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دانشگاه علوم پزشکی و
خدمات بهداشتی درمانی قزوین

هفته نامه خبری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین

دستگاه های جدید، یاری 
بخش تنفس نوزادان شد

مجهزتر شدن حوزه سالمت 
استان قزوین، کار را برای متخّلفان 
بهداشتی سخت تر کرد

صفحه 6

هر سال در آستانه روز 16 آذر، جنب و جوشی شاد فضای دانشگاه را 
پُر می کند و دانشجویان را برای خلق یک روز به یاد ماندنی به تکاپو 

وا می دارد. 16 آذر، روز دانشجو!
امسال هم این روز که ریشه تاریخی آن با سرخی خون سه دانشجوی 
آزادی خواه بر ایوان دانشــگاه ثبت شــد؛ در دانشگاه علوم پزشکی 

قزوین با شور و شوق دانشجویان، گرامی داشته شد.
عصر روز دوشــنبه 15 آذر 1395 ســالن اجتماعات شــهید بابایی 
دانشگاه شــاهد حضور چشمگیر دانشجویان رشته های مختلف بود 

تا مراسم بزرگداشت روز دانشجو را برگزار کنند.
مراســم با تالوت آیاتی از قرآن کریم و پخش ســرود ملی جمهوری 
اسالمی آغاز شد و ســپس دکتر منوچهر مهرام، رییس دانشگاه، در 
میان تشویق دانشجویان، پشت تریبون ویژه سخنران قرار گرفت و با 

سالمی خودمانی، سخنان کوتاه خود را آغاز کرد.
رییس دانشــگاه از حضور در جمع انرژی بخش دانشــجویان اظهار 

ُخرسندی کرد و به دکتر کام فیروزی، سخنران مدعو مراسم، خوش 
آمد گفت.

تبریک روز دانشجو و آرزوی سالمتی و توفیق برای دانشجویان، بخش 
دیگر سخنرانی رییس دانشــگاه بود، اما دکتر مهرام توصیه ای مهم 
هم برای دانشجویان داشــت؛ اینکه در زمینه های علمی، اخالقی و 
سیاسی فعال باشند، بدون این که دانشگاه به محل تاخت و تاز جناح 

های سیاسی تبدیل شود.
رییس دانشگاه سخنان خود را با درخواست از دانشجویان پایان برد و 
خواست تا دانشجویان ایده پردازی کنند و با خط دهی و شیوه های 

نوآورانه و همکاری فکری به یاری مدیریت دانشگاه بیایند.
تأکید رییس دانشگاه بود که دانشجویان تحلیل منطقی و پخته را یاد 
بگیرند و خود را بجای رییس دانشــگاه و یا رییس دانشکده ها فرض 
کنند و بنویسند که اگر بجای آنان بودند، برای پیشبرد دانشگاه چه 

می کردند؟

دانشجویان با تشویق های پی در پی خود رییس دانشگاه را همراهی 
کردند و نشــان دادند که از ســخنان ایشان و پیشنهاد هایش راضی 

هستند.
در ادامه، متن کوتاهی توسط یکی از دانشجویان قرائت شد و سپس 
نماهنگ سه قطره خون با مرور تاریخ روز دانشجو پخش شد که مورد 

استقبال دانشجویان قرار گرفت.
 موســیقی زنده، نمایش و مسابقه از دیگر برنامه های این مراسم بود 

که با ابتکار دانشجویان از شیوه نوینی برای اجرا برخوردار بود.
ســخنرانی دکتر کام فیروزی و پاسخ به پرســش های دانشجویان، 

بخش اصلی این مراسم بود.
دکتر محمد علی کام فیروزی، عضو حقوقدان خانه نشــریات وزارت 
بهداشت، ابتدا مختصری در باب وضعیت دانشگاه های ایران از منظر 
سیاسی، حقوقی، فرهنگی و ســاختاری، توضیحاتی داد و سپس به 

پرسش های مختلف دانشجویان پاسخ گفت.

روزی برای دانشجو
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از معلوالن شاغل در ستاد دانشگاه علوم 
پزشکی قزوین تجلیل شد

به مناســبت روز جهانی معلوالن، دکتر ســید مجتبی ســید صادقی، رییس اداره بازرسی و پاسخگویی به 
شکایات و محمدحسن ارداقیان، مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی، به نیابت از دکتر منوچهر مهرام، 
رییس این داتشگاه به دیدار کارمندان معلول در ستاد دانشگاه رفتند و با تقدیم لوح یادبودی با امضای رییس 

دانشگاه و اهدای هدیه از طرف روابط عمومی، از آنان تقدیر و تشکر شد.

 شرکت پارسا کیمیا )نماینده شرکت تور آلمان( 
با مشارکت معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم 
پزشکی قزوین نخستین سمینار نگهدارنده ها در 
تولید محصوالت آرایشی بهداشتی را برگزار کرد.

خصوص  در  اروپا  اتحادیه  قوانین  و  مقررات 

ها،  تیازولین  ایزو  کیفیت  ها  نگهدارنده 
دیاگرام انتخاب نگهدارنده، نگهداری و حفاظت 
محصوالت بهداشتی و آرایشی با نگهدارنده های 
نگهدارنده  چرا  که  موضوع  این  و  شده  معرفی 
از   شوند،  می  آنالیز  آرایشی  محصوالت  در  ها 
نماینده  توسط  که  بود.  مذکور  سمینار  مباحث 

شرکت تور ارایه شد.

در ابتدای این برنامه، مهندس هدایت آزاد روش، 
مدیر اداره نظارت بر مواد غذایی معاونت غذا و 
دارو دانشگاه علوم پزشکی قزوین درباره اهمیت 
نگهدارنده ها در محصوالت آرایشی و بهداشتی 

سخنرانی کرد.

دیگر  پاکشو،  شرکت  نماینده  سخی،  مهندس 
سخنران این سمینار بود. این سمینار 3 آبان ماه 
با حضور کارشناسان حوزه غذا و داروی دانشگاه 
های علوم پزشکی قطب 6 کشور و نمایندگانی از 
سازمان غذا و دارو و دانشگاه های علوم پزشکی 
تهران،  ایران و شهید بهشتی در دو بخش صبح 

و عصر در تاالر مهستان برگزار شد.

بازدید سرزده رییس دانشگاه 
علوم پزشکی قزوین از بخش 
اورژانس مرکز آموزشی - 

درمانی بوعلی سینا
روز 15 آبــان 1395 دکتر منـــوچهر مهرام، رییس 
دانشگاه علوم پزشکی قزوین به صورت سرزده از 

بخش اورژانس مرکز آموزشــی - درمانی بوعلی 
سینا شهر قزوین، بازدید کرد.

در این برنامــه که با همراهی دکتــر مژدهی پناه، 
مهدی رســولی، غالمحســن حاج فتحعلی و سیّد 
کریــم ُخرم حســینی، بــه ترتیــب: رییس بخش 
اعصاب، مدیر، مترون و رییس امور اداری مرکز 
انجام شد، رییس دانشــگاه علوم پزشکی قزوین، 
ضمن عیــادت از بیماران و گفــت و گو با آنان، 

عملکرد بخش اورژانس را ارزیابی کرد.

ضربان

دکتر منوچهر مهرام، رییس دانشــگاه علوم پزشکی قزوین در دیدار روز 
چهارم آذر 1395 مدیر و کارشناسان روابط عمومی ستاد این دانشگاه با 
وي، اظهار کرد: با وجود اینکه دانشگاه علوم پزشکی قزوین دارای پایین 
ترین سرانه بودجه دولتی در بین دانشگاه علوم پزشکی کشور است، ولی 
با استفاده از منابع داخلی، توانسته است برنامه های توسعه ای، بویژه در 
حیطه درمان، مانند ساخت یا گسترش واحدهای اورژانس بیمارستانی و 
»آی ســی یو« را طبق تعهدات و بطور موفقیت آمیز انجام دهد. ایشان 
تصریح کرد که این موضوع در نشست أخیر هیأت امنای دانشگاه، مورد 

تأیید آنان قرار گرفت.
دکتــر مهرام با تصریح این مطلب که هزینــه های این اقدامات از محل 
صرفه جویی در منابع داخلی دانشــگاه تأمین شده است؛ افزود: به هیچ 
عنوان از منابع اســتانی یا ملی در انجام پروژه های توسعه ای، استفاده 
نشده اســت. وی اضافه کرد که به خاطر این موفقیت، دانشگاه توانست 
برخــی مجوزهای الزم برای اجرای برنامه هــای آتی را از اعضای هیأت 

امنا أخذ کند.
Á  معاونان و اعضای هیات علمی مشــارکت بیشتری در فعالیتهای

رسانه ای داشته باشند
در ابتدای این نشســت، مدیر و کارشناسان روابط عمومی ستاد دانشگاه 
علوم پزشــکی قزوین درباره مشــکالت این واحد سخن گفتند: کمبود 

اعتبــارات، به عنوان تهدیدی برای فعالیت هــای فرهنگی حوزه »هنر 
هشتم« دانشگاه، محور اصلی آن بود.

»خطر تعطیل شــدن فعالیت هایی، مانند: انتشــار هفته نامه پژواک، 
ارسال پیامک های اطالع رســانی برای استادان، دانشجویان و کارکنان 
دانشــگاه، چاپ اطالعیه ها و آگهی های دانشــگاه در جراید کشوری و 
استانی«، »لزوم تحلیل محتوای سیاست اطالع رسانی دانشگاه«، »مصوب 
شدن سیاست خبری دانشگاه در نشست هیأت رییسه«، »لزوم افزایش 
مشــارکت اســتادان و اعضای هیأت علمی در خبرهای دارای محتوای 
آموزشــی« و »تقویت نیروی انسانی در حوزه ســمعی – بصری روابط 

عمومی«، از جمله مواردی بود که دست اندرکاران روابط عمومی دانشگاه 
علوم پزشکی قزوین عنوان کردند.

»خدماتی ســازی شماره های ســامانه پیام کوتاه دانشگاه برای ارسال 
نامحــدود پیامک«، »حذف روند دســت و پاگیــر اداری تهیه گزارش 
از واحدهای تابعه« و » نبود فضای فیزیکی مناســب و اســتاندارد برای 
نگهداری محصوالت فرهنگی و تجهیزات بــه منظور جلوگیری از وارد 
شــدن صدمه به آن ها و کاهش هزینه های ســفارش مجدد«، دیگری 

مواردی بود که در این نشست، مطرح شد.
Á لزوم تداوم روند موفق فعلی در روابط عمومی

در پایان نشســت، رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین ضمن این که به 
تالشگران عرصه اطالع رسانی این دانشگاه قول مساعد داد که در آینده 
نزدیک مشــکالت این واحد، بویژه در پرداخت بدهی به ارائه دهندگان 
خدمات فرهنگی رفع شود؛ خواستار ادامه روند انتشار فیزیکی هفته نامه 

پژواک به صورت »دو هفته نامه« شد.
دکتر مهرام عالوه بر تأکید به لزوم ظرفیت سازی نیروی انسانی ماهر در 
تمامی واحدهای دانشگاه، به ویژه در روابط عمومی؛ گفت: اخبار درج شده 
در پژواک باید مانند گذشته، شامل دو حیطه اطالع رسانی)مواردی مانند: 
افتتاح خدمتی، راه اندازی ســاختمان ها، امکانات و تجهیزات در حوزه 

درمان( و آموزشی )افزایش سواد سالمت مردم( باشد.

هیأت امنای دانشگاه، ُمهر تأیید زد؛

با وجود داشتن پایین ترین سرانه بودجه دولتی
 عملکرد توسعه ای دانشگاه علوم پزشکی قزوین، طبق تعهدات و بطور موفقیت آمیز انجام شده است

با همکاری حوزه غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی قزوین

نخستین سمینار نگهدارنده ها در محصوالت 
آرایشی بهداشتی برگزار شد

دستگاه های جدید، یاری 
بخش تنفس نوزادان شد

تجهیزات  کارشناس  معصومی،  دخت  نفیسه 
پزشکی مرکز آموزشی - درمانی کوثر شهر قزوین 
مرکز  این  در  جدید  های  دستگاه  اندازی  راه  از 

برای کمک به تنفس نوزادان خبر داد.
به گفته این کارشناس، دستگاه کمک تنفسی از 
تحت  را  اکسیژن  که  است  دستگاهی  بینی،  راه 
ها  ریه  باز شدن  به  و  کرده  وارد  بینی  به  فشار 

کمک می کند.
وي با اشاره به این مطلب که نواری در اطراف سر 
نوزاد گذاشته می شود که لوله باریک و کوچک 
در  کرد:  عنوان  را نگهدارد؛  بینی  به  هوا  ورودی 
این روش، نوزاد، خودش عمل تنفس را انجام می 
دهد، اما دستگاه، اکسیژن را در حد فشاری که 

ریه ها را باز نگه دارد، آزاد می کند.
بنا به اظهار این کارشناس، این روش در نوزادان 
بزرگ تر و قوی تر یا نوزادانی که بیماری خفیف 
دارند یا به کمک تنفسی کمی نیاز دارند، برای 
می  استفاده  تهاجمی،  گذاری  لوله  از  پرهیز 

شود. 
مانند:  مواردی،  در  دستگاه  این  افزود:  وی 
برونشیولیت، آپنه، پنومونی و نارسایی قلبی حاد، 

با تجویز پزشک متخصص استفاده می شود.

یادآور می شود، روز 14 آذر 1395 دو دستگاه 
جدید در بخش نوزادان و یک دستگاه جدید در 
بخش مراقبت های ویژه نوزادان مرکز آموزشی - 
درمانی کوثر شهر قزوین، نصب و راه اندازی شد.

اداره کل تجهیزات  دستگاه های مذکور، توسط 
پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین و با اعتبارات 
شده  تهیه  بهداشت،  وزارت  ارزی  امنای  هیأت 

است.



3
  سال 16   شماره 149    سه شنبه 23  آذر  ماه  95  

دســتگاه پیشــرفته »تحریــک مغناطیســی 
فراجمجمه ای« )rTMS( برای نخستین بار در 
مرکز آموزشــی – درمانی 22 بهمن قزوین راه 
اندازی شــد. این مرکز، مرکز روانپزشکی استان 

قزوین است.
دکتر ســید علیرضا حاج ســید جوادی، رییس 
مرکز آموزشــی – درمانی 22 بهمن قزویــن در این رابطه اظهار کرد: 
دستگاه مذکور در نوع خود از پیشرفته ترین دستگاه های موجود است 
و روشی غیرتهاجمی و ایمن برای تحریک مغز، نخاع و اعصاب محیطی 

بدن را فراهم می کند. 
وی عنوان کرد که این دستگاه در درمان افسردگی ماژور، کاهش درد 
مزمن، توانبخشی بیماران اســتروک، قطع نخاع، پارکینسون و حتی 

مواردی مانند وزوز گوش، کاربرد دارد. 
بنا به اظهار رییس مرکز روانپزشکی استان قزوین، هر پالس مغناطیسی 
این دســتگاه، به سهولت و بدون درد، از پوست سر و استخوان و پرده 
های مغز گذشــته و به نورون های عصبی می رســد که باعث فعالیت 
کوتاه مدت آن ها می شود. ایشان ادامه داد: چنانچه پالس ها بصورت 
متوالی و به سرعت ارسال شــود قادر به ایجاد تغییرات پایدارتری در 

فعالیت مغزی خواهد بود.
Á تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای«، برای چه کسی و چه زمان؟«

این عضو هیأت علمی دانشــگاه علوم پزشکی قزوین با گفتن اینکه در 
بیماران افسرده ای که به یک دوره درمان دارویی یا روان درمانی پاسخ 
مناسبی نداده اند، استفاده از »تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای« می 
تواند به عنوان درمان کمکی یا جایگزین تجویز شــود؛ اظهار کرد: این 
روش درمانی، توسط اداره غذا و داروی آمریکا در سال 2008 میالدی 
به منظور درمان بیماران دچار افســردگی اساســی مورد پذیرش قرار 

گرفته است. 
وی ادامه داد: این دسته از بیماران در اپیزود فعلی بیماری، حداقل به 
یک دوره درمان کافی با داروی ضد افســردگی پاسخ نداده اند یا قادر 

به تحمل دارو نیستند.
دکتر حاج ســید جوادی، تصریح کرد: اثر بخشــی این روش در سایر 
اختالالت روانپزشــکی، مانند: اختالالت اضطرابی، توهمات شنوایی و 

عالیم منفی بیماری اسکیزوفرنیا -که به درمان دارویی مقاوم بوده اند-، 
در مقاالت مختلفی تأیید شده است، ولی هنوز مورد تأیید اداره غذا و 
داروی آمریکا نیســت. ایشان اضافه کرد که حیطه اثربخشی این روش 
در سایر حوزه های نورولوژی )مانند حوادث ایسکمیک عروق مغزی و 

بیماری پارکینسون( در دست تحقیق و بررسی است.
Á »فرایند »تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای

رییس مرکز آموزشی – درمانی 22 بهمن قزوین با اشاره به این مطلب 
که این روش درمانی برای بیماران ســرپایی و بستری قابل اجراست و 
بصورت جلســات درمانی متعدد تجویز می شود؛ گفت: در هر جلسه 
درمانی، بیمار بر روی صندلی طراحی شده برای این کار )شبیه یونیت 

دندانپزشکی است( می نشیند. 
وي تأکید کرد: با توجه به ایجاد میدان مغناطیسی، از بیمار خواسته می 
شود که قبل از شروع پروسه درمانی، کلیه اشیاء حساس به مغناطیس 
)مانند کارت اعتباری و جواهرات ناحیه سر و گردن( را از خود دور کند. 
دکتر حاج ســید جوادی، اظهار کرد: هر جلسه درمان حدود 20 تا 40 
دقیقه طول می کشــد و بطور عموم، به میزان سه تا پنج روز در هفته 
تکرار می شود. ایشان افزود که کل دوره درمانی، چهار تا شش هفته به 
طول می انجامد که بسته به نوع اختالل روانپزشکی،شدت آن و میزان 

پاسخ درمانی بیمار، متغییر است.
Á  روش های درمانی مشابه

رییس مرکز روانپزشــکی استان قزوین، با بیان اینکه روش »تحریک 
مغناطیسی فراجمجمه ای« در زیر مجموعه بزرگ تری تحت عنوان 
درمان هــای تحریکی مغز قرار می گیرد؛ عنــوان کرد: در تمام این 
روش ها هدف از درمان، تحت تأثیــر قرار دادن فعالیت نورون های 

مغزی از طریق روشی غیردارویی است.
بنا به اظهار دکتر حاج ســید جوادی، تشنج درمانی، تحریک عصب 
واگ و تحریــک عمقی مغز، دیگر روش های درمانی مشــابه اســت 
کــه البته در این بین، تشــنج درمانی، از 70 ســال قبل در درمان 

روانپزشکی به کار رفته و رواج بیشتری دارد. 
وی ادامــه داد: اثر بخشــی روش تشــنج درمانی، مــورد تأیید قرار 
گرفته اســت و از سایر روش های تحریک مغزی، بیشتر در دسترس 

روانپزشکان است.

شاخص نیاز به نیروی خدماتی در 
بیمارستان ها بایستی بر مبنای کار 

تعریف گردد
دکتر مهدی یوسفی معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی 
قزوین در گفتگو با خبرنگار وبدای قزوین گفت : شاخص های تامین نیروی 

انسانی بیمارستان ها اقتضایی و بر اساس نیاز نیست.
دکتر یوسفی با اشاره به این مطلب که در تقسیم نیروی کار به ویژه نیروهای 
خدماتی در بیمارستان ها متاسفانه دچار عدم توازن هستیم گفت: به دلیل 
عدم توجه به نیاز و مقتضیات بیمارســتان از قبیل پراکندگی بخش ها و 
پیک مراجعات شاهد این هســتیم که در بعضی بخش ها تراکم نیروی 
خدماتی بدون حجم باالی کار و در بعضی دیگر حجم باالی کار و کمبود 

نیرو وجود دارد.

معاون توسعه مدیریت و منابع اضافه کرد: نقش نیروهای خدماتی بیمارستان 
ها که در ســه بخش رسیدگی به بیمار ، نظافت بخش و جابجایی بیمار 
تعریف می شــود بسیار مهم و در رضایت بیمار اثرگذار است. از همین رو 
باید تقسیم نیروی کار با در نظر گرفتن میزان کار و ساعات پیک مراجعان 
و تعــداد تخت های بخش صورت گیرد کــه در حال حاضر این موارد در 

شاخص نیروهای خدماتی بیمارستان ها مد نظر قرار نمی گیرد.

فاز اول پروژه بیمارستان الوند زمستان 
امسال کلید می خورد

دکتر یوسفی معاون توســعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی 
قزوین از اجرای فاز اول ســاخت بیمارستان الوند در زمستان امسال 

خبر داد.
دکتر یوسفی با اشاره به نشستی که با حضور مشاور بیمارستان الوند 
و مدیران دانشگاه علوم پزشکی برگزار شد؛گفت: در این نشست نقشه 

های معماری فاز 1 و 2 بیمارســتان الوند بررسی شد و مقرر گردید 
تا 15 آذر اسناد مناقصه فاز اول جهت انتخاب پیمانکار اجرایی شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه ابراز امیدواری کرد در صورتی 
که کارها طبق برنامه پیش برود از زمستان امسال کار ساخت فاز اول 

بیمارستان الوند آغاز خواهد شد.
گفتنی است بیمارستان 120 تختخوابی الوند قرار است در ساختمان 
نیمه کاره ای که شــهرداری و شورای اسالمی شهر الوند به دانشگاه 

علوم پزشکی اهدا کرده اند ساخته شود.

ضربان

● در دانشگاه علوم پزشکی قزوین حسابهای سال 94 با 
طراز مثبت بسته شد

علی اکبری مدیر امور مالی دانشــگاه علوم پزشکی قزوین گفت : با 
تایید حسابرسان هیات امنای دانشگاه ، حسابهای مالی 1394 دانشگاه 

بسته شد.
علی اکبری اضافه کرد : حسابرسی سال مالی 1394 دانشگاه از ابتدای 
مرداد ماه 95 و با استقرار تیم حسابرسی منتخب هیات امنای دانشگاه 
و بر اســاس برنامه ریزی صورت گرفته آغاز شد و پس از رفع برخی 
مغایرت ها توســط 10 نفر از کارشناسان مالی ستاد با صرف حدود 
600 ساعت کار کارشناسی ، در نهایت گزارش حسابرسی در جلسه 

مورخ 95/8/28 هیات امنای دانشگاه قرائت شد و به تصویب رسید.
▀ ▀ ▀

 - آموزشی  معاون درمان  مرکز  ماهیار صدیقی،  ● دکتر 
درمانی بوعلی سینا قزوین شد.

دکتر مسعود رضایی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین با 
صدور ابالغی، دکتر ماهیار صدیقی را به عنوان معاون درمان مرکز 

آموزشی - درمانی بوعلی سینا شهر قزوین منصوب کرد.
دکتر صدیقی، متخصص بیهوشــی و مراقبت های ویژه اســت و 
این انتصاب پیرو ابالغ نســخه اجرایی برنامه تحول نظام سالمت 
از سوی وزیر بهداشــت، مبنی بر لزوم تعریف معاونت درمان در 
بیمارستان های دانشگاهی، به پیشنهاد دکتر امیرمحمد کاظمی 

فر، رییس مرکز آموزشی - درمانی بوعلی سینا انجام شد. 

سرخط سالمت برای نخستین بار

دستگاه پیشرفته »تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای« در مرکز 
روانپزشکی استان قزوین راه اندازی شد

برندگان رقابت های ورزشی روز 
دانشجو در دانشگاه علوم پزشکی 

قزوین شناخته شدند

16 آذر روز دانشجو است و هر ساله به روش های گوناگونی این روز در 
دانشگاه علوم پزشکی قزوین، همانند سایر دانشگاه های کشور، گرامی 
داشــته می شود. رقابت های ورزشی دانشجویان، یکی از برنامه های 

این روز است.
آذر ماه سال 1395 در دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دو رقابت ورزشی، 
به تفکیک پســر و دختر برگزار شــد. در مسابقه آمادگی جسمانی 
)ایستگاهی( دانشجویان پســر، در پنج ایستگاه رقابت کردند که در 
نهایت، مهدی مهرابی، محمدرضا کلهر و اشکان همت زاده، مقام های 

اول تا سوم را کسب  کردند. 
دانشجویان دختر نیز در مسابقه مهیج پله نوردی از مجموعه رشته 
های ورزش همگانی شرکت کردند. در این مسابقه، آنان پله های اداره 
تربیت بدنی دانشــگاه را به صورت رفت و برگشــت طی کردند و در 
نهایــت، فاطمه بذر پور، فاطمه فوزی و نیلوفر یاری، مقام های اول تا 

سوم را به دست آوردند.
یادآور می شود، به تمامی برندگان، از سوی تربیت بدنی دانشگاه علوم 

پزشکی قزوین، لوح سپاس و هدیه تقدیم شد.

شایعه: حتی اگر رضایت به اهدای تنها برخی از اعضای بدن خویش داده باشم ، همه اعضـا و 
بافتهای بدن من برداشت خواهند شد

واقعیت: خیر، تیم تخصصی برداشت عضـو پیونـدی، فقـط مجاز به برداشت اعضا و نسوجی 
می باشد که اجازه آنها توسط فرد اهداکننده یا خانواده وی شده باشند

اهدای عضو از 
شایعه تا واقعیت
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دیدار دو تن از مدیران 
حوزه سالمت با مدیرعامل 

»کانون توانا« قزوین

به مناسبت روز جهانی معلوالن، محمدحسن ارداقیان، 
مدیر روابط عمومی دانشــگاه علوم پزشکی قزوین و 
محسن ادهمی، مدیر مرکز آموزشی- درمانی شهید 
رجایی به دیدار مدیر عامــل و اعضای »کانون توانا« 
رفتند و در گفت وگویی صمیمــی به درد و دل آنان 
گوش فــرا داده و در پایان، داشــتن همکاری هایی، 

مصوب شد.
Á کارستان« کانون در استان«

در این دیدار، محمدحسن ارداقیان، مدیر روابط عمومی 
دانشگاه علوم پزشکی قزوین ضمن تقدیر از مجموعه 
توانا که توانسته مرزها را طی کند و موفق باشد؛ گفت: 
همین حرکت کانون، باری را از دوش دولت کم کرده 
است. ایشان افزود: کانون برخالف آن چیزی که مردم 
تصور داشتند، توانست با عشق، کاری کند، کارستان، 

که برای استان هم جای خوشحالی دارد.
Á کانون، محل فعالیت افراد توانمند

ارداقیان با اعالم آمادگی خودش به عنوان یک شهروند، 
بیان کرد: حاضر است با تعامل با این مجموعه و در کنار 
این افراد توانمند، بتواند قدمی کوچکی در کنارشــان 
داشته باشــد، زیرا کانون توانســته است با مدیریت 
مســؤوالنش، افراد توانمندی دور هم جمع کند که با 
وجود محدودیت های جسمی کوچک، کارهای بزرگ 
انجام بدهند و نام خود را در صحنه های بین الملی و 

جهانی به رقم بزنند.
Á نبود فیزیوتراپی، مشکلی برای کانون

همچنین، محمدرضا هادی پور، مدیر عامل کانون توانا 
قزوین ضمن بیان توضیحاتی درباره اعضا و فعالیت های 
کانــون، از اتفاقات خوبی که در این مجموعه به وجود 

آمده است، گزارش داد.
 وي عالوه بر درخواست همکاری بیشتر دانشگاه علوم 
پزشــکی با کانون ؛ بیشترین مشــکل کانون را نبود 

فیزیوتراپی دانست و خواهان رفع آن شد.
Á مرکز ترومای استان در کنار کانون

محسن ادهمی، مدیر مرکز آموزشی- درمانی شهید 
رجایی با اعالم این مطلب که این مرکز به عنوان مرکز 
ترومای استان قزوین، تمام قد در کنار کانون، خواهد 
بود؛ اظهار کرد: مرکز آموزشی- درمانی شهید رجایی، 
در حد توانش برای اعتالی سالمت افراد تحت پوشش 
مجموعه توانا تالش خواهد کرد. ایشــان همچنین، 
راهکارهای ســازنده ای نیز درباره نحوه بیشتر شدن 

کمیت و کیفیت فعالیت کانون، بیان کرد. 
در پایان این نشســت، مدیر عامل کانون توانا ضمن 
تشریح فعالیت های کارگاه های این مجموعه و نحوه 
فعالیت افراد در آن ها، به اتفاق مدیر مرکز آموزشــی 
- درمانی شهید رجایی از این کارگاه ها بازدید کرد و 
افراد شاغل در آن ها در مورد نحوه فعالیت خود توضیح 

دادند.

به گفته ســرهنگ علی طایفه، مسؤول بسیج جامعه 
پزشکی استان قزوین، در ایام اربعین حسینی، سه تیم 
پزشکی، شامل: پزشک، دندانپزشک، پرستار، تکنسین 
اورژانس و علوم آزمایشگاهی، از استان قزوین به کشور 
عراق اعزام شــدند و کار درمــان زائران بیمار را انجام 

دادند.
وی، گفــت: در روزهای مذکور، در حالی که زائران به 
عشق به امام حسین )ع( فاصله شهرهای زیارتی نجف 
و کربال را پیاده طی می کردند، تیم های پزشکی استان 
قزوین، در شهرهای مصیب، بدره و کربالی عراق، زائران 

بیمار را به صورت رایگان، معاینه و درمان کردند.
سرهنگ طایفه عنوان کرد: این تیم ها از سوی بسیج 
جامعه پزشکی استان قزوین اعزام شدند و تیم اول 20 
تن، شامل: پزشــک، دندانپزشک، پرستار و تکنسین 
بودند که از روز 19 آبان 1395 در شــهرهای مختلف 
عراق با همکاری ســتاد بازســازی عتبات و عالیات، 

فعالیت داشتند.

مسؤول بسیج جامعه پزشکی اظهار کرد: تیم دوم هم 
25 تن، شامل: پزشک عمومی و متخصص، پرستار و 
تکنســین بودند که از روز 23 آبان تا دوم آذر 1395 
حضور داشته و به طور میانگین هر کدام روزانه نزدیک 

به 300 بیمار را معاینه کردند.
ســرهنگ طایفه در پایان گفت که در تیم ســوم هم 
نزدیک 14 تن، شــامل: پزشــک، دندانپزشک، ماما، 
پرستار و علوم آزمایشگاهی از روز 28 آبان در شهر بدره 
مستقر بوده و تا 10 آذر به مردم خدمت رسانی کردند.

در  بافی  قالب  میله  ای که  ماهه   18 کودک 
عبداله  دکتر سینا  توسط  بود،  رفته  سرش 
اعصاب در مرکز  و  زاده، متخصص جراحی مغز 
قزوین،  شهر  رجایی  شهید  درمانی   - آموزشی 

جراحی شد.

کودک  این  معالج  زاده، پزشک  دکتر عبداله 
مرکز  اورژانس  در  بیمار  پذیرش  هنگام  بیمار، 
مشغول مداوای بیماران بود که با دیدن وضعیت 
اسکن حضور  تی  بخش سی  در  کودک،  وخیم 
یافت و به کار تصویربرداری از سر بیمار نظارت 

کرد.

در تصویر گرفته شده، ناحیه رفتن میله مشخص 
به  اعصاب  و  مغز  جراحی  متخصص  این  و  شد 
همراه تیم بیهوشی در اتاق عمل حضور یافت و 

از سر  را  بافتنی  میله  در یک جراحی حساس، 
بیمار خارج کرد.

از عمل جراحی در  بیمار پس  وي عنوان کرد: 
از  بعد  و  شد  بستری  ویژه  های  مراقبت  بخش 
مرکز  به  تکمیلی  درمان  برای  کامل،  بهبودی 

آموزشی - درمانی قدس انتقال داده شد. 

انجام  جراحی موفق برای درمان کودک 18 ماهه
میله قالب بافی در سر کودک فرو رفته بود

کارشناس منابع 
فیزیکی وزارت بهداشت 
از مرکز رادیوتراپی در 

حال ساخت قزوین 
بازدید کرد.

به گزارش دفتر فنی و طرح های عمرانی معاونت 

منابع  کارشناس  بلدی  مهندس   ، دانشگاه  توسعه 
وزارت  منابع  و  مدیریت  توسعه  معاونت  فیزیک 
مرکز  ساخت  مراحل  از  ماه  آذر  اول  بهداشت 
ای  هسته  تحقیقات  مرکز  و  قزوین  رادیوتراپی 
بازدید  والیت  درمانی  آموزشی  مرکز  در  دانشگاه 
کرد . این بازدید به منظور بررسی میزان پیشرفت 

فیزیکی این پروژه ها صورت گرفت .
خدمات  مدیر  قنبری  گفته  به  است  ذکر  شایان 
اسناد  قزوین  پزشـکی  علوم  دانشـگاه  پشتیبانی 
کز  مر  ای  هسته  پزشکی  مرکز  واگذاری  مزایده 
 ، خصوصی  بخش  به  والیت  درمانی   – آموزشی 

نهایی شده است.

شرکت های آوای سالمت بازوی کمکی وزارت بهداشت
دکتر یوسفی معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی قزوین در پاسخ به پرسش خبرنگار وبدای 
قزوین در خصوص ماهیت و عملکرد شرکت های آوای سالمت گفت : این شرکت ها مجموعه ای از شرکت 

های هیات امنایی است که با مشارکت دانشگاه های علوم پزشکی به صورت سهام شکل گرفته است.
دکتر یوسفی در خصوص عملکرد شرکت های آوای سالمت گفت : این شرکت ها در 3 بخش تامین 
تجهیزات - ساخت فضاهای فیزیکی ، تولید محصوالت فرهنگی هنری و تامین نیروی انسانی فعالیت می 
کنند و به دانشگاه های علوم پزشکی در فرآیند خرید تجهیزات از نظر کیفی و کاهش هزینه ها کمک 

می کند.
معاون توسعه دانشگاه علوم پزشکی قزوین همچنین تامین نیروی انسانی ) پرستار ( مراکز آموزشی درمانی 
را که در قالب نیروهای شرکتی جذب می شوند از دیگر فعالیت های این شرکت ها عنوان کرد و گفت: 
ساخت تیزرها و کلیپ های آموزشی ، ساخت سریال و انیمیشن برای آموزش سالمت از دیگر فعالیت 
های شرکت آوا سالمت است که تحت عنوان آوای هنر سالمت به تولید محصوالت رسانه ای و فرهنگی 

اقدام می کند.

همزمان با اجرای طرح تحول نظام سالمت؛

ارائه خدمات نوین سالمت 
میانساالن در دستور کار 

مرکز بهداشت استان 
قزوین قرار گرفت

نرگس شــلویری، کارشــناس میانساالن  مرکز 
بهداشــت اســتان قزوین با بیان این مطلب که 

گروه سنی 30 تا 59 سال، میانسال نامیده می 
شوند و گروه مهمی از جامعه هستند که نزدیک 
40 درصد از کل جمعیت را شــامل می شوند؛ 
گفت: ارائه خدمات نوین سالمت میانساالن در 
دســتور کار مرکز بهداشت اســتان قزوین قرار 

گرفته است.
شــلویری، مطلب فــوق را روز 14 آذر 1395 
و در نشســت توجیهی خدمات نوین ســالمت 
میانساالن، در مرکز بهداشت استان قزوین بیان 
کرد و افزود: اهداف خدمات سالمت میانساالن، 
کاهش مرگ و میــر زودهنگام به علت بیماری 
های غیرواگیر، افزایش کیفیت زندگی، تضمین 
ســالمندی ســالم از طریق بهبود شیوه زندگی 
و کنترل عوامل خط ، مراقبت های بهداشــتی، 

غربالگری، تشخیص و درمان به هنگام بیماری 
ها و توانمندسازی آنان برای خودمراقبتی است. 
بنا به اظهار کارشناس میانساالن  مرکز بهداشت 
اســتان قزوین، برنامه ریزی های ادغام بیماری 
هــای غیرواگیر در سیســتم شــبکه  از نیمه 

دوم  امسال در سطح کشور آغاز شده است.
شــلویری عنوان کــرد: به منظور اجــرای این 
ادغــام، خدمــات نوینــی در بســته خدمتی 
میانساالن اضافه می شود که شامل: انجام تست 
پارکیو برای برنامه ریزی فعالیت بدنی، تســت 

فاگراشــتروم برای مصرف کننــدگان دخانیات 
و ارائــه راهکار برای تــرک دخانیات، غربالگری 
 HPV-DNA  سرطان کولورکتال، انجام آزمایش
برای غربالگری سرطان ســرویکس، استفاده از 
ابزار اندازه گیری قند خون و کلسترول در واحد 
ارایه خدمت و انجام مداخله متناســب با نتایج 
آن و همچنین ارزیابی ریســک حوادث قلبی - 

عروقی در 10 سال آینده فرد خواهد بود.
در ایــن نشســت، دکتر  ناهید یــزدی، معاون 
فنی مرکز بهداشــت استان قزوین و مدیر گروه 
ســالمت جمعیت و خانواده ایــن مرکز نیز بر 
ضرورت برنامه ریزی بــرای کاهش مرگ گروه 
ســنی 30 تا 70 ســال با اجرای مداخالت در 

برنامه میانساالن و سالمندان تأکید کرد. 

ضربان

اعزام سه تیم پزشکی از استان قزوین به عراق در اربعین حسینی
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دیدار با خانواده دو شهید به 
مناسبت گرامیداشت هفته بسیج

 به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج و زنده نگه داشتن یاد و خاطرات 
شهدای دفاع مقدس، تعدادی از مسؤوالن دانشگاه با خانواده شهیدان 
محمد ابراهیم افشار ونگینی و کاظم کوچک تبار، دیدار و گفتگو کردند.

در این برنامه، ســرهنگ رمضانی، فرمانده حوزه بسیج شهید رجایی، 
طاهر مشــایخ مشــاور رییس و سرپرست حراســت دانشگاه، حسین 
میرزاعباســی رییس دفتر ریاست دانشــگاه به همراه مرتضی اله قلی، 
احمد ظاهری، محمد امینی و ســّید حسن موســوی، از کارشناسان 
دانشگاه،  از حال جسمانی پدر و مادر شهید افشار ونگینی و همچنین 

مادر شــهیدان کوچک تبار جویا شــدند و در این بین خاطراتی هم از 
زمان حضور شــهیدان در جنگ تحمیلی بیان شــد که حال و هوای 

خاصی  را رقم زد.

دکتر ماهیار صدیقی، رییس بخش آی سی یو 
سینا  بوعلی  درمانی   - آموزشی  مرکز  داخلی 
شهر قزوین با تصریح این مطلب که مردم نباید 
به  پزشک،  تجویز  بدون  را  آرام بخش  داروهای 
صورت نادرست مصرف کنند؛ گفت: عدم مصرف 
زیادی  خطراتی  تواند  می  داروها  این  صحیح 

داشته باشد. 
وی افزود: به تازگي بیمار 46 ساله ای به علت 
دچار  بخش،  آرام  داروهای  نابجای  مصرف 
عوارض جانبی آن شده بود که با مراقبت های 

تیم پزشکی این مرکز از خطر جست.

به گفته معاون درمان مرکز آموزشی - درمانی 
بوعلی سینا این بیمار با کاهش سطح هوشیاری 
و افزایش دمای بدن در اورژانس مرکز پذیرش 
شد که بعد از اقدامات اولیه، به آی سی یو انتقال 

یافت.
رییس بخش آی سی یو داخلی مرکز آموزشی 
کرد:  عنوان  قزوین  سینا شهر  بوعلی  درمانی   -
با تشخیص سندرم بدخیم نورولپتیک )داروهای 
آرام بخش( بیمار تحت درمان های الزم، شامل: 
تهویه مکانیکی، دیالیز روزانه و تزریق داروهای 
خوب،  عمومی  حال  با  و  گرفت  قرار  مناسب 

مرخص شد.
دکتر صدیقی در مورد این بیماری گفت: سندرم 
آرام  داروهای  توسط  که  است  اختاللی  مذکور، 
بخش در بدن ایجاد می شود و عالیم آن، شامل: 
هوشیاری،  سطح  کاهش  بدن،  دمای  افزایش 
اختالل در فشار خون و انقباض ماهیچه ای است 
که شاید عالیم مذکور حتی بعد از مصرف یک 
دوز دارو نیز ایجاد شود. وی ادامه داد که عالیم 
گفته شده بین 24 تا 72 ساعت بعد از مصرف 

دارو ایجاد می شود.

درمان سه بیمار دچار 
سوختگی 20 تا 40 درصدی

پس از آنکه انفجار کپســول گاز در یکی از اطراف 
قزوین، موجب مجروح شدن سه تن  شد؛ اورژانس 
115 این ســه بیمار دچار ســوختگی را به مرکز 
آموزشــی - درمانی شهید رجایی این شهر انتقال 

داد. 
مصدومان دچار ســوختگی 20 تا 40 درصد شده 
بودند که با مراقبت های تیم پزشــکی و پرستاری 

روز 15 آذر 1395 اولین نشســت آموزشــی برای 
متصدیان عطاری ها در معاونت غذا و دارو دانشــگاه 
علوم پزشکی قزوین، برگزار شد و خط قرمزهای حوزه 

سالمت در حیطه کاری آن ها برایشان تشریح شد.
در نشســت مذکور اعالم شــد که عطاری ها حق 

فروش داروهای گیاهی و مخدر، مکمل ها و دخالت 
در درمان، ماننــد: حجامت، زالــو درمانی، درمان 
دیابت، چاقی و الغری را ندارند و در صورت مشاهده 

با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.
در این نشســت، دکتر عباس طالبیان؛ مدیر اداره 
نظــارت و ارزیابی فرآورده های طبیعی، ُســّنتی و 
مکمل و دکتر محمدرضا مدبر؛ مدیر نظارت بر امور 
درمان دانشــگاه علوم پزشــکی قزوین و همچنین 
مهندس برزگر، کارشــناس بهداشت محیط مرکز 
بهداشــت شــهید بلندیان قزوین، برای هاشمیان، 
رییس اتحادیه عطار و خواربار فروشان و متصدیان 

این صنف سخن گفتند.

ضربان

مردم از مصرف نابجا و خودسرانه داروهای
آرام بخش پرهیز کنند

از روز 29 آذر 
اجرای »کمپین 1،2،3 غذای سالم« 

در استان قزوین آغاز می  شود
»کمپین 1،2،3 غذای سالم« و بسیج ملی آموزش 
همگانی تغذیه با شعار کاهش مصرف قند، نمک و 
چربی از روز 29 آذر 1395 همانند سایر استان ها، 
در استان قزوین اجرا می شود و تا روز 14  دی ادامه 

دارد.
در نشست هماهنگی اجرای این کمپین در استان 
قزوین، عطیه رزازی، کارشناس مسؤول تغذیه مرکز 
بهداشت استان، با اشاره به این مطلب که 76 درصد 
کل بار بیماری ها در ایران به بیماری های غیرواگیر 
اختصاص دارد که تغذیه نامناسب یکی از مهمترین 
عوامل خطر آن است؛ گفت: در کشور، شیوع دیابت 

10 درصد و در استان قزوین 10.7 درصد است.
Á شیوع اضافه وزن و چاقی، بیش از 50 درصد

وي بــا بیان این مطلب که در کشــور اضافه وزن و 
چاقــی در زنان حدود 50 درصــد و در مردان 39 
درصد گزارش شــده اســت؛ اظهار کرد: در استان 
قزوین نیز شــیوع اضافــه وزن و چاقی بیش از 50 

درصد گزارش شده است. 
Á  ســرانه مصرف روزانه روغن، بیشتر از سبد

مطلوب غذایی
عطیه رزازی، کارشناس مسؤول تغذیه مرکز بهداشت 
استان قزوین با تصیح این که افزایش مصرف روغن و 
چربی موجب افزایش بیماری های قلبی - عروقی و 
برخی سرطان ها از جمله سرطان پستان و پروستات 
شــده است؛ عنوان کرد: متوسط مصرف شکر برای 
یک فرد ســالم 25 گرم در روز است که در کشور 

روزانه 66 گرم و در اســتان 59 گرم است. وی ادامه 
داد که سرانه مصرف روزانه روغن در کشور  46 گرم 
و در استان 45 گرم است که از سبد مطلوب غذایی، 

بالغ بر 35 گرم بیشتر است. 
Á  کاهش مصرف قند، نمــک و روغن، هدف

کمپین
به گفته رزازی، با توجه به ضرورت تداوم و استمرار 
اجرای بسیج ملی آموزش همگانی تغذیه، »کمپین 
1،2،3 غذای ســالم« با هدف کاهش مصرف قند، 

نمک و روغن اجرا می شود.

 وي اضافه کرد: تهیه و توزیع پمفلت، تراکت و پوستر 
در صنایع و صنف هــا، ادارات ، مراکز و پایگاه های 
سالمت، برگزاری برنامه های آموزشی در مدارس و 
دانشگاه ها، برگزاری همایش، برپایی جشنواره ساالد، 
اجرای مسابقه، پخش نماهنگ در تلویزیون شهر، 
نصب بنر در معابر عمومی و ارسال پیامک، از جمله 
برنامه هایی است که در بسیج ملی آموزش همگانی 

تغذیه، در سطح  استان قزوین برگزار خواهد شد.
شــایان ذکر است، نشســت مذکور با حضور دکتر 
اســماعیل کلهر، معاون فنی مرکز بهداشت استان 
قزوین و کارشناســان ســتادی، روز 13 آذر 1395 

برگزار شد. 

به گفته زهرا فتاحی، کارشناس جلب مشارکت مرکز بهداشت استان قزوین، تعداد چهار هزار و 424 داوطلب 
سالمت در این استان با حوزه سالمت همکاری دارند.

این کارشناس بهداشتی، تصریح کرد: از این افراد، تعداد دو هزار و 598 داوطلب در نقاط شهری و یک هزار و 
351 دوطلب در نقاط روستایی فعالیت دارند. وی افزود که 475  تن هم به عنوان داوطلب متخصص با حوزه 

سالمت همکاری دارند.
کارشناس جلب مشارکت مرکز بهداشت استان قزوین، این سخنان را به مناسبت 15 آذر، روز جهانی داوطلب 
سالمت بیان کرد و ادامه داد:  امسال نیز با تأکید به کنترل و پیشگیری از بیماری های غیرواگیر انتظار می رود 

که با حضور پُرشور داوطلبان سالمت، گام های مؤثری در این زمینه برداشته شود.
فتاحی با اشاره به این مطلب که مشارکت مردم در توسعه جامعه خود به عنوان حقوق فردی، سیاسی و اجتماعی 
افراد است؛ اظهار کرد: مبانی مراقبت های بهداشتی اولیه بر نقش آگاهانه مردم در سالمت جامعه تأکید دارد و 
رابطه مشارکت مردم در فعالیت های مربوط به سالمت، افزایش سطح سالمتی پایدار آنان را تضمین می کند.

وي با بیان این مطلب که در سال های أخیر موضوع ارتقای سالمت با تأکید بر نقش مردم در توسعه، ضرورت 
و مقبولیت بیشتری پیدا کرده است؛ عنوان کرد: انتظار جهانی از همه کشورها آن است که زمینه سهیم بودن 

مردم در سالمت و مشارکت در همه مراحل ارائه خدمات بهداشتی را فراهم کنند.

4424 داوطلب سالمت در استان قزوین فعالیت می کند

خط قرمزهای حوزه سالمت استان قزوین، برای عطاری ها تشریح شد

به مناسبت روز جهاني معلوالن، روز 15 آذر 1395 
گروهي از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکي قزوین 
به سرپرستي علي امیري، روانشناس اداره مشاوره 
رواني  بیماران  آسایشگاه  در  دانشگاه  دانشجویي 
استان  بهزیستي(   سازمان  به  )وابسته  بهار  مزمن 

قزوین حضور یافتند و از بیماران عیادت کردند. 
و  ها  نگرش  اصالح  نوعدوستي،  فرهنگ  اشاعه 
ایجاد  و  رواني  بیماران  به  نسبت  عمومي  باورهاي 
لحظاتی شاد و همدالنه با بیماران و زحمت کشان 

آسایشگاه، از اهداف اجراي این برنامه بود. 
در این دیدار، دانشجویان دقایقي بر بالین افراد مقیم 
به  احترام  اداي  در آسایشگاه حاضر شده و ضمن 
آنان و کادر آسایشگاه، به گفتگو و همدلي با آنان 
پرداختند. اجراي برنامه تئاتر طنز نیز از برنامه های 

جانبی این دیدار بود.

نقد  و  اکران  از  حاصل  عواید  است،  گفتنی 
روانشناختي فیلم سینمایي »آاااادت نمي کنیم« از 
به صورت  دانشگاه،  در  رفتار  کانون سالمت  سوي 
آسایشگاه  در  مقیم  افراد  به  نقدي،  غیر  هدایاي 

تقدیم شد. 

عیادت دانشجویان دانشگاه علوم پزشکي 
قزوین از  بیماران رواني مزمن
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در مرکز آموزشی - درمانی بوعلی سینا قزوین

یک دستگاه همودیالیز در بخش آی سی یو 
داخلی، راه اندازی شد 

با توجه به اهمیت ایمنی بیمار، یک دســتگاه همودیالیز، ویژه بیماران بســتری در بخش آی ســی یو 
داخلی مرکز آموزشــی - درمانی بوعلی سینا شهر قزوین راه اندازی شد. 

دکتر ماهیار صدیقی، رییس بخش آی ســی یو داخلی مرکز آموزشــی - درمانی بوعلی سینا ، در این 
خصوص، گفت: با توجه به شــرایط  بیماران بســتری در بخش آی ســی یو )اتصال به دستگاه تهویه 

مکانیکی ( و خطرات ناشــی از انتقال بیمار، یک دستگاه همودیالیز به  این بخش اختصاص یافت.
بــه گفته دکتر صدیقی، با راه اندازی این دســتگاه، ضمن کاهش خطرات ناشــی از انتقال بیماران به 
بخش دیالیز، از بار کاری بخش دیالیز )مرکز دیالیز شــهر قزوین( نیز کاســته شد. وی افزود که دیگر 
دســتاورد این کار، حذف تردد آمبوالنس های مرکز برای انتقال بیماران بخش آی ســی یو به بخش 

دیالیز بود. 

در نشست مشترک حوزه درمان 
و توسعه راه اندازی بیمارستان 

شهدای آبیک بررسی شد
در نشســت مورخ 15 آذر با حضور دکتر یوســفی 
معــاون توســعه مدیریت و منابــع و دکتر رضایی 
معاون درمان دانشــگاه علوم پزشکی قزوین و دکتر 
چیت سازان مدیر شــبکه بهداشت و درمان شبکه 

تاکستان ، راه اندازی بیمارستان شهدای آبیک مورد 
بررسی قرار گرفت . در این نشست ابتدا مدیر شبکه 
آبیک گزارشــی در خصوص مشکالت موجود ارائه 
داد . سپس مدیر توسعه سازمان و منابع انسانی در 
خصوص فراخوان نیروهای اســتخدامی بیمارستان 
توضیحاتی ارائه کرد . در این نشســت مقرر شــد 
برآورد الزم در خصوص کلیه هزینه های راه اندازی 
بیمارســتان در حوزه های مختلف صورت گیرد و 

عملیات راه اندازی آن آغاز شود.

در مرکز آموزشی - درمانی شهید رجایی  شهر قزوین

پس از وقفه ای چهار ساله، انجام عمل جراحی 
آنوریسم مغزی آغاز شد

زن 70 ساله ای که در مرکز آموزشی - درمانی بوعلی سینا شهر قزوین بستری بود و 
دچار کاهش سطح هوشیاری شده بود، پس از مشاوره تیم پزشکی این مرکز با دکتر 
مهران مرادی، متخصص جراحی مغز و اعصاب مرکز آموزشی - درمانی شهید رجایی، 
به علت ابتال به آنوریسم مغزی، تحت عمل جراحی قرار گرفت. مدت چهار سال بود 
که انجام این عمل جراحی در مرکز آموزشی - درمانی شهید رجایی، متوقف شده بود.

دکتر مرادی، این جراحی چهار ساعته را به اتفاق دکتر سینا عبداله زاده انجام داد. 
وی گفت: با حمایت مسؤوالن مرکز انجام این نوع جراحی آغاز شد و از این پس برای بیمارانی نیازمند به آن 

انجام خواهد شد.
Á آنوریسم، بیرون زدگی حبابی در جدار شریان ها

دکتر مرادی، آنوریسم را بیرون زدگی حبابی شکل در جدار شریان های مغزی دانست و گفت: آنوریسم عروق 
مغزی، ناشی از ضعفی در جدار شریان های مغزی است که بتدریج به علت باال بودن فشار در داخل عروق، 
سبب برجستگی و ایجاد حباب می شود و چون جدار آن ها ضعیف تر از جدار طبیعی شریان ها است، ممکن 

است پاره شده و سبب خونریزی مغزی شود. 
Á سردرد بسیار شدید، ناگهانی و معموالً بدون سابقه قبلی، عالمت خون ریزی آنوریسمی

این متخصص جراحی مغز و اعصاب با گفتن این مطلب که عالئم خونریزی ناشی از آنوریسم مغزی را سردرد 
بسیار شدید و ناگهانی بوده که معموالً بدون سابقه قبلی است؛ عنوان کرد: در بیمارانی که قبالً سردردهای 

معمولی داشته اند، این سردرد، بسیار شدیدتر و متفاوت است. 
وی افزود: عالئم دیگر، شامل تغییر سطح هوشیاری و حتی کما، اختالالت حرکتی در دست و پا، استفراغ و 

تشنج است.  
Á تشخیص و درمان

این پزشک متخصص مرکز آموزشی - درمانی شهید رجایی، اولین اقدام تشخیصی را انجام سی تی اسکن مغزی 
دانست و با بیان این مطلب که در موارد مشکوک، نیاز به بررسی مایع مغزی نخاعی است؛ اظهار کرد: وقتی به 

ضایعه عروق مغزی شک شود، سی تی آنژیوگرافی هم ضروریست.
دکتر مرادی، روش درمان در آنوریسم های مغزی به دو روش دانست و گفت: روش اول، اندو اسکوالر است  
که از طریق عروق مغزی، بدون عمل جراحی باز و بدون بازکردن جمجمه، با استفاده از کاتتر و مواد مخصوص، 

وارد شریان شده و آنوریسم را پیدا کرده و با تزریق مواد خاص یا بالون، این ضایعه عروق مسدود می شود.
وی دومین روش را عمل جراحی باز معرفی کرد و با اشاره به این مطلب که این روش برای بیمار مذکور به کار 
رفت؛ عنوان کرد: در این روش با عمل جراحی، ضایعه عروق را پیدا کرده و با استفاده از کلیپس های مخصوص، 
آنوریسم را می بندند. دکتر مرادی تأکید کرد که هر دو روش دارای فواید و عوارض هستند و انتخاب روش 

بهتر، با نظر پزشک معالج است.
Á فوریت، عنصری مهم در زمان جراحی

این متخصص جراحی مغز و اعصاب در مورد درمان آنوریسم های که به طور اتفاقی کشف می شود، گفت: اگر 
اندازه آنوریسم بیش از سه میلی متر باشد، باید درمان و بسته شود. وی ادامه داد اگر جواب اولین آنژیوگرافی 
بیمار منفی بود، بعد از آن باید سی تی آنژیوگرافی شود و اگر پاسخ این نیز منفی بود، دو هفته بعد باید 

آنژیوگرافی تکرار شود. 
دکتر مرادی با بیان این مطلب که باید هر چه زودتر، جراحی انجام شود؛ عنوان کرد: فقط در مواردی که حال 
عمومی بیمار خوب نیست و بیما در حالت »ساب کما« یا »کما« است، عمل جراحی تا به هوش آمدن بیمار 

باید به تعویق افتد. 

به گفته مهندس شیرین نادری، کارشناس مسؤول 
بهداشت محیط مرکز بهداشت استان قزوین، از این 
پس نظارت های بهداشتی در این استان، دقیق تر 
و سریع تر می شود، زیرا تجهیزات قابل حملی در 

اختیار بازرسان بهداشتی قرار می گیرد.
این مقام مسؤول این موضوع را روز 14 آذر 1395 و 
در نشست آموزشی کار با این دستگاه ها بیان کرد و 

افزود: برای ارتقای سطح کیفی بازرسی های بهداشتی 
و کنترل مواد غذایی در سطح عرضه و مراکز تهیه، 
قابل  تجهیزات  و  ابزار  غذایی،  مواد  فروش  و  توزیع 
»اندازه  و  متر«  اچ  »پی  »شورسنج«،  مانند:  حمل، 
سالمت  مرکز  توسط  سطوح«،  آلودگی  بار  گیری 
محیط و کار وزارت بهداشت خریداری شد و در اختیار 

کلیه دانشگاه های علوم پزشکی کشور قرار گرفت. 

مهندس نادری، تصریح کرد: این دستگاه ها می توانند 
میزان نمک مصرفی در خمیر نان، مقدار »پی اچ« نان 
و آب مصرفی و همچنین میزان آلودگی سطوح کار 
مراکز و اماکن عمومی را هنگام بازدیدهای میدانی 

کارشناسان بهداشت محیط و بهداشت مواد غذایی، 
اندازه گیری کرده و به هدفمند شدن نمونه برداری از 

مواد غذایی کمک کند.

در استان قزوین
مراکز مجاز مراقبت های پرستاری 

در منزل، معرفی شدند
بــه دنبــال تأکیــد معاونت پرســتاری وزارت 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی برای ارائه 
مراقبت هــای پرســتاری ایمــن و مطمئن در 
منزل، لیستی از مراکز معتبر و دارای مجوز در 
اســتان قزوین، از سوی معاونت درمان دانشگاه 
علوم پزشــکی قزوین در اختیار بیمارستان های 
این استان قرار گرفت تا بیمارانی که نیازمند به 
این خدمات هســتند،  از مراقبت های پرستاری 

مناسبی بهره مند شوند.
فاطمه تیموری، مدیر پرستاری معاونت درمان 
دانشگاه علوم پزشــکی قزوین در رابطه با این 
موضوع، گفت: مراقبت های پرستاری در منزل، 
ســبب پیشگیری از بستری های غیرضروری در 
مراکز بیمارستانی می شود و در نتیجه، کاهش 
هزینه های درمان، نســبت به زمان بستری در 
بیمارســتان و کاهش خطر ابتال به عفونت های 

بیمارستانی را به دنبال خواهد داشت. 

وی افزود: در این روش، بازگشــت ســریع تر 
بیمــار به آغوش خانواده، آســایش و اطمینان 

بیمار و خانواده اش نیز فراهم می شود.
این مقام مســؤول با اشــاره به این مطلب که 
در حــال حاضر، تعداد ســه مرکز در اســتان 

قزویــن، مراقبــت های پرســتاری در منزل را 
ارائه می دهند؛ عنوان کرد: بیماران نیازمند این 
خدمات و خانواده هایشان برای کسب اطالعات 
بیشتر از مراکز مجاز و خدمات آن ها می توانند 
با شــماره تلفن 33670043 اداره پرســتاری 
معاونت درمان دانشــگاه علوم پزشــکی قزوین 

تماس بگیرند.
مدیر پرســتاری معاونت درمان دانشــگاه علوم 
پزشــکی قزوین، مشخصات این سه مرکز فعال 
ارائه دهنــده خدمات پرســتاری در منزل در 

استان قزوین را به شرح زیر بیان کرد:

ضربان

مجهزتر شدن حوزه سالمت استان قزوین، کار را 
برای متخّلفان بهداشتی سخت تر کرد

تلفن مرکزشهر محل فعالیتنام مؤسسنام مرکز

33230010قزوینعلی میرزا معصومي ورکيبزرگمهر
33345612قزوینکیومرث خاکپورنسیم مهر
34228850بویین زهرالیال خدایارینوید حیات

لیست مراکز فعال ارائه دهنده خدمات پرستاری در منزل - استان قزوین
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روز 15 آذر 1395 مانــور زلزله در شــهر قزوین، با 
حضور نیروهای ارگان هاي امدادي، شامل: اورژانس، 
هالل احمر و آتش نشاني برگزار شد. در این مانور، 

کارشناساني از کشور ژاپن نیز حضور داشتند. 
دبیرستان عالمه جعفري در شهرک مینودر قزوین، 
محــل اجرای این برنامه بود و با نظارت مســتقیم 
مدیریت بحران اســتانداري و حضور تمامي اعضاي 

آن برگزار شد.
در مانــور مذکور، مرکز مدیریــت حوادث و فوریت 
هاي پزشکي استان قزوین با استفاده از دو دستگاه 
آمبوالنس، یک دستگاه اتوبوس آمبوالنس و موتور 
آمبوالنس، مســؤولیت دسته بندي )تریاژ( و انتقال 
صحیح مصدومان به مراکز درمانی را به عهده داشت. 

قاتل خاموش، جان 
زوج جوان ساکن شهر 

تاکستان را گرفت
دکتر پیمــان نامدار، رییس مرکز مدیریت حوادث و 
فوریت هاي پزشــکي استان قزوین، گفت: در اولین 
ساعات بامداد روز 14 آذر 1395 تماس شهروندی با 
شماره 115 واحد ارتباطات فوریت هاي پزشکي شهر 
تاکستان، حاکی از بروز حادثه گازگرفتگي در منزلی 
مسکوني در این شهر تاکستان بود. وی افزود بر این 
مبنا تکنسین هاي پایگاه فوریت هاي پزشکي تاکستان 

ولی زوج جوان ساکن این منزل، فوت کرده بودند.
به گفته متولی اورژانس اســتان قزوین در بررســی 
تکنسین ها مشخص شد که این دو تن، در محدوده 

ســنی 25 تا 30 سال بودند و به دلیل انتشار گاز در 
منزل، در دم جان باخته و ســاعت هــا از فوت آنان 

گذشته بود.
هشدار، شش تن در دو ماه، جان باخته اند

دکتر نامدار هشدار داد:  متأسفانه آمار فوتي های استان 
قزوین در اثر گازگرفتگي، به شش تن در طي دو ماه 

أخیر رسیده است.  

روز ششــم آذر 1395 بــه 
پزشــکی  های  فوریت  مرکز 
مأموریت  سه  قزوین،  استان 
اعالم  مختلف  های  زمان  در 
شــد. مأموریــت هایــی که 
هرچند پس از حضور عوامل 
اورژانس در محل های اعالم 
شــده، مشــخص شــد که مانور مدیریت بحران 
اســتانداری است، ولی در نهایت، ناجیان ثانیه ها 
به خاطر به موقع رســیدن، مانند همیشه سربلند 

شدند.
دکتر پیمان نامدار، رییس مرکز مدیریت حوادث 
و فوریت های پزشــکی اســتان قزویــن در این 
رابطه، گفــت: در مأموریــت اول، تصادف مینی 
بوس سرویس مدرســه و حامل دانش آموزان با 
کامیونی در روبروی شرکت آپادانا سرام به سمت 
امیرآباد اعالم شــد کــه ابتدا تیــم فوریت های 
پزشــکی پایگاه اورژانس بویین زهرا و بعد از آن، 
پایگاه های اورژانس آراســنج و لیا، با آمبوالنس 

اعزام شدند.
به گفته متولی اورژانس اســتان قزوین، مأموریت 
دوم واژگونــی خودروی ســواری در داخل ســد 
خاکی واقع در روســتای نجم آبــاد قزوین اعالم 
شــد که پس از شناســایی منطقه توســط واحد 

ارتباطات مرکز فوریت های پزشــکی، آمبوالنس 
پایگاه اورژانس رازی به محل اعزام شــد و البته 
حداقل چندیــن کیلومتر مســیر را که خاکی و 
ناهموار بود، پیمود. ایشــان ادامــه داد به دلیل 
نادرست بودن اعالم موقعیت منطقه، اورژانس به 
عنوان دومین ارگان امدادی، در محل حاضر شد.

رییــس مرکز مدیریــت حــوادث و فوریت های 
پزشــکی اســتان قزوین، عنوان کرد: عصر همان 
روز مأموریتی دیگری مبنی بر سقوط  هواپیمای 
آموزشی در مسیر الوند به سمت کمال آباد اعالم 
شــد که بالفاصله تیم فوریت های پزشکی الوند 
به محل مورد نظر اعزام شد. چندین کیلومتر این 

مسیر هم خاکی و ناهموار بود.
بنــا به اظهار دکتر نامــدار، تمامی این مانورها با 
نظارت مهندس گروسی، مدیرکل مدیریت بحران 
استانداری و هیأت همراه انجام شده بود و در هر 
منطقه، بخشــداران، دهیاران و ســایر مسؤوالن 
ذیربــط نیز در صحنه حضور داشــتند. ایشــان 
افزود: هــدف از این مانورها، ســنجش آمادگی 
هرچه بیشــتر سایر ارگان های امدادی، نظامی و 
انتظامی بوده و در پایان، مهندس گروسی ضمن 
اینکه از تمامی ارگان ها به دلیل حضور به موقع، 
قدرانــی کرد، بــه  ارگان هایی که بــا تأخیر در 

صحنه حضور یافتند، مواردی را متذکر شد.

اولین پایگاه اورژانس با مشارکت شهرک 
صنعتی در استان قزوین آغاز به کار کرد

روز چهارم آذر 1394 و با حضور دکتر فریدون همتی، استاندار قزوین، 
اولین پایگاه اورژانس صنعتی کشور در شهرک صنعتی لیا استان قزوین 

افتتاح شد.
دکتر پیمان نامدار، رییس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی 
اســتان قزوین با گفتن این خبر، اظهار کرد: این پایگاه در مسیر جاده 
قزوین – بویین زهرا واقع اســت و از طریق تفاهم نامه مرکز مدیریت 
حوادث و فوریت های پزشــکی اســتان قزوین و شرکت شهرک های 
صنعتی، در داخل شهرک صنعتی لیا شروع بکار کرد تا اولین پایگاه از 

نوع خود در کشور باشد. 
متولی اورژانس اســتان قزوین با اشــاره به اینکه پایگاه اورژانس جاده 

ای لیا، پیش از این در کانکس و در شــرایط زیســتی نامساعد، محور 
قزوین - بویین زهرا را پوشش می داد، عنوان کرد: با امضای این تفاهم 
نامه، پایگاه مذکور با در اختیار گرفتن ســاختمان و تجهیزات رفاهی 
مناســب، به داخل شــهرک صنعتی لیا منتقل شد تا عالوه بر پوشش 

محور حادثه خیز قزوین - بویین زهرا، در حوادث صنعتی شــهرک نیز 
ارائه خدمات کند.

دکتر نامدار تصریح کرد:این تجربه در سایر شهرک های صنعتی استان 
قزوین، پیگیری و اجرا خواهد شد.

ناجیان
ثانیه ها

ناجیان ثانیه ها

اورژانس استان قزوین، سربلند در مانورهای
روز ششم آذر 95

اورژانس قزوین در مانور زلزله با حضور کارشناسان ژاپنی

شایعه: دین من اهدای عضو را تائید نمی کند

واقعیت: خیر، تمامی ادیان براین باورند که عمل اهدای عضو یک حرکت خداپسندانه و عشق                      

به همنوع محسوب می شود.

اهدای عضو از 
شایعه تا واقعیت
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دکتر امیــد کارآگاه، مدیر اداره نظارت بر امور دارو 
و مخدر معاونت غذا و دارو دانشــگاه علوم پزشکی 
قزویــن از خانواده ها خواســت که به رعایت اصول 
پیشــگیری از مســمومیت در کودکان توجه جدی 

داشته باشند.
 این مقام مسؤول، توصیه هایی به شرح زیر بیان کرد:

عوامل مســمومیت زا را بشناســیم. این مواد عبارتند از: داروها، مواد 
شــوینده خانگی، انواع اسید و قلیا و ترکیبات ســوزاننده، داروهای 
ترک اعتیاد والدین )بویژه متادون(، ضد یخ و الکل، مواد آرایشــی و 
بهداشتی، ترکیبات نفتی، گیاهان سمی و آپارتمانی، منوکسید کربن 
و دیگر گازهای ســمی، باتری مینیاتوری، پوســته های رنگ خشک 
شده دیوار و مبلمان و لوازم منزل، المپ مهتابی و کم مصرف، سموم 

حشره کش و جونده کش، واکس و مواد براق کننده.
عوامل مســمومیت زا را دور از دســترس کــودکان نگهداری کنیم 
)تمامی مواردی که قابل نگهداری هستند و نامشان در ردیف باال ذکر 
شــده است باید در کمد دارای قفل و در طبقات باال، دور از دسترس 

کودک نگهداری شود و از تماس کودک با آنها جلوگیری شود(.
اغلب داروها نیاز به نگهداری در یخچــال ندارند. نگهداری داروهای 
غیر یخچالی، بویژه شربت متادون در یخچال، استقبال از مرگ است. 

از عزیزانمان مراقبت کنیم.
کودکان، کنجکاو و ســریع هســتند و همه چیز را به دهان می برند 
)هیچ ظرف و بطری درب داری از دسترســی کودک در امان نخواهد 

بود. کودکان بویژه کودکان نوپا را تحت نظر داشته باشیم، زیرا حتی 
در حضور والدین نیز خطر مسمومیت منتفی نمی شود(.

کودکان از رفتار بزرگساالن تقلید می کنند. )از خوردن دارو در مقابل 
کــودکان خودداری کنیم و در صورت بیمــاری کودک، دارو را با نام 
های گمراه کننده دیگری، مانند: شکالت و شربت به کودک ندهیم(.

محیــط خانه را ایمن کنیم )از جلوی درب خانــه تا حیاط، اتاق ها، 
حمام و سرویس بهداشتی، همگی را بازرسی و ایمن سازی کنیم(. 

دقــت کنیم که اســباب بازی های کودک، مرغــوب و از نظر جنس 
پالستیک و رنگ تشکیل دهنده آن استاندارد باشد.)باتری مینیاتوری 
اسباب بازی ها، حتما باید داخل محفظه ای درب دار باشد که با پیچ 
فلزی محکم و غیر قابل دسترسی شود. در غیر اینصورت اسباب بازی 
های باتری دار نباید در دســترس کودک قرا گیرد. بلعیدن باتری در 

کودکان، منجر به مرگ می شود(.
چنانچه کودک نوپا در منزل دارید از نگهداری گل و گیاه آپارتمانی به 
طــور کلی صرف نظر کنید. )اغلب گیاهان آپارتمانی دارای رنگ های 

جذاب و میوه، برگ و شیرابه سمی هستند(.

مثل
سالمت

حمیده لشگری، کارشناس ارشد روانشناسی کودک، 
شاغل در مرکز آموزشی - درمانی قدس شهر قزوین، 
با بیان اینکه کودک در بازی، به دنبال کســب لذت 
است و باعث می شــود او شناختی از محیط داشته 
باشــد؛ اظهار کرد: در طی بازی باید نیازهای روانی 

کودک، تأمین شود. 
وي با اشــاره به این که بازی ها بر اساس طیف سنی کودکان دسته 
بندی می شــود؛ عنوان کرد: متأســفانه امروزه اســتفاده زودهنگام 
کودکان از بازی های رایانــه ای )از طریق کامپیوتر خانگی، تبلت و 
گوشی تلفن همراه( می تواند آثار ُمخّربی داشته باشد که گاه والدین 

از آن ها بی خبرند. 
این کارشناس ارشد روانشناســی کودک، برخی از آثار ُمخّربی را به 

شرح زیر اعالم کرد: 
استفاده زیاد کودک از وســایلی مانند تبلت می تواند خالقیت او را 
از بین ببرد، زیرا خالقیت از سنین کودکی شکل می گیرد و کودک 
باید بیاموزد آنچه را می خواهد با آن سرگرم شود، فکر کند و خودش 
بسازد. اما تکنولوژی همه چیز را آماده در اختیار کودک قرار می دهد 

و به او اجازه فکر کردن نمی دهد.
ممکن است بر تمرکز کودک اثر گذارد و در آینده دچار اُفت تحصیلی 

شود.
در بازی های رایانه ای، کودک در بیشتر مواقع دچار شکست می شود 

و در نتیجه، اعتماد به نفس او کاهش پیدا می کند.
چنین کودکی در ارتباط گیری با همســاالن خود و داشــتن روابط 

اجتماعی، دچار مشــکل می شــود؛ زیرا 
بیشتر سرگرم بازی رایانه ای خواهد بود و 
ارتباطش با اطراف قطع می شود که نتیجه 
اش کاهش تعامالت چهــره به چهره او با 

دیگران است.
بازی کردن زیاد کودک با تبلت، کامپیوتر 
و گوشــی تلفــن همراه، موجــب کاهش 
فعالیــت های حرکتی و ایجاد مشــکالت 
بی تحرکی شــده و ضمن اینکه باعث می 
شــود هماهنگی بین اندام ها خوب شکل 
نگیرد، گاهی کودک دچار مشکالت حسی 

و حرکتی می شود.
بازی هایی که خشن هســتند روی ُرشد 
ذهنی کــودک تأثیر منفی مــی گذارد و 
موجب می شود خشــونت بیش از حد به 

خرج دهد.
مشکل دیگر، ارزش گذاری کاذب است. 
کودکان به خاطر داشــتن این تکنولوژی 
به هــم پُز می دهند و احســاس برتری 
می کنند، که در واقع این حس درســت 

نیست.
لشــگری در پایان خاطر نشــان کــرد: رعایت اعتــدال و کنترل 
فرزنــدان، بهتریــن راه برای رفع این نگرانی هــا خواهد بود. وی 

افزود که آشــنایی کودکان و رهنمود برای بازی های گروهی و یا 
نظارت بر نوع بازی های رایانه ای موردپســند آنان، دیگر وظیفه 

مهم والدین است.

                                         کودک سالم 

اصول پیشگیری از بروز 
مسمومیت در کودکان را 

جـدی بگیـریم )2(

استفاده زودهنگام کودکان از بازی های رایانه ای
می توانـد برای آنـان ضـررهایی داشتـه باشد

زرد شـدن رنـگ پوسـت نـوزادان در هفتـه اول 
قسـمت  در  را  زرد  رنـگ  اسـت.  شـایع  عمـر 
سـفیدی چشـم خیلـی راحـت تـر مـی تـوان 
مشـاهده کرد. شـایع تریـن نـوع زردی )یرقان( 
در نـوزادان، زردی فیزیولوژیـک اسـت کـه طبیعـی اسـت و معمـوالً 
روز دوم یـا سـوم تولـد ظاهـر شـده و روز دهم نیز برطرف می شـود.

بهداشـت  مرکـز  کـودکان  و  نـوزادان  کارشـناس  برچلـو،  کبـری 
شهرسـتان بوییـن زهـرا بـا اعـالم مطلـب فـوق، گفـت: علـت زردی 
فیزیولوژیـک آن اسـت کـه گلبـول های قرمـز جنینی که نـوزاد بعد 
از تولـد بـه آن هـا نیـاز نـدارد، سـریع تـر از آن حدی که کبـد نوزاد 

بتوانـد از عهـده آن هـا برآیـد، شکسـته می شـوند و مـاده ای به نام 
» بیلـی روبیـن « در خـون ایجـاد می شـود کـه موجـب زردی نوزاد 
مـی شـود. وی افـزود کـه همچنـان کـه کبد نـوزاد کامل می شـود، 

زردی هـم کـم کـم کاهـش مـی یابد. 
ایـن کارشـناس بهداشـتی بـا اشـاره بـه ایـن کـه » بیلـی روبیـن « 
عمدتـاً از طریـق مدفـوع دفع می شـود، اظهـار کرد:  آغـوز که ملین 
اسـت بـه دفـع مدفـوع اولیه نـوزاد کمک می کنـد و باعـث دفع این 

مـاده از بـدن نـوزاد شـده و زردی او را کاهـش مـی دهد.
وي ادامـه داد:  اگـر زردی در زمـان تولـد و یـا روز اول دیـده شـود، 
غیرطبیعـی بـوده؛ نیـاز بـه بررسـی دارد و غالبـاً بـه تغذیـه ارتباطی 

ندارد. 
کارشـناس نـوزادان و کودکان مرکز بهداشـت شهرسـتان بویین زهرا 
در مـورد درمـان زردی عنوان کرد: در زردی شـدید پوسـت، نوزاد را 
بسـتری و بـا قـرار دادن در زیر نـور دسـتگاهی )فتوتراپی( تالش می 
شـود بـا تغییـر شـکل سـاختمان » بیلی روبیـن «  موجـود در خون 

بـه دفع آن کمک شـود. 
بنـا بـه اظهار برچلـو، تغذیه مکرر شـیر مـادر برای پیشـگیری از کم 
آبـی نـوزاد بسـیار مهم اسـت. وی اضافه کـرد: دادن آب یـا آب قند، 
نـه تنهـا کمکـی بـه کاهـش زردی نمـی کنـد، بلکـه چـون مصـرف 
شـیر مـادر را نیـز کـم مـی کنـد، پس بنابـر ایـن توصیه نمی شـود. 

وجود رنگ زرد در قسمت سفیدی چشم نوزاد، نشانه ابتالی او به بیماری
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مثل
سالمت

در راستای تحقق آرمانهای نظام کارآمد جمهوری اسالمی ایران و با عنایت 
بر لزوم گســترش وترویج فرهنگی اســالمی - ایرانی و همچنین ترویج 
فرهنگ ســالمت با بهره مندی از ابزار هنر و به منظور شناسایی و رشد 
اســتعداد های فرهنگی و هنری کارکنان ،اساتید وجامعه پزشکی کشور 

اقدام به برگزاری جشنواره فرهنگی نموده است .
Á اولویت های موضوعی

اولویت های موضوعی جشنواره در حوزه سالمت:
تمامی آثار مرتبط با تامین حفظ وارتقای سالمت جسمی،روانی ،اجتماعی 

ومعنوی نظیر:
حفظ و نگاهداشت سالمتی

پیشگیری و درمان انواع بیماری های واگیردار و غیرواگیر
رعایت اخالق حرفه ای در حوزه ســالمت واحترام متقابل بین گروه های 

مختلف کادردرمان و مردم
پرهیز از مصرف دخانیات ،مواد مخدر والکل

سبک زندگی سالم و فراگیری مهارت های زندگی و خود مراقبتی
ترویج فرهنگی صحیح مصرف دارو

 پویایی و تحرک بدنی روزانه و مستمر ،ورزش همگانی
ترویج تغدیه ســالم ،ایمنی زنجیره غذایی وتاکید بر اســتفاده  از موارد 

ارگانیک و طبیعی
سالمت روان ،ترویج نشاط ، شادابی و پویایی و پرهیز از رفتار ها و محیط 

های پر تنش و استرس زا 
پیوند اعضاء
اهداء خون

سرطان ،بیمار های خاص و مزمن
ایدز و بیمار های حاصل از رفتار های پرخطر

سالمت خانواده 
تاکید بر آموزش،اطالع رسانی و فرهنگ سازی سالمت با تاکید بر دسترسی 

به اطالعات استاندارد و صحیح در حوزه سالمت
تاکید بر غربالگری بهنگام

توجه به پدیده سالمندی و مواجهه صحیح با آن
طرح تحول سالمت

نگاهداشت تندرستی: فرهنگ سازی و بکار گیری آموزه های " طب سنتی 
و طبیعی" در نظام "سبک زندگی اسالمی ایرانی"

Á شرایط عمومی
در این جشنواره کلیه کارکنان ،اساتیدواعضای هیئت علمی دانشگاههای 
علوم پزشکی، ستاد وزارتی وجامعه پزشکی کشور )دانش آموختگان علوم 
پزشکی( می توانند شرکت نمایند. موضوع آثار آزاد می باشد و داوری آثار 

از لحاظ فنی مورد توجه قرار خواهد گرفت.
آثاری که به اولویت های موضوعی سالمت بپردازند، اگر بتوانند رتبه های 
برتر جشنواره )اول تا سوم( را کسب نمایند، با توجه به میزان پرداخت به 

محورها، جوایز نفیس تری دریافت می نمایند.
محدودیتی برای شرکت متقاضیان در رشته های مختلف جشنواره وجود 
ندارد. هریک از شرکت کنندگان می تواند در هر بخش  از جشنواره تا سه 

اثر شرکت کنند.
Á  نحوه ثبت نام

علوم  دانشگاههای  علمی  هیات  اعضای  و  اساتید  کارکنان،  کلیه 
پزشکی وزارت بهداشت و یا مراکز وابسته به وزارت بهداشت باید به 
سامانه:festival.ir مراجعه و بصورت الکترونیکی ثبت نام نمایند و آثار 

فیزیکی را به دبیرخانه دائم جشنواره در دانشگاه خود تحویل دهند.
مهلت ثبت نام و ارسال اثر 15 دی ماه 95 می باشد.

Á بخش های جشنواره
هنر های نمایشی

نمایش نامه نویســی- فیلم کوتاه داستانی-فیلم مستند- فیلم موبایل- 
فیلمنامه نویسی- تحقیق وپژوهش)با موضوع هنر وسالمت(

ادبی
شعر )کالسیک ونو(،شعرطنز-نثر طنز،ترانه و خاطره نویسی 

هنر های تجسمی
خوشنویسی)نستعلیق،شکسته نستعلیق ونقاشی خط ( نقاشی وتصویر 

سازی ،کاریکاتور ،پوستر وعکاسی
Á  33352652 عالقمندان جهت کســب اطالعات بیشتر با شماره

)دبیرخانه دانشگاهی( جشنواره تماس حاصل فرمایند.

 تخلیه تلفني چیست؟
موضوعي که در عین سادگي و کم اهمیت جلوه 
کردنش بســیار مهم و حیاتي است و بسیار به 

امنیت کشور خدشه وارد کرده است.
شاید اولین سئوالي که به ذهن خطور مي کند، 

این باشد که تخلیه تلفني به چه معناست؟
تخلیه تلفني در معناي عام به معناي به دست 
آوردن اطالعات از افراد مختلف جامعه توســط 
تلفن، به وســیله ي کساني که به هر دلیل عناد 
با این مــرز و بوم دارند ) اطالعاتي که از نظر ما 
اهمیت چنداني ندارد مثل اسم رئیس یا همکار ، 
همسر یا ارائه آمار هاي خیلي معمولي در حیطه ي 

کاري ( 

تعریف تخلیه تلفني به صورت کالسیک :
تخلیه تلفني، عبارت اســت از تالشي آگا هانه 
از طرف دشــمن با بهره گیري از غفلت یا فریب 
عوامل خودي، به منظور کسب اطالعات و القاي 
خواسته هاي خود از طریق برقراري ارتباط تلفني.

اهداف دشمن از تخلیه تلفني :
*جمع آوري اطالعات در خصوص مشکالت 
 داخلي جامعه، در راستاي بهره برداري تبلیغي

دستگاه هاي  مشکالت  شناسایي   *
تبلیغي  برداري  بهره  جهت  اجرایي، 
نظام  دادن  نشان  ناکارآمد  راستاي   در 

زدن  دامن  راستاي  در  اطالعات،  کسب   *
کشور سیاسي  جناح هاي  اختالفات   به 

اختالفات  براي ایجاد  آگا هانه  تالش   *
، سیاسي و قومي در داخل کشور   مذهبي 

در  اخالل  هدف ایجاد  با  اطالعات  *کسب 
 روابط جمهوري اسالمي در مجامع بین المللي

اولین سئوالي که در این خصوص مطرح است 
این که به نظر شما چند درصد از اطالعات و 
اخبار کشور توسط تخلیه ي تلفني به دست 

دشمنان ایران زمین مي افتد؟
پاســخ : نزدیک به 80 درصد اطالعات کشــور 
توســط تخلیه تلفني از تمامي اقشار جامعه به 

دست دشمنان این مرز و بوم مي افتد.
ادامه دارد
 حراست دانشگاه 

علم مدیریت

 مرکز مطالعات معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه

مدیریت چیست؟                                                                                                                             
ادامه از قبل

در پژواک 148 به بررســی برخی ویژگی های مشخص یک مدیر خوب که 
کارمند خود را مدیریت می کند ، پرداختیم در این شــماره ادامه مطلب را 

می خوانیم.
Á  کمک به کارکنان با اهدافی مشخص: مدیر می تواند با تعیین

ضرب العجل و تمرکز برای دستیابی به اهداف به کارکنان کمک نماید 
و آن ها را مشغول سازد و انگیزه دهد . با هرکدام از کارکنان درباره 
اهداف شرکت صحبت کند و برای تعیین اهداف فردی که مستقیما 
به کسب و کار مربوط می شود با آن ها کارکند. همچنین او باید 
مطمئن شود که کارکنان مسیر رشد شغلی خویش را درک کرده اند.

Á  باشد خودش  کار  به  سرش  مدیر  اگر  مشکالت:  تشخیص 
غیرممکن خواهد بود تا در مورد درگیری های شخصی، کندی بهره 
وری یا از دیگر مشکالت سازمان مطلع شود. او زمانی که تغییری 
در عادت کاری یا طرز برخورد کارمند مشاهده کرد باید قبل از این 
که بر بقیه کارکنان تأثیر بگذارد ، ریشه مشکل را شناسایی و علت 

یابی نماید.
Á  برخورد موثر با مشکالت: اولین گام در برخورد موثر با مشکل

کارمند شناسایی مسئله است. در بسیاری از موارد، یک صحبت 
ساده و صادقانه با یک کارمند مسائلی مانند تاخیرهای گاه به گاه 
یا مشکالت جزیی در طرز برخورد را حل می کند. این آماده سازی 
نیاز دارد تا مدیر بر تک تک مشکالت کارکنان تمرکز نماید یا این 
مسئولیت را برعهده کارمندی دیگر بگذارد تا او به کارمندی که 
دارای مشکل است کمک نماید تا مشکالت خود را برطرف سازد. 
سوی دیگر، مشاور نیز می تواند بازخورد ها و پیشنهاداتی که به 
کارمند ارائه نماید . این آماده سازی به صبر و صرف وقت نیاز دارد اما 

در عوض می تواند به تغییر رفتار کارمند کمک نماید.
Á  عملکرد ضعیف: عملکرد ضعیف همیشه به دلیل عدم مهارت

نیست. کارمند ممکن است بی انضباطی یا نا منظم باشد. این عادت 
ها معموال با یک راهنمایی مناسب اصالح می شوند. اگر مشکالت 
عملکرد به عدم مهارت مربوط شود باید برای کارمند آموزش های 

اضافی در نظر گرفته شود.
Á  ناسازگاری شغلی: در برخی از موارد، کارمند به دلیل اینکه

مهارت های او با وظایف محول شده همخوانی ندارد، دچار مشکل 
می شود. در این حالت، ارائه آموزشهای اضافی یا واگذار کردن یک 

سری از وظایف متفاوت ، مناسب ترین عمل به شمار می رود.
Á  کار نا منظم: زمانی که مدیر متوجه شد که یک کارمند مرتکب

خطایی شده است باید اشتباه او را تذکر دهد و از نزدیک بر کارش 
نظارت کند و اگر هم چنان ادامه داشت با خود کارمند صحبت نماید 
و خیلی جدی جزئیات مشکالت کاری را با او بازگو نماید. البته مدیر 
باید به خاطر داشته باشد که باید تأثیر مثبتی از خود به جایی بگذارد 
و به اهمیت همکاری و مشارکت کارمند در شرکت توجه داشته 

باشد.
Á  ایجاد یک پیام موثر: مدیر باید نیازهای خاص اطالعاتی مدیران

اجرایی، مدیران میانی، سرپرستان و کارکنان در نظر بگیرد و پیام 
خود را متناسب با هر مخاطب منتقل سازد. بنابراین یک پیام موثر 
مشخص می سازد که چطور وظایف هر روزه کارکنان مستقیما بر 
عملکرد شرکت اثر می گذارد. مدیر همچنین باید درباره ارزش ها و 
غرور کارکنان صحبت کند با تعامل مستقیم به تقویت رفتار مثبت 

کمک نماید و آن را به کارکنان القاء نماید.
Á  گوش دادن به صحبت های کارمند: بازخورد کارمند در مدیریت

تغییر بسیار مهم است و حفظ تمرکز بر همه کارکنان بهترین شیوه 
برای سنجش ، واکنش و نظارت بر جریان تغییر است. یک مدیر می 
تواند از طریق ارسال ایمیل کارمند را تشویق کند در واقع می توان 
گفت که ارتباط اساس و شالوده مدیریت تغییر موفقیت آمیز است. 
البته ارسال ایمیل و صحبت با کارمند نباید فقط یک بار انجام شود 

بلکه این تقویت باید زود به زود و در دفعات متعدد صورت گیرد.
برای این که یک مدیر اثربخش باشید باید خودتان را بشناسید ، نقاط 
ضعف و قوت خود را بدانید ، اطرفیان را بشناسید و اهداف خویش را 
بدانید و طرحی برای دستیابی به آن داشته باشید. شما باید تیمی 
را تشکیل دهید که برای رسیدن به اهداف، خود را متعهد بدانند 
و همچنین به اعضای تیم خود کمک نماید تا از قابلیت های خود 
آگاه شوند و توانایی این را داشته باشند تا به یک هدف مشترک 

دست یابند.
ادامه دارد                                                                                

فراخوان جشنواره فرهنگی وزارت بهداشت       

معاونت فرهنگی ودانشجویی وزارت بهداشت ، 
درمان وآموزش پزشکی

تخلیه تلفني و راه هاي مقابله با آن
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وجود پایگاه تغذیه سالم در مدارس، موجب ارتقای سالمت دانش 
آموزان می شود 

با توجه به این که نوجوانان در ســنین رشد هستند و بسیاری از عادات 
غذایی اشتباه، در این دوران شکل خواهد گرفت، بنابر این توجه به تغذیه 

دانش آموزان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. 
لعیا قمی، کارشناس تغذیه مرکز خدمات جامع سالمت شهر بویین زهرا 
در این رابطه بیان کرد: هدف از اســقرار پایگاه تغذیه ســالم در مدارس، 
تأمین بخشــی از انرژی مورد نیاز دانش آموزان، ارائه مواد غذایی سالم و 
جلوگیری از عرضه مواد غذایی غیرمجاز دارای ارزش تغذیه ای کم است.

این کارشــناس بهداشتی مجموعه شبکه بهداشت – درمان شهرستان 
بوییــن زهرا، مواد غذایی قابل عرضه در پایگاه تغذیه ســالم را شــامل: 
خشکبار، خرما، انواع مغزها و دانه ها)از نوع کم نمک(، شیر و فرآورده های 
آن، دوغ بدون گاز صنعتی، آب معدنی، انواع میوه )مثل: سیب، نارنگی و 
پرتقال، به صورت شســته شده و در بسته بندی یک نفره(، بیسکویت، 

کیک و کلوچه، عنوان کرد.
لقمه سالم )مثل: »نان و پنیر و گردو «، » نان و تخم مرغ و گوجه فرنگی«، 
» نان و پنیر و خیار «، » نان و پنیر و گوجه فرنگی«، »  نان و کره و عسل« 
در بسته بندی تک نفره(، انواع ساندویج های صنعتی) به استثناء ساندویچ 
های بدون بسته بندی و فاقد مجوزهای بهداشتی( و غذاهای پخته )مثل: 
انواع آش و سوپ، لوبیا، عدس، حلیم ) کم نمک و کم چرب باشد( را دیگر 

مواد غذایی مجاز برشمرد.
کارشناس تغذیه مرکز خدمات جامع سالمت شهر بویین زهرا، موادغذایی 
غیرمجاز در پایگاه تغذیه سالم را مواردی، نظیر: انواع پفک و چیپس، انواع 
یخمک، نوشابه های گازدار و ماءالشعیر، دوغ گازدار، آدامس های حاوی 
مواد قندی، سوسیس و کالباس و کلیه فرآورده های که در آنها سوسیس 

و کالباس وجود دارد، اعالم کرد. 
فالفل، سمبوسه و انواع همبرگر، ساالد الویه، لواشک، آلو و آلوچه بدون 
بسته بندی و فاقد مجوزهای بهداشتی، آب نبات هایی که به سطح دندان 
می چســبند و انواع آب میوه هایی که دارای قند افزوده هستند که این 
کارشناس، آن ها را از مواد غذایی غیرمجاز در پایگاه تغذیه مدارس اعالم 

کرد.
***

در خانواده سالم، فرزندان از دام اعتیاد در امان هستند
اعتیاد به مواد مخدر، مسأله ای است که اکنون در جامعه ما گریبان گیر 
برخی از افراد، بخصوص نسل جوان شده و نگرانی عمیقی برای خانواده ها 
به وجود آورده است. امروزه والدین در خصوص آینده فرزندانشان احساس 
نگرانــی می کنند و گمان کرده که آنان در خطر اعتیاد هســتند. البته 
باید دانســت با آنکه که همه در خطر گرفتار شدن به اعتیاد هستند، اما 
با پیشــگیری می توان از آن در امان بود. بهترین پیشگیری هم داشتن 

خانواده سالم است.
زهرا شــاه بختی، کارشــناس سالمت روان شــبکه بهداشت – درمان 
شهرســتان بویین زهرا با گفتن این سخنان، اظهار کرد: امروزه محققان 
می توانند با اطمینان بگویند، افرادی که در کودکی از نظر جسمی و روانی 
زندگی رضایت بخشــی داشته اند؛ در بزرگسالی شخصیت مستحکمی 
یافته؛ مشــکالت را بهتر تحمل می کنند و دارای اعتماد به نفس قوی 
می شــوند. وی افزود که این افراد نیازی برای روی آوردن به مواد مخدر 

در خود نمی بینند. 
این کارشناس با تأکید بر  نقش چشمگیر خانواده در پیشگیری از اعتیاد 
عنوان کرد: شکی نیست که ســالمت خانواده و به کارگیری روش ها و 

مهارت های موثر فرزندپروری در بزرگ کردن سالم فرزندان نقشی اساسی 
دارد. 

شاه بختی تصریح کرد که عوامل ژنتیک، ذاتی و محیطی در شکل گیری 
ویژگی ها و تکامل کودک نقش دارند، اما فرایندهای خانوادگی نیز حائز 
اهمیتی کلیدی در این مقوله هستند. ایشان ادامه داد: پژوهش ها نشان 
داده است که فرزندپروری مؤثر، یکی از عوامل محافظ قدرتمند است و 
خانواده ها می توانند با تأمین نیازهای اساسی، ایجاد فضای أمن خانوادگی، 
راهنمایی، قانون گذاری مناسب و نظارت بر زندگی فرزندانشان، آنان را از 
بسیاری رفتارهای مشکل ساز و پُرخطر از جمله مصرف مواد و بزهکاری، 

دور نگه دارند. 
کارشناس سالمت روان شبکه بهداشت – درمان شهرستان بویین زهرا 
این مطالب را روز 26 آبان 1395 در مدرســه ابتدایی زینب کبری)س( 

شهر بویین زهرا برای اولیای دانش آموزان پایه اول ابتدایی بیان کرد.
 ***

بــا کنترل میزان قند خون می تــوان از ابتال به بیماری دیابت 
پیشگیری کرد

 دیابت، یکی از بیماری های مزمن اســت که به صورت مادام العمر بوده 
و در صورت عدم کنترل آن، موجب عوارض طوالنی مدت خواهد شــد. 
بــا کنترل میزان قند خون، به راحتی می تــوان از ابتال به این بیماری 

پیشگیری کرد.
طاهره رضاقلی، کارشناس بیماری های مرکز بهداشت شهرستان بویین 
زهرا این موضوع را روز 15 آذر 1395 و در نشســت آموزشــی در حوزه 
علمیه امام صادق)ع( شهر بویین زهرا برای بانوان طلبه بیان کرد و گفت: 

در ایران، بیماری دیابت بعد از تصادفات، دومین علت قطع پا است.
این کارشناس بهداشتی تصریح کرد:  علت ایجاد این بیماری عدم تولید 
انسولین)ماده مترشح از لوزالمعده و انتقال دهنده قند به سلول های بدن( 
یا عملکرد ضعیف آن اســت که در نهایت منجر به عدم توانایی بدن در 

مصرف قند و افزایش غیرطبیعی قند خون می شود.
کارشناس بیماری های مرکز بهداشت شهرستان بویین زهرا با اشاره به 
این که سه نوع دیابت، شامل: نوع یک، نوع دو و حاملگی وجود دارد؛ ادامه 
داد: عواملی، مانند: اضافه وزن، کم تحرکی، سابقه فامیلی، عادات بد غذایی 
و سابقه بیماری قلبی – عروقی، عوامل خطر ابتال به دیابت نوع دو بوده که 

البته شایع تربن نوع دیابت نیز است.  
به گفته رضاقلی، از آنجایی کــه درمان قطعی برای دیابت وجود ندارد، 
»پیشگیری« بهترین سالح برای مقابله با این بیماریست. وی افزود که 
رژیم غذایی مناســب، پیاده روی منظم و ارزیابی دوره ای قند خون، راه 

های ساده، اما مؤثر برای پیشگیری هستند.

 ***
میزان مواجهه شاغالن شهرستان بویین زهرا با عامل زیان آور 

صدا به کمتر از 12 درصد  رسید
به گفته مهندس اصغر پایون، کارشناس مسؤول بهداشت حرفه ای مرکز 
بهداشت شهرستان بویین زهرا، به خاطر اقدامات کنترلی این مرکز، میزان 
مواجهه شــاغالن شهرستان بویین زهرا با عامل زیان آور صدا در محیط 

های کاری، در پایان سال گذشته به کمتر از 12 درصد رسید. 
مهندس پایون این موضوع را در هفتــه آخر آبان 1395 و در کارگاهی 
آموزشی بیان کرد و این دستاورد را حاصل تالش بازرسان بهداشت حرفه 
ای مرکز بهداشت شهرستان بویین زهرا و همکاری کارفرمایان دانست. 
ایشــان افزود: نسبت به تعداد شاغالن و با توجه به اینکه این عامل زیان 

آور در بیشــتر صنایع وجود دارد، این مقدار، شاخص مطلوبی محسوب 
می شود.

در این برنامه، مهندس پروانه بیک محمدلو، کارشــناس ارشد بهداشت 
حرفه ای مرکز بهداشت شهرستان بویین زهرا، عامل زیان آور صدا را یکی 
از مهمترین عوامل زیان آور محیط های کار برشــمرد و عنوان کرد: این 
عامل، سالمت دستگاه شنوایی افراد شاغل را تهدید می کند. وی تصریح 
کرد که در صورت مواجهه مستمر و بیش از شش ماه افراد با این عامل 
زیان آور، اثر غیرقابل برگشــت داشته و سالمت شنوایی افراد در معرض 

خطر خواهد بود. 
مهندس حمیدرضا خمسه، کارشناس بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت 
شهرســتان بویین زهرا هم بر ضرورت توجه به اقدامات کنترلی با روش 
های فنی/ مدیریتی در کارگاه های مشمول دارای صدای غیرمجاز و سایر 

عوامل زیان آور تأکید کرد. 
برنامــه مذکور با موضوع » صــدا و روش های کنترل آن در محیط کار 
« توســط واحد بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت شهرستان بویین زهرا 
و با همکاری شــرکت »پیشرو اندیشان توســعه پایدار« برای جمعی از 
کارشناســان بهداشت حرفه ای مشاور شــاغل در صنایع و کارشناسان 
بهداشــت حرفه ای شــاغل در مراکز خدمات جامع سالمت شهرستان 

بویین زهرا برگزار شد.
 ***

کارگاه های  شهرستان بویین زهرا از نظر شرایط محیط کار ارتقا 
پیدا کرده اند 

 بیش از 98 درصد از شرکت ها و کارگاه های تحت پوشش واحد بهداشت 
حرفه ای شهرســتان بویین زهرا در شش ماهه اول سال 1395 توسط 
بازرسان بهداشت حرفه ای ستاد شبکه بهداشت – درمان این شهرستان 

و مراکز تابعه آن مورد بازدید قرار گرفته است.
مهندس اصغر پایون، کارشناس مسؤول بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت 
شهرستان بویین زهرا با گفتن این موضوع، اظهار کرد: با پیگیری بازدیدها 
و ارائه راهنمایی هایی به کارفرمایان توسط بازرسان بهداشت حرفه ای، 
رشد مناسبی در بهبود شرایط محیط کار و کنترل عوامل زیان اور محیط 

کار صورت گرفته است.
ایشان یکی از مهمترین اهداف واحد بهداشت حرفه ای شهرستان بویین 
زهرا را تأمین، حفظ و ارتقای ســالمت شاغالن کارگاه ها و کارخانجات 
دانست و گفت: به همین دلیل، نزدیک به 100 درصد کارگاه های تحت 
پوشش، حداقل یک بار در شش ماهه اول امسال، شاهد بازدید بهداشتی 

بوده است.
به گفته این مقام مســؤول، در این بازدیدهــا، به عوامل فیزیکی )صدا، 
ارتعاش، روشنایی و پرتو(، عوامل شیمیایی )گازها و بخارات، گرد و غبار 
و دود(، عوامل ارگونومیکی )وضعیت بدن و حمل بار( و همچنین شرایط 
بهداشتی محیط کار توجه ویژه شده تا بتوان عوامل زیان آور محیط کار 

را به حداقل ممکن رساند.
مهندس پایون تصریح کرد: بهداشــت حرفه ای ضمن نقش داشتن در 
پیشگیری از بیماری های شغلی -که معموالً  از بیماری های  غیرواگیر 
محسوب می شــوند- بر ایجاد محیط ایمن و بهداشتی برای شاغالن و 
ارتقای وضعیت جســمانی و روانی آنان، کمک شایانی به اقتصاد جامعه 
خواهد داشــت. کارشناس مسؤول بهداشــت حرفه ای مرکز بهداشت 
شهرستان بویین زهرا افزود: به یقین، کاهش شیوع و بروز چنین بیماری 

هایی  از هدر رفت بسیاری از سرمایه ها جلوگیری خواهد کرد.

                                                                                                                                      شهرستان ها

تاکستان
بیماران دیابتی، مراقب سطح قند خون خود باشند

در نشســتی آموزشی کارشناسان شبکه بهداشت – درمان تاکستان، 
ویژه هفته ملی دیابت، دکتر وستا وحدتی راد، کارشناس واحد مبارزه 
با بیماری های این شــبکه به شرکت کنندگان گفت: نکته مهمی که 
بیماران دیابتی باید از آن آگاه باشند و شما نیز باید تأکید کنید که آن 

را رعایت کنند، کنترل سطح قند خون این افراد است.
به گفته دکتر وحدتی، در بیماران دیابتی، احتمال بروز هیپوگلیسمی 
)کاهش قند خون به 70 میلي گرم در دسي لیتر و کمتر( وجود دارد 
و می تواند دلیلش، مصرف زیاد انســولین یا قرص های پایین آورنده 
قند خون، کم خوردن یا حذف یک وعدۀ غذي اصلي و یا میان وعده  

و فعالیت بدني زیاد، باشد.
وی بــا بیان این مطلب که برای درمــان این افراد، اگر بیمار بیهوش 
نشــده باشــد باید به وي چند حبه قند یا یک مادۀ غذایی شــیرین 
داد؛ اظهار کرد: اگر بیمار بیهوش باشــد، ضمن آن که باید وی را در 
وضعیتي قرار داد که راه تنفســی اش باز باشد 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 کارشــناس بهداشــتی تصریح کرد:  هیپرگلیسمی )افزایش قند 
خون( نیز ممکن اســت در بیماران دیابتی پیش آید  که از علل آن، 
مصــرف ناکافی داروهای پایین آورندۀ قند خــون، عدم رعایت رژیم 

غذایی مناسب و عدم تحرک کافی است. 
در این نشســت، علیرضا برمکی، کارشناس مســؤول واحد مبارزه با 
بیماری ها اظهار داشت: این بیماری در کشور  شیوع باالیی دارد و در 
کشــور حدود پنج  میلیون نفر به بیماری دیابت وجود دارد که نیمی 
از آن ها از بیماری خود اطالعی ندارند و دیابت اولین علت نابینایی و 

دومین علت قطع پا است. 
***

47 درصد از مردم باالی 30 سال در شهرستان تاکستان، کم 
تحرک هستند

روزهای آغازین آذر ماه 1395 و در نشست کارگروه سالمت شهرستان 
تاکســتان، دکتر جالل رحماني، مدیر شــبکه بهداشت - درمان این 

شهرستان و دبیر کارگروه، گفت: امروزه بیماری های غیرواگیر، مثل: 
دیابت و فشــارخون، در کشــور رو به فزونی بوده و آمار شهرســتان 

تاکستان نیز این موضوع را تایید می کند.
بنا به اظهار دکتر رحمانی، شــیوع دیابت در مناطق روســتایی این 
شهرستان شش درصد و در مناطق شهری 10 درصد است. وی افزود: 
بالغ بر 47 درصد از مردم باالی 30 سال، کم تحرک بوده و متأسفانه 

9.5 درصد نیز سیگار مصرف می کنند.
متولی ســالمت شهرستان تاکستان با اذعان بر این که مرگ ومیر در 
اثر بیماری های غیرواگیر، بالغ بر 210 تن در 100 هزار تن جمعیت 
شهرســتان اســت؛ عنوان کرد: این موارد، باعث شده که طرح ادغام 

بیماری های غیرواگیر در نظام سالمت شبکه، ضروری دانسته شود.
وي ادامــه داد: هدف طرح، ســنجش دسترســی مــردم به خدمات 

بهداشتی و میزان در خطر بودن در برابر این بیماری است.
مدیر شبکه بهداشــت - درمان شهرستان تاکســتان گفت: مراقبان 
ســالمت و بهورزان در مراکــز خدمات جامع ســالمت و خانه های  

بهداشت در این زمینه به مردم خدمت رسانی می کنند.

بویین زهرا
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بازدید شبانه فرماندار شهرستان آوج با همراهی کارشناسان 
بهداشتی از فعالیت مواکب 

در شامگاه 25 آبان 1395 علی اکبر سلیمانی، فرماندار شهرستان آوج با 
همراهی تعدادی از کارشناسان شبکه بهداشت – درمان شهرستان آوج از 
نحوه اطالع رسانی و خدمات دهی به زائران کربالی معلی در مواکب این 

شهرستان بازدید کرد.
در این برنامه،  وحید عطایی، کارشناس آموزش و ارتقای سالمت؛ سعید 
قربان پور، کارشــناس پیشــگیری و مبارزه با بیماری ها و امید خالقی، 
کارشناس بهداشت محیط حضور داشتند و در حین بازدید، گزارشی از 
اقدامات انجام شده، شامل: برنامه های آموزشی ویژه زائران و نظارت های 
مستمر بهداشتی بر نحوه پخت و توزیع مواد غذایی، پخش میان وعده ها 

و کیفیت سنجی بهداشتی نذورات تحویلی به مواکب، ارائه کردند. 
سلیمانی، فرماندار شهرستان آوج در پایان این بازدید ضمن تشکر از افراد 
خدمت رسان به زائران، از جدیت کارشناسان شبکه بهداشت - درمان در 

مورد رسیدگی به مسائل بهداشتی مواکب قدردانی کرد. 
وی تصریح کرد: تمامی تالش های خدمت گزاران مردم در صورت رخداد 

حادثه ای مرتبط با سالمتی مردم، کمرنگ خواهد شد.
فرماندار شهرســتان آوج تأکید کرد: مسؤول ســتاد اربعین حسینی و 
همکارانشان الزم اســت توصیه های بهداشتی کارشناسان بهداشتی را 

جدی گرفته و با آنان همکاری کنند.
روز 26 آبان 1395 معاون سیاسی - امنیتی استانداری قزوین، با همراهی 

فرماندار، مدیر شبکه بهداشت - درمان شهرستان آوج و بخشدار بخش 
مرکزی، از موکب شهر آوج بازدید کردند.

***
فصل سرما، عاملی برای ابتالی افراد به بیماری افسردگی 

به گفته وحید عطایی، کارشناس سالمت روان شبکه بهداشت - درمان 
شهرستان آوج، فصل سرما می تواند عاملی برای ابتالی افراد، بویژه دانش 

آموزان، به بیماری افسردگی باشد.
این کارشناس بهداشتی، پیشگیری از افسردگی را حائز اهمیت دانست و 
نحوه برنامه ریزی درست روزانه را عامل بسیار مهمی در مقاوم سازی افراد 

در مقابل افسردگی های فصلی عنوان کرد.
وي نوع نگاه افراد به زندگی، خواب خوب، شــاد زیســتن، همکالمی با 
دیگران، آرام سازی عضالنی در روزهای پُرتنش، نرمش، ورزش و برنامه 
ریزی مناســب را از راهکارهای مقابله افراد در برابر بیماری افســردگی 

دانست.
کارشناس سالمت روان شبکه بهداشــت - درمان شهرستان آوج، این 
مطالب را روز 13 آذر 1395 در نشســتی آموزشی، در دبیرستان پروین 

اعتصامی شهر آبگرم بیان کرد.
در نشست مذکور، زهرا کریمی، مراقب سالمت شبکه بهداشت – درمان 
شهرســتان آوج نیز استفاده از سرنگ های مشترک، تزریقات نا ایمن و 
رفتارهای پُرخطر جنسی را از مهمترین راه های انتقال بیماری ایدز عنوان 
کرد و گفت: مراقبت بهداشتی و رعایت اصول اخالقی، برای پیشگیری از 

این بیماری الزم است.
***

نصب روبان قرمز بر لباس متولیان سالمت آوج، نشان 
همدردی آنان با مبتالیان به ایدز بود

هفته اطالع رســانی ایدز بهانه ای شد تا متولیان سالمت در شهرستان 
آوج به منظور ابراز همدردی با افراد مبتال به عفونت »اچ آی وی« با نصب 

روبان قرمز بر روی لباس خود در محل کار حاضر شوند.
مطابق این خبر، نه تنها کارکنان شبکه بهداشت - درمان شهرستان آوج 
این اقدام را انجام دادند که حتی صفر فیض الهی، مدیر شبکه با این نشان 
در نشست های برون بخشــی شهرستان تالش کرد با اطالع رسانی به 
مدیران و کارکنان ســایر ادارات، حمایت متولیان سالمت را از مبتالیان 

به ایدز اعالم کند. 
روبان قرمز، به عنوان نماد بیماری ایدز شــناخته شــده است و توسط 
مؤسسات حمایتی، واحدهای ارائه دهنده خدمات بهداشتی – درمانی و 

شهروندان عادی مورد استفاده قرار می گیرد. 
مؤسسات حمایتی با فروش روبان قرمز، منابع مالی فعالیت های ترویجی 
خود را تهیه می کنند. واحدهای ارائه دهنده خدمات بهداشتی – درمانی 
نیز با اســتفاده از ایــن نماد، عفونــت »اچ آی وی« را به عنوان یکی از 
مشکالتی که جامعه بشــری متأثر از آن است را به رسمیت شناخته و 
شــهروندان عادی جامعه با نصب آن، اطالع رسانی و حمایت خود را از 

مبتالیان به ایدز بیان می کنند. 

پس از دانش آموزان اول و دوم متوسطه دانشجویان شهرستان البرز 
نیز مکمل ویتامین »D«را  رایگان دریافت می کنند

برنامــه مکمل یاری بــا ویتامین »D« برای اولین بار در بین دانشــجویان 
شهرستان البرز آغاز شد. این برنامه برای ارتقای سطح سالمت دانشجویان 
 »D« به منظور پیشــگیری و کنترل کمبود ریزُمغّذی ها به ویژه ویتامین

اجرا می شود.  
آیین نمادین آغاز این برنامه را شــبکه بهداشــت – درمان شهرستان البرز 
در دانشگاه پیام نور الوند و دانشگاه البرز محمدیه با حضور زهرا محمدیان، 
کارشــناس مســؤول واحد نوجوانان، جوانان و مدارس و مونا تاچه بندها، 

کارشناس مســؤول واحد تغذیه شبکه برگزار کرد. در این برنامه مونا تاچه 
بندها اظهار کرد: کمبود ویتامین »D« یکی از مشکالت بهداشتی و تغذیه 

ای محسوب می شود و نیازمند مداخله فوری است. 
وي در ادامه به نقش ویتامین »D« در ســالمت ســلول هــا و تاثیر آنتی 
اکسیدانی آن در پیشگیری از ابتال به سرطان اشاره کرد و عوارض کمبودش 
را شامل: نرمی و پوکی استخوان، افسردگی و افزایش احتمال بروز سرطان 

ها دانست.
 این کارشــناس تغذیه ضمن توصیه به دانشجویان در مورد مصرف مکمل 
های توزیع شــده، تأکید کرد: دانشجویان حداقل دو بار در هفته و به مدت 

10 دقیقه، به صورت مستقیم از نور آفتاب استفاده کنند. 
کارشناس مسؤول واحد تغذیه شبکه بهداشــت – درمان شهرستان البرز 
خاطرنشان کرد: به علت  شیوع باالی کمبود ویتامین»D« در بین جوانان، 

این مکمل ها به صورت رایگان در اختیار دانشجویان قرار می گیرد. 
وی افزود: مکمل ویتامین »D« به صورت قرص 50 هزار واحدی ژله ای و به 

صورت ماهیانه یک عدد آن باید مصرف شود.   
 »D« یادآور می شود؛ در پایان این برنامه، به هر دانشجو10   عدد ویتامین
50 هزار واحدی داده شد.  این برنامه از دو سال قبل برای دانش آموزان اول 

و دوم متوسطه در حال انجام است.

                                                                                                                                            شهرستان ها

پیشگیری از انجام رفتارهای پُرخطر، مؤثرتر و کم هزینه تر از 
اقدامات درمانی در بیماری هپاتیت است

هپاتیت، بیماری التهابی بوده و از عفونتی حاد تا بیماری مزمن آزار دهنده، 
متفاوت است. به طور معمول، یک تا دو درصد موارد این بیماری منجر 
به هپاتیت برق آسا می شود که در بیشتر موارد به مرگ بیمار ختم می 
شود. واقعیت این است که پیشگیری از انجام رفتارهای پُرخطر، مؤثرتر و 

کم هزینه تر از اقدامات درمانی در بیماری هپاتیت است.
این مطالب را فیروزه کاویانی کیا، کارشناس هپاتیت مرکز مشاوره بیماری 
های رفتاری مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین بیان کرد و 
افزود: نوع مزمن بیماری هپاتیت »بی« از عفونتی بدون عالمت، به صورت 
ناقلی مزمن تا هپاتیت مزمن عالمت دار، سیروز کبدی و سرطان کبد، 

متغیر است.
کاویانــی کیا، خون و فرآورده های خونی، تماس با ترشــحات بیماران 
و ناقلین بیماری، تماس جنســی و از طریق مــادر به جنین )در دوران 
بــارداری، هنگام زایمان و بعــد از آن( را از راه های انتقال این بیماری 

عنوان کرد.
این کارشناس بهداشتی با بیان این مطلب که ویروس هپاتیت »بی« در 
خون، بزاق، ترشــحات واژینال، خون قاعدگی و مایع منی افراد بیمار و 
ناقلیــن بیماری وجود دارد و به علت مقاومت باالی ویروس آن، ویروس 
مــی تواند به مدت 7 تا 10 روز روی ســطوح باقی بماند و باعث انتقال 
آلودگی شود؛ عنوان کرد: وسایل مشترک، مثل: مسواک، شیشه شیربچه، 
اسباب بازی، ظروف غذاخوری، تیغ و قیچی می تواند در انتقال بیماری 

نقش داشته باشد. 
کارشناس هپاتیت مرکز بهداشت شهرستان قزوین، راه های پیشگیری 
را شامل: استفاده نکردن از وسایل تیز و بُّرنده، مانند: سرنگ، سرسوزن 
و تیغ، استفاده نکردن مشترک از مســواک، خودداری از ایجاد خراش 
و سوراخ شــدن پوست به وســیله خالکوبی و حجامت در مکان های 
غیرمطمئن، رعایت اصول اخالقی و پرهیز از بی بندباری جنسی دانست 

و به انجام واکسیناسیون سفارش کرد.
کاویانی کیا تصریح کرد: ســه بیماری ایدز، هپاتیت »بی« و »سی« از 
طریق رفتارهای پُرخطر قابل انتقال هستند و احتمال انتقال هر یک از 
آنها با توجه به نحوه مواجهه، وضعیت فرد مواجهه یافته و منبع مواجهه، 

متفاوت است.
این کارشناس بهداشتی تأکید کرد: در صورت انجام هرگونه رفتار پُرخطر، 

فرد باید در اســرع وقت به کلینیک های رفتاری منطقه خود مراجعه 
کرده و مشــاوره های الزم و حتی در صورت نیاز، درمان های دارویی را 

دریافت کند.
به گفته کارشــناس هپاتیت مرکز مشــاوره بیماری های رفتاری مرکز 
بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین، بیماری هپاتیت حاد با عالئم 
سرماخوردگی، تب، درد شکم، تهوع و استفراغ، گاه با بثورات جلدی، درد 
و التهاب مفاصل، زردی ناگهانی، ادرار تیره، بی اشتهائی، ضعف و خستگی 

مفرط، درد و حساسیت در قسمت باالی شکم مشاهده می شود.
کاویانی کیا با اشاره به این مطلب که در اغلب موارد آلودگی در کودکان 
و تعدادی از موارد در بزرگســاالن، بدون عالمت است؛ اظهار کرد: اغلب 
بیماران مبتال به هپاتیت مزمن »ب« بدون عالمت هستند، مگر اینکه به 

سیروز و سرطان کبد تبدیل شود.  
کارشناس هپاتیت مرکز بهداشت قزوین، سخنانش را در نشست آموزشی 
و برای 147 مسؤول خانه بهداشت کارگری، در سالن اجتماعات شهید 
بابایی دانشگاه علوم پزشکی قزوین بیان کرد. این همایش با همکاری اداره 

کار و امور اجتماعی شهرستان قزوین برگزار شد. 
***

18 واحد صنفی دارای تخّلف بهداشتی، تعطیل مّوقت شد 
بازرسان بهداشت محیط شهرستان قزوین در آبان ماه سال 1395 با انجام 
بیش از دو هزار و 650 مورد بازرســی از مراکز تهیه و توزیع موادغذایی، 
تعداد 18 واحد صنفی را به علت داشتن تخلّف بهداشتی )نواقص بحرانی 

و غیر بحرانی( تعطیل موقت کردند.
 مهندس محمد تقی سلیمانی، کارشناس مسؤول بهداشت محیط مرکز 
بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین با گفتن این خبر و افزودن این 
نکته کــه این اقدام برای اجرای آیین نامه جدید مــاده 13 قانون مواد 
خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، انجام شد؛ اظهار کرد: در واقع 
24  واحد دارای تخلّف بهداشتی بودند که پس از صدور اخطار تعطیل 
برای آن ها، شش واحد صنفی نسبت به رفع نقص در مهلت مقرر اقدام 

کردند.
به گفته متولی بهداشــت محیط شهرستان قزوین، متأسفانه 18 واحد 
صنفی، شــامل: چندین واحد اغذیه فروشی، کبابی، ماست بندی، تاالر 
پذیرایی، تهیه غذای بیرون بر، نانوایی، خواربار فروشی، قنادی، استخر و 
قهوه خانه، به اخطار توجه نکردند و بر این مبنا،  به طور موقت تعطیل 
شده و پرونده آنها برای رسیدگی به تخلّفات بهداشتی به مراجع قضایی 

ارسال شد. 
مهندس سلیمانی، علت تعطیلی این واحدها را داشتن نواقص بهداشت 
محیطی طبق آیین نامه ذکر شــده، بویژه عدم رفع به موقع نواقصی، از 
جمله: مشکالت مربوط به بهداشت فردی، استفاده از تجهیزات نامناسب 

کار و عدم رعایت بهداشت مسکن عنوان کرد. 
به گفته این مقام مسؤول، در آبان ماه امسال، تعداد 200 نمونه موادغذایی 
از مراکز تهیــه و توزیع مواد غذایی برای انجام آزمایشــات میکروبی و 
شیمیایی برداشت شد و مواردی که دارای آلودگی بود با تشکیل پرونده 

به منظور رسیدگی به مراجع قضایی ارسال شد. 
شماره 190 منتظر تماس های مردم

کارشــناس مسؤول بهداشــت محیط مرکز بهداشــت شهید بلندیان 
شهرســتان قزوین از مردم درخواست کرد: در صورت مشاهده هرگونه 
تخلِف بهداشتی، موضوع را از طریق شماره 190 )سامانه ارتباطات مردمی 
وزارت بهداشت( با بازرسان بهداشت محیط در میان بگذارند تا آنان در 
اســرع وقت نسبت به بازدید از محل های مورد شکایت اقدام کرده و با 

متخلّفان برخورد قانونی شود. 
***

در خرید مواد غذایی به تاریخ تولید و انقضای آن توجه شود
مهندس برزگر، کارشــناس نظارت بر مواد غذایی مرکز بهداشت شهید 
بلندیان شهرستان قزوین با بیان اینکه الزم است مردم هنگام خرید مواد 
غذایی به مشخصات ذکر شده بر روی آنها توجه کنند، گفت: کارشناسان 
بهداشتی نیز در بازدیدهای مستمر، هر گونه تخلّف در این زمینه را رصد 
می کنند که نمونه أخیــر آن در بازدیدی از چند مورد از انبارهای مواد 
نگهداری مواد غذایی، مقدار 22 کارتن بیسکویت مادر و چند کارتن سس 

مایونز بدون تاریخ تولید توقیف شد.
به گفته این کارشناس بهداشتی بعد از بررسی های دقیق مشخص شد 
که تاریخ تولید مواد مذکور پاک شــده که ضمن معدوم کردن اجناس 

توقیف شده، اقدام قانونی الزم در حال اجرا است.
مهندس برزگر،  تأکید کرد با توجه به احتمال تقلبات مشــابه در مواد 
غذایی، توصیه می شــود مصرف کنندگان و حتی فروشــندگان مواد 
غذایی، هنگام تهیه محصول به اصالت کاال و مشخصات ذکر شده بر روی 
محصول توجه ویژه داشــته باشند و در صورت مشکوک بودن، موضوع 
را از طریق سامانه 190 و یا شــماره تلفن 33658260 به کارشناسان 

بهداشتی اطالع دهند.

قزوین

آوج

البرز
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                                                                                                                             دومین کمپین فردای تاک در تاکستان

اتوبوس سالمت سیار )به مناسبت روز جهانی ایدز(

حقوق شهروندی و تحوالت آن:

تاریـخ حیـات اجتماعـی بشـر مشـحون از تحـوالت و دگرگونیهای 
اسـت.  حقوقـی  و  سیاسـی  اقتصـادی،  اجتماعـی،  کالن  و  خـرد 
تحوالتی که خواسـته یا ناخواسـته، برنامه ریزی شـده یا خودجوش، 
باعـث تغییـرات شـگرف در ابعـاد مختلـف زندگـی اجتماعـی بشـر 

شـده اسـت.یکی از راههـای صعب العبـور جهـت ایجـاد تغییـر در 
رونـد زندگـی اجتماعی، اقتصـادی، حقوقی و سیاسـی آدمیزادگان،  
انقـالب و حرکتهـای شـتاب آلود و رادیکال به منظـور ایجاد تحوالت 

بنیـادی در جامعـه بـا مفهـوم امـروزی آن تفـاوت عمده داشـت.
در گذشـته انقـالب هـای اجتماعـی را بـدان سـبب که باعـث برهم 
خـوردن نظـم و امنیـت و آشـوب و هـرج و مرج می شـد با نگرشـی 
بدبینانـه مـورد ارزیابـی قـرار می دادنـد. مفهـوم سـنتی انقـالب در 

ادبیـات سیاسـی و اجتماعـی، بیـش از آنکـه بـا حرکتهـای تکاملی 
کـه  و خطـری  به عنـوان »شـورش«  گـردد  ارزیابـی  تاریخ سـاز  و 
تهدیدکننـده منافـع و مصالح عمومـی و امنیت اجتماعـی بود مورد 

مالحظـه قـرار می گرفـت.
مطالعـه آموزه هـای ارسـطو در کتـاب مشـهور »سیاسـت« دربـاره 
انقـالب و راههـای جلوگیـری و پیش گیـری از آن به خوبـی مبیـن 

چگونگـی ارزیابـی مفهـوم سـنتی انقالب اسـت.

ســازمان انتقال خون ایران تنها متولی تامین خون و فرآورده های خونی در 
کشــور، می کوشد تا در راســتای تحقق رسالت خود که همانا "تامین خون 
کافی و سالم" برای بیماران نیازمند به خون می باشد، با بهره گیری از آخرین 
استانداردها و امکانات موجود تجربه ای خاطره انگیز و لذت بخش از اهدای 

خون برای شما فراهم کند.
"طرح نوبت دهی اهدای خون آگاهانه در تمامی سال"

نجات همه نیازمندان به خون و فرآورده های خونی در طی سال
اداره کل انتقال خون استان قزوین از شما دعوت می نماید تا با ثبت نام در 
سامانه طرح نوبت دهی سایت انتقال خون به نشانی زیر در تاریخ هایی که به 

شما اعالم می گردد، جهت انجام تصمیم آگاهانه خود اقدام نمائید.

http://www.ghbto.ir آدرس سامانه طرح نوبت دهی
در صــورت عدم دسترســی به اینترنت  میتوانید از طریق ســامانه پیامکی 
)30005006000690( اطالعــات ذیــل را تکمیل کــرده و در این طرح 

ارزشمند شرکت نمائید.
نام و نام خانوادگی:

شماره ملی:
شماره همراه:

تاریخ ثبت نام:
تاریخ پیشنهادی شما برای اهدای خون:

روابط عمومی انتقال خون استان قزوین

سازمان انتقال خون ایران تنها متولی تامین خون و فرآورده های خونی در کشور


