شوند. 
***

خشک کردن مواد غذایی، مانع فاسد شدن آن ها می شود
به گفته سمیه احدی، کارشناس نظارت بر مواد غذایی شبکه بهداشت 
- درمان شهرستان البرز، خشک کردن مواد غذایی، یکی از راه های 
نگهداری آن از طریق حذف آب اســت که مانع فعالیت بیولوژیکی و 

آنزیم های موجود برای فساد مواد غذایی می شود. 
این کارشناس با اشاره به اینکه در این روش، طول عمر ماده غذایی، 
افزایش پیدا کرده و وزن و حجم آن کاهش پیدا می کند؛ اظهار کرد: 
خشک کردن مواد غذایی با اســتفاده از عوامل موجود در طبیعت، 
نظیر: خورشید، خشک کردن طبیعی نامیده می شود که اگر چه کم 

هزینه است، ولی دارای معایب و محدودیت هایی هم است.
احدی، در تشــریح معایب و محدودیت های این روش، عنوان کرد: 
نیاز به فضای زیادی است؛ رطوبت ماده تا کمتر از ۱5 درصد کاهش 
نمی یابد)برای حفاظت از بعضی اقام، مناسب و کافی نیست(؛ از نظر 
بهداشتی مطلوب نیست )ماده، تحت اثر عوامل آلوده کننده موجود 
در محیط قرار داشته و احتمال صدمه دیدن و نابود شدن آن توسط 

حشرات و پرندگان وجود دارد(. 
کارشناس نظارت بر مواد غذایی شبکه بهداشت - درمان شهرستان 
البرز درباره روش نگهداری روغن، گفت: روغن را باید در جای خشک، 
خنک، در ظروف در بسته، تمیز و خشک و دور از نور نگهداری کرد.

ایشان با بیان اینکه در صورت بزرگ بودن قوطی روغن، باید از ظروف 
کوچکتر برای نگهداری موقت روغن مصرفی استفاده کرد؛ گفت: باید 
برای انتقال روغن از قاشق کاماً تمیز و خشک استفاده کرد؛ قاشق یا 
وسایل فلزی دیگر را در داخل ظرف روغن قرار نداد و روغن نباید در 

هیچ مرحله ای، بوی تند و نامطبوع داشته باشد.

باید کشک مایع پاستوریزه را قبل از مصرف به مدت 10 تا 
20 دقیقه جوشاند

ســمیه احدی، کارشــناس نظارت بر مواد غذایی شبکه بهداشت 
- درمــان شهرســتان البرز توصیه کرد از مصــرف خامه، کره غیر 
پاســتوریزه، پنیر محلی و دوغ فله ای خودداری کنید. وی با گفتن 
اینکه کشــک مایعی که دارای عائم کپک زدگی و بوی نامطبوع 
است، نباید مصرف شود و کشک مایع پاستوریزه را هم باید قبل از 
مصرف به مدت ۱۰ تا ۲۰ دقیقه جوشاند؛ توصیه کرد: بهتر است از 
پنیر بسته بندی شده با برچسب دارای مجوز بهداشتی استفاده شود. 
این کارشــناس نظارت بر مواد غذایی با اشــاره به اینکه اصوالٌ مواد 
غذایی از جنبه نگهداری به سه گروه،  شامل: مواد غذایی فسادپذیر، 
مواد غذایی با فساد کم و مواد غذایی با فسادپذیری کمتر، تقسیم می 
شوند؛ اظهار کرد: استفاده از حرارت یا سرما، خشک کردن، تغلیظ، 
تخمیر، شور کردن، دود دادن و استفاده از نگهدارنده های شیمیایی، 

روش های نگهداری موادغذایی است.
احدی با توصیه به اینکه شــیر پاستوریزه را باید در داخل یخچال 
)دمای صفر تا چهار درجه سانتیگراد( و به مدت حداکثر 48 ساعت 
نگهداری کرد؛ عنوان کرد: باید از نگهداری و خرید این محصول در 
خارج از یخچال خودداری کرد. وی افزود که چنانچه شیر پاستوریزه 
بیش از 48 ساعت در یخچال باقی بماند و عائم فساد و بریدگی در 
آن مشــاهده نشود، الزم است قبل از مصرف، آن را حداقل به مدت 

۱۰ دقیقه جوشاند.
کارشناس نظارت بر مواد غذایی شبکه بهداشت - درمان شهرستان 
البرز در مورد چگونگی رفع انجمــاد از مواد غذایی گفت: اگر مواد 
غذایی، در یخچال از حالت انجماد خارج شوند، برای مصرف، ایمن 
و دارای کیفیت باال خواهند بود. ایشــان هشدار داد که چنانچه در 
یخچال از حالت انجماد خارج شــوند و بخواهید آنها را دوباره فریز 

کنید، کیفیت آن کاهش می یابد.
این کارشناس بهداشتی، سخنانش را در نشستی آموزشی با موضوع 
»اصول نگهداری موادغذایی، اصاح الگوی مصرف و نشانگر رنگی« 
برای رابطان ســامت شهرستان البرز و کارشناسان ستادی شبکه 
بهداشت - درمان این شهرستان بیان کرد. متولی این برنامه، واحد 
نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی شبکه بهداشت - درمان 

شهرستان البرز بود.
***

مردم به نشانگر رنگی درج شده بر روی بسته های مواد 
غذایی توجه کنند

خبر، مصطفی لطیفی. امروزه درج نشــانگر رنگی بر روی بسته 
بنــدی های مــواد غذایی به مصرف کننــده کمک می کند تا 
با توجه به شــرایط جسمی و نیازهای شــخصی خود، انتخاب 
آگاهانه داشــته باشد. هدف اصلی از درج نشانگر رنگی، اصاح 

الگوی مصرف و ارتقای سطح سامت جامعه است.
سمیه احدی، کارشناس نظارت بر مواد غذایی شبکه بهداشت 
-درمان شهرســتان البرز با بیان مطلب فــوق و عنوان کردن 
اینکه تعیین میزان ســهم فرآورده مــواد غذایی، بیانگر مقدار 
مصــرف آن ها در هر نوبت از روز اســت و بر اســاس مقادیر 
متداول مصــرف جامعه تعیین می شــود، اظهار کرد: گزارش 
میزان شــاخص های انرژی، قند، چربی، نمک و اســید های 
چرب ترانس )در هر سهم فرآورده غذایی( توسط نشانگر رنگی 
انجام می شــود. احدی افزود که بر این مبنا، رنگ قرمز، بیانگر 
میزان زیاد؛ رنگ زرد)نارنجی(، بیانگر میزان متوســط و رنگ 
ســبز، بیانگر میزان اندک این شــاخص ها در محصول غذایی 

است.
این کارشــناس نظارت بر مواد غذایــی، توصیه کرد که مردم 
بیشــتر از مواد غذایی اســتفاده کنند که شاخص های مذکور 
در آن ها دارای رنگ ســبز یا زرد هســتند. ایشــان همچنین 
تأکیــد کرد: باید میزان مصرف و یا تعــداد وعده های مصرف 
محصوالت غذایی دارای شاخص های قرمز را کاهش داد؛ زیرا 
در ابتا به بیماری های ناشــی از رژیم غذایی نامناسب، نقش 

دارند.
یادآور می شــود، طبــق مفاد ماده ۱۱ قانون مــواد خوردنی، 
آشامیدنی، آرایشی و بهداشــتی، کماکان بر روی بسته بندی 
کلیــه فرآورده های غذایی و آشــامیدنی، درج مواردی، نظیر: 
نام فرآورده و نام تجاری محصول، تاریخ تولید، انقضا و ســری 
ســاخت، شــماره پروانه بهداشتی ســاخت یا شناسه نظارت 
کارگاهی، وزن فرآورده و مواد تشکیل دهنده آن، نام و نشانی 
تولید کننده، شــرایط نگهداری و دستورالعمل آماده سازی و 

مصرف؛ اجباری است.

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

مقام معظم رهبری )مدظله العالی(

هفته نامه خبری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی قزوین

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

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

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

تلفن: 33375152-5
کد پستی: 3419915315

تلفن و نمابر روابط عمومی: 028-33379995

www.qums.ac.ir :آدرس سایت دانشگاه
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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. 
 ◄  شماره تلفن »1590«: سامانه تلفنی پاسخگویی به شکایات مردمی 

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

امام سجاد )ع( فرمودند:

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

کمیته ارتقای سالمت اداری و صیانت از حقوق شهروندی                                                                                                                         حقوق شهروندی

اقدامات مهم هفته تربیت بدنی در دانشگاه علوم پزشکی

مهم ترین حقوق شهروندی
ادامه از قبل

منشور حقوق بیمار 
Á حقوق بیمار

۲- اطاعات باید به نحو مطلوب و به میزان کافي در اختیار بیمار 
قرار گیرد. 

۱-۲( محتواي اطاعات باید شامل موارد ذیل باشد: 
۱-۲-۲( مفاد منشور حقوق بیمار در زمان پذیرش ؛

۲-۱-۲( ضوابط و هزینه هاي قابل پیش بیني بیمارســتان اعم از 
خدمــات درماني و غیر درماني و ضوابط بیمه و معرفي سیســتم 

هاي 
حمایتي در زمان پذیرش ؛

3-۱-۲( نام، مســؤولیت و رتبه ي حرفه اي اعضاي گروه پزشــکي 
مســئول ارائه مراقبت از جمله پزشک، پرستار و دانشجو و ارتباط 

حرفه اي آن ها با یکدیگر
4-۱-۲( روش هاي تشــخیصي و درماني و نقاط ضعف و قوت هر 
روش و عــوارض احتمالي آن ، تشــخیص بیماري، پیش آگهي و 
عوارض آن و نیز کلیه ي اطاعات تأثیر گذار در روند تصمیم گیري 

بیمار ؛
5-۱-۲( نحوه ي دسترســي به پزشک معالج و اعضاي اصلي گروه 

پزشکي در طول درمان ؛
6-۱-۲( کلیه ي اقداماتي که ماهیت پژوهشي دارند. 

۷-۱-۲( ارائه آموزش هاي ضروري براي استمرار درمان ؛
۲-۲( نحوه ي ارائه اطاعات باید به صورت ذیل باشد : 

۱-۲-۲( اطاعات باید در زمان مناسب و متناسب با شرایط بیمار 
از جمله اضطراب و درد و ویژگي هاي فردي وي از جمله زبان، 

تحصیات و توان درک در اختیار وي قرار گیرد، مگر این که: 
- تأخیر در شــروع درمان به واسطه ي ارائه ي اطاعات فوق سبب 
آسیب به بیمار گردد؛ )در این صورت انتقال اطاعات پس از اقدام 

ضروري، در اولین زمان مناسب باید انجام شود.( 
- بیمــار علي رغم اطاع از حق دریافت اطاعات، از این امر امتناع 
نماید که در این صورت باید خواســت بیمار محترم شمرده شود، 
مگــر این که عدم اطاع بیمار، وي یا ســایرین را در معرض خطر 

جدي قرار دهد ؛
۲-۲-۲( بیمار مي تواند به کلیه ي اطاعات ثبت شده در پرونده ي 
بالیني خود دسترسي داشته باشد و تصویر آن  را دریافت نموده و 

تصحیح اشتباهات مندرج در آن را درخواست نماید. 
3- حق انتخــاب و تصمیم گیري آزادانه بیمار در دریافت خدمات 

سامت باید محترم شمرده شود. 
۱-3( محدوده انتخاب و تصمیم گیري درباره موارد ذیل مي باشد: 
۱-۱-3( انتخــاب پزشــک معالج و مرکــز ارائه کننده ي خدمات 

سامت در چارچوب ضوابط ؛ 
۲-۱-3( انتخاب و نظر خواهي از پزشک دوم به عنوان مشاور ؛

3-۱-3(شــرکت یا عدم شرکت درهر گونه پژوهش، با اطمینان از 
اینکــه تصمیم گیري وي تأثیري در تداوم و نحوه دریافت خدمات 

سامت نخواهد داشت ؛ 
4-۱-3( قبــول یا رد درمان هاي پیشــنهادي پــس از آگاهي از 
عوارض احتمالي ناشي از پذیرش یا رد آن مگر در موارد خودکشي 
یا مواردي که امتناع از درمان شــخص دیگري را در معرض خطر 

جدي قرار مي دهد؛
5-۱-3( اعــام نظر قبلــي بیمار در مورد اقدامــات درماني آتي 
در زمانــي که بیمــار واجد ظرفیت تصمیم گیري مي باشــد ثبت 
و به عنــوان راهنماي اقدامات پزشــکي در زمــان فقدان ظرفیت 
تصمیم گیري وي بــا رعایت موازین قانوني مد نظر ارائه کنندگان 

خدمات سامت و تصمیم گیرنده جایگزین بیمار قرار گیرد. 
۲-3( شرایط انتخاب و تصمیم گیري شامل موارد ذیل مي باشد: 

۱-۲-3( انتخــاب و تصمیم گیري بیمار بایــد آزادانه و آگاهانه ، 
مبتني بــر دریافت اطاعات کافي و جامــع )مذکور در بند دوم( 

باشد ؛
۲-۲-3( پــس از ارائه اطاعات، زمان الزم و کافي به بیمار جهت 

تصمیم گیري و انتخاب داده شود. 
ادامه دارد
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