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دانشگاه علوم پزشکی و
خدمات بهداشتی درمانی قزوین

هفته نامه خبری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین

پنج دستگاه جدید برای 
درمان نوزاد، به مجموعه 

تجهیزات ویژه مراقبت از 
نوزادان اضافه شد

برخي از تجهیـزات موجـود 
در بالـگــرد اورژانـس 
استـان قـزوین در كشــور 
منحصر به فرد است
صفحه 4

 سومین جلسه هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی قزوین با حضور اعضا، 
روز چهار شــنبه بیست و ششم آبان در دفتر دکتر امین لو مشاور و دبیر 

مجامع ، شوراها و هیات امنای وزیر بهداشت برگزار شد.
در این جلسه پس از گزارش مختصر دکتر مهرام رییس دانشگاه ، اعضاء 
تشــکر خود را از پیشــرفت طرح ها و پروژه های دانشــگاه از رییس و 

کارکنان دانشگاه اعالم کردند.
 در ادامــه دکتر عزیزی ضمن بیان نتایج بازدید خود از دانشــگاه، انجام 
طرح های متعدد عمرانی را تایید نمود. سپس گزارش حسابرسی دانشگاه 
مطرح و به تصویب اعضا رســید در ادامه وضعیت اجرای برنام عملیاتی 
سال 95 دانشــگاه در شش ماهه اول سال توســط مهندس عزیزخانی 

مدیر پایش این برنامه گزارش گردید .بر اساس این گزارش 82/6 درصد 
فعالیتهای ثبت شده در سامانه اجرا شده است . سومین جلسه هیات امنا 
چند مصوبه مشترک و اختصاصی نیز داشت که پس از تغییراتی مصوب 

گردید و با  تصویب نهایی وزیر به اطالع همکاران خواهد رسید.

تقدیر و تشکر اعضای هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی قزوین
به خاطر پیشرفت طرح ها و پروژه های دانشگاه

در نشستی با حضور معاونان توسعه مدیریت و منابع 6 دانشگاه علوم 
پزشــکی کشور ، راهکارهای کاهش هزینه ها و افزایش درآمدهای 
مجریان طرح تحول نظام ســالمت بررسی شد.در این نشست که 
دکتر مهدی یوسفی معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه قزوین 
به عنوان هماهنگ کننده معاونان توسعه دانشگاه های علوم پزشکی 
کشــور و دکتر صدر السادات معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت 
بهداشت حضور داشــتند راهکارهای ارائه شده از سوی 6 دانشگاه 
علوم پزشکی برای کاهش هزینه ها و افزایش درآمد ها مورد بررسی 

قرار گرفت.
در پایان این نشســت مقرر شــد دکتر ابوالحــالج مدیر کل دفتر 

بودجه وزارت بهداشــت ، تاثیر پیشنهاد های ارائه شده در کاهش 
هزینه ها را بررسی و نتیجه آن اعالم شود تا در صورت تایید  وزیر 
بهداشــت و تصویب هر کدام از پیشنهاد ها ، آن را به عنوان راهکار 
و دســتورالعمل کاهش هزینه ها بدون فشار مالی بر روی خدمت 

گیرندگان به کلیه دانشگاه های علوم پزشکی ابالغ نمایند. 
گفتنی است دانشــگاه های علوم پزشکی البرز ، مازندران ، تبریز ، 
کرمانشاه و قم به عنوان دانشگاه های منتخب با همکاری دانشگاه 
علوم  پزشــکی قزوین جهت ارائه راهکارهــای کاهش هزینه ها و 
افزایش درآمد در طرح تحول ســالمت با محوریت معاون توســعه 

مدیریت و منابع وزارت بهداشت مشارکت می نمایند.

دانشگاه علوم پزشکی قزوین به همراه 5 دانشگاه دیگر پیشگام طراحی راهکاری برای كاهش هزینه و 
افزایش درآمد در اجرای طرح تحول سالمت شد

روز 23 آبــان 1395 دکتر منوچهر 
مهرام، رییس دانشگاه علوم پزشکی 
قزوین از دانشکده دندانپزشکی این 
دانشگاه، به صورت ســرزده بازدید 

کرد.
در این بازدیــد، وي  ضمن حضور در 
بخش های درمانی دانشکده و گفت و 

گو  با دانشجویان و اساتید، درباره راهکارهای 
رفع کمبودها و نیازهای دانشکده، راهنمایی 

کردند.
همچنین؛  دکتر مهرام ضمن قدردانی از کادر 
درمانی و اداری دانشــکده، راهکارهایی برای 
افزایش و ارتقای وضعیت علمی و درمانی این 

واحد آموزشی پیشنهاد داد.

بازدید سرزده رییس 
دانشگاه علوم پزشکی 

قزوین از دانشکده 
دندانپزشکی
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حمید  دکتر  آبان 1395  روز 19  سفر  جریان  در   
و  بهداشت  وزیر  بهداشتی  معاون  مشاور  صمدزاده، 
رییس اداره سالمت دهان و دندان وزارت بهداشت، 
با هدف بررسی عملکرد واحد سالمت دهان و دندان 
استان قزوین در قالب اجرای طرح تحول نظام سالمت 
در حوزه بهداشت؛ دکتر اکبر یوسفی، مسؤول واحد 
دهان و دندان معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی 
برابری  سه  افزایش  از  گزارش،  ارائه  هنگام  قزوین، 
خدمات پایه دندانپزشکی در مراکز بهداشتی - درمانی 

این استان خبر داد. 
دکتر یوسفی، این موضوع را در نشستی که در معاونت 
بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، با حضور دکتر 
سّید سعید اسکویی، معاون بهداشتی دانشگاه علوم 
پزشکی قزوین، مدیران این معاونت، مدیران شبکه 
بهداشت  مراکز  رؤسای  و  درمان  و  بهداشت  های 

شهرستان ها برگزار شد؛ بیان کرد.
Á  60 درصد مراكز بهداشــتی - درمانی دارای

تجهیزات دندانپزشکی استاندارد
شامل:  را  دندانپزشکی  پایه  خدمات  یوسفی،  دکتر 
معاینه،  کشیدن دندان، ترمیم، ِجرمگیری و بروساژ، 
پالپو تومی، فلوراید تراپی و فیشور سیالنت عنوان کرد.

این مقام مسؤول تصریح کرد: از زمان اجرای طرح 
برای  تاکنون  بهداشت؛  حوزه  در  سالمت  تحول 
قزوین،  استان  -درمانی  بهداشتی  مراکز  درصد   60
شده  انجام  دندانپزشکی  تجهیزات  استانداردسازی 

است.
Á  خدمات دندانپزشــکی برای 230 هزار دانش

آموز استان
معاونت  دندان  و  دهان  واحد  مسؤول  اظهار  به  بنا 
از خدمات  قزوین،  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی 
استان، می  آموز  دانش  برای 230 هزار  ارائه شده  
توان به انجام وارنیش فلوراید در دو مرحله اشاره کرد. 
تهیه و توزیع نرم افزار آموزشی بهداشت دهان دندان، 
توزیع 30 هزار مسواک بین دانش آموزان، همکاری 

مناطق  به  دندانپزشک  اعزام  و  دانشجویی  بسیج  با 
محروم در قالب اردو های جهادی، دیگر فعالیت های 
واحد دهان و دندان مرکز بهداشت استان قزوین است 

که دکتر یوسفی به آن اشاره کرد. 
Á ابراز رضایت مقام وزارتی

پس از ارائه این گزارش، دکتر حمید صمدزاده، مشاور 
معاون بهداشتی وزیر بهداشت و رییس اداره سالمت 
دهان و دندان وزارت بهداشت، از خدمات ارائه شده 
بهداشت  توسط واحد سالمت دهان و دندان مرکز 

استان قزوین، ابراز رضایت کرد.
نکته ای که مد نظر این مقام وزارتی بود؛ باالتر بودن 
خدمات پیشگیری و ترمیم دندان  در استان قزوین 

نسبت به خدمات کشیدن دندان بود.

وي با بیان این مطلب که این روند صعودی پیشگیری، 
اهدای  برای  است؛  شده  ارائه  خدمات  قّوت  نقطه 
استاندارد سازی  منظور  به  تجهیزات  دندانپزشکی 

مراکز، قول مساعد داد.
Á  به كارگیری  دانشــجویان برای اســتفاده از

خدمات سطح  دو و سه دندانپزشکی
در  با حضور  زاده،  دکتر صمد  نشست،  این  از  پس 
دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، 
ضمن بیان استفاده از پتانسیل های موجود در معاونت 
بهداشتی دانشگاه و دانشکده  دندانپزشکی؛ بکارگیری 
 دانشجویان برای استفاده از خدمات سطح  دو و سه 
دندانپزشکی در مراکز تابعه معاونت بهداشتی را مفید 

دانست.

 همچنین مقرر شد در نشست های آتی،  هماهنگی 
های الزم برای تجمیع مراکز دندانپزشکی انجام شود.

دانشکده  در  صمدزاده  دکتر  حضور  جریان  در 
آموزشی  معاون  پدیسار،  پرویز  دکتر  دندانپزشکی، 
عادل،  مامک  دکتر  قزوین،  پزشکی  علوم  دانشگاه 
رییس دانشکده و دکتر فرنوش فالح زاده،  معاونت 

آموزشی ایشان حضور داشتند.
Á استقبال از طرح آمبوالنس دندانپزشکی

اسکویی،  سعید  سّید  دکتر  بازدید،  این  جریان  در 
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، ضمن 
اظهار قدردانی از واحد سالمت دهان و دندان مرکز 
بهداشت استان، به خاطر کسب رتبه سوم کشوری، از 

طرح آمبوالنس دندانپزشکی استقبال کرد.
متولی بهداشت استان قزوین از مدیران شبکه های 
بهداشت - درمان استان خواست که با در نظر گرفتن 
اقدام  مراکز  تجهیز  و  تجمیع  برای  فیزیکی،  فضای 

کنند.
Á  افتتاح رسمی دندانپزشکی مركز جامع سالمت

شهرک مهرگان
مشاور معاون بهداشتی وزیر بهداشت و رییس اداره 
جریان  در  بهداشت،  وزارت  دندان  و  دهان  سالمت 
مرکز  دندانپزشکی  قزوین،  واحد  استان  به  سفرش 
جامع سالمت شماره هشت شهرک مهرگان را نیز 

افتتاح رسمی کرد.
واحد دندانپزشکی این مرکز با تالش مسؤوالن، تجهیز 
امکانات و تخصیص دندانپزشک، از ابتدای آبان ماه 

فعالیت خود را آغاز کرده بود.
افتتاح  واحد دندانپزشکی مرکز جامع سالمت شماره 
دکتر سید سعید  با حضور  مهرگان  هشت شهرک 
پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون  اسکویی، 
قزوین، هاشم علیجانی، مدیر مرکز مدیریت شبکه 
مرکز بهداشت استان قزوین و دکتر علیرضا مهرعلیان، 
مدیر شبکه بهداشت - درمان شهرستان البرز برگزار 

شد.

روز 22 آبان 1395 نشســت 
مســؤوالن دانشــگاه علــوم 
پزشــکی قزوین با شهرداران 
اســتان قزویــن بــا موضوع 
روند  به  بخشــیدن  ســرعت 
احداث پروژه رادیوتراپی مرکز 
در  والیت  درمانی   - آموزشی 

شهر قزوین برگزار شد.
این نشست با حضور مهندس 
صفــر لــک، مدیــرکل دفتر 
فنآوری اطالعات اســتانداری 
قزویــن همراه بــود و در آن، 

مهندس نصرتی، شــهردار قزوین با اعالم آمادگی 
شهرداری برای ســرعت دادن به روند احداث این 
پروژه مهم؛ تأکید کرد: شهرداری قزوین در خدمت 
مردم خواهد بود تا ســاختمان رادیوتراپی، هرچه 

زودتر راه اندازی شود. 
وی افزود:  البته الزم است خّیرین نیز کمک کنند 

و در این زمینه با هم رقابت داشته باشند.
مهندس نصرتی با بیان این مطلب که برای سرعت 
بخشــیدن به روند احداث این پــروژه مهم حوزه 
ســالمت استان قزوین باید بســتر و جریانی برای 

کمک های خّیرین و مردم درســت شــود، وجود 
بخش پرتو درمانی و فراهم بودن داروهای شیمی 
درمانی را از ابزارهای مهم درمان بیماران سرطانی 
عنوان کرد و گفت: الزم است گروهی تشکیل شود 
تا بتوان این کار مهم و ارزشمند را به پایان رساند.

در نشســت مذکور، دکتر مجید رجبی، قائم مقام 
رییس دانشــگاه علوم پزشــکی قزویــن در امور 
مشارکت های اجتماعی، سازمان های مردم نهاد و 
خّیریه های حوزه سالمت، دکتر علی اکبر کرمی و 
محمدهاشــم کیایی، رییس و مدیر مرکز آموزشی 

- درمانی والیت نیز حضور داشتند.

17 متخصص جدید در 
خدمت درمان استان قزوین

 یازدهمین آیین اســتقبال و معارفه متخصصان 
متعهد خدمت در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشــتی -درمانی قزوین، روز 23 آبان 1395 با 
حضور دکتر مســعود رضایی، معــاون درمان این 
دانشگاه، در سالن جلســات دانشکده پرستاری و 
مامایی برگزار شد. امسال 17 متخصص جدید به 

استان قزوین اختصاص یافته است.

متخصصان جدید در مراکز آموزشــی - درمانی و 
بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی قزوین، 
در رشــته های: داخلی، آســیب شناسی، قلب و 
عروق، کودکان، طــب اورژانس، جراحی عمومی، 
زنان و روانپزشکی هســتند و بین دو تا سه سال 

تعهد خدمت دارند.

از این افراد متخصص متعهد خدمت،تعداد 13 تن 
زن و چهار تن مرد هستند و در توزیع استانی نیز 
9 تن در شهرســتان قزوین، سه تن در شهرستان 
بوییــن زهرا، یک تــن در شهرســتان البرز و در 
شهرســتان های تاکستان و آبیک نیز هر کدام دو 

تن به ارایه خدمت خواهند پرداخت.

در برنامه اســتقبال از متخصصان، دکتر مســعود 
رضایــی،  معاون درمان دانشــگاه علوم پزشــکی 
قزوین، ضمن معرفی متخصصان حاضر و مدعوین 
دانشگاهی، در مورد نحوه اعزام و اولویت بندی اعزام 
مشمولین متعهد خدمت در دانشگاه، سخن گفت. 

دکتــر رضایی پس از بیان ایــن مطلب که توزیع 
جغرافیایــی متخصصان بر اســاس اولویت بندی 
دانشگاه است، به اهمیت ارائه خدمت تخصصی در 
کلینیک های ویژه دانشــگاه اشاره کرد و گفت: از 
خدمــات این عزیزان برای تأمین نیروی مورد نیاز 

کلینیک ها نیز استفاده خواهد شد.

نشست مذکور با پرسش و پاسخ برخی متخصصان 
حاضــر و توضیحات دکتر عبداله کشــاورز، مدیر 
درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین، درباره شرایط 
کار و نحــوه پرداخت های مالی پزشــکان متعهد 

خدمت پایان یافت.

ضربان

قزوین،  پزشکی  علوم  دانشگاه  و  استانداری  مشترک  نشست  در 
مرکز  و  الوند  بیمارستان  ساخت  به  مربوط  استانی  اعتبارات 

نهایی شد. رادیوتراپی 
دانشگاه  رییس  مهرام  منوچهر  دکتر  با حضور  که  نشست  این  در 
استاندار  مشاور  کشفی   ، دانشگاه  توسعه  معاون  یوسفی  دکتر   ،

آبان   19 تاریخ  در  استاندار   عمرانی  معاون  فرخزاد  مهندس  و 
از  گزارشی  پزشکی  علوم  دانشگاه  ارشد  مدیران  ابتدا  شد  برگزار 
دادند  ارائه  رادیوتراپی  و  الوند  بیمارستان  پروژه  دو   روند ساخت 
و  بحث  پروژه  دو  این  اعتبارات  تخصیص  در خصوص  ادامه  در  و 

تبادل نظر شد.

 31 پروژه  دو  این  اجراي  برای  این که  به  توجه  با  است؛   گفتنی 
میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته است و 13 میلیارد تومان از 
پزشکی  علوم  دانشگاه  می شود،  پرداخت   95 در سال  اعتبار   این 
در خصوص هزینه کرد مبلغ تخصیصی سال 95 با توجه به برنامه 

ریزی یکسال گذشته اعالم آمادگی کرد.

اعتبارات استانی بیمارستان الوند و مرکز رادیوتراپی نهایی شد

در جریان ســفر مشاور معاون بهداشتی وزیر بهداشت به استان قزوین اعالم شد ؛

افزایش سه برابری خدمات پایه دندانپزشکی در 
مراکز بهداشتی - درمانی استان قزوین

اعالم آمادگی شهرداران استان قزوین برای همکاری در ساخت مرکز رادیوتراپی قزوین
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آموزش  بورد  هیأت  بازدید  آبان 1395   20
آموزشی  گروه  از  بهداشت  وزارت  پزشکی 
روانپزشکی در مرکز آموزشی - درمانی 22 

بهمن قزوین انجام شد.
هیأت،  این  اعضای  مذکور،  بازدید  از  پیش 
آموزشی  معاون  پدیسار،  دکتر  با  نشستی 
دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دکتر یعقوبی، 
مدیر تحصیالت تکمیلی دانشگاه و  اعضای 
برگزار  پزشکي  آموزش  گروه  علمي  هیأت 

شد.
علیرضا  سید  دکتر  نشست،  این  ابتدای  در 
 - آموزشی  مرکز  رییس  جوادی،  حاج سید 
درمانی 22 بهمن قزوین و دکتر سید حسین 
ضمن  روانپزشکی  گروه  مدیر  باشی،  قافله 
مورد  در  گروه  علمی  هیأت  اعضای  معرفی 

فعالیت های گروه گزارش دادند.
اعضای  و  شد  ارائه  گروه،  عملکرد  سپس 
هیأت بورد وزارت، سواالت خود را در مورد 
موارد  سایر  و  گروه  آموزشی  های  برنامه 

مطرح کردند.
اورژانس،  مردان،  زنان،  بخش  از  ادامه،  در 
درمانگاه، روانشناسی، آزمایشگاه، رادیولوژی، 
کالس  ها،   رزیدنت  پایون  درمانی،  کار 
سایر  و  کتابخانه  دانشجویان،  کار  اتاق  ها، 

امکانات گروه آموزش پزشکي بازدید شد.
در  وزارت،  بورد  هیأت  اعضای  همچنین، 
بحث  به  روانپزشکی  دستیاران  با  نشستی 
عملکرد  ها،  فعالیت  مورد  در  نظر  تبادل  و 
آنان  روی  پیش  مشکالت  و  نیازها  نیز  و 

پرداختند. هیأت مذکور برای بازدید از بخش 
سایکوسوماتیک  بخش  و  اطفال  روانپزشکی 

بوعلی  به مراکز آموزشی - درمانی قدس و 
سینا هم رفتند. 

خرید یک دستگاه سونوگرافی، ویژه بخش اورژانس 
مرکز آموزشی - درمانی شهید رجایی قزوین

از خرید و تحویل یک  اداره تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین  مهندس ربیعی، رییس 
دستگاه سونوگرافی به همراه دو عدد پروب با ارزشی بالغ بر دو میلیارد ریال برای مرکز آموزشی - 

درمانی شهید رجایی قزوین خبر داد.
این مرکز بوده و به منظور رفاه حال  اورژانس  این دستگاه، ویژه بخش  ادامه، تصریح کرد:   وی در 

مراجعین و افزایش سرعت تشخیص های اورژانسی وابسته به سونوگرافی، خریداری شده است.
بنا به اظهار رییس اداره تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین با ارائه این خدمت، بیماران بخش 

اورژانس از مراجعه به بخش سونوگرافی مرکز و صرف وقت بیشتر، بی نیاز خواهند شد.

 روز 23 آبان 1395 دســتگاه جدید آندوسکوپی و کولونوسکوپی در 
مرکز آموزشی - درمانی والیت قزوین آغاز به کار کرد.

هزینه خرید این دســتگاه بالغ بر یک میلیــارد و 800 میلیون ریال 
اســت که از آن، مبلغ 700 میلیون ریال توســط خّیر سالمت، علی 
اکبر زنجانچی و مابقی توســط دانشگاه علوم پزشکی قزوین پرداخت 

شده است.
آیین راه اندازی رسمی این دستگاه با حضور خّیر مذکور، دکتر عبداله 
کشــاورز، مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین و دکتر علی اکبر 

کرمی، رییس مرکز آموزشی - درمانی والیت قزوین برگزار شد.
Á رضایت مندی بیماران، هدف توسعه تجهیزات

دکتر علی اکبر حاجی آقا محمدی، رییس بخش آندوســکوپی مرکز 
آموزشــی - درمانی والیت در این رابطه، گفت: با توجه به حجم باالی 
خدمات و طوالنی شــدن نوبت ها برای بیماران، با مساعدت معاونت 
درمان دانشگاه علوم پزشــکی قزوین و رییس مرکز و همچنین نیک 
اندیشــی خّیر سالمت، مجموعه کامل و پیشرفته ویدئو آندوسکوپی و 

کولونوسکوپی خریداری شد. 
به گفته این فوق تخصص گوارش و کبد، با خریداری این دستگاه، بخش 
آندوســکوپی مرکز دارای دو دســتگاه در اتاق های جداگانه شد تعداد 

اقدامات تشخیصی و درمانی برای بیماران، دو برابر شده است.
دکتر عبداهلل کشــاورز مدیر درمان دانشــگاه همچنین از جذب یک 

پزشک  زن دارای فوق تخصص گوارش برای این بخش خبر داد.
یادآور می شــود، در شش ماه نخســت امسال، در بخش آندوسکوپی 
مرکز آموزشی - درمانی والیت، دو هزار و 242 مورد آندوسکوپی، یک 
هزار و هشت مورد کولونوسکوپی، تعداد 139 مورد برونکوسکوپی و 114 

مورد »ای آر سی پی« انجام شده است.
باند لیگاســیون، گشــاد کردن تنگی های مری، کنترل خونریزی های 
گوارشــی، خروج اجسام خارجی، تعبیه لوله غذا و قرار دادن استنت در 
تنگی های ناشــی از تومور مری، از دیگر درمان هایی است که در این 

بخش انجام می شود.

ضربان

●دكتر نوید محمدی، عضو شــورای آموزش پزشکی 
عمومی كشور شد

دکتر سید حسن هاشمی، وزیر بهداشت؛ با صدور ابالغی، دکتر نوید 
محمدی، رییس دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین را به 

عنوان عضو شورای آموزش پزشکی عمومی منصوب کرد.
این انتصاب با توجه به آیین نامه تشکیل و شرح وظایف شورای آموزش 
پزشکی عمومی و بنا به پیشنهاد معاون آموزشی وزیر بهداشت انجام 
شده و دکتر محمدی به مدت دو سال، عضو شورای مذکور خواهد بود.

شــورای آموزش پزشــکی عمومی، عالی ترین سطح ارایه کننده 
سیاست ها و برنامه های آموزشی پزشکی عمومی در کشور است و 
در ترکیب آن، وزیر بهداشت، معاون آموزشی وزیر و روسای دانشکده 

های پزشکی 15 دانشگاه منتخب سراسر کشور عضویت دارند.
▀ ▀ ▀

●دكتر عبداله دیدبان، سرپرست مركز آموزشی - درمانی 
كودكان قدس شد

روز 22 آبان 1395 دکتر منوچهر مهرام، رییس دانشگاه علوم پزشکی 
قزوین، با صدور ابالغی، دکتر عبداله دیدبان، فوق تخصص غدد اطفال 
را به عنوان سرپرست مرکز آموزشی - درمانی کودکان قدس منصوب 
کرد و از خدمات دو ســال و چهار ماهه دکتر هادی موســی خانی، 

رییس سابق این مرکز، قدردانی کرد.
▀ ▀ ▀

●دكتر سید مهدی میر هاشمی، سرپرست تحصیالت تکمیلی 
علوم پایه دانشکده پزشکی شد

دکتر نوید محمدی، رییس دانشــکده پزشکی، روز 16 آبان 1395 
با صدور ابالغی دکتر سّید مهدی میر هاشمی، دانشیار عضو هیأت 
علمی دانشگاه را با حفظ پُست و ردیف سازمانی به عنوان سرپرست 

مدیریت تحصیالت تکمیلی علوم پایه این دانشکده منصوب کرد.
▀ ▀ ▀

Emerald دسترسی به پایگاه نشر●
با پیگیری مرکز توســعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات علمی 
معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، دسترسی Trial به ناشر 
Emerald و مجموعه مجالت این ناشر به مدت سه ماه فراهم شده 

است.
آدرس ایــن ناشــر http://www.emeraldinsight.com اســت و 
محتوی 300 عنوان مجله در موضوعات بهداشت، مدیریت، اقتصاد، 

آموزش، کتابداری و اطالع رسانی و علوم اجتماعی در آن قرار دارد.
▀ ▀ ▀

●راه اندازی 2 سامانه نرم افزاری در معاونت توسعه دانشگاه
مدیر توســعه سازمان و منابع انسانی دانشگاه گفت سامانه نقل و 
انتقال کارکنان و ثبت نام و توزیع نیروی طرحی به منظور برنامه 
ریزی های راهبردی و کارآمد برای تامین نیروی انسانی مشمول 
قانون خدمت پزشــکان و پیراپزشکان و همچنین سامانه تسهیل 
در مراحل درخواست کارکنان متقاضی انتقال به زودی راه اندازی 

خواهد شد.
▀ ▀ ▀

●كار ساخت مركز مهارتهای بالینی دانشگاه به پایان رسید
با توجه به برگزاری دومین آزمون صالحیت بالینی دانشــگاه در 

تاریخ 20 آبان 95 ساخت این مرکز به پایان رسید
 حبیــب قنبری مدیر خدمات پشــتیبانی دانشــگاه با اعالم این 
خبر گفت: کار ســاخت مرکز به پایان رسیده و قرار است نواقص 

احتمالی پس از برگزاری آزمون بر طرف شود.
▀ ▀ ▀

●عصر شاعرانه »عطر سیب«در دانشگاه علوم پزشکی قزوین
برنامه عصر شعر عاشورایی، با نام »عطر سیب« با حضور جمعی از 
شــاعران استان قزوین درسالن اجتماعات دانشگاه علوم پزشکی 

قزوین برگزار شد.
این برنامه را معاونت فرهنگی دانشکده بهداشت این دانشگاه، روز 
24 آبان 1395 برگزار کرد و دانشجویان جوان و شاعر این دانشکده 

نیز به شعرخوانی پرداختند.
در این برنامه، پس از خیر مقدم دکتر علی صفری، رییس دانشکده 
بهداشت، شــاعران، اشعار آیینی خودر را در موضوع واقعه عاشورا 
خواندند. ابوترابی، سکاک و مرادنی از شعرای استانی بودند که در 
این مراسم حضور داشتند. محمد حســن ارداقیان، مدیر روابط 
عمومی دانشگاه علوم پزشــکی قزوین، به عنوان یکی از شاعران 

استان قزوین، اجرای این برنامه را به عهده داشت.

سرخط سالمت بازدید وزارتی از مرکز آموزشی - درمانی 22 بهمن قزوین

بهره برداری از دستگاه جدید آندوسکوپی و کولونوسکوپی در مرکز آموزشی - درمانی والیت قزوین

بخشی از هزینه توسط خّیر سالمت پرداخت شد
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در نشست استانی بررسی روند اجرای مفاد تفاهم 
نامه معاونت بهداشــتی دانشــگاه علوم پزشــکی 
قزوین و اداره کل آموزش و پرورش این اســتان، 
مقرر شد در سال تحصیلی جاری، برنامه سفیران 
سالمت با مشارکت هر دو سازمان در تمام مدارس 

شهری و روستایی استان اجرا شود.
این نشست، روز 24 آبان 1395 و با حضور ساالر 
قاســمی، مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین 
و دکتر ســّید ســعید اســکویی، معاون بهداشتی 
دانشگاه علوم پزشکی قزوین و کارشناسان مربوطه 
برگزار شــد و مصوب شــد که با مشارکت هر دو 
سازمان، نمایش »بچه ها  سالمت باشید« با تأکید 
بر اجرای فعالیت بدنی، برای دانش آموزان مقطع 

ابتدایی در زمان یاد شده اجرا شود.
Á  لزوم انعقاد تفاهم نامه با سایر سازمان
ها

در نشســت مذکور، مدیرکل آمــوزش و پرورش 
استان قزوین پیشنهاد داد با توجه به کارکرد مؤثر 
و مفیــد تفاهم نامه فعلی، تفاهــم نامه های چند 
جانبه دیگری نیز با سایر سازمان ها  از جمله: صدا 

و سیما و شهرداری، منعقد شود.
Á  حضور حوزه ســالمت بــا برنامه های

گوناگون در مدارس
دکتر ســّید ســعید اســکویی، معاون بهداشتی 
دانشگاه علوم پزشــکی قزوین نیز، گفت: آموزش 
 موضوعــات مرتبط با ســالمت دانــش آموزان به 
والدیــن و کارکنان مدارس؛  آمــوزش، معاینه و 
درمان مربوط به شــپش، انجام معاینات غربالگری 

پایه های مختلف ســه مقطــع تحصیلی و اجرای 
180 برنامه آموزشــی به روش نمایش در مدارس 
ابتدایی با موضوعات: بهداشــت فــردی، اهمیت 
صرف صبحانه، میان وعده ســالم و بهداشت دهان 
و دندان با اولویت مدارس حاشــیه شهر؛ از جمله 
اقداماتی اســت که توســط این معاونت  در سال 
تحصیلی گذشته در مدارس استان اجرا شده  بود.

بنا به اظهار متولی بهداشت استان قزوین، اجرای 
برنامه ســفیران ســالمت در تعدادی از مدارس، 
واکسیناســیون توأم دانش آموزان  پایه سوم دوره 
اول متوسطه، پایش و نظارت بر روند اجرای برنامه 
ها در سطح خانه های بهداشت، پایگاه ها و مراکز 
بهداشــتی - درمانی، اجرای برنامه مدارس مروج 
سالمت، اجرای برنامه وارنیش فلوراید برای دانش 
آموزان مقطــع ابتدایی، اجرای برنامه مکمل یاری 
و نظارت بر توزیع شــیر، از دیگر اقدامات معاونت  
بهداشتی دانشگاه علوم پزشــکی قزوین در زمان 

یاد شده است.
Á  بهتریــن تفاهم نامه هــای آموزش و

پرورش با حوزه سالمت است
در این نشســت، عین اله صادقــی، معاون تربیت 
بدنی و سالمت اداره کل آموزش و پرورش، تفاهم 
نامه مشترک بین معاونت بهداشتی دانشگاه علوم 
پزشکی قزوین و اداره کل آموزش و پرورش استان 
قزوین را یکــی از بهترین تفاهم نامه هایی عنوان 
کرد که سازمانش با ســایر ارگان ها منعقد کرده 
اســت. وی افزود که روند اجرای این تفاهم نامه، 

بسیار مطلوب است.

محترم توفیقی، کارشناس پرستاری مسؤول بخش 
مراقبت های ویژه نوزادان )NICU( مرکز آموزشی -  
درمانی کوثر قزوین از آغاز شیوه جدید رگ گیری 

نوزادان در این بخش خبر داد.
این کارشــناس پرستاری با اشاره به این مطلب که 
چون نوزادان نارس و مشــکل دار برای ادامه درمان 
به بخش مراقبت های ویژه منتقل می شوند و بسته 
بــه نوع درمان، بطور معمول، زمان زیادی در بخش 
بستری هســتند که برای تزریق دارو و سرم نیاز به 
رگ گیری مکرر در آنان، غیر قابل اجتناب اســت؛ 
گفت: بر این مبنا خرابی و حتی عفونی شــدن این 
رگ ها دور از انتظار نیســت و الزم بود که از روش 

های نوین استفاده شود. 
توفیقی عنوان کرد: برای جلوگیری از این مشکالت، 
روش جدیدی برای اولین بار در بخش مراقبت های 
ویــژه نوزادان مرکز آموزشــی - درمانی کوثر مورد 

استفاده قرار گرفته است. 
وی اظهار داشــت: این روش تخصصی، شامل قرار 
دادن کاتتر مرکزی از طریق رگ محیطی اســت و 
به شکل جراحی سر پایی انجام می شود و این کار، 

تحت نظر پزشــک متخصص و توسط کارشناسان 
دوره دیده انجام می شود. 

بنا به اظهار کارشــناس پرســتاری مسؤول بخش 
مراقبت های ویژه نوزادان )NICU( مرکز آموزشی 
-  درمانی کوثر قزوین، در این روش که با پانسمان 
شــفاف و قابل رویت پوشانده می شود، تنها  هفته 
ای یکبار نیاز به تعویض پانسمان بوده و با کارگذاری 
عمقی آن در رگ نوزاد، از تعویض مکرر برای تزریق 
جلوگیری می شــود که خوشــبختانه این خدمت، 

تحت پوشش بیمه نیز است. 

ابعاد فنی ساخت مركز 
رادیوتراپی بررسی شد

بررســی ابعاد فنی ســاخت مرکز رادیوتراپی موضوع 
نشستی بود که روز شنبه 22 آبان با حضور معاونین و 
مدیران دانشگاه در مرکز آموزشی درمانی والیت برگزار 

شد.
در این نشست دکتر مجید بهرامی مشاور اجرایی رییس 
دانشگاه ، دکتر یوسفی و دکتر رضایی معاونین توسعه 
مدیریت و منابع و درمان ، دکتر کرمی رییس بیمارستان 
والیت ، دکتر ســید صادقی جانشین معاون توسعه ، 
مهندس زینالی مشاور فنی رییس دانشگاه و مهندس 

خورشیدی مدیر دفتر فنی و طرح های عمرانی دانشگاه 
حضور داشــتند و در مورد ضخامت سقف بونکر های 

رادیوتراپی گفت و گو و تبادل نظر کردن .
در این جلسه مقرر شــد پس از اخذ مجوز از سازمان 
انرژی اتمی و تامین منابع از سوی وزارت بهداشت، سقف 
به صورت تمام مســلح )Full Protection( طراحی و 

ساخته شود.
همچنین؛ در خصوص بحث های فنی مرکز رادیوتراپی 
نشست مشــابهی در تاریخ 3 آبان برگزار شده بود که 
در این نشست نیز اســتفاده از سرمایه گذاری بخش 
خصوصی برای ساخت بونکر مورد بحث و بررسی قرار 

گرفت.

صبح روز 17 آبان 1395 طاهر مشایخ، مدیر حراست 
دانشگاه علوم پزشکي قزوین به اتفاق کارشناسان این 
واحد در ستاد دانشگاه و مرکز مدیریت حوادث و فوریت 
های پزشکی استان قزوین، از پایگاه اورژانس هوایي این 

استان بازدید کرد.
در این برنامه، دکتر پیمان نامدار، رییس مرکز مدیریت 
حوادث و فوریت هاي پزشکي استان قزوین اظهار کرد: 
برخي از تجهیزات موجود در بالگرد اورژانس 115 استان 
قزوین در سطح کشور، منحصر به فرد بوده و این از نقاط 

قّوت پایگاه هوایي استان است.
Á دومین پایگاه كشور در خدمت رسانی

دکتر نامدار عنوان کرد:  با توجه به خدمت رساني این 

پایگاه به استان قزوین و البرز و گاه انجام مأموریت هاي 
اورژانسي معین به استان هاي مازندران، گیالن و زنجان، 
این پایگاه رتبه دوم را در کشــور از نظر خدمت رسانی 

کسب کرده است.

برگزاری  دوره توجیهي بدو خدمت 
به صورت غیرحضوری در دانشگاه 

واحد آمــوزش ضمن خدمت معاونت توســعه، 
به اســتناد ماده 23 دســتورالعمل نظام آموزش 
و توانمندســازي موضــوع مــاده 46 آیین نامه 
اداري و اســتخدامي کارکنان غیر هیئت علمي 
و بند 2 بخشــنامه شــماره 209/2876/د تاریخ 
91/9/1 معاون محترم توســعه مدیریت و منابع 
وزارت متبوع و با هدف آشــنایي کارکنان جدید 
االستخدام دانشگاه با مباحث حاکمیتي جمهوري 

اسالمي ایران، مباحث تکمیلي و توانمندي هاي 
عمومي، برخی مفاهیم و ارزش های ســازمانی، 
دســتورالعمل ها وآیین  نامه هــای اختصاصی 
دانشــگاه های علوم پزشــکی و آشنایي با برخی 
قوانین وآیین نامه های عمومی کشــور، اقدام به 
برگــزاری دوره توجیهی بــدو خدمت به صورت 

غیرحضوری نمود. 
آزمــون دوره مذکور به صورت الکترونیکی جهت 
76 نفر از کارکنان جدید االســتخدام دانشگاه در 
روز های دوشــنبه تاریخ 95/8/17 و چهارشنبه 
تاریخ 95/8/19 و در قالب 8 گروه برگزار گردید.

در نشستی با حضور دکتر یوسفی معاون توسعه 
مدیریت و منابع ، دکتر پدیسار معاون آموزشی ، 
دکتر ناصر پور معاون پژوهش و فناوری ، مهندس 
خورشــیدی مدیر دفتر فنــی و مهندس زینالی 
مشاور فنی رییس دانشگاه در خصوص ساختمان 

جدید در پردیس دانشگاه تصمیم گیری شد.
در این نشست که شنبه 22 آبان در دفتر معاونت 
توسعه برگزار شد ، مقرر شد این ساختمان در 6 

طبقه با کاربری آموزشی ، پژوهشی ساخته شود.
ســاختمان جدید آمــوزش و پژوهش شــامل 
کتابخانه، کالس آموزشــی، آزمایشــگاه،  مرکز 
تحقیقات و فضای اداری معاونت آموزشی خواهد 
بود که قرار شــد دفتر فنی و طرح های عمرانی 
دانشگاه چیدمان طبقات و معماری فضاهای این 
ساختمان را با هماهنگی حوزه آموزش و پژوهش 

انجام دهد.

ساختمان جدید با کاربرد آموزشی پژوهشی در پردیس ساخته خواهد شد

ضربان

در مركز آموزشی - درمانی كوثر قزوین؛
شیوه جدید رگ گیری نوزادان در بخش مراقبت های ویژه آغاز شد

با مشاركت دانشگاه علوم پزشکی قزوین و اداره كل آموزش و پرورش؛ 
برنامه سفیران سالمت در تمام مدارس شهری و

روستایی استان قزوین اجرا خواهد شد

راه اندازی اولین دستگاه 
رادیولوژی دیجیتال در مركز 
آموزشی - درمانی قدس در 

شهر قزوین 
به منظور تکمیل تجهیزات پزشکی بخش تصویربرداری 
مرکز آموزشــی - درمانی قدس در شــهر قزوین، یک 
دســتگاه رادیولوژی دیجیتال با ارزشــی بالغ بر چهار 
میلیارد ریال توســط اداره تجهیزات پزشکی معاونت 
درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین، خریداری و تحویل 

این مرکز شد.
مهندس رضا ربیعی، رییس اداره تجهیزات پزشــکی 
معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین، با اعالم این 
خبر، گفت: مزایای دستگاه رادیولوژی دیجیتال نسبت به 
دستگاه رادیولوژی آنالوگ، ثبت تصاویری با کیفیت باالتر 

است و از نظر مهندسی پزشکی این مزیت با استفاده از 
پرتودهی کمتر، استفاده از سیستم های ارتباطی و حذف 

سیستم ظهور و ثبوت و تاریکخانه ها ایجاد می شود. 
وی عنــوان کرد: اســتفاده از این نــوع رادیولوژی در 
مراکز تشــخیصی و درمانی، عالوه بر افزایش کیفیت 
تصویربرداری و تأثیر گذاری در روند تشخیص، سبب 
صرفه جویی در زمان، افزایش حجم و کیفیت در بایگانی 
پرونده های الکترونیکي و عدم نیاز به تکرار تصاویر مات 

می شود.
بنا به اظهار رییس اداره تجهیزات پزشکی معاونت درمان 
دانشگاه علوم پزشکی قزوین، با استفاده از این دستگاه 
امنیت بیشتری برای اطفال از نظر میزان اشعه دریافتی 

ایجاد خواهد شد. 
مهندس ربیعی، یادآور شد: قابلیت استفاده از سیستم 
هاي تشخیص خودکار نیز در این دستگاه منظور شده 

است.

در بازدید تیم حراست دانشگاه علوم پزشکي قزوین اعالم شد 
برخي از تجهیزات موجود در بالگرد اورژانس استان 

قزوین در كشور منحصر به فرد است
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متخصص  نادری،  الهام  دکتر 
مغز و اعصاب در این خصوص 
گفت: به طــور تقریبی تمام 
بیماری ها دارای ابعاد جسمی 

و روانی هستند.
 وی افزود: از جمله تظاهرات 
روان پزشــکی شایع که در بسیاری از بیماری های 

جسمی دیده می شود، اضطراب و افسردگی است.
بنا به اظهار این پزشک متخصص شاغل در کلینیک 
ویژه شماره دو دانشگاه علوم پزشکی قزوین، در بین 

بیماری های جســمی، بیماری های مغز و اعصاب، 
ارتبــاط تنگاتنگی با بیماری های روان پزشــکی و 
روان شناســی دارند، زیرا تمرکز این دو بیماری بر 

روی عملکرد ارگان مهم بدن، یعنی مغز است.
دکتر نادری تصریح کرد: در بیمار مراجعه کننده به 
متخصص مغز و اعصاب، عالوه بر معاینات فیزیکی، 
شــامل: اختالل حس و حرکــت، بینایی، اختالل 
تعادل، ضایعات پوستی، بی اختیاری ادرار و مدفوع، 

موضوع عدم کنترل عالئم با وجود درمان مناســب، 
کندی حرکت و کاهش دامنه حرکات و سن خیلی 
باال یا پایین در شــروع عالیم، از مواردی است که 
باید شناخت و در رفتار فرد مورد ارزیابی قرار داد. 

این متخصــص مغز و اعصاب، اظهار کرد: ســکته 
مغزی، از بیماری های شایع مغز و اعصاب است که 
با عالئمی، مانند: افســردگی، بی تفاوتی، اضطراب، 
هذیان، توهــم، اختالالت حافظه، پرخاشــگری و 

تغییرات شخصیتی، همراه است. 
این پزشک متخصص شاغل در کلینیک ویژه شماره 

2 دانشگاه علوم پزشکی قزوین، گفت: بیماری صرع 
نیز با عالئمی مثل: افسردگی، تحریک پذیری، توهم 
و هذیان و پرخاشگری و بیماری ام اس، با عالئمی، 
نظیر: افسردگی، تحریک پذیری، اضطراب، خنده و 

گریه نابجا و سرخوشی، همراه است. 
دکتــر نادری در پایان تأکید کرد: به افرادی که این 
عالئم در آنان مشــاهده شــود توصیه می شود به 

متخصصان مغز و اعصاب مراجعه کنند. 

ضربان

بـا تـالش اداره تجهیـزات پزشـکی معاونـت درمان 
دانشـگاه علوم پزشـکی قزوین، پنج دسـتگاه جدید 
بـرای درمـان نـوزاد، بـه مجموعـه تجهیـزات ویـژه 
مراقبـت از نـوزادان در مرکـز آموزشـی - درمانـی 

قـدس در شـهر قزویـن اضافه شـد.

تجهیـزات  اداره  رییـس  ربیعـی،  رضـا  مهنـدس 
پزشـکی معاونـت درمـان دانشـگاه علـوم پزشـکی 
قزویـن، بـا اعالم این خبـر، گفت: از ایـن تجهیزات، 
دو دسـتگاه ونتیالتـور، بـه ارزشـی بالـغ بـر یـک 
میلیـارد و 200 میلیـون ریـال خریـداری و تحویل 

ایـن مرکز شـد.
مهنـدس ربیعـی همچنیـن از خریـد و تحویل سـه 
دسـتگاه کمک کننـده تنفـس نـوزادان از راه بینی 
»nCPAP« بـه مرکـز آموزشـی - درمانـی قدس در 

آبان مـاه 1395 خبـر داد.

گفتنـی اسـت، دسـتگاه ونتیالتـور نـوزاد، یکـی از 
حیاتی تریـن تجهیزات مورد نیـاز در مراکز درمانی 
ویـژه نـوزادان )ماننـد نـوزادان نـارس( بـه حسـاب 
آمـده و بـه عنـوان حمایـت کننده تنفسـی، کمک 
شـایانی بـه بهبـود فراینـد تنفسـی آنان مـی کند. 

در همایش ویــژه هفته ملی دیابــت، در مرکز 
آموزشــی - درمانی بوعلی ســینا قزوین، دکتر 
مدنــی، متخصص داخلی، در مورد مشــکالت و 
زخم های اندام هــای انتهایی بیمــاران دیابتی، 
عنــوان کرد: با توجه به آســیب پذیر بودن این 
بیماران، آنان باید معاینه پا را از نظر عدم وجود 
زخم و یا عفونت، به صورت مداوم و روزانه انجام 

دهند.
Á  كنترل مناســب قند خون، مهم در كنترل

بیماری و كاهش عوارض
این پزشــک متخصص شاغل در درمانگاه دیابت 

مرکز آموزشــی - درمانی بوعلی ســینا شــهر 
قزویــن، ضمــن توضیح نقــش دارو درمانی در 
بیماران دیابتی، اظهار کرد: کنترل مناسب قند 
خون نقش به سزایی در کنترل بیماری دیابت و 

کاهش عوارض کلیوی و چشمی آن دارد.
وی همچنیــن به عوارض غیــر قبل جبران این 
بیماری نیز اشــاره کــرد و با بیــان این که در 
صورت عدم پاسخگویی بدن به مصرف داروهای 
خوراکی، تجویز انسولین، ارجحیت دارد؛ گفت: 
انســولین، عوارض چشــمی را در این بیماران 

کاهش می دهد.

بیشترین هزینه های 
دیابت، صرف درمان 
عوارض آن می شود

دکتر عبداله کشــاورز، مدیر درمان دانشگاه علوم 
پزشــکی قزویــن، گفت: بیشــترین هزینه های 
دیابت، صرف درمان عوارض آن، شامل: مشکالت 
قلبی - عروقی، چشــم، کلیه و پا می شــود. وی 
افزود که دیابت، شــایع ترین علت کم بینایی و 

نابینایی است.

Á 2 چاقی، متهم ردیف اول دیابت نوع

به گفته مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین، 
عوامل پیشــگیرانه دیابت و کنترل این بیماری، 
مــی تواند اهمیت ویژه ای در کاهش هزینه های 
سرباری عوارض آن داشته باشد. ایشان، چاقی را 
از عوامل بسیار مهم در بروز دیابت نوع 2 برشمرد.

Á غربالگری دیابت در شهرستان قزوین

این مقام مسؤول در مورد برنامه مراقبت تخصصی 
دیابت در نقاط شهری، عنوان کرد: فاز اجرایی این 
برنامه در دانشگاه علوم پزشکی قزوین، از خرداد 
ماه 1391 با ایجاد دو واحد دیابت )ســطح یک 

مراقبت ( و یک مرکــز مراقبت تخصصی دیابت 
)ســطح دوم مراقبت(، واقع در مرکز آموزشی - 

درمانی بوعلی سینا قزوین، آغاز شد.

وی تصریــح کرد: از ابتدای ســال جاری، برنامه 
غربالگری و شناســایی بیماران، بــه پایگاه های 
مراقبت سالمت در سطح شهر قزوین، واگذار شد 
و. بدین ترتیب، پوشش برنامه غربالگری، فراتر از 
دو منطقه جغرافیایی، به یکباره، به کل شهرستان 

قزوین تعمیم یافت.

دکتر کشاورز گفت: بیماران دیابتی می توانند با 
مراجعه به نزدیکترین مرکز بهداشــتی - درمانی 
یا پایگاه بهداشتی محل سکونت خود، نسبت به 
تشــکیل پرونده در حوزه بهداشت اقدام کرده و 
برای دریافت خدمــات تخصصی، با فرم ارجاع از 
مراکز یاد شده، به درمانگاه دیابت مرکز آموزشی 

- درمانی بوعلی سینا قزوین، مراجعه کنند.

مدیر درمان دانشــگاه علوم پزشکی قزوین، این 
ســخنان را به مناسبت هفته ملی دیابت، روز 25 

آبان 1395 در همایشی بیان کرد. 

همایش مذکور در مرکز آموزشی - درمانی بوعلی 
ســینا و برای بیماران مبتال به نوع دیابت نوع 2 
برگزار شد و شرکت کنندگان، آموزش های الزم 
را در مــورد بیماری دیابت و کنترل آن توســط 

مدّرسان دانشگاهی فرا گرفتند.

بیماران دیابتی، هر روز پاهای خود را بررسی كنند اضطراب و افسردگی از جمله تظاهرات روان پزشکی شایع در 
بسیاری از بیماری های جسمی است

در مرکز آموزشی - درمانی قدس شهر قزوین؛

پنج دستگاه جدید برای درمان نوزاد، به مجموعه تجهیزات ویژه مراقبت از نوزادان اضافه شد

آشپزخانه جدید مركز آموزشی - 
درمانی بوعلی سینا شهر قزوین 
به تجهیزاَت صنعتی، مجهز شد

آشپزخانه جدید مرکز آموزشی - درمانی بوعلی سینا 
در شهر قزوین به تجهیزات صنعتی، مجهز شد. شیما 
افتخاری، مســؤول واحد تغذیه  ایــن مرکز در مورد 
آشپزخانه جدید مرکز گفت: با تغییر مکان آشپزخانه، 

امکان تفکیک فضاهای کاربری )مکان ورود مواد اولیه 
به آشپزخانه، مکان آماده سازی مواد اولیه به تفکیک 
سبزیجات، گوشت و مرغ، محل طبخ، بسته بندی و 
توزیع غذا و محل آماده سازی گاواژ( مهیا شد که این 
کار عالوه بر چیدمان مناسب ابزار آشپزخانه، موجب 
برقراری گردش کاری منظم در این واحد شده است.

Á مجهز شدنی با مزایای گوناگون
افتخاری عنوان کرد: مجهز شــدن آشــپزخانه به 
تجهیزات صنعتی )دیگ هــای چلوپزی و خورش 
پزی، کباب پز صنعتی، گــرم خانه گرم و مرطوب 
بــه منظور نگهداری طوالنــی موادغذایی در دمای 

مناسب، ســرخ کن صنعتی، سیخ شــور، ماشین 
ظرفشــویی، ترالی حمل غذای گــرم کن دار برای 
توزیــع غذای بیماران و حفــظ دمای مطلوب غذا( 
باعــث صرفه جویی در میزان مصرف برنج و روغن، 
بهبود فرآیند پخت نســبت به قبــل، کاهش زمان 
پخت و در نتیجه، صرفه جویــی در زمان، کاهش 
چشــمگیر دمای محیط کار، شست و شوی آسان 
و سریع تجهیزات جدید و در نتیجه کاهش مصرف 

آب شده است.

Á كنترل بوی غذا در آشپزخانه جدید

ـــی  مســـؤول واحـــد تغذیـــه مرکـــز آموزشـــی - درمان
بوعلـــی ســـینا شـــهر قزویـــن، اظهـــار کـــرد: در 
ـــر  ـــالوه ب ـــد، ع ـــپزخانه جدی ـــاختار آش ـــالح س اص
نوســـازی و زیباســـازی ســـالن هـــای غذاخـــوری، 
از انتشـــار بـــوی غـــذا بـــه داخـــل بخـــش هـــای 
ــزود  ــت. وی افـ ــده اسـ ــری شـ ــی جلوگیـ درمانـ
ــرای  ــد، بـ ــاختمان جدیـ ــن در سـ ــه همچنیـ کـ
ـــه سیســـتم فاضـــالب  اتصـــال سیســـتم فاضـــالب ب

ـــت. ـــپ آب نیس ـــه پم ـــاز ب ـــهری، نی ش

دکتر سولماز فرخ زاد، مسؤول برنامه بیماریهای غیر واگیر معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین 
در همایش ویژه بیماران دیابتی، اضافه وزن و چاقی، فشار خون باال، اختالل چربی های خون، زندگی کم 
تحرک، سن، استرس و سابقه خانوادگی ابتال به دیابت را از عوامل خطر بیماری دیابت نوع 2 ذکر کرد. 
وی تصریح کرد: با بهره گیری از »شیوه های زندگی سالم« می توان تا 70 درصد از بروز بیماری دیابت 

نوع 2 پیشگیری کرد.  
Á بیماری های قلبی - عروقی، عامل مرگ بیشتر افراد دیابتی

دکتر فرخ زاد، ضمن اشاره به شعار هفته ملی دیابت امسال»چشم ها به دیابت «، بیماری های قلبی – 
عروقی را عامل 50 تا 80 درصد مرگ ها در افراد مبتال به دیابت عنوان کرد.

بیماری دیابت نوع 2 تا 70 درصد، قابل پیشگیری است



6
  سال 16   شماره 148    سه شنبه 9  آذر  ماه  95  

خبر، حسن موسوی
حجت االســالم علــی طهماســبی، امــام جمعه 
شهر الوند، سخنران نشســت بصیرتی و روشنگری 
با موضــوع »انقالبیگــری و مقابله با نفــوذ، گفت: 

خطرناکترین نفوذ، نفوذ فرهنگی در جامعه است. 
این همایش، روز ســوم آذر 1395 و به مناســبت 
گرامیداشت هفته بسیج در سالن اجتماعات شهید 

بابایي دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار شد.
Á بسیجی، چهار ویژگی دارد

حجت االسالم طهماسبی با بیان اینکه ما باید تفکر 
بسیجی داشته باشیم، اظهار کرد: بسیجی، » متدین 
و والیت مدار است، ولی متهجر نیست«، »متعهد به 
اخالق اسالمی اســت، ولی ریاکار نیست«، »آبادگر 

دنیا است، ولی اهل دنیا نیست« و »انقالبی و پایبند 
به اصول مبانی ارزش های انقالب اســالمی است« 

است.
وی عنوان کرد که بسیجی، هدف گیری آرمان های 

اسالمی و پایبندی به اســتقالل مملکت در عرصه 
های مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و علمی را 

در سبک زندگی خود دنبال می کند.
Á همه گرفتاری های ما از آمریکاست

امام جمعه شــهر الوند در بیاناتش، آمریکا را دشمن 
اصلی ایران دانست و اظهار کرد: هرگز نمی توان به 
آمریکا اعتماد کرد، زیرا از اول انقالب تا حال، آمریکا 
همیشه در فکر تفرقه افکنی و ایجاد تفرقه داخلی و 
بیرونــی بر علیه ایران بوده و تمام بالها را آمریکا بر 

سر ایران آورده است.
بسیجی، رهرو رهبر و عامل پیشرفت 

حجت االسالم طهماسبی با اشاره به اینکه این تفکر 
بســیجی بود که با توجه کردن بــه راهنمایی های  

رهبــری، توطئه های آمریکا را خنثی کرده اســت؛ 
گفت: خوشبختانه با تفکر بسیجی توانستیم در بحث 
های علمی بویژه پزشکی و فناوری هسته ای در دنیا 
خود را به آنان بشناسانیم و به قله های رفیع دست 

پیدا کنیم.
Á امنیت اربعین، دستاورد بزرگ تفکر بسیجی

ایشان امنیت اربعین را دستاورد بزرگ تفکر بسیجی 
دانســت و امنیت جمعیــت 20 میلیونی شــناور 
در اربعین حســینی در خاک عــراق را کار بزرگی 

دانست که توجه به رهنمودهای رهبریست. ایشان 
تصریح کرد: ســاده زیستی و مردمی بودن و دوری 
از اشــرافیت می تواند انقالب اســالمی را به دست 

صاحب عصر خود برساند.

ســرهنگ عبدالعلی رمضانی، فرمانده حوزه بسیج 
شهید رجایی دانشــگاه علوم پزشکی قزوین نیز در 
ابتدای این نشست بصیرتی با اعالم برنامه های هفته 
بسیج، حضور بسیجیان در کنار مزار شهدا را باعث 
دمیده شــدن عطر و نفس تازه در روح خودشــان 
و تجدید میثاقشــان با آرمان های انقالب اسالمی 

عنوان کرد. 
در پایان این مراســم، به قید قرعه، به بســیجیان 

سالمت، هدایایی تقدیم شد.

ــی  ــکی ورزش ــص پزش ــی، متخص ــر مصطفای دکت
جمــع  در  قزویــن  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه 
ــزایی  ــش بس ــت: ورزش نق ــی، گف ــاران دیابت بیم
ــت دارد و داشــتن  ــه دیاب ــال ب ــری از ابت در جلوگی
ــه  حداقــل 2.5 ســاعت ورزش در هفتــه از ابتــال ب
بیمــاری دیابــت، حتــی در افــرادی کــه دارای 

عوامــل خطــر هســتند، جلوگیــری می کنــد.
نکتــه مهمــی کــه ایــن متخصــص پزشــکی 
ورزشــی در مــورد ورزش کــردن بیمــاران دیابتــی 
عنــوان کــرد، بررســی تــوان قلبــی و عروقــی آنــان 

ــود. ب
 وی افــزود:  افــراد مبتــال بــه دیابــت، بــرای شــروع 
ورزش بایــد تحــت نظــر پزشــک و پــس از انجــام 
تســت ورزش، فعالیــت هــای بدنــی خــود را آغــاز 

کننــد.

Á  لــزوم ســنجش قنــد خــون، قبــل، حیــن
ــس از ورزش و پ

وی اســتفاده بیمــاران دیابتــی از کفــش مناســب 
ــگام ورزش کــردن، بســیار مهــم دانســت و  را هن
ــد  ــز بای ــراد نی ــن اف ــون ای ــد خ ــرد: قن ــار ک اظه
ــت ورزشــی،  ــس از انجــام فعالی ــن و پ ــل، حی قب
عالئمــی،  بــروز  در صــورت  و  شــود  کنتــرل 
ــرزش  ــا ل ــق، ســرگیجه و ی ــد: ســردرد، تعری مانن
دســت ها، احتمــال اُفــت قنــد خــون وجــود دارد. 
ــن  ــاهده ای ــا مش ــت ب ــه داد الزم اس ــان ادام ایش
عالیــم، پــس از ســنجش قنــد خــون، در صــورت 

ــود. ــام ش ــی انج ــات درمان ــزوم، اقدام ل
Á  ــا ــرای دو ت ــه ورزش ب ــک جلس ــر ی تأثی

ــه روز س
ایــن متخصــص پزشــکی ورزشــی دانشــگاه علــوم 

ــه ورزش را  ــک جلس ــر ی ــن، تأثی ــکی قزوی پزش
ــرد. ــوان ک ــاعت عن ــا 72 س ــر 24 ت حداکث

ــه  ــب ک ــن مطل ــان ای ــا بی ــی، ب ــر مصطفای دکت
بــرای تأثیرگــذاری بیشــتر ورزش در کنتــرل 
ــه صــورت مــداوم  دیابــت، فعالیــت بدنــی بایــد ب

ــه،  ــت: اینگون ــد؛ گف ــام ش ــه انج ــول هفت در ط
ــار  ــرل فش ــد: کنت ــی، مانن ــاهد اثرات ــاران ش بیم
ــش  ــولین، کاه ــه انس ــخ ب ــش پاس ــون، افزای خ
افســردگی و بهبــود در وضعیــت عمومــی خواهنــد 

ــود. ب

بیماران دیابتی به رعایت تعادل در مصرف انواع 
گروه های غذایی توجه كنند

ندا دهناد، کارشــناس تغذیه معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین و یکی از سخنرانان همایش 
ویــژه بیمــاران دیابتی، ضمن تأکیــد بر ترویج زندگی ســالم؛ گفت: دارو درمانی، تغذیه مناســب و 

فعالیت های بدنی، مهمترین عوامل کنترل بیماری دیابت اســت.

وی ضمن بیان باورهای درســت و نادرســت در تغذیه بیماران دیابتی، عنوان کرد: مهمترین نکته در 
رژیم غذایی بیماران دیابتی رعایت تعادل در مصرف انواع گروه های غذایی اســت. 

دهناد اظهار کرد:  محدودیت در مصرف منابع غذایی، چربی های اشــباع، کلسترول و جایگزین آن ها 
با انواع روغن های ذرت، آفتابگردان، ســویا، کانوال و روغن زیتون، محدودیت در نمک و عدم استعمال 
دخانیــات، نقش تعیین کننده ای در کنترل عوارض دیابت، یعنی: افزایش فشــار خون و چربی خون 

دارد.
Á بشقاب غذای سالم، الگووی در مصرف گروه های غذایی

نکتــه مهمــی که توجه مدعوین همایش را بــه خود جلب کرد، توضیحات کارشــناس تغذیه معاونت 
درمان دانشــگاه علوم پزشکی قزوین درباره بشقاب غذای ســالم، به عنوان الگویی برای مصرف حجم 

هــر یک از گروه های غذایی در یک وعده غذایی بود. 
این کارشــناس تغذیه در این باره گفت: باید نصف حجم بشــقاب غذای ســالم، سبزیجات و میوه ها 
)بیشــتر ســبزیجات(، یک چهارمش، مواد پروتئینی )انواع گوشــت قرمز کم چرب، گوشــت سفید و 

حبوبات( و مابقی آن، فرآورده های غالتی )نان و برنج( باشــد. 
گفتنـی اسـت، در ایـن همایـش، افتخـاری، کارشـناس تغذیه مرکـز آموزشـی - درمانی بوعلی سـینا 
شـهر قزویـن، در مـورد هـرم غذایـی و سـهم هریک از گـروه هـای اصلی غذایـی و نکات قابـل توجه 
در هـرم غذایـی توضیـح داد. شـهبازی،  کارشـناس ارشـد تغذیـه ایـن مرکـز نیـز بـه سـؤوال هـای 

بیمـاران دربـاره مـوارد مطرح شـده توسـط سـخنرانان، پاسـخ داد.

پیشگیری از دیابت با ورزش کردن هفتگی، امکان پذیر است

امام جمعه شهر الوند، در دانشگاه علوم پزشکی قزوین گفت:

باید توجه داشته باشیم كه خطرناک ترین نفوذ، نفوذ فرهنگی در جامعه است

ضربان
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در دانشکده پزشکی قزوین

100 درصد شركت كنندگان آزمون 
تعیین صالحیت بالینی پایان دوره 

پزشکی عمومی، قبول شدند 
نتایــج چهارمیــن دوره آزمون تعیین صالحیــت کارورزان بالینی 

دانشکده پزشکی قزوین اعالم شد.

در این آزمــون که روز 20 آبــان 1395 در مرکز آموزش مهارت 
های بالینی دانشگاه برگزار شد، تعداد 14 کارورز در آستانه دانش 
آموختگی از دانشکده پزشکی شرکت کردند که همگی آنان موفق 

به کسب نمره قبولی شدند.

 در این آزمون، تعداد 12 مهارت عمده بالینی رشته پزشکی مورد 
ارزیابی قرار گرفت که داوطلبان می بایســت میزان تسلط خود را 

در هر کدام از آن ها نشان می دادند.

امسال، آزمون تعیین صالحیت بالینی، برای دومین بار در دانشگاه 
علوم پزشــکی قزوین برگزار شــد. آزمون قبلی روز 21 مرداد ماه 
برگزار شد و کلیه شــرکت کنندگان آن دوره نیز موفق به گرفتن 

نمره قبولی شدند.

در بخش سم شناسی آزمایشگاه کنترل معاونت غذا و دارو دانشگاه 
علوم پزشکی قزوین، دستگاه اندازه گیری نگهدارنده های شیمیایی 
و آنتی بیوتیک مورد استفاده در محصوالت خوراکی و آشامیدنی 
 ) HPLC با استفاده از روش آنالیزی پیشرفته )استفاده از دستگاه

مورد بهره برداری قرار گرفت.
آزمایشگاه  مدیر  نیارکی،  صادقی  علی  مهندس  را  موضوع  این 
کنترل مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و دارو دانشگاه 
علوم پزشکی قزوین، بیان کرد و گفت: در بخش سم شناسی این 
آزمایشگاه، از دستگاه مذکور برای اندازه گیری همزمان سه ترکیب 
ناتامایسین در نمونه های مواد  بنزوات سدیم، سوربات پتاسیم و 

غذایی استفاده خواهد شد.
این مقام مسؤول با عنوان اینکه سه ترکیب مذکور برای جلوگیری 
از فساد و رشد کپک، مخمر و باکتری در مواد غذایی مورد استفاده 
باعث  غذایی،  مواد  ها  آن  اندازه  از  بیش  و مصرف  قرار می گیرد 
از قبیل: حساسیت های پوستی، کهیر، بیش  بروز بیماری  هایی، 

اندازه گیری  بنابراین،  فعالی در کودکان و تشنج می شود.؛ گفت: 
این ترکیبات بسیار حائز اهمیت است.

بنزوات سدیم  اینکه تجزیه و تحلیل  به  اشاره  با  مهندس صادقی 
و سوربات پتاسیم به روش طیف سنجی)ماوراء بنفش، مرئی( در 
اظهار  انجام می شود؛  غذایی  مواد  کنترل  های  آزمایشگاه  بیشتر 

کرد: این روش از دقت و صحت کافی برخوردار نیست.
به گفته مدیر آزمایشگاه کنترل مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی 
معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی قزوین، استفاده از دستگاه 
اندازه گیری نگهدارنده های شیمیایی و آنتی بیوتیک مورد استفاده 
آنالیزی  روش  از  استفاده  با  آشامیدنی  و  خوراکی  محصوالت  در 
و  بوده  اعتماد  قابل  و  تکرارپذیر  نتایج  به حصول  پیشرفته، منجر 
مصرف  سالمت  نهایت  در  و  تولیدی  محصوالت  کیفیت  ارتقای 

کننده را به دنبال خواهد داشت. 

در آزمایشگاه كنترل معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی قزوین؛ 

دستگاه اندازه گیری نگهدارنده های شیمیایی 
و آنتی بیوتیک در محصوالت خوراکی و 

آشامیدنی راه اندازی شد

ــت  ــترک معاون ــه مش ــم نام ــاد تفاه ــس از انعق پ
بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی قزویــن و 
ســازمان فرهنگــی - ورزشــی قزویــن، اطــالع 
ــی  ــهر، یک ــو ش ــق رادی ــالمت از طری ــانی س رس
از مصوبــه هــای نشســت روز 27 آبــان 1395 
»کمیتــه راهبــردی فعالیــت هــای ســالمت محور« 

ــد. ــازمان ش ــر دو س ه
» انجــام معاینــات غربالگــری کارکنــان شــهرداری 
ــزاری  ــدان«، »برگ ــران و کارمن ــت رفتگ ــا اولوی ب
ــا موضــوع مهارت هــای  نشســت هــای آموزشــی  ب
زندگــی، ویــژه کارکنــان ســازمان فرهنگــی – 
ورزشــی و مراقبــان ســالمت« و »اســتفاده بهینــه 

ــرای  ــهر ب ــطح ش ــود در س ــچرهای  موج از فیکس
اطــالع رســانی در حــوزه ســالمت«، دیگــر مصوبــه 

ــود. هــای ایــن نشســت ب
نشســت کمیتــه راهبــردی فعالیــت هــای ســالمت 
ــا حضــور دکتــر ســید ســعید اســکویی،  محــور، ب
معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی قزویــن؛ 

ــز  ــس مرک ــاری، ریی ــا خونس ــّید علیرض ــر س دکت
ــن؛  ــتان قزوی ــان  شهرس ــهید بلندی ــت ش بهداش
مهنــدس ســعید وزیــری نــژاد، مدیرعامل  ســازمان 
فرهنگــی - ورزشــی  شــهرداری قزویــن و مهنــدس 
ــبکه  ــت ش ــز مدیری ــر مرک ــی، مدی ــم علیجان هاش

مرکــز بهداشــت اســتان برگــزار شــد.

اطالع رسانی سالمت از طریق رادیو شهر، یکی از نتایج تفاهم نامه حوزه سالمت و شهرداری قزوین

دکتر امید کارآگاه، مدیر اداره نظارت بر امور دارو و مخدر معاونت غذا 
و داروی دانشــگاه علوم پزشکی قزوین ضمن بیان اینکه استروئیدها، 
ســاختارهای ترکیبی مشــابه با هورمون های جنسی  مردانه هستند 
که اســتفاده های پزشــکی قانونی دارند، هشــدار داد که فروش این 

محصوالت، بدون تجویز و نسخه پزشک، ممنوع است.
Á تجویز استروئید، چرا؟

دکتــر کارآگاه، با اشــاره به اینکــه پزشکان هرگز اســتروئیدهای 
آنابولیک را برای جوانان و افراد ســالم تجویز نمی کنند، تصریح کرد: 
استروئیدهای آنابولیک، برای کمک به مردانی که تستوسترون کافی 
در بدنشان تولید نمی شود و دچار مشکالت جنسی می شوند، تجویز 

می شود.
ایشان نوع خاصی از استروئیدها را به نام کورتیکواستروئیدها دانست 
که برای کاهش ورم تجویز می شود و گفت: آن ها البته استروئیدهای 

آنابولییک نیستند و اثرات مضر را ندارند.
این مقام مسؤول، استروئیدهای شایع را شامل: پارابوالن، سوستانون، 

دایانوبول، وینسترول، دکا-دورابولین و ترنبلون، برشمرد.
Á  ورزشکاران از استروئیدها استفاده نکنند

مدیر اداره نظارت بر امور دارو و مخدر معاونت غذا و داروی دانشــگاه 
علوم پزشــکی قزوین، با تأکید به اینکه فروش استروئیدها در باشگاه 
های ورزشــی ممنوع است و فقط داروخانه ها البته با دریافت نسخه 

پزشک، مجاز به فروش آن ها هستند، اظهار کرد: برخی از ورزشکاران 
به منظور رشــد ســریع عضالت از این محصوالت استفاده می کنند، 
ولی غافل از آن هســتند که مصرف خودســرانه اســتروئیدها بسیار 
خطرناک بوده و عالوه بر داشــتن عوارض خطرناک، حتی می تواند 

مرگبار باشد. 
Á  مشکالت جسمی گوناگون، عوارض شایع مصرف استروئیدهای

آنابولیک 
دکتر کارگاه، عوارض شایع مصرف اســتروئیدها را شامل: ریزش مو 
و بروز جوش های پوســتی گاه چرکی و دردناک، برشــمرد و عنوان 
کرد: برهم خوردن تعادل ترشح هورمون ها از دیگر عوارض است که 

نتیجه اش، رشــد سینه در مردان، رویش ریش در زنان و توقف رشد 
در نوجوانان است.

وی پیدایش تومور در کبد، بروز سکته مغزی و قلبی )به دلیل تصلب 
شــرائین یا مسدود شدن رگ های مغز و  قلب(، عصبانیت و بدُخلقی 
شدید را از سایر عوارض دانست و افزود: تزریق مشترک و غیراستریل 
اســتروئیدها نیز فرد را در معرض خطر بیمــاری هایی، مانند: ایدز، 

هپاتیت »سی« و » آ« قرار می دهد.
Á  نوجوانان مصرف كننده استروئیدها، در معرض خطر توقف رشد

مدیر اداره نظارت بر امور دارو و مخدر معاونت غذا و داروی دانشــگاه 
علوم پزشــکی قزوین، ضمن تأکید بر عدم استفاده نوجوانان، جوانان 
و ورزشــکاران از مصــرف خودســرانه و بدون تجویز اســتروئیدها، 
عنوان کرد: نوجوانانی که ســوء مصرف اســتروئید دارند، قبل از رشد 

بزرگسالی جهش می کنند و در معرض خطر توقف رشد هستند.
وی ادامه داد:  ممکن  است آنان قدشان کوتاه بماند و به اندازه  کامل 
بالغ نشــوند؛ زیرا بدن برای توقف رشــد بعد از نوجوانی برنامه ریزی  

شده  است.
بــه گفته دکتر کارگاه، وقتی که ســطوح هورمون ها به نقطه  خاصی 
می رســد، بدن فکر می کند که قبال به بلوغ رسیده  است و بنابر این، 

رشد متوقف می شود.

بدون تجویز و  نسخه پزشک، فروش استروئیدها، ممنوع است

درمانگاه روماتولوژی، در كلینیک ویژه دانشگاه علوم 
پزشکی قزوین، افتتاح شد

از اول آذرمــاه 1395 درمانگاه روماتولوژی نیز به مجموعه درمانگاه های کلینیک ویژه دانشــگاه علوم 
پزشکی قزوین افزوده شد. 

این درمانگاه، عصر روزهای دوشنبه، چهارشنبه و پنج شنبه هر هفته، با حضور دکتر مهین لشگری، فوق 
تخصص روماتولوژی، از ساعت 16 تا 18 آماده ارائه خدمات پزشکی به هم استانی های گرامی است.

مجموعه درمانگاه های کلینیک ویژه دانشــگاه علوم پزشــکی قزوین، در خیابان فردوسی شهر قزوین، 
جنب مرکز آموزشی - درمانی بوعلی سینا، واقع شده است.

در نشستی در وزارت بهداشت ؛

بررسی کاهش هزینه های طرح تحول نظام سالمت
در نشســت مشــترک معاونان توسعه مدیریت و منابع 3 دانشــگاه قزوین، تبریز و مازندران با 
معاون توســعه مدیریت و منابع وزارت در خصوص طرح تحول نظام ســالمت و ارائه راهکارهایی 

در خصوص کاهش هزینه های این طرح بحث و تبادل نظر شــد.
در این نشســت همچنین روان ســازی بخش اقتصادی طرح به منظــور حرکت پایدار این طرح 

مورد بررسی قرار گرفت. 
گفتنی اســت پس از این نشســت و به منظور پیگیری مصوبات آن کمیته ای در دانشــگاه علوم 

قزوین تشکیل شد. پزشکی 

ضربان
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ادامه از قبل
در پژواک 147 به بررســی عالیم بیماری انفلوانزا، چگونگی 
انتشار، افراد در معرض خطر و چگ.نگی پیشگیری از انتشار 
بیماری پرداختیم و در این شماره ادامه مطلب را می خوانیم.

● پرهیز از دست دادن ، روبوسی و در آغوش گرفتن 
دیگران تا بهبودی کامل

● رعایت فاصله مناســب )حداقل یک مترو نیم( از 
افراد دارای عالیم انفلوانزا و بیمار

آیا بیماری انفلوانزا درمان دارد:

● بیماری انفلوانزا یک بیماری ویروســی می باشد 
و لذا داروهای ضدمیکروبی)آنتی بیوتیک ها( بر روی 
ان تاثیری ندارند.تجویز آنتی بیوتیک با نظر پزشک 

و در موارد خاص ) ازجمله همراه شدن یک بیماری 
میکروبی با بیماری انفلوانزا( می باشد.در 80%از موارد 
آنفلوانزا میکروبی اضافه نمی شود ونیاز به آنتی بیوتیک 

ندارد 
● عالیم بیماری انفلوانزا معموال با استراحت در منزل، 
نوشیدن مایعات به میزان کافی،دریافت داروهای ضد 

درد های عضالنی بهبود می یابند.
● داروهای ضد ویروسی خاصی جهت کاهش شدت و 
مدت بیماری انفلوانزا زیر نظر پزشک و در موارد خاص 
معموال برای افــراد در معرض خطر و پرخطر تجویز 
می گردد و به هیچ عنوان نباید بعنوانخوددرمانی مورد 

استفاده قرار گیرند.

تفاوت انفلوانزا و سرماخوردگی چیست:

● بیماری ســرماخوردگی یک بیماری ویروسی 
می باشــد که عموما دستگاه تنفســی فوقانی را 
درگیر می نماید و بوســیله ویروس های خانواده 
ســرماخوردگی)عموما رینوویروســها ( ایجاد می 
شود.ســرماخوردگی در تمامی طول سال رخ می 

دهد اما معموال در یهار و پاییز شایع می باشد.
● ســرماخوردگی بطور معمول 2-5 روز بعد از 
آلودگی اولیه به ویــروس رخ می دهد.اوج عالیم 
بیماری 2-3 روز بعد از تماس اولیه با ویروسهای 
سرماخوردگی ظاهر می شود و در طی7-10 روز 

بهبود می یابد.
● ایــن بیماری هماننــد انفلوانزا یــک بیماری 
ویروســی می باشــد و لذا درمان انتی بیوتیکی 
ندارد.اقدامات درمانی نگهدارنده و مشابه بیماری 

انفلوانزا است.
● بیماری سرماخوردگی واکسن ندارد.

● عالئم بالینی ســرماخوردگی وآنفلوانزا بســیار 
شبیه وافتراغ از همدیگر مشکل می باشد 

Á  اجرای رفتارهای بهداشتی یکی از موثرترین
روشــهای مداخله ای در بیماریهای ویروسی از 

جمله انفلوانزا و سرماخوردگی می باشد:
● رژیم غدایی مناسب

● استراحت و خواب کافی
● ورزش و فعالیت بدنی مناسب و کافی

● کاهش و دوری از استرس
نقش واكســن انفلوانزا در پیشگیری از بیماری 

انفلوانزا:

دریافت واکسن انفلوانزا در گروههای پرخطر و در 

معرض تماس با بیماران به منظور کاهش و کوتاه 
شدن عوارض ناشی از بیماری انفلوانزا توصیه می 

شود.
عمده ترین گروههای اولویت دار گیرنده واكسن 

عبارتند از :

● زنان باردار
● سالمندان

● افراد دارای بیمــاری زمینه ای مزمن )قلبی-
ریوی-کلیوی-کبدی-عصبی(

● افراد بیش از حد چاق
● افراد دارای کمبود یا نقص سیستم ایمنی

● پرســنل پزشــکی بخصوص دربخش های با 
بیماران ضعف ایمنی 

بهتریــن زمان دریافت واکســن انفلوانزا در اوایل 
شروع ماههای سرد سال )از آخر تابستان تا نیمه 
پاییز(می باشــد.پس از دریافت واکســن انفلوانزا 
حداقل 2 هفته طول می کشــد تا پاســخ ایمنی 
در بدن ایجاد شــود. دریافت واکسن انفلوانزا مانع 
بیمار شدن به بیماری انفلوانزا نمی شود اما باعث 
کوتاه شــدن مدت و عوارض بیماری انفلوانزا می 
گرددوســایر ویروســهای ایجاد کننــده عفونت 

تنفسی اثر ندارد
Á :موارد منع دریافت واكسن انفلوانزا

افرادی که به تخم مرغ حساســیت دارند ، افرادی 
که دارای بیماری حاد تب دار می باشــند)بعد ار 
بهبودی می توانند واکســن انفلوانــزا را دریافت 
نمایند(،افرادی که در مرحله قبلی دریافت واکسن 
حساســیت داشــته اند،افــراد دارای بیماریهای 
خاص)واکسیناســیون ایــن افراد بر اســاس نظر 

پزشک معالج انجام می شود(

آنچه در باره انفلوانزا باید بدانید
آشنایی با بیماری انفلوانزا:

مثل
سالمت

دکتر عبدالــه دیدبان، فوق تخصص غدد کودکان 
و متابولیسم، با بیان این مطلب که در کودکان با 
سن باالی شش ماه، تزریق واکسن آنفلونزا، مجاز 
است؛ گفت: توصیه می شود که برای کودکان زیر 

پنج سال، این واکسن تزریق شود. 
دکتر دیدبان با اشاره به این که روش تزریق برای 
کودکان بین شش ماه تمام تا سه سال، به صورت یک دوم و در دو 
نوبت است؛ اظهار کرد: اگر این کودکان برای اولین بار این واکسن 

را می زنند، باید به فاصله یک ماه و در دو نوبت انجام شــود.

 ایـن پزشـک شـاغل در مرکـز آموزشـی - درمانـی قـدس قزوین، 
تصریـح کـرد:  کـودکان بیـن سـه تا 9 سـال اگـر تاکنون واکسـن 
آنفلوانـزا نـزده انـد، بایـد در دو نوبـت و بـه صـورت کامـل ایـن 

واکسـن را تزریـق کننـد. 
دکتـر دیدبـان، افـرادی کـه مبتال بـه بیمـاری های مزمـن ریوی، 
همچنیـن  و  پیونـدی  بیمـاران  آسـم،  کلیـوی،  دیابـت،  قلبـی، 
سـالمندان را از جملـه کسـانی دانسـت کـه الزم اسـت هـر چـه 
سـریع تـر نسـبت بـه تزریـق واکسـن آنفلوانـزا اقـدام کننـد. وي 

افـزود: بـرای ایـن افـراد، همـان یـک نوبـت کافـی اسـت. 

توصیه می شود به كودكان زیر پنج سال، واكسن آنفلوانزا تزریق شود

بــه گفته دکتر امید کارآگاه، مدیــر اداره نظارت بر امور دارو 
و مخــدر معاونت غذا و دارو دانشــگاه علوم پزشــکی قزوین، 
مســمومیت در کودکان به دلیل آسیب پذیری آنان و عوارض 
مانــدگاری در سالمتشــان، بســیار خطرناک اســت و باید به 

پیشــگیری از بروز این معضل در کودکان اهمیت بدهیم.
بــه گفته این مدیــر حوزه دارویــی، از نظر محدوده ســنی، 
حــدود 60 تا 70 درصد از کودکان مســموم، محدوده ســنی 
کمتر از چهار ســال داشــته اند. وی اضافه کرد: از نظر شیوع 
مســمومیت، کودکان دو تا ســه ســال، پُرخطرترین محدوده 

هستند.  سنی 
دکتر کارآگاه عنوان کرد: ســه عامل میزان تحصیالت والدین 
)به ویژه مادر(، ســابقه قبلی مســمومیت و وجــود اعتیاد در 
خانواده، ارتباط نزدیکی با میزان بروز مســمومیت در کودکان 

دارد. 

Á والدین انگاری  سهل  قربانی  كودكان، 
دکتــر کارآگاه با اشــاره به ایــن که اغلب مســمومیت ها در 
کودکان به صــورت اتفاقی، یعنی: کنجکاوی کودک، اشــتباه 
والدیــن در خوراندن دارو به آنان و ســهل انگاری والدین در 
نگهــداری داروهای خود یا مواد شــیمیایی خطرناک اســت؛ 
عنوان کرد: شــایع تریــن عاملی کــه در کــودکان منجر به 
مســمومیت و مراجعه به بیمارستان شــده است، مسمومیت با 
داروها اســت که  حدود 60 درصد، کل مسمومیت های آنان 

را شامل می شود.
به گفته این مقام مســؤول، مســمومیت با مواد شــیمیایی به 
میــزان حدود 24 درصد و ترکیبات مخدر )از جمله متادون و 
تریاک( به میزان تقریبی 16 درصد، در رده های بعدی است.  
بنا به اظهار مدیر اداره نظارت بر امور دارو و مخدر دانشــگاه 
علــوم پزشــکی قزوین، از میان داروها می تــوان به داروهای 
ُمّســکن )بویــژه اســتامینوفن(، داروهــای ضد حساســیت، 

داروهای ضد تشــنج، داروهای آرامبخش )مثــل کلونازپام( و 
داروی ضد تهوع متوکلوپرامید اشــاره کرد. ایشــان ادامه داد 
که ســموم دفع آفات نباتی، داروهای ضدافسردگی، ضد فشار 
خون و ترکیبات نفتی و مواد شــوینده خانگی در درجه بعدی 

دارند. قرار  اهمیت 
Á  خطر یا  أمن  محل  خانه، 

ایــن مدیر نظارت بر امور دارویی با بیان اینکه در بررســی ها 
مشخص شــده که خطرناک ترین محل از نظر بروز مسمومیت 
بــرای کــودک، محوطه خانه اســت؛ هشــدار داد: حدود 50 
درصد از موارد مســمومیت ها در اتاق نشمین یا اتاق خواب و 

41 درصد از آنها نیز در آشــپزخانه رخ داده است.
وي گفت: باید به این نکته اشــاره کرد که 75 درصد از موارد 
مســمومیت در کودکان با وجود حضــور والدین در منزل رخ 
داده اســت و تنها 25 درصد از موارد، هنگامی رخ داده است 

که کودک در منزل تنها بوده اســت.
دکتــر کارگاه با یادآوری این که بروز مســمومیت در کودکان 
و ســالمندان نســبت به بقیه ســنین می تواند خطر بیشتری 
ایجــاد کند؛ گفت: هرگونه ســرمایه گذاری و آموزش کودکان 
و آگاه ســازی آنــان از خطــرات بالقــوه مواد ســمی محیط 
اطرافشــان، می تواند در کاهش صدمات ناشی از مسمومیت، 

بســیار اثربخش و مفید باشد. 

کودکان دو تا سه ساله، بیشتر در 
معرض خطر مسمومیت دارویی هستند

                                         كودک سالم 
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مثل
سالمت

قسمت  دو  از  ای  مهره  بین  های  دیسک   
محیطی )آنولوس که شامل چندین الیه فیبری 
شامل  که  )نوکلئوس  مرکزی  و  است(  محکم 
تشکیل  است(  مانند  بالشتکی  و  ژالتینی  ماده 
می شود. ماده غالب در نوکلئوس، آب است که 
با افزایش سن، میزان آب دیسک کاهش یافته 
آنولوس  آن،  بر  عالوه  شود.  می  ایجاد  نامنظم)دژنراتیو(  تغییرات  و 
ضعیف شده و فرد را مستعد پارگی و خروج ماده نوکلئوس می کند 

که به این پدیده، پارگی دیسک می گویند.  
این مطلب را دکتر مهران مرادی، متخصص جراحی مغز و اعصاب، 
بیان کرد و گفت: به دنبال پارگی دیسک، ریشه عصبی مجاور آن 
تحت فشار قرار گرفته و بر اساس ریشه درگیر در هر سطح از ستون 
مهره، درد انتشاری در مسیر عصب دهی همان ریشه ایجاد می شود. 
وی افزود که پارگی دیسک، در افراد 35 تا 50 سال، شایع تر است.

Á  مردان دو برابر زنان مبتال به دیسک كمر
به گفته این جراح مغز و اعصاب شاغل در مرکز آموزشی - درمانی 
شهید رجایی، مردان دو برابر زنان به پارگی دیسک مبتال می شوند و 
چاقی، خطر عود دیسک بعد از جراحی را 12 برابر افزایش می دهد.

وي  ادامه داد: هر چند عواملی مانند: سیگار، فعالیت های شدید و 
ترین  اصلی  ولی  هستند،  مطرح  دیسک  پارگی  ایجاد  در  رانندگی، 
عامل در پارگی دیسک، نقص ژنتیکی محتوا دیسک است و آن به 
این معنا است که ساختار دیسک به صورت ژنتیکی ضعیف بوده و به 
دنبال فعالیت خاصی، پاره می شود در حالیکه در یک فرد سالم با 

همان فعالیت، دیسک پاره نخواهد شد.
Á  سابقه خانوادگی در غالب افراد مبتال به پارگی دیسک

سابقه  دیسک،  پارگی  به  مبتال  بیماران  غالب  گفت:  مرادی  دکتر 
از  بسیاری  آن  بر  اضافه کرد که عالوه  دارند. وی  مثبت  خانوادگی 
پارگی  دچار  فعالیتی،  بدون هیچگونه  و  به خود  به طور خود  آنان 
دیسک می شوند که همه این موارد، تأیید کننده نقص ژنتیک به 

عنوان علت اصلی در پارگی دیسک است. 
Á تنوع درمان غیرجراحی در پارگی دیسک

این جراح مغز و اعصاب، درمان های غیرجراحی را شامل: استراحت 
مطلق به مدت 48 تا 72 ساعت )موثرترین درمان در فاز حاد است و 
استراحت طوالنی تر باعث ضعف عضالنی شده و روند درد را تشدید 
می کند(، ماساژ یا کمپرس با یخ در 48 ساعت اول) باعث کاهش 
و شل  ُمّسکن  داروهای  نتیجه کاهش درد می شود(،  در  و  التهاب 
کننده های عضالنی و  در صورت ادامه درد، تزیق اِپی دورال )آثار 

کوتاه مدت دارد و تا سه نوبت در یکسال مجاز است( دانست.

پارگی  دنبال  به  بیماران،  از  تعدادی  در  کرد:  اظهار  مرادی  دکتر 
دیسک، فشار عصبی واضحی وجود ندارد، ولی بیمار از درد شکایت 

دارد. 
داخل  شیمیایی  محتوای  به  عصبی  ریشه  افراد،  این  در  افزود:  وی 
دیسک واکنش حساسیتی نشان داده و باعث درد شده است، بنابر 
بهبود  اِپی دورال، درد  استرویید در فضای  تزریق  یا  ُمّسکن  با  این 

می بابد.
- درمانی شهید  آموزشی  اعصاب شاغل در مرکز  و  مغز  این جراح 
رجایی، تصریح کرد: تا 90 درصد بیماران با این درمان ها بهبود می 
بابند، ولی باید خاطرنشان کرد که پس از بهبودی، درمان تمام نشده 
و این بیماران باید ورزش های تقویت عضالت کمر و آب درمانی با 

هدف تقویت عضالت را انجام دهند.
Á درمان پارگی دیسک به روش جراحی

به گفته دکتر مرادی، دردی که با وجود درمان های مختلف، بیش 
از دو هفته، هیچ تغییری نکرده باشد؛ هر گونه نقص عصبی )مانند 
ستون  ناپایداری  و  مدفوع(  و  ادرار  اختیاری  بی  یا  عضالت  ضعف 

فقرات، از جمله مواردی است که نیاز به انجام جراحی دارد.
Á میزان موفقیت 84 درصدی در جراحی

این جراح مغز و اعصاب، میزان موفقیت عمل جراحی را در بهبود 
بیماران 84 درصد دانست و گفت: تصور اینکه بیماران پس از عمل 
جراحی، بهبود نمی یابند، اشتباه است و علت عدم بهبودی پس از 
جراحی  انجام  برای  بیمار  دیرهنگام   مراجعه  دلیل  به  اغلب  عمل، 

است.
دکتر مرادی با اشاره به اینکه با طوالنی شدن زمان درد و عالئم، دو 
اولین مشکل است  ایجاد می شود؛ عنوان کرد: درد مزمن،  مشکل 
که منجر به حساس شدن مرکزی در مغز شده و درمان این عارضه، 

بسیار دشوار است.
وي افزود: مشکل دوم این است که با طوالنی شدن عالئم، محتوای 
دیسک به ریشه عصبی چسبندگی پیدا کرده که جدا سازی آن ها از 

هم باعث ایجاد عارضه بعد از عمل خواهد شد.

پارگی دیسک کمر
در 35 تا 60 سالگی

شایع تر است

علم مدیریت

 مركز مطالعات معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه

مدیریت چیست؟                                                                                                                             
ادامه از قبل

در پژواک 147 به بررسی برخی ویژگی های مشخص یک مدیر خوب که 
کارمند خود را مدیریت می کند ، پرداختیم در این شــماره ادامه مطلب 

را می خوانیم.
Á  تدارک دهنده: مدیر دسترسی به اطالعاتی دارد كه تیم به آن

نیاز دارد. نقش مدیر بسیار مهم است زیرا این قدرت مدیر است 
كه تیم را نگه می دارد و از قدرت خود برای بهره وری موثر به نفع 

به تیم استفاده می كند.
Á  پشتیبان: مشکالت در هر شركتی وجود دارد كه نیروی كار را

منحرف می سازد . مدیر باید از این مشکالت جلوگیری كند و تیم 
را محافظت  نماید و  اگر مشکلی در پروژه پیش آید و زمانی نیز 
برای رفع آن نبود ، این مدیر اســت باید مطمئن شود كه قضاوت 
عادالنه ای صورت می گیرد و اینکه تیم او هم از این مسأله مطلع 
است و از نتایج آن اطالع پیدا كرده است. همچنین مدیر باید  به 
عضوی از تیم كه در كار خویش دچار مشــکل شده است كمک 

نموده و مساله را حل نماید. 
Á  القاء چشم انداز مشترک: غالبا یک مدیر اثربخش درباره یک

چشم انداز و توانایی دستیابی به آن صحبت می كند.
Á  ارتباط گر خوب: توانایی برای برقراری ارتباط با افراد، مهمترین

مهارت برای مدیران و اعضای یک تیم به شمار می رود.  بنابراین 
یک مدیر می تواند ارتباط دهنده تیم به سازمان بزرگتری باشد. او 
باید توانایی مذاكره موثر را داشته باشد و در زمانی كه الزم است 
از تشویق استفاده كند تا موفقیت تیم و پروژه را تضمین نماید. در 
حقیقت ، از طریق این ارتباط موثر است كه مدیر می تواند اعضای 

تیم را برای انجام وظایف و پیشرفت شغلی حمایت كند.
Á  اشتیاق: اگر مدیران افرادی منفی باشند، روحیه كاركنان نیز

از بین می رود . مدیر با شور و حرارت با طرز برخورد خویش می 
تواند بسیاری از كاركنان را با خود همراه سازد. این گونه مدیران 
به اهداف خویش متعهد هستند و این تعهد را با خوش بینی ابراز 

می نمایند.
Á  شایســتگی: مدیران براســاس برتری در رهبری نسبت به

دیگران ، انتخاب می شــوند نه بر اســاس سابقه تخصص فنی . 
داشتن سابقه درخشان مطمئن ترین شیوه برای انتخاب یک فرد 
شایسته محسوب می شود. تخصص در مهارت های مدیریت بعد 
دیگری از شایستگی است. اگر مدیری دارای لیاقت و شایستگی 
باشد باید توانایی هایی مانند به چالش كشیدن، القاءكردن، اختیار 

دادن، الگو بودن و تشویق كردن در او به اثبات رسیده باشد.
Á  توانایی تفویض وظایف: اعتماد به عنوان یک عنصری ضروری

در رابطه میان مدیر و تیم او محسوب می شود. یک مدیر با اعمال 
و رفتارخود می تواند اعتماد خویش را به دیگران نشان دهد این 
كه تا چه اندازه عملکرد تیم خود را كنترل و بررسی می نماید و 
تفویض اختیـار می كند و به آن ها اجازه مشاركت در امــور را 

می دهد.
Á  خونســرد بودن تحت فشار كار زیاد: پروژه ها با ید به موقع با

یک بودجه مشخص بدون هیچ مشکل و مانعی تحویل داده شوند. 
یک رهبر با شکیبایی این مشکالت را از سر راه بر می دارد و در 
مواردی كه با موقعیت استرس زا مواجه می شود ، نظر او جلب می 
شود و احساس می كند كه می تواند بر نتایج روند كار تاثیر بگذارد 
و آن را به عنوان یک فرصت در نظر می گیرد.                                                                  

Á  مهارت های تیم سازی: تشکیل دهنده تیم باید فرد قوی باشد
تا بتواند دوام تیم را حفظ نماید و آن را به ســوی هدف متعالی 
رهنمون ســازد و یک گروه از افراد غریبه را به یک تیم منسجم 
تبدیل نماید، رهبر باید این فرآیند و پویایی مورد نیاز برای این 
تحول را درک نماید و در هر مرحله برای پیشرفت تیم از سبک 
رهبری متناسبی استفاده كند.رهبر همچنین از روش كار اعضای 
تیم های مختلف كه به طور مناســب از زمان برای حل مشکالت 

استفاده می كنند باید آگاهی داشته باشد.
Á  ارتباط مستقیم: اگر مدیر می خواهد كاركنان او به سختی كار

كنند و به شــغل خویش متعهد شوند باید آن ها را در جمع نگه 
دارد. ارتباطات باز بــه تقویت وفاداری كمک می كند و كاركنان 
احساس غرور و افتخار می كنند و به آن ها می فهماند كه مشاركت 

آن ها موفقیت شركت را تضمین می سازد.
 ادامه دارد

مدیر توسعه سازمان و منابع انسانی:

انسانی می شود فساد در سازمان موجب هدر رفتن سرمایه 
مدیر توسعه سازمان و منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی قزوین 
در جمع کارکنان مرکز آموزشی درمانی والیت گفت : فساد منجر 
به هدر رفتن ســرمایه انســانی ، کم رنگ شدن فضایل اخالقی و 

ایجاد ارزش های منفی در سازمان می شود .

در کارگاه آموزشــی مبارزه با فســاد اداری که در تاریخ 16 آبان 
بــرای کارکنان مرکز آموزشــی درمانی والیت برگزار شــد مدیر 
توســعه سازمان و منابع انســانی دانشــگاه به بیان مفهوم فساد 

اداری، سطح بندی و تقسیم بندی فساد پرداخت.

در این دوره آموزشی همچنین دکتر عباس طالبیان مشاور معاون 
غذا و داروی دانشــگاه با ذکر احادیث معصومین به تبیین مبانی 

صیانت از حقوق شهروندی و مبارزه با فساد اداری پرداخت. 

در این دوره دکتر ســید صادقی، رییس اداره بازرسی و رسیدگی 
به شکایات نیز حضور داشت.

نشست دوره ای 
مسئوالن امور اداری و 

کارگزینی برگزار شد
جلســه هم اندیشی مســئوالن امور اداری 
و کارگزینــی واحدهای تابعه دانشــگاه با 

حضور شــیرعلی، مدیر توسعه سازمان و 
منابع انســانی دانشــگاه در روز دوشنبه 
تاریخ 95/8/10 راس ســاعت 9/30 در 
ســالن جلســات دانشکده پرســتاری و 
مامایی برگزار شــد. این جلسه به منظور 
بررســی و رفع مسائل و مشکالت مرتبط 
با امــور کارگزینی، ارتقــاء رتبه، اعمال 
مــدارک تحصیلی، آموزش، صدور احکام 
پرســنلی و ...  و نحوه اجــرای قوانین و 

دســتورالعمل های ابالغی برگزار گردید. 
در جلسه مذکور که 45 نفر از مسئولین 
واحدهــای  کارگزینــی  و  اداری  امــور 
تابعــه دانشــگاه حضور داشــتند، ضمن 
و مسائل مطرح  به ســواالت  پاسخگویی 
از سوی شرکت کنندگان، گزارشی  شده 
در خصــوص نتایــج ارزیابــی عملکــرد 
واحدهــا در ســال 94 توســط مدیریت 

شد.  ارائه  توسعه 
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آگاهی والدین، قدم اول در تشخیص برخی مشکالت مربوط به بینایی در كودكان است 
به گفته کبری برچلو، کارشــناس برنامه کودکان و نوزادان شــبکه بهداشت - درمان شهرستان بویین 
زهرا، چشــم یکی از ارگان های حساس بدن بوده و برای انجام وظیفه مهم دیدن، سالم بودن قسمت 
های مختلف دستگاه بینایی ضروری است. ایشان ادامه داد: آگاهی والدین، قدم اول در تشخیص برخی 

مشکالت مربوط به بینایی در کودکان است. 
این کارشناس، با گفتن اینکه هنگامی که کودک چشم خود را می بندد، پلک ها باید به طور کامل بسته 
شود و اگر اینگونه نباشد و سیاهی چشم دیده شود، غیر طبیعی است؛ گفت: در این حالت الزم است 

برای پیشگیری از زخم قرنیه و خشکی چشم، باید کودک درمان شود.
برچلو با اشاره به اینکه هنگامی که چشم ها باز است، اگر یکی از پلک ها به هر علتی نیمه باز باقی بماند 
و نیمی از قرنیه دیده شود، حالت غیر طبیعی است؛ اظهار کرد: در این وضعیت هم برای پیشگیری از 

خطر تنبلی چشم، درمان کودک الزم است.
ملتحمه نیز بافت نازکی است که قسمت داخلی پلک ها و روی سفیدی چشم را می پوشاند و به طور 
طبیعی باید شــفاف و سفید بوده و عروق آن به زحمت دیده شود. برچلو با گفتن این نکته، افزود: اگر 

عروق ملتحمه پُر خون شود، نشانگر بیماری چشمی است.
کارشناس برنامه کودکان و نوزادان شبکه بهداشت - درمان شهرستان بویین زهرا با عنوان کردن اینکه 
قرنیه، یک ســوم قدامی و شفاف چشــم را تشکیل می دهد؛ گفت: قرنیه سالم، شفاف است و وقتی با 

چراغ قوه دســتی مورد مشاهده قرار می گیرد بازتاب نور را به آسانی از روی آن می توان مشاهده کرد 
که رفلکس قرنیه نام دارد.

این کارشناس بهداشتی با بیان اینکه اگر قرنیه کدورت داشته باشد، این حالت، غیر طبیعی بوده و برای 
پیشگیری از خطر تنبلی چشم نیاز به ارجاع دارد؛ اظهار کرد که اگر تصویر نور چراغ قوه در یک چشم 
در مرکز و در چشــم دیگر خارج از مرکز بود، انحراف چشــم وجود دارد. وی افزود: چشمی که انحراف 
دارد بطور معمول دید کمتری دارد و برای پیشگیری از تنبلی و کم شدن دید، باید کودک توسط چشم 

پزشک معاینه شود.
این کارشــناس برنامه کودکان و نوزادان شهرستان بویین زهرا، با اشاره به اینکه عنبیه، قسمت رنگی 
چشم است و رنگ چشم افراد به این قسمت بستگی دارد؛ عنوان کرد: در وسط این پرده، سوراخی گرد 
به اندازه دو تا چهار میلی متر به نام مردمک وجود دارد که اگر سفید دیده شود )یک طرفه یا دو طرفه( 

غیر طبیعی است و باید کودک معاینه شود.
برچلو تصریح کرد اندازه مردمک در نور )مثل نور چراغ قوه( کوچک و در تاریکی، بزرگ می شود و اگر 
این حالت وجود ندارد، کودک باید به مراکز تخصصی ارجاع شود. وی ادامه داد که اگر اندازه دو مردمک 

نابرابر باشد نیز کودک به معاینه چشم پزشک نیاز دارد.
کارشناس برنامه کودکان و نوزادان شبکه بهداشت - درمان شهرستان بویین زهرا تأکید کرد در تمامی 
موارد گفته شــده، به محض اینکه والدین متوجه موضوع شــدند، الزم اســت کودک توسط کارکنان 

بهداشتی، به مراکز تخصصی درمان چشم ارجاع فوری شود.

                                                                                                                                      شهرستان ها

البرز

●در نشســت بررسی مســایل بهداشتی - درمانی شــهر الوند، لوح 
سپاس دکتر مهدی یوســفی، معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه 
علوم پزشــکی قزوین، به اعضای شورای شهر و شهردار الوند تقدیم 

شد.
این لوح را دکتر علیرضا مهرعلیان، مدیر شــبکه بهداشت – درمان 
شهرســتان البرز به نمایندگی از دکتر یوســفی و بــه پاس قدردانی و 
همکاری های بین بخشــی و بســیار مطلوب اعضای شورای شهر 
و شــهردار الوند با دانشگاه علوم پزشــکی قزوین و شبکه بهداشت 

درمان البرز تقدیم کرد.
در پایان نشســت، مهندس لطفی، شــهردار الوند نیز گفت: شهرداری 
الوند، آماده اســت در انتقال پسماندهای عفونی به شرکت های طرف 

قرارداد، همکاری کند.
***

●یک واحــد نانوایی بربری دارای تخلّف بهداشــتی، در شــهر محمدیه 
توســط شبکه بهداشت – درمان شهرستان البرز، به مدت هفت روز پلمپ 
شــد. تعطیلی این نانوایی به خاطر عدم رعایت بهداشت فردی و استعمال 

بود. دخانیات 
***

●مهندس مرتضی جانی، کارشــناس بهداشــت محیط شبکه بهداشت - 
درمان شهرستان البرز در نشست آموزشــی که برای فروشندگان لبنیات 
شــهر محمدیه برگزار شــد، گفت: طبق طرحی کشوری، محصوالت لبنی 
عرضه شده در شهرستان البرز باید تا یک ماه آینده برچسب گذاری شود.

 وی عنــوان کــرد: آدرس محل تولید و فــروش، تاریخ تولید، شــرایط 
نگهداری، توصیه های بهداشــتی، ترکیبات محصــول، نام محصول و نام 
محــل تولید محصول باید بر روی این برچســب ها درج شــود و در غیر 

اینصورت با متخلفین برخورد قانونی خواهد شــد.
***

●واحد دندانپزشــکی مرکز خدمات جامع سالمت مهرگان، بعد از تجهیز 
مرکز به تجهیزات دندانپزشــکی و تخصیص دندانپزشک، از روز اول آبان 

1395  آغاز به کار کرد. 
***

●محمود زمانی، کارشــناس مســؤول واحد مبارزه با بیماری های 
شــبکه بهداشت – درمان شهرستان البرز، در نشست آموزشی برای 
عاقدان شهرستان البرز، بیماری تاالسمی را شامل دو نوع کم خونی 
شدید )ماژور( و خفیف )مینور( عنوان کرد و هشدار داد که اگر زن 
یا شــوهری، مبتال به نوع خفیف باشــند، حدود  25 درصد احتمال 
دارد  فرزندان آنان به نوع شدید مبتال شوند. وی ادامه داد در حدود 
 50 درصــد احتمال ابتال به نــوع خفیف خواهد بود و در  25 درصد 

موارد نیز ممکن است، فرزندان، سالم باشند.
ایشــان اظهار کرد که اگر پدر و مادری، هــر دو دارای ژن معیوب 
باشــند، فرزند گرفتار نوع شدید خواهد شد، ولی اگر یکی از والدین 
ژن معیوب را داشــته باشد، احتمال بروز نوع خفیف در فرزند است.

زمانی بــا تأکید به اینکه بیماری تاالســمی برای کســانی که نوع 
خفیف را داشــته باشند، مشکل ایجاد نمی کند و آنان هم می توانند 
مثل افراد ســالم، زندگی کنند، عنوان کــرد: البته آنان باید هنگام 

ازدواج مراقب باشــند تا طرف مقابلشان دچار این بیماری نباشد. 

بررسی مشکالت بهداشتی »آب گرم یله گنبد« با حضور 
معاون عمرانی استانداری قزوین

مهندس فرخ زاد معاون عمرانی اســتانداری قزوین با همراهی 
دکتر ســّید علیرضا خونســاری، رییس مرکز بهداشــت شهید 
بلندیان شهرســتان قزوین، مشکالت بهداشــتی »منطقه آب 

گرم یله گنبد«، را رصد کردند. 
دفع غیربهداشــتی فاضــالب و زباله، غیربهداشــتی بودن آب 
آشــامیدنی، وجود آلودگــی میکروبی، کــدورت بیش از حد 
استاندارد استخر آب گرم و عدم رعایت شرایط و مقررات ماده 

13 مواد غذایی از علل اصلی این بازدید بود.
آب گــرم یلــه گنبد در نزدیکی روســتایی به همیــن نام در 
شهرســتان قزویــن قــرار دارد و مهندس پورمهــدی، رییس 
دفتــر فنی اســتانداری قزویــن؛ مهندس محمــدی، نماینده 
میراث فرهنگی؛ قندی، بخشــدار کوهین؛  مهندس محمدتقی 
ســلیمانی، کارشناس مسؤول بهداشــت محیط مرکز بهداشت 
قزوین و تعدادی از مســؤوالن اســتانی و شهرستانی در برنامه 

بازدید از آن حضور داشتند. 
در نشســت بعد از این بازدید، مقرر شد در نزدیک ترین زمان، 
نشست هماهنگی رسیدگی به وضعیت نامناسب این منطقه در 
استانداری قزوین با مسؤولیت مهندس فرخ زاد، معاون عمرانی 
استانداری برگزار شــود و مرکز بهداشت شهرستان قزوین نیز 

گزارش تصویری از نواقص موجود ارائه کند. 
همچنین با تذکر به مدیریت استخر، تأکید شد در سریع ترین 
زمان ممکن، نســبت به دفع بهداشتی زباله و تخریب سرویس 
بهداشــتی که فاضالب آن به رودخانه هدایت می شــود اقدام 
کند. همچنین نســبت به ساماندهی آب مصرفی و ُکلرزنی آن 

در آینده نزدیک اقدام کند. 
***

 مشکل آب آشامیدنی روستای آلتین كش شهرستان 
قزوین برطرف می شود

بهسازی چشــمه تأمین کننده آب آشامیدنی روستای آلتین 
کش و رفع شکســتگی های موجود در خط انتقال و شبکه 
توزیع، توســط آب و فاضالب روســتایی بخش طارم سفلی 
شهرســتان قزوین یکی از مصوبات کارگروه سالمت و امنیت 
غذایی این بخش بود که با اجرایی شــدن آن، مشــکل آب 

آشامیدنی روستای مذکور برطرف می شود. 
نشســت این کارگــروه با حضــور مرتضی کلهر، بخشــدار، 
مهندس محمد تقی ســلیمانی، کارشناسان مرکز بهداشت 
شهید بلندیان، مســؤوالن اجرایی و تعدادی از دهیاران این 
بخش برگزار شــد و بخشدار طارم ســفلی به اهمیت رعایت 
بهداشت و سالمت توسط مردم و لزوم همکاری بین بخشی 
برای ارتقای ســالمت مردم این منطقه تأکید کرد. نشســت 
مذکور مصوبه های دیگری در حوزه بهداشــت محیط و مبارزه 

بیماری ها در روستاهای بخش طارم سفلی داشت.

پیشگیری، بهترین راهکار مقابله با شپش است
در نشســت روز 22 آبان 1395 مدیران و کارشناسان شبکه 
بهداشت – درمان و آموزش و پرورش شهرستان آوج، تأکید 
شــد که پیشــگیری، بهترین راهکار مقابله با بیماری شپش 

است.
در این برنامه، ســعید قربان پور، کارشــناس پیشــگیری و 
مبارزه با بیماری های شــبکه بهداشت – درمان شهرستان 
آوج، کوتاه کردن موی ســر، عدم استفاده از وسایل شخصی 
دیگران )مانند: شــانه، حوله، شال و کاله( و استحمام مرتب 
و منظــم را از مهمترین راه های پیشــگیری از این بیماری 

عنوان کرد. 
مهم ترین مصوبه نشست مذکور، هماهنگی کارکنان مدارس 
با کارکنان واحدهای بهداشتی، به منظور انجام معاینات دوره 
ای دانش آموزان و اطالع رســانی فوری مراکز آموزشــی به 
واحدهای بهداشــتی در صورت مشــاهده آلودگی در دانش 

آموزان است.
***

حوزه سالمت شهرستان آوج  آماده ارائه خدمات به 
زائران عتبات عالیات در مسیر بازگشت است

به گفته ســعید قربان پور، کارشــناس پیشگیری و مبارزه 
با بیماری های شــبکه بهداشــت - درمان شهرستان آوج، 
با توجه به اینکه این شهرســتان در مســیر اصلی بسیاری 
از کاروان هــای زائران عتبات عالیات از دیگر شهرســتان 
های اســتان قزوین و استان های دیگر قرار دارد، متولیان 
ســالمت شهرستان، آماده ارائه خدمات به زائران در مسیر 

بازگشــت به شهرستان ها و استان های خود است.
ایشــان ایــن مطلــب را روز 24 آبان 1394 در نشســت 
هماهنگــی ارائه خدمات رفاهــی و بهداشــتی به زائران 
عتبات عالیات در شــهر آبگرم این شهرستان، بیان کرد و 
افزود: همکاری هرچه بیشتر مسؤوالن موکب ها در سطح 
شهرســتان با کارکنان واحد های بهداشــتی، ارائه لیست 
کاروان های عبوری توســط عتبات عالیات اســتان، نصب 
بنر حاوی نکات بهداشتی در موکب ها و توصیه به رعایت 
بهداشــت فردی توســط کلیه افراد، به ویژه افراد مسؤول 
تهیــه و توزیــع مواد غذایــی در موکب هــا، از مهمترین 
اقداماتی اســت که توسط حوزه ســالمت شهرستان آوج 

پیگیری می شود.
در این نشســت، یداله تراکمیه، کارشناس بهداشت محیط 
شــبکه بهداشت - درمان شهرســتان آوج نیز با تأکید بر 
اســتفاده از لیوان های کاغذی در هنگام توزیع نوشیدنی 
داغ، از مســؤوالن موکب ها خواســت تا بــا رعایت نکات 

بهداشــتی از انتقال بیماری های واگیر پیشگیری کنند. 
این نشســت با حضور عباس خانبان، معاون عتبات عالیات 
اســتان قزوین و امام جمعه شــهر آبگرم برگزار شد و در 
پایــان، از موکب های ارائه دهنــده خدمات به زائرین در 

سطح شهر آبگرم بازدید شد.

آوجقزوین

بویین زهرا
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شــش گام مهم برای پیشگیری از ابتال به بیماری 
آنفلوآنزا

یحیی قاســمخانی، کارشــناس مبــارزه با بیماری های شــبکه 
بهداشــت - درمــان بویین زهرا بــا بیان اینکه عالیــم بیماری 
آنفلوانزا، شــامل: تب، سردرد، خستگي، درد بدن، آبریزش بیني 
و چشم، گلو درد و ســرفه است؛ اظهار کرد: شش گام زیر برای 

پیشــگیری از ابتال به این بیماری، مهم است.
هنگام عطســه و سرفه دهان و بینی خود را بپوشانیم.

به طور مکرر دست هایمان را بشوریم.
هنگام بیماری از دســت زدن به چشم ها و بینی پرهیز کنیم.

هنگام بیماری از دســت دادن و روبوســی با دیگران خودداری 
کنیم.

هنگام بیمــاری از حضور در اماکن عمومی پرهیز کنیم.
از رها کردن دستمال کاغذی های مصرف شده در محیط دوری 

کنیم.
***

بویین  امسال شورای سالمت شهرستان  نشست  سومین 
زهرا مصوبه های گوناگون داشت

ســومین نشست امسال شورای سالمت شهرســتان بوئین زهرا، 
روز 24 آبان 1395 بــا حضور خدایاری، معاون فرماندار و دکتر 
خوشــنویس زاده، مدیر شــبکه بهداشــت درمان برگزار شد و 

شد. مصوب  گوناگونی  موضوعات 
آموزش هــای خودمراقبتــی در ادارات؛ اعزام مــادران باردار؛ 

بازگشــایی مســیرهای روســتایی در بــرف و کــوالک؛ میزان 
اســتاندارد نمک در نانوایــی ها و حذف جوش شــیرین از نان 
هــا؛ طرح ادغام بیماری های غیر واگیر در نظام ســالمت؛ نقش 
تخــم مرغ های بــدون مجوز در شــیوع آنفلوانــزای پرندگان؛ 
عملیات اتالف ســگ های ولگــرد؛ ممنوعیت آبیــاری مزارع و 
باغات با فاضالب خام؛ نشســت های آموزشــی برای کشاورزان 
با موضوع اســتفاده از پســاب های خانگی و صنعتی در آبیاری 
مزارع ســبزی، صیفی جات، باغات و مزارع و همچنین مدیریت 
فاضــالب تولیــدی خروجی از شــهر تا پایان مســیر و خارج از 
دســترس کشــاورزان؛ موضوعاتی بود که در مورد آن ها مصوبه 

هایی به سازمان های مسؤول اعالم شد.
***

برنامه  تدوین  و  برنامه خودمراقبتی سازمانی  اجرای 
بویین زهرا عملیاتی آن در 

اجرای برنامه ملی خودمراقبتی ســازمانی، زیر مجموعه پنجمین 
برنامه ملی تحول ســالمت اســت و با هدف ایجــاد محیط کار 
ســالم، از طریــق اجرای برنامه ها و خط مشــی هــای ارتقای 
ســالمت در محل کار، خلق محیط فیزیکــی و فرهنگ حمایتی 
و تشویق شیوه زندگی ســالم با همکاری کارکنان و کارفرمایان 

انجام می شود.
اعظم شهبازخانیا، کارشــناس مسؤول آموزش و ارتقای سالمت 
مرکز بهداشت بویین زهرا با بیان مطلب فوق در نشست روز 25 
آبان 1395 شورای ارتقای ســالمت، در بخشدار مرکزی بویین 

زهرا، گفت: الزمه اجرای برنامه خودمراقبتی ســازمانی، تشکیل 
شــورای ازتقای سالمت در محل کار است و هدف از تشکیل این 
شــورا تدوین برنامه عملیاتی مشــارکتی برای پیشــبرد سالمت 

کارکنان آن سازمان است.
وی عنوان کرد: کارکنان ادارات و ســازمان ها به عنوان قشر 
فرهنگی و آگاه جامعه می توانند نقش بســزایی در پیشــبرد 

اهداف برنامه ملی خودمراقبتی داشــته باشند.
زارعی با گفتــن اینکه می توان با روش های صحیح زندگی، 
از بروز برخی بیماری ها در افراد سالم پیشگیری کرد؛ افزود: 
کاهش وزن، داشــتن پیاده روی روزانــه، کاهش مصرف مواد 
قنــدی، افزایش مصرف ســبزیجات و میــوه، مصرف نکردن 
دخانیات، کنترل اســترس و بررســی ســالیانه قند خون، از 

جمله این روش ها است.

                                                                                                                                            شهرستان ها

كاهش بیماری های غیرواگیر در رأس برنامه های بهداشتی 
است

مهندس عسگر شریف زاده، معاون بهداشتی شبکه بهداشت – درمان 
شهرستان تاکستان در همایش مروجین سالمت مدارس تاکستان 
بیان کرد: امروز با تدابیر اندیشه شده در وزرات بهداشت، هر چند 
بیماری های واگیر در سطح کشور کنترل شده است، ولی بیماری 
های غیرواگیر رو به گسترش است که این موضوع نیاز به عزم جدی 
مردم و مسؤوالن دارد. وی افزود که در این رابطه سازمان جهانی 
بهداشت تا سال 2025 هدف گذاری کرده است که مصرف نمک، 
بروز بیماری های فشار خون و وقوع تصادفات جاده ایی، به ترتیب 

30 ، 25 و 20 درصد کاهش داشته باشد.
برای  را  سخنان  این  تاکستان،  شهرستان  بهداشت  مرکز  رییس 
شهرستان  پرورش  آموزش  گانه  چهار  مناطق  سالمت  مروجین 
تاکستان بیان کرد و گفت: یکی از مواردی که در آینده، برای کنترل 
بیماری های غیرواگیر، مهم به نظر می رسد، آموزش دانش آموزان و 
سالمت این گروه است، زیرا آموزش به این گروه، ماندگاری بیشتری 

دارد و می تواند به تغییر رفتار منجر شود.
مروجین  منظور  همین  به  اینکه  به  اشاره  با  زاده  شریف  مهندس 
برنامه  از  کرد:  اظهار  است؛  شده  بینی  پیش  مدارس  در  سالمت 
های مهم مروجین سالمت، توجه به سالمت جسمی و روانی دانش 
آموزان و معاینات پزشکی آنان است. ایشان ادامه داد که بسیاری از 
مشکالت جامعه، مانند: خشونت، با آموزش به دانش آموزان و توجه 

مروجین سالمت قابل حل است.
نوجوانان،  سپس، مولود رحمانی، کارشناس مسؤول واحد سالمت 
تاکستان،  شهرستان  درمان   – بهداشت  شبکه  مدارس  و  جوانان 
ارائه  سالمت،  آموزش  جامع  برنامه  سالمت،  مروجین  کرد:  عنوان 
و   روان  سالمت  خدمات  مدرسه،  محیط  سالمت  بالیني،  خدمات 
مشاوره اي، ارتقاي سالمت کارکنان، تحرک  فیزیکي و فعالیت بدني 

و بهبود تغذیه را در مدارس پیگیری می کنند.
رحمانی با اشاره به اینکه در سال تحصیلی گذشته، تعداد 54 مدرسه 
در شهرستان، تحت پوشش برنامه مروج بودند؛ گفت: از این تعداد، 
پنج  به دریافت  و موفق  را کسب کرده  باالتري  امتیاز  سه مدرسه 
ستاره شده و 29 مدرسه دیگر، نشان چهار ستاره را دریافت کردند. 
کارشناس مسؤول واحد سالمت نوجوانان، جوانان و مدارس شبکه 
بهداشت – درمان شهرستان تاکستان، با بیان اینکه ارزشیابی مدارس 
برنامه  اجرایي  مذکور در سال تحصیلي جاری، طبق دستورالعمل 
مروج و مانند سال هاي قبل انجام مي شود و در این رابطه هماهنگي 
کامل با ادارات آموزش و پرورش و مرکز بهداشت تاکستان، انجام 
شده است؛ عنوان کرد: امسال برنامه سفیران سالمت دانش آموزي 

نیز در مدارس مروج سالمت اجرا مي شود.
رحمانی با اشاره به اینکه امسال در ممیزي مدارس اگر امتیاز کسب 

شده، مساوي یا بیشتر از سال قبل باشد، ارزیابی، همان یکبار خواهد 
بود؛ گفت: مدارسي که در ارزشیابي و ممیزی امسال، امتیازی کمتر 
از سال قبل بدست آید یا نمره ای کمتر از 55 حاصل شود؛ دوباره 

ارزشیابی خواهند شد. 
مصرف پنج گروه مواد غذایی برای دانش آموزان، ضروری 

است
بنا به اظهار شــقایق رحمانی، کارشناس تغذیه مرکز خدمات جامعه 
ســالمت ولی عصر)عج(، دانش آموزان بایــد به صورت روزانه از پنج 
گروه مواد غذایی، شــامل: چربی ها، میوه و سبزیجات، نان و غالت، 

لبنیات و گوشت، به میزان الزم استفاده کنند.
این کارشناس مجموعه شبکه بهداشت – درمان شهرستان تاکستان، 
والدین باید برای جلوگیری از کوتاه قدی و کمبود کلســیم، مصرف  
ویتامین »د«، شــیر، ماســت و پنیر را در برنامه روزانه کودک خود 

قرار دهند. 
ایشان با بیان اینکه توصیه می شود والدین برای میان وعده ها، میوه 
و آجیل در کیف مدرســه فرزندان خود قــرار دهند؛ افزود: آنان باید 
مراقب باشند که کودک از خوراکی های غیرمجاز استفاده نکند زیرا 

باعث بی اشتهایی کاذب و اختالل در رشد کودک می شود.
رحمانی با بیان اینکه دانش آموزان باید روزانه از سبزی و میوه های 
تــازه برای تأمین ویتامین ها و گوشــت و حبوبات به منظور تأمین 
پروتئین های ضروری برای رشــد بدن اســتفاده کنند؛ گفت: دانش 
آموزان نباید در مصرف شــیرینی جات، شکالت و قند افراط کنند و 
برای پیشگیری از اضافه وزن و چاقی، به صورت روزانه ورزش کنند.  

***
كمبود یُد، آهن، پروتئین و دو نوع ویتامین از شایع ترین 

مشکالت تغذیه ای دانش آموزان است
شقایق رحمانی، کارشناس تغذیه مرکز خدمات جامعه سالمت ولی 
عصر)عج(، شایع ترین مشــکالت تغذیه در کودکان سنین مدرسه 
را کمبود پروتئین، ویتامین های گروه »ب« و «ث«، آهن و شــیوع 

گواتر ناشی از کمبود یُد عنوان کرد.
به گفته این کارشناس مجموعه شبکه بهداشت - درمان شهرستان 
تاکســتان، دادن قرص آهن به دانش آمــوزان باعث بهبود تمرکز 

ذهنی کودکان می شود.
رحمانی بــا بیان اینکه کمبود یُد در بدن ســبب کاهش یادگیری 
مهارت های ذهنی در دانش آموزان می شــود، اظهار کرد: کمبود 
ویتامین B1 باعث خســتگی، کوفتگی، رخــوت و تغییر در توانایی 

جسمی می شود.
***

پیشگیری از دیابت، نیازمند كار فرهنگی است
مهندس عســگر شریف زاده، معاون بهداشــتی شبکه بهداشت 

– درمان شهرستان تاکســتان، در نشست آموزش دیابت  برای 
کارشناســان این شــبکه، گفت: بیماری های غیرواگیر در نظام 
شبکه ادغام شده است و الزم است مراکز خدمات جامع سالمت 

و خانه های بهداشت در این بیمارها مداخله کنند.
رییس مرکز بهداشــت شهرستان تاکســتان تصریح کرد که با 
توجه به افزایش دیابت در جامعه، باید کارهای پیشگیرانه انجام 
شود و تغییر در روند تغذیه مردم نیز نیازمند کار فرهنگی است.

مهندس شریف زاده، عنوان کرد: اگر امروز در مورد این بیماری 
کار کنیم، شاید تا چند سال آینده بتوان، دیابت را کنترل کرد. 
وی افــزود که اختصاص یــک روز برای دیابت، نشــان دهنده 

اهمیت آن است.  
***

بیماران دیابتی، مراقب سطح قند خون خود باشند
در نشستی آموزشی کارشناسان شبکه بهداشت – درمان تاکستان، 
ویژه هفته ملی دیابت، دکتر وســتا وحدتی راد، کارشناس واحد 
مبارزه با بیماری های این شــبکه به شرکت کنندگان گفت: نکته 
مهمی که بیماران دیابتی باید از آن آگاه باشــند و شــما نیز باید 
تأکیــد کنید که آن را رعایت کنند، کنترل ســطح قند خون این 

افراد است.
بــه گفته دکتــر وحدتــی، در بیمــاران دیابتی، احتمــال بروز 
هیپوگلیسمی )کاهش قند خون به 70 میلي گرم در دسي لیتر 
و کمتر( وجود دارد و می تواند دلیلش، مصرف زیاد انســولین یا 
قــرص های پایین آورنده قند خون، کــم خوردن یا حذف یک 

وعدۀ غذي اصلي و یا میان وعده  و فعالیت بدني زیاد، باشد.
وی با بیان اینکه برای درمان این افراد، اگر بیمار بیهوش نشــده 
باشــد باید به وي چنــد حبه قند یا یک مادۀ غذایی شــیرین 
داد؛ اظهــار کرد: اگر بیمار بیهوش باشــد، ضمن آنکه باید وی را 
در وضعیتي قرار داد که راه تنفســی اش باز باشــد و هیچ مادۀ 
غذایی نیز از طریق دهان به او داده نشود، باید فوری بیمار را به 

اورژانس انتقال داد و یا از مرکز اورژانس درخواست کمک کرد.
این کارشناس بهداشــتی تصریح کرد که  هیپرگلیسمی )افزایش 
قند خون( نیز ممکن اســت در بیماران دیابتی پیش آید  که از 
علل آن، مصرف ناکافــی داروهای پایین آورندۀ قند خون، عدم 

رعایت رژیم غذایی مناسب و عدم تحرک کافی است. 
در این نشست، علیرضا برمکی، کارشناس مسؤول واحد مبارزه با 
بیماری ها اظهار داشت: این بیماری در کشور  شیوع باالیی دارد 
و در کشور حدود پنج  میلیون نفر به بیماری دیابت وجود دارد 
که نیمی از آنها از بیماری خــود اطالعی ندارند و دیابت اولین 

علت نابینایی و دومین علت قطع پا است. 

تاكستان

بویین زهرا
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مركز  مهمترین  دانشــگاه 
آینده  مدیــران  تربیــت 
كشور است به گونه ای كه 
عملکرد مناســب و یا غیر 
در  ها  دانشــگاه  مناسب 
را  آینده كشور  زمینه،  این 
تحت تأثیر قرار خواهد داد

مقام معظم رهبری )مدظله العالی(
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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 كمیاب  و بهداشت محیط و كار. 
 ◄  شماره تلفن »1590«: سامانه تلفنی پاسخگویی به شکایات مردمی 

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

امام رضا )ع(:   

»هر که کاری را از راه درست دنبال کند نخواهد لغزید، و اگر هم بلغزد راه چاره بر او بسته نمی شود.«

بحار األنوار، ج 78، ص 356

كمیته ارتقای سالمت اداری و صیانت از حقوق شهروندی                                                                                                                         حقوق شهروندی

راه انداز ی بخش مهارت های بالینی - پراتیک )پردیس علوم پزشکی( 

پروژه در حال ساخت الحاقی بیمارستان شهید رجایی

حقوق شهروندی با تأکید بر قانون اساسی 
جمهوری اسالمی ایران

یکی از مؤلفه های مهم اجتماعی، سیاســی و حقوقی دولت مدرن 
در جهــان معاصر،  جایگاه و حقوق و امتیازات شــهروندان اســت. 
به دنبال تحوالت اجتماعی و انقالبهای سیاســی در دو قرن گذشته 
و فروپاشــی بنیان حکومتهای خودکامه و پیدایش مفاهیم جدید 

در ادبیات سیاســی و حقوقی،  دوره جدیدی در تجربه تاریخی بشر 
رقم خورد.

پیدایــش مجالس قانونگــذاری،  تفکیک قــوای حکومتی، تحدید 
قدرت سیاســی و ظهور قوانین اساســی به عنوان میثاقی عمومی 
میان حاکمیت سیاســی و شــهروندان، افق نوینی را در تنظیم و 
شفافیت روابط متقابل دولت و شهروندان گشود و حقوق و امتیازات 
شهروندان در قوانین اساسی دولتهای جدید جایگاهی ممتاز یافت.

در کشــور ایران که یک قرن پیش شــاهد انقالب مشروطه جهت 

تحدید قدرت سیاســی و احیای حقوق و آزادیهای مشــروع مدنی 
بود، اولین قانون اساســی مدون تنظیم و سپس در متمم آن ابواب 
بیشــتری از جمله در حوزه حقوق و امتیازات ملت که شامل آحاد 
مردم ایران از اقــوام و ادیان و مذاهب گوناگون بود، فصل جداگانه 
و مهمی در نظر گرفته شــد. این نوشتار با نگرشی اجمالی به سیر 
حقوق شهروندی در تاریخ تطور حقوقی و سیاسی و اجتماعی بشر 
به بررسی مهمترین مؤلفه های حقوق شهروندی در جامعه ایرانی و 
اسالمی با توجه به قانون اساسی جمهوری اسالمی خواهد پرداخت.

اعزام تیم فوریت هاي پزشکي استان 
قزوین به مرز مهران

تیم فوریت هاي پزشــکي استان قزوین برای ارائه خدمات درماني 
بــه زائران اربعین حســیني، روز 20 آبان 1395 بــه مرز مهران 

اعزام شد.
احمد قاســمي، معاون فوریت هاي پزشــکي اســتان قزوین در 
این رابطــه گفت: چهار آمبوالنس با تجهیــزات الزم و تعداد 12 

تکنســین برای ارائه خدمات بهداشتي و درماني به زائران اربعین 
حسیني روانه مرز مهران شدند.

قاســمي اظهار کرد: تیم هاي اعزامي توســط اورژانس کشــور و 
اورژانس ایالم ساماندهي خواهند شد و تا پنجم آذر ماه در خدمت 

زائران خواهند بود.
وي از زائران اربعین حسیني درخواست کرد که تجهیزات و لباس 
گرم به همراه داشته باشند و در صورت نیاز به اورژانس، با شماره 

115 تماس بگیرند. 

ناجیان ثانیه ها


