
نمایشگاه  دومین  افتتاحیه   1395 آذر   21 روز 
با حضور دکتر سّید حامد  تاک«  فردای  »کمپین 
برکاتی، رییس اداره سالمت وزارت بهداشت، جمعی 
از معاونان دانشگاه علوم پزشکی قزوین و فرماندار و 
رییس شبکه بهداشت - درمان شهرستان تاکستان 

برگزار شد.
ÁÁوالدینÁآموزشÁبرایÁجاییÁ،»کمپین«

این برنامه در شهر تاکستان برگزار شد و دکتر سّید 
حامد برکاتی، رییس اداره سالمت کودکان وزارت 
بهداشت، ضمن ابراز خوشحالی از حضور در این شهر 

و تقدیر و تشکر از مجموعه شبکه بهداشت - درمان 
آزمایشی  اجرای  میزبان  -که  تاکستان  شهرستان 
چنین طرحی در کشور شده است؛ گفت: باید به 
حوزه کودکان اهمیت داد، زیرا کودکان، نسل آینده 
ساز کشور هستند. وی خواستار تعامل بیش از پیش، 

دیگر سازمان ها با این مرکز سالمت شد.
رییس اداره سالمت کودکان وزارت بهداشت با عنوان 

این مطلب که کمپین مذکور، نشانگر حرکتی عظیم 
و بزرگ در استان قزوین است؛ اظهار کرد: امیدوارم 
با اجرای این طرح، در آینده خبرهای خوشی برای 
کودکان این شهر و استان و در ادامه، در سطح کشور 

شنیده شود. 
دکتر برکاتی اظهار امیدواری کرد:  اجرای آزمایشی 
این طرح در استان قزوین، الگویی برای کشور شود و 
مادران و پدران جوان دارای کودکان زیر هشت سال، 
با آموزش و تشویق به فرزندآوری، روش تربیت سالم 

کودکان را نیز فرا گیرند.

ÁÁÁکودکانÁمغزیÁرشدÁتعالیÁدنبالÁبهÁکمپین
در برنامه افتتاحیه، دکتر سّید سعید اسکویی، معاون 
بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین ضمن عرض 
خیر مقدم به حاضران، گفت: امید داریم شاهد اعالم 
فراخوان همه جانبه ارگان ها برای داشتن نسل خوب 

در کشور باشیم. 
متولی بهداشت استان قزوین عنوان کرد: کودکان ما 

آینده سازان کشور هستند و برای این که کودکانی 
خوب و سالم در کشور داشته باشیم، هشت سال اول 
زندگیشان، زمانی طالیی است که می تواند کودکان 
را به رشد مغزی الزم و به رسیدن به ظرفیت خود 

برساند.
زمان  از  باید  اینکه  به  تأکید  با  مسؤول  مقام  این 
طالیی مذکور به شکل بهینه استفاده کرد؛ اظهار 
کرد: این اتفاق خوب در شهر تاکستان با برگزاری 
دومین کمپین محقق شده است و امیدواریم بتوانیم 
با آموزش صحیح قبل از تولد و بعد از آن، نسلی 

خوب تحویل جامعه دهیم.
ÁÁقبلیÁکمپینÁازÁمردمÁاستقبال

هدف  با  کودکی  دوران  تعامل  کمپین  دومین 
سنین  اهمیت  مورد  در  والدین  به  رسانی  اطالع 
در رشد  تا هشت سالگی(  لقاع  )از  دوران کودکی 
و تکامل جسمی و روانی و افزایش رشد کودکان و 
لزوم مشارکت در حوزه های مرتبط با کودکان در 

حیطه های مختلف آموزش تغذیه، ایمنی، مراقبت 
و سالمت از طریق جلب همکاری های بین بخشی 

برگزار می شود.
تاکستان  شهر  در  امسال  تابستان  کمپین،  اولین 
برگزار شد که به علت استقبال بسیار خوب مردم از 
آن، مجدد برگزار شد. این برنامه در آینده نیز به طور 
مستمر و با همکاری اقشار مختلف مردم و مسؤوالن، 

تدوام خواهد داشت.
مشارکتÁ11Áسازمان

 25 تا   21 روزهای  تاک،  فردای  کمپین  دومین 

)واقع در شهر  آذر 1395 در سالن ورزشی میهن 
تاکستان، خیابان 22 بهمن جنوبی( برگزار می شود.

و  مرتبط  سازمان  حضور 11  با  کمپین  نمایشگاه 
در 15 غرفه برپاست که با اجرای برنامه های شاد 
نمایشی، بازی های محلی و مسابقه همراه است و 
و  استعداد  شکوفایی  سازی،  توانمند  آن،  از  هدف 

خالقیت دانش آموزان مقطع ابتدایی است.

در تاریــخ 6 آبان دکتر منوچهــر مهرام رییس 
دانشــگاه علوم پزشــکی قزوین به اتفاق دکتر 
مهدی یوســفی معاون توسعه مدیریت و منابع 
این دانشگاه در دفتر دکتر صدرالسادات معاون 
توسعه مدیریت و منابع وزیر حضور یافتند تا در 
خصوص بزرگترین پروژه درمانی اســتان بحث 
و تبادل نظر کنند.در این نشســت که مهندس 
ســاکی مدیر کل دفتر توسعه مدیریت و منابع 
فیزیکــی و امور عمرانی و دکتر اســدی معاون 
فنــی و اجرایی حــوزه مشــارکتهای اقتصادی 

وزارت بهداشــت نیز حضور داشتند سه تصمیم 
مهم در اجرایی شــدن ساخت بیمارستان 700 

اتخاذ شد: قزوین  تختخوابی 
اعالم فراخوان برای جلب سرمایه گذاری بخش 
خصوصــی ، تهیــه مســتندات و کاربرگ های 

215 با تبصره 23 و طرح فازبندی بیمارســتان 
جهــت بهره بــرداری هر چه زودتــر این مرکز 
درمانــی پــس از این نشســت و در تاریخ 14 
آذر ماه جاری مدیران حوزه توســعه به ریاست 
دکتر مهدی یوســفی معاون توسعه مدیریت و 

منابع دانشــگاه در دفتر مهندس ساکی حضور 
 700 بیمارســتان  یافتند تا مصوبات ســاخت 
تختخوابی به مراحل نهایی خود نزدیکتر شــود 
و در نهایت طرح فاز بندی بیمارستان با 200 
تخت در فاز اول تصویب شــد و کاربرگ 215 
ارائه  تایید وزیر برای  با  ســاخت بیمارســتان 
به ســازمان برنامه و بودجه اخذ شــد و بدین 
تختخوابی   700 بیمارســتان  ســاخت  ترتیب 
قزوین رسما توســط وزارت بهداشت به تایید 

رسید.

●سالÁ16Á●شمـارهÁ●Á150ÁÁسهÁشنبهÁÁ7ÁÁدیÁ12Á●ÁÁ95ÁÁصفحـه

دانشگاه علوم پزشکی و
خدمات بهداشتی درمانی قزوین

هفتهÁنامهÁخبریÁدانشگاهÁعلومÁپزشکیÁوÁخدماتÁبهداشتیÁدرمانیÁقزوین

خّیرینÁاستانÁقزوین،
ÁمرکزÁساختÁبرایÁدیگریÁگام
جامعÁدرمانÁسرطانÁبرداشتند

ÁتکمیلیÁبیمهÁقراردادÁدر
ÁسطحÁوÁهمکارانÁرضایت
خدماتÁمالکÁعملÁماست
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باÁحضورÁرییسÁادارهÁسالمتÁکودکانÁوزارتÁبهداشت؛

دومین نمایشگاه »کمپین فردای تاک« در شهر تاکستان افتتاح شد

ÁسویÁازÁتختخوابیÁ700ÁبیمارستانÁساخت
وزارتÁبهداشتÁتاییدÁشد
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در نشستی با حضور دکتر منوچهر مهرام رییس دانشگاه علوم پزشکی 
قزوین و دکتر یوسفی معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه و مهندس 
فرخزاد معاون عمرانی استاندار در دفتر معاونت عمرانی استانداری در 
تاریخ 7 آذر ماه ، موضوع تملک کامل بیمارستان قدس توسط دانشگاه 
علوم پزشــکی قزوین و ارائه زمین جایگزین به جمعیت هالل احمر ، 

مورد بررسی قرار گرفت.
در این نشست مقرر شد مدیر کل راه و شهر سازی استان در خصوص 

تعییــن زمیــن جایگزین اقدام نمایــد. گفتنی اســت موضوع تملک 
بیمارســتان قدس توسط دانشگاه علوم پزشــکی ، تابستان امسال در 
نشســت مشترک رییس دانشگاه علوم پزشکی و رییس جمعیت هالل 
احمر کشور مطرح و از سوی مدیران جمعیت هالل احمر مورد پذیرش 

قرار گرفت.
بیمارستان قدس یکی از مراکز آموزشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی 
قزوین اســت که در تملک این دانشگاه نیســت و گسترش فضاهای 

فیزیکی آن با توجه به کمبود تخت و فضا با مشکل روبروست .
 پیش از این نشســت بــا توجه به پیگیری های رییس دانشــگاه و 
موافقــت اولیه جمعیت هالل احمر ، نشســتی با حضور دکتر مهرام 
رییس دانشــگاه ، دکتر یوســفی معاون توســعه مدیریت و منابع و 
مدیران دفتر فنی و طرح های عمرانی و مســئوالن بیمارســتان به 
منظور گســترش فضاهای بیمارستان و تشکیل کارگروه تخصصی با 

این موضوع برگزار شده بود.

رییسÁدانشگاهÁعلومÁپزشکیÁقزوین:

ÁمسائلÁحیطهÁدرÁاولÁاولویت
ÁهایÁپرداختÁ،دانشگاهÁمالی

پرسنلیÁاست
دانشــگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی -  
درمانی، به لحاظ وظایف و ماموریت های حساس 
در تربیــت نیروی انســانی، آمــوزش و پژوهش ، 
پیشــگیری و دخالت مســتقیم در درمان بیماری 
هــا، یکی از پُر هزینه ترین ســازمان های اجرایی 

کشور هستند.
عــدم درک صحیح از وظایف این حوزه حســاس 
در تصمیم گیرندگان بودجــه ای و کوتاهی دیگر 
سازمان های مرتبط با ســالمت در انجام وظایف 
و فراهم آوردن زیر ســاخت های تأمین سالمت از 
یک سو و از سوی دیگر فرهنگ معیوب بی اعتنایی 
به اصل کم هزینه پیشگیری و گرایش به درمان در 
مردم، سه عامل اصلی تحمیل و افزایش هزینه ها 
در حوزه ســالمت است و بار این هزینه کمر شکن 

را به ویژه بعد از اجرای برنامه تحول نظام سالمت، 
تنها دانشگاه های علوم پزشکی بر دوش دارند.

همراه داشتن این دغدغه و سرایت آن به نشست 
های هیأت رییســه دانشــگاه، یکی از موضوعات 
مهم نشســت روز 23 آذر 1395 هیأت رییســه 
دانشگاه علوم پزشکی قزوین شد و در این نشست 
بود که دکتــر منوچهر مهرام، رییس دانشــگاه، 
اولویت اول دانشــگاه در حیطه مســایل مالی را 

پرداخت پرسنلی دانست.
ÁÁÁعمرانیÁهایÁپروژهÁدرÁراÁپرســنلیÁاعتبارات

هزینهÁنکردهÁایم
در نشســت مذکور، رییس دانشــگاه با توجه به 
شایعات منتشــر شــده، تصریح کرد: نه تنها، به 
هیچ وجه پول پرســنلی، صرف هیچ ســاخت و 
ســازی نشده است، بلکه سعی شده از سایر منابع 

نیز برای پرداخت پرسنلی هزینه شود.
دکتــر مهــرام، با اشــاره به پرداخت بخشــی از 
پرداخــت های پرســنلی، گفت: دانشــگاه علوم 
پزشــکی قزوین در پرداخت کارانه ها از بیشــتر 
دانشگاه ها جلوتر است و بخشی از پرداخت های 

پرسنلی نیز به زودی انجام خواهد شد. 

همایش همیــاران مرکز جامع درمان ســرطان 
اســتان قزویــن، روز 29 آذر 1395 بــا حضور 
نمایندگانی از بخش صنعت،  اصناف ، شــهرداری 

ها و تعدادی از معتمدین و خّیرین برگزار شد.

این مراســم در مرکز آموزشــی - درمانی والیت 
برگزار شد و دکتر منوچهر مهرام، رییس دانشگاه 
علوم پزشــکی قزوین ضمن ارائه گزارشی از روند 
رو به رشــد مبتالیان به سرطان و مشکالت آنان 
در خالل درمان، از خّیرین اســتان خواســت با 
عزم جدی برای ایجاد خیریه ساخت مرکز جامع 
درمان سرطان و به پایان بردن هرچه زوتر پروژه 

رادیوتراپی اقدام کنند.
دکتر مهرام هزینه ســاخت مرکز را 250 میلیارد 
ریال اعالم کرد و گفت: بخشــی از این هزینه از 
بخش دولتی تأمین می شــود، اما حضور مردم به 
عنوان یک ســرمایه اجتماعی در این پروژه نشانه 

یک حرکت مشارکتی است.
در ادامه، وثوق از مدیران موسســه خیریه مهرانه 
زنجــان در مورد چگونگی شــکل گیــری مرکز 
خیریه رادیوتراپی مهرانه زنجان و کارهای بزرگ 

این موسسه توضیحاتی ارایه داد.
همچنیــن، نصرتی شــهردار قزوین بــا تأکید بر 
رادیوتراپی،  پروژه  به  ضرورت سرعت بخشــیدن 
اظهــار کرد: باید از مهرانه زنجــان الگو بگیریم و 
به یقین این ظرفیت در اســتان و شــهر قزوین 
وجود دارد که کاری در ابعاد مهرانه زنجان، بلکه 
بزرگ تر انجام شود. شهردار قزوین تشکیل سریع 

هیأت امنا و شــروع کار را ضروری دانست و برای 
مشارکت در این کار بزرگ اعالم آمادگی کرد.

کشــاورز، رییس اتاق بازرگانــی؛ کولجی، رییس 
اتاق اصناف و زمانی، رییس خانه صنعت از دیگر 

ســخنرانان این نشست بودند. مهندس صفر لک، 
مدیرکل دفتر فنآوری اطالعات استانداری قزوین 
نیز بر ســرعت دادن به روند احــداث این پروژه 
مهم؛ تأکید کرد. در پایان مراســم هم، شــرکت 
کنندگان بــا همراهی دکتر علــی اکبر کرمی و 
محمدهاشــم کیایی، به ترتیــب: رییس و مدیر 
مرکز آموزشــی - درمانی والیت از پروژه در حال 

ساخت رادیوتراپی بازدید کردند.
در ابتدای برنامه مذکور، دکتر مجید رجبی، قائم 
مقام رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، در امور 
مشارکت های اجتماعی، سازمان های مردم نهاد 
و خیریه های حوزه ســالمت، عنوان کرد: با بروز 
و مشخص شــدن اولویت ها و نیازهای دانشگاه، 
تالش می کنیم راهنمــا و هدایت کننده خّیرین 
باشیم که باالترین و بهترین بهره از کار خیر آنان 
به مردم استان رسد. ایشان اولویت اول را ساخت 

مرکز جامع سرطان دانست.
گفتنی اســت، برای ایجاد بســتر مشارکت همه 
مردم در ایجاد خیریه مرکز جامع درمان سرطان، 
پویش مردمی دســت هــای بارانی از تابســتان 
امســال آغاز شده است و بســیاری از هنرمندان، 
ورزشــکاران، مدیران، فرهنگیان و مردم عضو آن 

هستند.

ÁهایÁپروژهÁاجــرایÁبرÁتأکید
سالمتÁمحورÁدرÁاستان قزوین 
ششمین نشست پیام گزاران و مشاوران سالمت 
دســتگاه های اجرایی استان قزوین، روز 24 آذر 
1395 بــه دعوت دکتر منوچهــر مهرام، رییس 
دانشــگاه علوم پزشــکی قزوین و دبیر کارگروه 
تخصصــی ســالمت و امنیت غذایی در ســالن 
اجتماعات شرکت آب و فاضالب روستایی برگزار 

شد.
در این نشســت، ضمن پیگیری مصوبات نشست 
پیشــین، گزارش اقدامات سالمت محور شرکت 
آب و فاضالب روستایی و گزارش وضعیت تأمین 
اعتبار پروژه های مشــترک سالمت محور امسال 

دستگاه های اجرایی، ارائه شد.
همچنیــن، نحوه اجــرای پروژه های مشــترک 
سالمت محور دســتگاه های اجرایی مورد بحث 
و بررســی قرار گرفت و مشاوران شرکت کننده، 

متعهد به اجرای آن شدند.

دکتر منوچهر مهرام، رییس دانشگاه علوم پزشکی 
قزویــن، در آیین نکوداشــت پژوهشــگران این 
دانشــگاه، نوید افق های جدید علمی را برای این 
مجموعه داد و گفت: دومین دوره فلوشیپ نیز در 

دانشگاه، راه اندازی می شود.
ÁÁبالینیÁسازیÁشبیهÁمرکزÁاندازیÁراه

رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین با اشاره به راه 
اندازی مرکز تحقیقات و درمان اختالالت خواب، 
راه اندازی مرکز شبیه سازی بالینی را نیز یکی از 

پروژه های علمی دانشگاه معرفی کرد.
ایشان با اشاره به اینکه دانشگاه ها در عرصه علمی 
کشــور، برای خود جایگاهی را تعریف کرده اند و 
به آن دســت یافته اند؛ اظهار کرد: دانشگاه علوم 
پزشکی قزوین هم امروز با تالش پژوهشگرانش، 

در این عرصه ورود پیدا کرده است.
متولی ســالمت استان قزوین با بیان اینکه مرکز 
تحقیقاتی، آموزشــی و درمان اختالالت خواب، 
به لطف خدا راه اندازی شــده است؛ عنوان کرد: 
در آینده نزدیک، مرکز شــبیه سازی بالینی نیز 
راه اندازی خواهد شــد که دومین دوره فلوشیپ 

دانشگاه است.
ÁÁÁششمÁدانشکدهÁ،داروســازیÁدانشــکده

دانشگاه

رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین مژده دیگری 
نیز برای پژوهشــگران دانشــگاه داشــت و آن، 
تأســیس و فعالیت دانشکده داروسازی در آینده، 
بــود. وی افزود این کار بخاطر فراهم بودن زمینه 
تولید علم در رشته داروسازی، حایز اهمیت است.

ÁÁاستانÁدرÁحلزونÁکاشتÁاولینÁ،آیندهÁسال
بخش پایانی ســخنان این مقام مســؤول، انجام 
اولین عمل کاشــت حلزون در نیمه اول ســال 

1396 بود. 
به گفتــه دکتر مهرام، پیش بینی می شــود که 
در نیمه اول ســال آینده، اولین کاشــت حلزون 
در اســتان قزوین انجام شود. وي ادامه داد: برای 
این کار، زیر ســاخت ها، فضای مناسب و نیروی 

متخصص الزم، آماده شده است.
ÁÁپژوهشگرانÁازÁتقدیر

در پایــان این همایش، از اعضــای هیأت علمی 
دانشگاه علوم پزشــکی قزوین، شامل: دکتر امیر 
پاکپــور، دکتــر رزاق محمودی، دکتــر مرجان 
نصیری اصــل، دکتر مریم جــوادی، دکتر امیر 
پیمانی، دکتر محمد علی ســلیمانی، دکتر سیما 
رفیعی و دکتر ابوالفضل مهیار، به عنوان پژوهشگر 
برتر، تقدیر شــد. همچنین از آمنه یعقوب زاده، 

دانشجوی پژوهشگر نیز تجلیل شد.

ضربان

گامیÁدیگرÁدرÁتملکÁبیمارستانÁقدسÁتوسطÁدانشگاهÁعلومÁپزشکیÁقزوین

خّیرینÁاستانÁقزوین،ÁگامÁدیگریÁبرای
ساختÁمرکزÁجامعÁدرمانÁسرطانÁبرداشتند

رییسÁدانشگاهÁعلومÁپزشکیÁقزوین:

حرکتÁدانشگاهÁدرÁمسیرÁتوسعهÁعلمیÁاست
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شامگاه 29 آذر 1395 و پس از 
آن که سقوط کودک 14 ساله 
استان  اقبالیه  شهر  مصالی  در 
مرکز  به  چاه،  درون  به  قزوین 
ارتباطات مرکز مدیریت حوادث 
و فوریت های پزشکی این استان 
با  ها  ثانیه  ناجیان  شد،  اعالم 
سرعت و دقت وارد عمل شدند 
و با همکاری عوامل آتش نشانی 

جانش را نجات دادند.
دکتر پیمان نامدار، رییس مرکز 
های  فوریت  و  مدیریت حوادث 
این  در  قزوین  استان  پزشکی 
اظهار کرد: موسوی صدر  رابطه 
پایگاه  های  تکنسین  غالمی،  و 
که  آن  از  پس  اقبالیه،  اورژانس 
را  کودک  نشانی،  آتش  عوامل 
منتقل  بیرون  به  چاه  درون  از 
دقیق  معاینات  از  پس  کردند؛ 
نواحی  از  وی  که  متوجه شدند 
و  شکستگی  دچار  پا  و  دست 
که  است  شده  شدید  آسیب 

درمانی  اقدامات  انجام  از  ضمن 
نواحی  گیری  آتل  و  اولیه 
مرکز  به  را  مصدوم  شکستگی، 
آموزشی - درمانی شهید رجایی 

در شهر قزوین منتقل کردند.
Áزمین Áدر Á،ها Áحفاری Áتوپ

Áوالدین
قزوین  استان  اورژانس  متولی 
هشدار داد چون در سطح شهر 
برای  مختلفی  نواحی  معابر،  و 
تعمیرات حفر می شود، والدین 
باید بیشتر مراقب کودکان باشند 
و  تلخ  حوادث  چنین  شاهد  تا 

ناگواری نباشیم.

ÁدانشگاهÁتابعهÁدرمانیÁ-ÁآموزشیÁمراکزÁبینÁدرÁوÁامسال
Áقزوین؛ÁپزشکیÁعلوم

ÁرتبهÁ،کوثرÁدرمانیÁ-ÁآموزشیÁمرکز
ÁخدماتÁازÁمردمÁرضایتمندیÁنخست

ÁکردÁکسبÁراÁپرستاری
قزوین،  پزشکی  علوم  دانشگاه  درمان  معاونت  پرستاری  مدیریت 
نظرسنجی با موضوع نحوه ارائه خدمات پرستاری در مراکز آموزشی 
- درمانی تابعه این دانشگاه در سال 1395 انجام داده است که طبق 
نتایج آن، مرکز آموزشی - درمانی کوثر شهر قزوین در شاخص رضایت 
مردم از نحوه ارائه خدمات پرستاری، با کسب 93.5 درصد، عنوان برتر 

را به دست آورد.
بر اساس نتایج این نظرسنجی، بیمارستان امیرالمومنین )ع( بویین زهرا 
با 88.7 درصد رضایتمندی مردم در جایگاه دوم و مرکز آموزشی - 
درمانی بوعلی سینا با کسب 83.7 درصد رضایتمندی مردم در جایگاه 

سوم قرار گرفتند. 
مراکز  پرستاری  خدمات  ارائه  نحوه  از  سنجی  نظر  شود،  می  یادآور 
توسط  سال  هر  قزوین،  پزشکی  علوم  دانشگاه  درمانی   - آموزشی 

بر اساس فرم های  و  این دانشگاه  مدیریت پرستاری معاونت درمان 
استاندارد و شیوه های علمی نظرسنجی انجام می شود.

در پرسشنامه این نظرسنجی، مواردی، مانند: توضیح قوانین بیمارستان، 
معرفی پزشک، همراهی بیمار تا تخت، استقبال از بیمار، آموزش نحوه 
پیگیری شکایات، آموزش علت بستری شدن، حضور به موقع بر بالین 

بیمار و آموزش روند اقدامات درمانی، مد نظر قرار گرفته است.

برای تحقق اهداف اســتراتژیک و برنامه های عملیاتی ســال 1395 و 
بازآموزی کارشناســان نظارت بر مواد غذایی، آرایشــی و بهداشتی، و 
افزایش تعامل دانشگاه های قطب 6 کشوری، نشست آموزشی اخالق 

و رفتار ممیزی، کنترل و ارزیابــی محصول نهایی، و کنترل و ارزیابی 
تامین کننده، به میزبانی معاونت غذا و داروی دانشــگاه علوم پزشکی 

قزوین، برگزار شد. 
در این نشســت، ابتدا مهندس آزادروش؛ مدیر نظارت بر مواد غذایی، 
آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، 
درباره اهمیت برنامه های عملیاتی این حیطه ســخن گفت. ســپس، 
دکتر علیرضا قارونی؛ مدرس و سرممیز سیستم های مدیریت کیفیت، 

مباحث آموزشی را بیان کرد. 
این نشست، روز 17 آذر 1395 برای کارشناسان نظارت بر مواد غذایی، 
آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و دارو و شبکه های بهداشت - درمان 
شهرســتان های تحت پوشش اســتان قزوین و همچنین کارشناسان 
قطب 6 کشوری، متشکل: از دانشگاه های علوم پزشکی زنجان، البرز، 
قم، اراک و ســاوه، در سالن کنفرانس معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم 

پزشکی قزوین، برگزار شد. 

ضربان

ÁمسائلÁ،قزوینÁپزشــکیÁعلومÁدانشگاهÁدانشــجویان●
تهدیدکنندهÁسالمتÁجامعهÁراÁبررسیÁکردند

دانشکده بهداشت دانشــگاه علوم پزشکی قزوین، امسال، دومین 
ســمینار دانشــجویی را با عنوان »تحقیق برای ارتقای سالمت 

جامعه « برگزار کرد.
این موضوع را دکتر ســیما رفیعی، سرپرســت کمیته تحقیقاتی 
دانشــکده بهداشت دانشگاه علوم پزشــکی قزوین و دبیر علمی 
ســمینار بیان کرد و گفت: از آنجا که طبــق نظر داوران علمی، 
مقاالت ارائه شده در این ســمینار، از کیفیت مطلوبی برخوردار 
بود، بنا شــد در پانلی تخصصی با حضور گروهی از اعضای هیأت 
علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، مورد بررسی و بازبینی مجدد 

قرار گرفته شود.
به گفته دکتر رفیعی، موارد حائز اولویت از حیث: کاربرد، صحت و 
سودمندی اطالعات، در قالب گزارش های جداگانه ای به سازمان 
های ذیربط در اســتان ارائه خواهد شد تا به منظور کمک به رفع 
برخی از مشکالت و مسائل تهدید کننده سالمت جامعه، استفاده 

شود.
▀ ▀ ▀

ÁدرÁتسّننÁاهلÁوÁشیعهÁکارکنانÁبینÁهمدلیÁوÁاتحادÁنمایش●
مرکزÁبهداشتÁشهیدÁبلندیانÁشهرستانÁقزوین

دنیای امروز اسالم بیش از هر زمان دیگری نیاز به اتحاد مسلمان 
جهان در برابر اقدامات گروهک های تکفیری دارد و باید با آگاهی 
از فریب هــای آنان از ارزش های نظام و انقالب دفاع کرد و با ایجاد 
همدلی بیشتر در همه احزاب و اقوام مذهبی، قدرت ایمان و اتحاد 
خود را به آنها نشــان داد. به همین منظور در هفته وحدت از تنها 
کارمند اهل تسّنن مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین 

قدردانی شد. 
در این برنامه، دکتر سّید علیرضا خونساری، رییس مرکز با تقدیم 

لوح سپاس  و هدیه، از ایشان قدردانی کرد. 
▀ ▀ ▀

ÁبرگزیدهÁ،قزوینÁپزشکیÁعلومÁدانشگاهÁازÁ،رومیناÁسمیرا●
دانشگاهیÁجشنوارهÁدانشجویÁنمونهÁشد

ســمیرا رومینا، دانشجوی رشــته مامایی  دانشگاه علوم پزشکی 
قزویــن به عنــوان برگزیده  دانشــگاهی در بیســت و پنجمین 

جشنواره دانشجوی نمونه، معرفی شد.
این موضوع پس از آن اعالم شــد که داوری بیســت و پنجمین 
جشنواره دانشجوی نمونه، در دانشــگاه علوم پزشکی قزوین، به 
پایان رسید و از بین افراد شرکت کننده سمیرا رومینا امتیاز الزم 
را برای شرکت در جشنواره کشوری دانشجوی نمونه  کسب کرد.

سرخطÁسالمت

ÁÁÁÁهاÁثانیهÁناجیان

دکتر یوســفی معاون توســعه 
مدیریــت و منابــع دانشــگاه 
بررسی  نشســت  حاشــیه  در 
بیمــه تکمیلی کارکنان که در 
تاریــخ 20 آذر مــاه در دفتر 
معــاون توســعه برگزار شــد 
گفت: در عقد قــرارداد جدید 
و رضایت  نظــر  تکمیلی  بیمه 
کارکنان ، همچنین ســطح و 
کیفیت ارائه خدمات از ســوی 
عمل  مالک  بیمه  شــرکتهای 

ماست.

 دکتر یوسفی افزود : به همین 
مقرر  نشســت  این  در  منظور 
شد از یک ســو نظر کارکنان 
در خصوص ســطح پوشــش ، 
چگونگی ارائه خدمت و هزینه 
دریافتی بیمه اخذ شــود و از 
ســوی دیگر کارشناسان حوزه 
پیشنهاد  بررسی  ضمن  توسعه 
های شــرکت هــای بیمه ای 
نســبت بــه انتخاب مناســب 
ترین شرکت برای عقد قرارداد 

اقدام نمایند.

متولیان آموزش دانشــگاه علوم 
پزشکی قزوین در همایش بین 
المللی ســازی آمــوزش علوم 
پزشــکی شــرکت کردند. این 
همایش، روزهای 17 و 18 آذر 
1395 به میزبانی دانشگاه علوم 

پزشکی اصفهان برگزار شد.
در همایش مذکور، دکتر پرویز 

پدیسار، معاون آموزشی دانشگاه 
به اتفاق احمد پورشریفی، مدیر 
تحصیالت  و  آموزشــی  امــور 
تکمیلی حضور داشتند و عالوه 
نشســت  مذکور،  همایــش  بر 
معاونان آموزشــی و تحصیالت 
تکمیلی دانشــگاه هــای علوم 

پزشکی کشور نیز برگزار شد.

این همایش با ســخنرانی دکتر 
باقر الریجانی، معاون آموزشــی 
و  آغاز شــد  بهداشــت  وزارت 
موضــوع  اعتباربخشــی بیــن 
پزشــکی  علوم  آموزش  المللی 
دانشــگاه های علوم پزشکی و 
سازماندهی برنامه های آموزشی 

مطرح شد.

در روز دوم نیز پــس از قرائت 
پیام وزیر بهداشــت و سخنرانی 
مقامــات وزارتــی، در ادامــه، 
معاونــان  مشــترک  نشســت 
و  آموزش  و مدیران  آموزشــی 
ها  دانشگاه  تکمیلی  تحصیالت 
در مورد مسائل مختلف آموزشی 

برگزار شد. 

دکترÁیوسفیÁمعاونÁتوسعهÁمدیریتÁوÁمنابعÁدانشگاه:

در قرارداد بیمه تکمیلی رضایت همکاران و سطح خدمات مالک عمل ماست

درÁاستانÁقزوین؛

ÁکودکÁجانÁنجاتÁبرایÁاورژانسÁتالش
سقوطÁکردهÁدرÁچاهÁ25Áمتری،ÁموفقÁبود

ÁدرÁقزوینÁپزشکیÁعلومÁدانشگاهÁآموزشÁمتولیانÁشرکت
همایشÁبینÁالمللیÁسازیÁآموزشÁعلومÁپزشکی

معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، میزبان نشست منطقه ای 
اخالق و رفتار ممیزی شد
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ÁقزوینÁدر

ÁپسرÁپیکرÁاعضایÁاهدای
ÁبیمارÁچهارÁبهÁ،سالهÁشش

نیازمندÁپیوندÁعضو
هفته آخــر آذر ماه 1395 بــود که در محور 

قدیم تهــران – قزوین، ســانحه ای ترافیکی 
رخ داد و ســه تن از مصدومــان آن به مرکز 
آموزشــی- درمانی شــهید رجایی در شــهر 
قزوین اعزام شــدند. در بین مصدومان، پســر 
شــش ساله ای دچار ضربه مغزی شده بود که 
با وجــود تالش هایی که بــرای نجات جانش 

انجام شــد، ولی وقتی مرگ مغزی او توســط 
تیــم پزشــکی، تأیید شــد، خانــواده اش در 
اقدامی انســان دوســتانه، موافقت کردند که 
اعضــای پیکر کودک، به چهــار بیمار نیازمند 

دریافت عضو، اهدا شود. 

نوروزی، مســؤول  احمدعلی  را  این موضــوع 
بخش »آی ســی یو« مرکز آموزشی - درمانی 
شــهید رجایی بیان کرد و گفــت: بعد از یک 
هفتــه انجام مراقبت های ویــژه از این کودک 
شش ســاله، پزشــکان اعالم کردند که بیمار 
دچار مرگ مغزی شده است. ایشان ادامه داد 
که بعد از رضایــت خانواده وی، کبد، کلیه ها 
و دریچــه های قلب بیمار به چهار تن، زندگی 

بخشید.  دوباره 

پژوهشگران  نکوداشت  آیین  در 
دانشگاه علوم پزشکی قزوین بود 
که دکتر منوچهر مهرام، رییس این 
دانشگاه از انجام اولین عمل کاشت 
حلزون در نیمه اول سال آتی در 
استان قزوین خبر داد و افزود: برای 
فضای  ها،  ساخت  زیر  کار،  این 
مناسب و نیروی متخصص الزم، 

آماده شده است.

در این رابطه، دکتر نقی رحمانی، 
و حلق  و متخصص گوش  جراح 
درمانی   - آموزشی  مرکز  بینی  و 
قدس شهر قزوین، اظهار کرد: گاه 
در جامعه با کودکان یا بزرگساالنی 
مقابل  در  که  کنیم  می  برخورد 
صدای ما هیچ واکنشی نشان نمی 
دهند و به قولی کر و الل هستند. 
نعمت  از  آنان  که  داد  ادامه  وی 
شنیدن و گفتار بی نصیب هستند، 
در حالی که اگر این افراد در وقت 
مناسب شناسایی شده و بیماریشان 

می  شد،  می  داده  تشخیص 
توانستند قدرت گفتار و شنیدن را 
داشته باشند و از این نعمت الهی، 

بی بهره نباشند. 

اینکه  به  اشاره  با  رحمانی  دکتر 
این اقدام درمان، از طریق کاشت 
حلزون شنوایی است که می تواند 
قدرت گفتار و شنیدن را به بیماران 
اهمیت  کرد:  عنوان  برگرداند؛ 
تشخیص به موقع و اقدام درمانی 
از آنجاست که  در زمان مناسب، 
یادگیری زبان، زمان طالیی دارد و 
شامل چهار سال اول زندگی است. 
وی تصریح کرد که درک اهمیت 
این زمان طالیی، غیرقابل توصیف 

است.

و  گوش  متخصص  و  جراح  این 
برای  کرد  تأکید  بینی،  و  حلق 
اینکه بیماران نیازمند به این اقدام 
درمانی، مجبور به مراجعه به تهران 

در  حلزون  کاشت  عمل  نباشند، 
خواهد  اندازی  راه  قزوین  استان 
انجام  از سهولت  شد؛ گفت: جدا 
این عمل، چون پیگیری های بعد 
از عمل در پُروسه ای طوالنی انجام 
می شود و نیاز به جلسات متعدد 
سنجی  شنوایی  و  درمانی  گفتار 
این  اندازی  راه  برای  اقدام  دارد، 

عمل در استان قزوین شد. 

دکتر  موافقت  از  رحمانی،  دکتر 
دانشگاه  رییس  مهرام،  منوچهر 
پیگیری  و  قزوین  پزشکی  علوم 
مجدانه وي و همچنین مساعدت 
هم جانبه اش در ایجاد زمینه های 
انجام عمل کاشت حلزون در قزوین 

قدردانی کرد.  

در ســال روز آغاز والیــت و امامــت منجی عالم 
بشریت، حضرت مهدی موعود)عج(، خادمان مسجد 
مقدس جمکران قم در قالب طرح معنوی »رحمه 
الواسعه« با ورود به استان قزوین از بیماران بستری 
در مرکز آموزشی -  درمانی قدس شهر قزوین عیادت 
کردند. این برنامه با هماهنگی فرمانداری و دانشگاه 

علوم پزشکی و مسؤوالن مرکز انجام شد. 

در ایــن حضور سراســر معنوی، خادمان مســجد 
مقدس جمکــران برای دومین بــار در قالب طرح 
معنوی و سراســری رحمة الواسعه به استان قزوین 
ســفر کردند و این طرح مورد اســتقبال بیماران و 

کارکنان این مرکز درمانی قرار گرفت.
خادمان مسجد مقدس جمکران در دیدار و عیادت 
از بیماران برای آنان دعــای خیر و طلب عافیت و 
ســالمتی از درگاه خداوند متعال را خواستار شدند 
و همراهــان بیمــاران و کارکنان مرکز آموزشــی 
- درمانــی قدس نیز برای ســالمتی و عافیت همه 
بیماران به ویژه بیماران خود دست به دعا و نیایش 

در این روز عزیز برداشتند. 
خادمان مســجد مقــدس جمکران بــا دلجویی از 
بیماران، خواســتار نهادینه کردن فرهنگ مهدویت 

در جامعه شدند.

در نشستی با حضور دکتر سیدصادقی جانشین 
کشاورز  دکتر  و  منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون 
و  مدیران  از  جمعی  و  دانشگاه  درمان  مدیر 
کارشناسان بیمارستان ها و دو معاونت در تاریخ 
20 آذر ، تشکیالت تفصیلی بیمارستان ها مورد 

بررسی قرار گرفت. 
در این نشست مقرر شد تیم دانشگاهی متشکل 

و  درمان  و  توسعه  های  معاونت  ازنمایندگان 
بیمارستان ها به منظور ثبت اطالعات بیمارستان 
ها در سامانه سابنا تشکیل شود و همچنین مقرر 
طراحی  زمانبندی  جدول  توسعه  معاونت  شد 
تشکیالت، راهنمای تکمیل فرم اطالعات و نمونه 
فرم جمع آوری اطالعات بیمارستان را به کلیه 

بیمارستان ها ارسال نماید.

دکتر سّید سعید اسکویی،  معاون بهداشتی 
دانشگاه علوم پزشکی قزوین، در نشست 
هماهنگی بین بخشی اجرای بسیج ملی 
تغذیه، در مورد اهمیت  تغذیه در سالمت، 
گفت: کنترل  مصرف قند، نمک و چربی، 
نقش مهمی در حفظ سالمت افراد دارد 
و به همین منظور نیز وزارت بهداشت، بر 
اجرای برنامه های در این زمینه، تمرکز و 

تأکید دارد.
ÁÁÁتهدیدیÁ،سفرهÁدرÁنمکدانÁوجود

برایÁسالمتÁافراد
رییس مرکز بهداشت استان قزوین،  میزان 
بسیار   فرد،  را در سالمتی  نمک   مصرف  
مؤثر دانست و اظهار کرد: هر فردی، روزانه 
نباید بیشتر از پنج گرم نمک مصرف کند. 
دکتر اسکویی، اولین راهکار کنترل مصرف 
نمک را برداشتن  نمکدان ها از سر سفره 

ها عنوان کرد.
ÁÁÁبهÁقندÁبرابریÁسهÁبهÁنزدیکÁورود
بدن

پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی   معاون 
قزوین، درباره  مصرف قند و شکر با گفتن 
اینکه، نیاز روزانه بدن انسان به قند 25 گرم  
است، هشدار داد:  متأسفانه شاهد مصرف 
روزانه 66 گرم از این ماده غذایی در بین 

مردم هستیم.
ایشان هشدار داد که این رویه، به یقین 

باعث ابتالی افراد به بیماری های قلبی - 
عروقی یا  ایجاد  چربی  شکمی می شود و 
عنوان کرد: مردم مواظب قند پنهان در  
ها، شیرینی  نوشابه  مانند   غذایی،  مواد 

جات و بستنی باشند.
ÁÁÁپنجÁزیرÁ،روغنÁترانسÁچربÁاسید

درصد
متولی بهداشت استان قزوین با اشاره به 

اینکه مردم روغنی را باید مصرف کنند 
که از اسید چرب ترانس کمتری برخوردار 
باشد، اظهار کرد: اسید چرب ترانس، باید 

کمتر از پنج درصد باشد.
دکتر اسکویی با تأکید به اینکه افراد برای 
حفظ سالمتی خود باید فعالیت  ورزشی 
در  دقیقه  حداقل150   ( منظم  و  کافی 
هفته( داشته باشند؛ گفت: از میزان مصرف 

غذاهای  فرآوری شده و کنسروها نیز باید 
کاسته شود.

ÁÁÁجدید Áهای Áشیوه Áبه Áتوجه Áلزوم
آموزشÁوÁفرهنگÁسازیÁسالمت

ارداقیان،  حسن  محمد  نشست،  این  در 
مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی 

قزوین، به لزوم توجه به شیوه های  جدید 
آموزش و فرهنگ سازی سالمت در بین 

 مردم تأکید کرد.
استان  متولی هنر هشتم حوزه سالمت 
و  هنری  گروه های  از  استفاده  قزوین، 
اصحاب رسانه  را در ابالغ  پیام ها، بسیار 

مؤثر و کارآمد بر شمرد.
ÁÁ»سالمÁغذایÁ3،2،1«ÁکمپینÁاجرای

بهبود  مسؤول  کارشناس  رزازی،  عطیه 
تغذیه مرکز بهداشت استان قزوین نیز از 
اجرا در آمدن کمپین »3،2،1 غذای  به 
سالم« از روز 29 آذر تا روز 15 دی 1395 
ایشان خواستار همکاری کلیه  خبر داد. 

دستگاه ها در اجرای کمپین مذکور شد.
در این نشست، مصوب شد که شهرداری 
در نصب بنر، بیلبورد و فیکسچرهای مرتبط 
با  اجرای کمپین، با حوزه بهداشت دانشگاه 

علوم پزشکی قزوین، همکاری کند.
نشست مذکور، روز 22 آذر 1395 برگزار 
شد و در آن، مهندس نوروزعلی عزیزخانی، 
مشاور رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین 
استان،  سیاستگذاری  سالمت  دبیر  و 
نمایندگان:  سازمان  زیباسازی  شهرداری، 
معاونت های درمان و غذا و دارو دانشگاه 
در  قزوین،  خانه مشارکت  پزشکی  علوم 
نیز  پرورش  و  آموزش  و  استان  سالمت 

حضور داشتند. 

ضربان

Áبشریت)عج(؛ÁعالمÁمنجیÁامامتÁآغازÁروزÁسالÁباÁهمزمان

خادمان مسجد مقدس جمکران از بیماران بستری در مرکز 
آموزشی -   درمانی قدس قزوین عیادت کردند

تشکیالتÁتفصیلیÁبیمارستانÁهاÁبررسیÁشد

ÁمرکزÁدرÁبیمارانÁشنواییÁوÁگفتاریÁمشکالتÁدرمان
آموزشیÁ-ÁدرمانیÁقدسÁقزوین

اینÁکارÁباÁکاشتÁحلزونÁانجامÁخواهدÁشد

 معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین:

مردم با کنترل  مصرف قند، نمک و چربی، برای حفظ سالمت خود، 
گام های اساسی بردارند

نشستÁپیشÁفراخوانÁواگذاری
ÁوالیتÁبیمارستانÁایÁهستهÁپزشکیÁمرکزÁ

برگزارÁشد

در نشســتی بــا حضــور مدیــران حــوزه توســعه و درمــان موضــوع 
ــورد  ــت م ــز پزشــکی هســته ای بیمارســتان والی ــذاری مرک واگ
ــخ  ــه در تاری ــن نشســت ک ــت. در ای ــرار گرف بحــث و بررســی ق
ــرر  ــد مق ــزار ش ــگاه برگ ــعه دانش ــاون توس ــر مع 20 آذر در دفت

شــد مســئول دبیرخانــه هیــات امنــای دانشــگاه نســبت بــه اخــذ 
ــد  ــدام نمای ــن مرکــز اق ــرای واگــذاری ای ــا ب ــات امن ــه هی مصوب
و معاونــت درمــان قیمــت کارشناســی جهــت توجیــه واگــذاری 

ــه نمایــد. ارائ
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رییسÁدانشگاهÁعلومÁپزشکیÁقزوین:

ÁکردنÁورزشÁ،کودکان
ÁهایÁبازیÁجایگزینÁرا

کامپیوتریÁکنند
روز 25 آذر 1395 و در آییــن اختتامیــه »دومین 
کمپین فــردای تاک« دکتر منوچهر مهرام، رییس 
دانشگاه علوم پزشــکی قزوین برای جمع پُرنشاط 
کودکان و در حضور مســؤوالن محلی شهرستان 
تاکستان، بیان کرد: از همه همکاران و دستگاه های 
مجری برگزاری کمپین، تشکر می کنم. وی اضافه 
کرد: امیدوارم طرح تکامل ابتدای دوران کودکی -که 
به عنوان نمونه آزمایشی کشوری در تاکستان اجرا 
شده است-، برای سایر دانشگاه های علوم پزشکی به 

عنوان الگو مدنظر قرار گیرد. 
ÁÁکودکانÁبرایÁسالمÁالگویÁ،والدین

متولی سالمت اســتان قزوین با اشاره به اینکه به 
کودکان توصیه می کنم که وقت خود را زیاد صرف 
بازی های کامپیوتری نکنند، عنوان کرد: زیرا  این کار 
برای چشم، ذهن و جسم آنان مضر است و بهتر است 
به جای آن، بــازی هایی را انجام دهند که فعالیت 

بدنی به همراه داشته باشد. 
دکتر مهرام از والدین تقاضا کرد زمینه را برای فعالیت 

بدنی فرزندانشان فراهم کنند. ایشان افزود: الزم است 
والدین از انجام کارهای ناپسند، مثل سیگار کشیدن 
در حضور کودکانشــان خودداری کنند تا فرزندانی 

مفید و سالم برای جامعه تربیت کنند.
ÁÁÁجامعهÁسالمتÁضامنÁخانوادهÁشادی

بهمن طاهرخانی، نماینده مردم شهرستان تاکستان 
در مجلس شورای اسالمی نیز در این مراسم اظهار 
کرد: امیدوارم در آینده، شما کودکان از اندیشمندان، 

سیاستمداران و مدیران الیق برای کشور شوید.
وي تصریح کرد:  این آرزو، ممکن نخواهد بود مگر 
اینکه شما کودکان،سالمت باشید، زیرا انسان ناسالم، 

نمی تواند به وظایف خود به درستی عمل کند.
طاهرخانی با سفارش به کودکان که به حرف های 
معلمــان و والدین خود گوش دهنــد؛ عنوان کرد: 
خانواده ها نیز شــادی را سرلوحه زندگی خود قرار 

دهند تا سالمت جامعه هم حفظ شود.
ÁÁÁدارÁادامهÁجریانیÁ،کودکیÁدورانÁابتدایÁتکامل

در آیین اختتامیــه »دومین کمپین فردای تاک«، 
دکتر جالل رحماني، مدیر شبکه بهداشت - درمان 
شهرستان تاکستان، از همه سازمان ها و ارگان های 
شــرکت کننده در این برنامه، قدردانی کرد. ایشان 
اظهار امیدواری کرد که در مراحل بعدی نیز همکاری 
ادارات ذیربط، ادامه داشته باشد تا کودکان تاکستانی 

به نهایت رشد جسمی و روحی دست یابند.

ÁبیمارستانÁزایمانیÁبلوک
ÁزهراÁبویینÁ)عÁ(Áامیرالمومنین

تحویلÁموقتÁشد
خورشــیدی مدیر دفتر فنی و طرح های عمرانی 
دانشــگاه علوم پزشکی قزوین گفت: کار بهسازی 
بلوک زایمانی بیمارستان امیرالمومنین )ع( بویین 
زهرا به پایان رسیده و از سوی پیمانکار به صورت 

موقت تحویل دانشگاه شده است. 

خورشــیدی افــزود: بهســازی بلــوک زایمانی 
بیمارســتان امیرالمومنین )ع( با زیربنای  400  
مترمربع و با هزینه ای بالغ بر 4200میلیون ریال 

از آذر ماه سال گذشته آغاز و  پایان آذر ماه سال 
95 به پایان رسید.

 ساخت و یهسازی بلوک های زایمانی بیمارستان 
ها یکی از برنامه های وزارت بهداشــت در جهت 

ارائه بسته خدمتی ترویج زایمان طبیعی است.

همایش مدیران توسـعه و تحول سـازمانی دانشگاه 
هـای علـوم پزشـکی سراسـر کشـور 13 و 14 آذر 
مـاه بـا حضـور دکتـر صدرالسـادات معاون توسـعه 
مدیریت و منابع وزارت بهداشـت و دکتر سـاالریان 
زاده رییـس مرکـز توسـعه مدیریت و تحـول اداری 
وزارت در دانشـگاه علـوم پزشـکی قم برگزار شـد.

در این نشسـت که مدیر توسـعه و تحول سـازمانی 

دانشـگاه بـه عنوان نماینده دانشـگاه علوم پزشـکی 
قزوین حضور داشـت مباحـث مختلفی در خصوص 
تحـوالت سـاختاری در نظـام سـالمت برنامه ریزی 
و هماهنگـی برنامـه عملیاتی سـال 96 و همچنین 
اسـتاندارد سـازی و جـای ریزی تشـکیالت سـتاد 

دانشـگاه های علوم پزشـکی کشـور مطرح شـد.

پس از آنکه انفجار کپسول گاز در یکی از اطراف 
شد؛  تن   سه  شدن  مجروح  موجب  قزوین، 
را  دچار سوختگی  بیمار  سه  این  اورژانس 115 
به مرکز آموزشی - درمانی شهید رجایی این شهر 

انتقال داد. 
مصدومان دچار سوختگی 20 تا 40 درصد شده 
بودند که با مراقبت های تیم پزشکی و پرستاری 
مرکز پس از یک ماه بستری شدن، با حال عمومی 

خوب روانه منزل شدند.

دکتر علی طارمیها، رییس مرکز آموزشی – درمانی 
شهید رجایی و پزشک معالج این سه تن، گفت: 
دو زن بین 20 تا 30 درصد، سوختگی شدید از 
ناحیه سر و صورت و دست و پا داشتند و یک مرد 
نیز سوختگی 40 درصدی از ناحیه سر و صورت و 
قفسه سینه داشت که مورد جراحی قرار گرفتند 
و با ارائه دارو و همچنین انجام شستشوهای مکرر 
توسط پرستاران بخش سوختگی، پس از یک ماه 

بستری شدن، درمان شدند.

مسؤوالن مرکز آموزشی - درمانی 
بوعلی سینا در شهر قزوین از طریق 
انعقـــــــاد قرارداد اجاره به شرط 
الکترولیت  دستگاه  دو  تملیک، 
آناالیزر، دو دستگاه کوآگلومتر تمام 
اتوماتیک و یک دستگاه بالدگاز را 
به دستگاه های مورد استفاده در 

آزمایشگاه مرکز افزودند. 
حسین سهرابی، مسؤول آزمایشگاه 
بوعلی  درمانی   - آموزشـی  مرکز 
ایـن  گفت:  رابطه،  این  در  سینا 
و  سه  زمانی  بازه  در  قراردادها 
با  و  است  منعقد شده  پنج سال 
که  شـد  مقرر  قرارداد،  به  توجه 

بیمارستان، مواد مصــرفی، شامل: 
کیـت، محلول های موردنیاز و پک 
طرف  های  شرکت  از  را  دستگاه 
از طی  تا پس  تهیه کند  قرارداد 
شدن مدت زمان قرارداد، دستگاه 
ها در تـملک بیمارستان قرار گیرد.  
که   مطلب  این  بیان  با  وي 
آزمایشگاه مرکز آموزشی - درمانی 

های:  بخش  دارای  سینا  بوعلی 
بیوشیمی، هماتولوژی، ســرولوژی، 
ادرار و انگل، بانـک خون، میکروب 
شناسی، هورمون و پاتولوژی است؛ 
اظهار کرد: آزمایشگاه این مرکز با 
بیش از  15 هزار پذیرش و انجام 
حدود 70 هزار آزمایش در هر ماه، 
یکی از بزرگ ترین آزمایشگاه های 

مراکز درمانی استان قزوین است.
اجرای طرح  با  به گفته سهرابی، 
 95 حدود  سالمت،  نظام  تحول 
درخواستی  آزمایشات  درصد 
پزشـکان در آزمایشگاه مرکز انجام 

می شود.

ضربان

ÁسیناÁبوعلیÁدرمانیÁ-ÁآموزشیÁمرکزÁآزمایشگاه
شهرÁقزوین،ÁمجهزترÁشد

ÁهایÁدانشگاهÁسازمانیÁتحولÁوÁتوسعهÁمدیرانÁهمایش
علومÁپزشکیÁدرÁقمÁبرگزارÁشد

با توجه به اعالم ســازمان غذا و داروی کشــور و 
بر اساس بررســی عملکرد معاونت غذا و داروی 
دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور در اجرای 
برنامه عملیاتی مشترک دانشگاهها، دانشگاه علوم 

پزشکی قزوین در وضعیت مطلوب قرار دارد.
با توجه به این ارزیابی دانشگاههای علوم پزشکی 

سراســر کشــور از حیث میزان انحراف از برنامه 
عملیاتی مشترک دانشگاهها در سه سطح تصمیم 
بندی شــده اند که معاونت غذا و داروی دانشگاه 
علوم پزشــکی قزوین با داشتن میانگین انحراف 
بین صفر تا 5 در کنار 38 دانشگاه علوم پزشکی 

در رده وضعیت مطلوب قرار گرفته است.

برÁاساسÁاعالمÁسازمانÁغذاÁوÁدارو

معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی قزوین از حیث اجرای 
برنامه عملیاتی مشترک دانشگاه ها در وضعیت مطلوب قرار دارد

درمانÁسهÁبیمارÁدچارÁسوختگیÁ20ÁتاÁ40Áدرصدی

به گفته زهره یونسی، مسؤول اورژانس بیمارستان های 
استان قزوین، مراکز بیمارستانی در صورت داشتن سیستم 
قوی دسته بندی بیماران دارای اولویت درمان در بخش 
اورژانس )تریاژ(، باعث کم شدن اشغال بیش از اندازه تخت 

ها و بستری شدن بیماران می شوند.
مسؤول اورژانس مرکز آموزشی – درمانی شهید رجایی، 

این سخنان را در کارگاه یک روزه »تریاژ« بیان کرد.
 یونسی افزود: افرادی که در اورژانس بیمارستان ها کار می 
کنند، باید صبور، دارای دانش باال بوده و کمینه سابقه آنان، 

پنج سال باشد تا مهارت الزم را نیز داشته باشند.
ÁحادثهÁصحنهÁدرÁعملیاتÁترینÁابتداییÁ»تریاژ«

است
علی فّخار سلیمانی، مسؤول مرکز هدایت عملیات بحران 
دانشگاه علوم پزشکی قزوین نیز »تریاژ« را روش کلی 
انتخاب و تقسیم بندی بیماران و اولویت دادن به درمان، 
نقل و انتقال آنان، بر اساس فوریت نیاز به درمان دانست 

و گفت: »تریاژ« ابتدایی ترین عملیاتی است که در صحنه 
حادثه انجام می شود و اثری مستقیم بر عملکرد سایر 

جنبه ها دارد.
»تریاژ«ÁبهÁدنبالÁنجاتÁجانÁبیشترینÁافراد

سلیمانی تصریح کرد: هدف اصلی »تریاژ«، تعیین اولویت 
های پزشکی و فعالیت های درمانی برای افزایش تعداد کل 

نجات یافتگان است.
شایان ذکر است، این کارگاه با پیگیری مسؤول اورژانس 
مرکز آموزشی – درمانی شهید رجایی، در سالن اجتماعات 
این مرکز برگزار شد. برگزاری برنامه مذکور با همکاری 
مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان 
قزوین، انجام شد و مدیر پرستاری و سرپرستاران اورژانس 
تمام مراکز آموزشی – درمانی و بیمارستان های تابعه 
دانشگاه علوم پزشکی قزوین به انضمام پرستاران »تریاژ« 
تمام بیمارستان های خصوصی و دولتی استان قزوین، در 

آن حضور داشتند.

Á،هاÁبیمارستانÁاورژانسÁدرÁاولویتÁدارایÁبیمارانÁدرمان
باعثÁکمÁشدنÁمواردÁبستریÁمیÁشود
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پنــج تصمیـم مهم کشـوری در 
مـدیریت پروژه های عمرانی گرفته شد

دکتر مهدی یوسفی معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی 
قزوین که 17 و 18 آذر ماه در ســی و دومین همایش معاونین توســعه 
مدیریت و منابع و مدیران فنی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور 
در مشهد حضور یافته بود گفت : تصمیمات مهمی در مدیریت پروژه های 

عمرانی بدون موافقت نامه و نیمه کاره گرفته شد.

دکتر یوسفی که ریاســت یکی از 7 کارگروه تخصصی این همایش را بر 
عهده داشت در خصوص موضوع و عنوان این کارگروه گفت: این کارگروه 
در خصوص نحوه جلوگیری از شروع پروژه های بدون موافقت نامه یا مازاد 
زیربنای مندرج در موافقت نامه ها بحث و بررســی کرد و 5 مصوبه مهم 

داشت.
معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه تاکید بر نیازسنجی برای آغاز هر 
پروژه، اولویت بندی پروژه ها، نظارت بر اساس چارچوب ها ، معیارهای فنی 
و توجیه اقتصادی در پروژه های مصوب، مطالعه و طراحی کامل با اولویت 
پروژه های باالی 50 درصد پیشرفت ، تمرکز بودجه عمرانی در حوزه توسعه  

و شیوه تعامل با خیرین واقعی حوزه سالمت را از مهمترین مصوبات این 
کارگروه اعالم کرد.

ÁتواندÁمیÁصبحانهÁنخــوردن
ÁیادگیریÁقدرتÁبرÁمنفیÁاثرات
دانشÁآموزانÁداشتهÁباشد

دوران مدرسه از مهم ترین و حساسترین دوران 
زندگی است که نقش مهمی در سالمت آینده 
فرد و جامعه دارد. تغذیه صحیح در این دوران 
در ایجــاد رفتارهای غذایی درســت در دانش 
آموزان، اصالح الگوی مصرف غذایی و پیشگیری 
از بیماری های غیرواگیر از جمله بیماری های 
قلبی - عروقی، دیابت، سرطان ها و فشارخون 

باال، حائز اهمیت است.
سمیرا باقری، کارشناس تغذیه شبکه بهداشت - 
درمان شهرستان بویین زهرا با بیان مطلب فوق، 
تصریح کرد: تغذیه صحیح در قدرت یادگیری 
دانش آموزان، مؤثر است و نخوردن صبحانه می 

تواند اثرات منفی بر یادگیری آنان داشته باشد.
پُرخوری در ناهار، نتیجه نخوردن صبحانه

ایشــان هشــدار داد که نخــوردن صبحانه در 
صورتــی که ادامه دار باشــد و تبدیل به عادت 
شود، موجب کمبود دریافت مواد ُمغّذی روزانه 
مورد نیاز فرد می شــود که در وعده های دیگر 
جایگزین نخواهد شد و در نتیجه کمبود کالری، 
ویتامین ها و امالح ایجاد می شود. باقری گفت: 
از طرفی نخوردن صبحانه و ناشــتایی طوالنی 
مدت، موجب اُفت قند خون شــده و در نتیجه 
در وعده ناهار به علت گرسنگی و اشتهای زیاد، 
غذای بیشــتری خورده می شود که در نهایت 

اضافه وزن و چاقی را به دنبال دارد. 
سه نکته طالیی برای صبحانه خور کردن دانش 

آموزان
این کارشــناس تغذیه اظهار کرد: برای اینکه 
دانــش آموزان اشــتهای کافی بــرای خوردن 

صبحانه داشته باشند، والدین به سه نکته طالیی 
زیر توجه کنند:

    دانش آموز شــام را در ســاعات ابتدای شب 
مصرف کند و تا حد ممکن شــب ها در ساعت 
معین بخوابد. اینگونه، صبح ها زودتر بیدار شده 

و وقت کافی برای خوردن صبحانه دارد.
    تنوع در صبحانه، دانش آموزان را به خوردن 
صبحانه تشویق می کند. غذاهایی مثل: فرنی، 
شــیربرنج، حلیم، عدســی، »نان و تخم مرغ و 
گوجه فرنگی«، »نــان و پنیر و گردو«،  »نان و 
کره و عســل« و »نان و کره و خرما«، همراه با 
یک لیوان شیر، یک صبحانه سالم و ُمغّذی برای 

دانش آموزان به شمار می رود.
    اگر والدین صبحانه را یک وعده غذایی مهم 
تلقی کنند و هر روز دور سفره صبحانه بنشینند، 
مشّوق دانش آموزان برای صرف صبحانه خواهند 

بود.   

یکی از روش های غیر دارویی تسکین درد، 
موسیقی درمانی است. در یکی از تحقیقات 
با  ای  مطالعه  زمینه،  این  در  گرفته  انجام 
موسیقی)انتخابی  نوع  تأثیر  بررسی  هدف 
و  اضطراب  درد،  کاهش  در  انتخابی(  غیر  و 
واکنش های رفتاری و تغییرات شاخص های 
همودینامیک )ضربان قلب، فشار خون و تعداد 
تنفس( هنگام تعویض پانسمان بیماران دچار 
سوختگی انجام شد که نتایج آن حاکی از تأثیر 

زیاد این کار در روند درمان بیمار دارد.
این کار توسط فریبا سلمانی، مسؤول سابق اتاق 
عمل سوختگی مرکز آموزشی - درمانی شهید 
رجایی شهر قزوین بر روی 90 بیمار مبتال به 

سوختگی در این مرکز انجام شد.
این اقدام در قالب کارآزمایی بالینی به روش 

صورت  به  و  هدف  بر  مبتنی  گیری  نمونه 
تصادفی، در سه گروه، شامل: موسیقی انتخابی، 

موسیقی غیر انتخابی و کنترل، انجام شد.
خودگزارشی  مصاحبه،  طریق  از  ها  داده 
جمعیت  نامه  پرسش  با  پرونده  مشاهده  و 
شناختی، پرسش نامه اشپیل برگر، برگه ثبت 
شدت درد و پرسش نامه رفتاری گرد آوری شد 
که در پایان، یافته ها از کاهش 50 درصدی 
درد پانسمان در بین بیماران شنونده موسیقی 
شنونده  بیماران  در  درصد   20 و  انتخابی 

موسیقی غیر انتخابی خبر می داد.
مسؤول بخش جراحی زنان مرکز آموزشی - 
درمانی شهید رجایی شهر قزوین، تصریح کرد: 
روش موسیقی درمانی می تواند اثرات مثبتی 
در زمینه کاهش اضطراب، درد و کنترل برخی 

عالیم حیاتی بیماران داشته باشد. وی افزود: 
موسیقی می تواند کیفیت خواب را در بیماران 
دچار اختالل های حاد و مزمن خواب بهبود 
بخشد، به خصوص برای اختالل های مزمن، 
موسیقی دارای اثر جمع شونده است که به 

مرور زمان اثرات مفید آن افزایش می باید.
به گفته سلمانی، شنیدن موسیقی مورد عالقه، 
موجب شل شدن عضالت، انحراف فکر از درد 
و کاهش شدت درد با کاهش ارسال پیام های 
درد به سیستم اعصاب مرکزی می شود. ایشان 
ادامه داد این کار موجب کاهش دردهای بعد 
از اعمال جراحی شده نیز شده و در مدیریت و 

کنترل این دردها مؤثر است.
مقاله  قالب  این تحقیق در  یادآور می شود، 
علوم  دانشگاه  دانش«  »افق  فصلنامه  در  ای 
پزشکی گناباد، منتشر شده است. مقاله مذکور 
علوم  دانشگاه  استادیار  نادری،  فیروزه  نام  به 
پزشکی سبزوار؛ آرمان آقایی و صمد ناظمی، 
به ترتیب: پزشک و کارشناس ارشد از دانشگاه 
علوم پزشکی قزوین؛ فریبا سلمانی، کارشناس 
پرستاری مرکز آموزشی - درمانی شهید رجایی 
شهر قزوین و مرتضی رشوند، ثبت شده است.

اهدای عضو از شایعه تا واقعیت
شایعه:اگر پزشکان تیــم اورژانس بدانند شما میتوانید اهداکننده عضو 

باشید تالش موثری برای حفظ جان شما نخواهند کرد
واقعیت:اگرشــما دچار سانحه ای شوید آنچه در درجه اول اهمیت قرار 
دارد حفظ جان شماست و درزمان حادثه، تمام اقداماتی که برای حفظ 
جان فرد الزم است انجام خواهد شد.امکان اهدای عضو فقط زمانی درنظر 
گرفته خواهد شد که دیگر هیچ اقدام نجات بخشی امکان پذیر نبوده و 
مرگ مغزی تاییدشده باشد. همچنین بایدمتذکر شد که تیم پزشکان 

مراقبت کننده از تیم اهدای عضو کامال مجزا می باشند.
***

شایعه: بــرای بیماری که در لیست انتظار پیوند قرار می گیرد وضعیت 
اجتماعی - اقتصادی تعیین کننده تر از وضعیت طبی بیمار است

واقعیت: برای بیماران کاندید پیوند، شــدت بیماری، مدت زمان انتظار 
برای دریافت عضو، گروه خونی، سایر اطالعات درمانی بیمار تعیین کننده 

است.
***

شایعه: اگر کارت اهدای عضو داشته باشید و یا در گواهینامه شما تمایل 
به اهدای عضو ثبت شده باشد حتماً جهت اهدای عضو شما اقدام خواهد 

شد
واقعیت: تمامی این تمهیدات برای این است که خانواده از نیت درونی 
شما آگاه شوند و براساس کارت اهدا و سایر موارد هیچ تصمیمی از طرف 
کادر درمانی برای شخص گرفته نمی شود.چراکه بنا برقانون جمهوری 
اسالمی ایران و اکثریت کشورهای جهان برای اهدای عضو رضایت خانواد 
ضروری می باشد و حتی علی رغم داشتن کارت اهدای عضو ، درصورت 

عدم رضایت خانواده اهدای عضو صورت نخواهد گرفت.
***

شایعه: بیماری زمینه ای مانع اهدای عضو نخواهد شد
واقعیت: خیر،صالحیت فرد برای اهدای عضو پیوندی تنها درزمان مرگ 
مغزی وی توســط پزشــکان متخصص تیم اهدای عضو تشخیص داده 
می شود وبجز تعداد محدودی از بیماریهای عفونی مانند ایدز، هپاتیت، 
ویروس های مشابه و یک سری بدخیمی ها ابتال به سایر بیماریها منعی 

برای اهدای اعضا نمی باشد
ادامه دارد

مثل
سالمت

موسیقی درمانی هنگام 
پانسمان بیماران دچار 

سوختگی، تأثیر زیادی در 
روند درمان آنان دارد

دکتر زهرا پیرزاده، پزشــک فــوق تخصص مغز و 
اعصاب کودکان، گفت: تشــنج، یک عالمت است 
که باید آن را شــناخت، تا برخــورد معقولی با آن 

انجام شود.
 وی بــا اظهار نگرانی دربــاره قطع ناگهانی داروی 
بیمار بــا نظر والدین، خویشــاوندان و افراد دیگر، 
تصریح کرد: این کار می تواند نتایج ناگواری برای 
بیمار داشــته باشــد و فرایند درمان را با اختالل 

مواجه کند.
بنــا به گفته این عضو هیأت علمی دانشــگاه علوم 
پزشــکی قزوین، ابتال به تشــنج پایدار و بستری 
شــدن در بخش مراقبت های ویژه، مواردی از این 
نتایج ناگوار اســت. ایشان افزود: پس به یاد داشته 
باشــیم که قطع داروی ضد تشنج، باید به تدریج و 
بر اساس ســن بیمار، نوار مغزی، نوع دارو و موارد 

دیگر باشد.
دکتر زهرا پیرزاده که در مرکز آموزشــی - درمانی 
قدس شــهر قزوین، به کار مداوای کودکان بیمار 
مشــغول است، در ادامه، توصیه هایی برای والدین 

بیماران تشنجی، به شرح زیر ارائه کرد. 
ÁÁتشنجÁوÁصرعÁتفاوت

 تشــنج،  فعالیت غیرمعمول و ناگهانی سلول های 
مغزی اســت که به شــکل های گوناگون، مانند: 
حرکتی )لرزش یا سفت شدن اندام ها( و یا حسی 
)احســاس بی حسی در قســمتی از بدن( رخ می 
دهــد. حدود 10 درصد مــردم در طول عمر خود 
یک بار تشــنج می کنند. اگر دو  نوبت تشــنج، به 
فاصله زمانی بیش از 24 ساعت از هم و بدون عامل 
مساعد کننده، مانند: مسمومیت دارویی و تب رخ 

دهد، صرع اتفاق افتاده است. 
ÁÁصرعÁوÁتشنجÁحمالتÁشروعÁسن

در تمامی عمر انسان، تشنج رخ می دهد، ولی در 
سنین کمتر، احتمال وقوع تشنج بیشتر است. در 

دوره نوزادی، به طــور تقریبی در بین یک مورد 
از 350 تــا 400 تولد نوزاد)با وزن بین دو هزار و 
500 تا چهار هزار گرم( تشــنج رخ می دهد. در 
جمعیــت عادی احتمال صــرع، حدود نیم تا یک 

درصد است.
ÁÁÁتشنجÁعالئم

تشنج به شکل های متفاوتی رخ می دهد. بیشتر 
مردم، تشــنج را به صورت سفت شدن اندام ها و 
ســپس لرزش بدن - که همراه با باال رفتن چشم 
ها و احتماالً دفع ادرار اســت - می شناسند، ولی 
باید به خاطر داشــت، حالــت خیرگی هم ممکن 
است، تشــنج باشــد. گاهی اوقات، تغییر رفتار و 
ُخلــق و خو، حرکات عجیب و غریبی، مانند: جیغ 
زدن و مکیدن لب ها نیز، عالمتی از تشنج است.

ÁÁصرعÁیاÁتشنجÁایجادÁعلل
در دوره های مختلف زندگی، علت ایجاد تشــنج 
و یا صرع، متفاوت اســت. به طــور کلی، بیماری 
هــای عفونی، مثل: عفونت پــرده مغز)مننژیت یا 
کلسیم(  )مثل:اُفت  متابولیک  اختالل  آنسفالیت(، 
مســمومیت و یا مصرف بعضی از داروها ) به طور 
مثال، با ریتالین(، اختالل ساختمانی مغز، بعضی 
اشــکاالت آنزیمی، تومور مغزی، فشار خون باال و  

موارد دیگر، می تواند باعث تشنج شود.

قطعÁناگهانیÁداروهایÁضدÁتشنج،Áبرای
بیمارÁنتایجÁناگواریÁدارد

تهیه و تنظیم:  کبریÁکریمیان
کارشناس نظارت بر درمان معاونت درمان
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ورزشÁهایÁمخصوصÁکمرÁدرد

به گفته دکتر مهران مرادی، جراح مغز و اعصاب و ســتون فقرات در 
خصوص مشــکالت کمر درد که اکثر مردم با آن دســت و پنجه می 
کنند، رعایت نکردن بســیاری از موارد می باشد که می توان با انجام 
ورزش های مخصوص به تقویت عضالت کمر و بهبود آن کمک کرد 

که شامل موارد زیر می باشد:
مزایای ورزش های کمر :

1.تقویت عضالت کمر و شکم
2.بهبود عملکرد مفاصل کمر

3.تقویت لیگامان های موثر در پایدارسازی ستون فقرات
4. بهبود تغذیه دیسک بین مهره ای
5.کاهش احتمال استئوآرتریت کمر

به پشت خوابیده ،زانوها را خم کرده ، عضالت شکم را سفت و کمر را 
به زمین بچسبانید. 10 ثانیه نگه دارید.

به پشت خوابیده زانوها را خم کنید ،دست ها کنار بدن باشد ،یکی از  پاها  را 
خم و به شکم نزدیک کنید و 10 ثانیه نگه دارید. 

به پشت خوابیده زانوها خم و دست ها باالی سر باشد، همزمان با خم کردن 
یک پا ، دست مقابل را به جلو بیاورید .این ورزش به طور متناوب با دست و 

پای مقابل انجام گردد.

 به شکم خوابیده ، بالش را زیر شکم و لگن قرار دهید ،دست ها و پاها کامال 
کشیده ،سپس یک پا را باال آورده و 10 ثانیه نگه دارید.

به شکم خوابیده ، بالش را زیر شکم وقفسه سینه قرار دهید ،دست ها و پاها 
کامال کشیده ،سپس یک دست را باال آورده و 10 ثانیه نگه دارید.

به شکم خوابیده ، بالش را زیر شکم وقفسه سینه قرار دهید ،دست ها و پاها 

کامال کشیده ،سپس یک دست و پا مقابل را باال آورده، این حرکت به صورت 
متناوب و بدون توقف انجام گیرد.

به پشــت خوابیده دســت ها رو به باال ثابت نگه دارید ، پا را خم و به 
قفسه ســینه نزدیک نمایید. این حرکت را به صورت متناوب با پای 

مقابل و بدون وقفه انجام دهید.

 به پشت خوابیده ،زانوها را خم کنید سپس کمر و پشت را به اندازه 
تقریبی 30 درجه باال بیاورید.توجه کنید هرگز به صورت کامل باال نیایید.

 روی توپ ورزشــی مطابق با شــکل قرار گرفته و شکم و کمر را به 
پایین و باال ببرید.

تمام حرکات فوق را حداقل 10 نوبت انجام دهید. یکبار صبح و یکبار 
هم عصر بعد از بازگشت از محل کار.

با آرزوی سالمتی و تندرستی برای شما .

مثل
سالمت

ÁگازÁباÁمسمومیتÁازÁپیشگیریÁچهتÁ،گازیÁوÁنفتیÁهایÁبخاریÁازÁاستفادهÁهنگامÁدر

منوکسیدÁکربن،ÁاطمینانÁازÁنصبÁصحیحÁوÁکارکردÁمناسبÁدودکشÁهاÁالزامیÁاست.
پیشگیری از 
مسمومیت ها

پیچ خوردگی مچ پا از جمله اتفاقاتی است که افراد 
در بیشــتر مواقع به راحتی آن را نادیده می گیرند، 
ولــی می تواند فرد را دچار عوارض جدی کند. پیچ 
خوردگی درمان نشده، عالوه بر اینکه ممکن است، 
سال های سال، فرد را اذیت کند، احتمال دارد او را 

دچار آرتروز شدید کند.
ایــن موضــوع را دکتر مهدی یوســفی، متخصص 
جراحی ارتوپــدی، اظهار کرد و با اشــاره به اینکه 
بیشترین دلیل مراجعه بیماران به پزشکان ارتوپدی، 
مربوط به این عارضه است؛ افزود: گاه فردی هنگام 
پیــاده روی، بدون توجه به موانع راه، مانند: چاله یا 
جــوی آب، به چیزی برخورد می کند و برای حفظ 
تعادل خود، روی مچ پایش فشار می آورد که همین 
کار باعث کشــیدگی بافت های نرم، شکستگی ها و 

کنده شدن غضروف می شود. 
دکتر یوسفی سفارش کرد که هنگام پیچ خوردگی 
مچ پا، الزم اســت بالفاصله و تــا قبل از مراجعه به 
مرکز درمانی، پــا را با باند یا حتی پارچه ای، بانداژ 
کرد. وی ادامه داد برای این کار باید از روی انگشتان 
پا تا زیر زانو، به صورت معمولی بســته شود تا تورم 

ادامه پیدا نکند.
 

ÁÁÁپیچÁســازÁزمینهÁ،کمÁمقاومتÁدارایÁمفصل
Áخوردگی

این پزشــک متخصص شــاغل در مرکز آموزشــی 
- درمانی شهید رجایی شــهر قزوین، مقاومت کم 
مفصل را زمینه ســاز پیچ خوردگی مچ پا در افراد 
دانســت و عنوان کرد: یعنی مفصــل این قدر دوام 

ندارد که فشــار ســنگینی بدن را حفظ کند و این 
موضوع باعث وارد شدن صدمه به آن می شود.

ایشــان هشدار داد که اهمیت ندادن به این عارضه، 
باعث تورم و درد زیاد شده و سپس، کشیدگی عروق 
اطــراف پا به وجود می آید که در حد نیمه پارگی و 
پارگــی پیش می رود. وی اضافه کرد: بدین ترتیب، 
ضمن اینکه خون در منطقه آسیب جمع می شود، 
خون رسانی کم شده و بافت های منطقه آسیب در 

خطر قرار می گیرد.
دکتر یوسفی بیان کرد که بسیاری از بیماران، هنگام 
معاینه اعالم می کنند، چون دچار شکستگی نشده 
اند، مسأله نگران کننده ای نیست، ولی باید دانست 

که بدن انسان، ترکیبی از بافت های نرم و استخوان 
هاســت که ســالمت هر کدام از آن ها به یکدیگر 

وابسته است.

ÁÁÁتوصیهÁبهÁتوجهیÁبیÁنتیجــهÁ،جدیÁعوارض
پزشک

این پزشــک متخصص شــاغل در مرکز آموزشی - 
درمانی شهید رجایی شهر قزوین، با اشاره به اینکه 
بیمار باید توصیه های پزشــک، مانند: آتل بندی، 
حرکت ندادن عضو، اســتفاده از عصا و یا سرویس 
بهداشــتی صندلی دار را جدی بگیرد، هشدار داد: 
بیمارانی که به محض خروج از بیمارستان یا مطب، 

بی خیال توصیه ها می شــوند، فقط باعث تشدید 
بیماری خود می شوند و به یقین، صدماتشان بیشتر 

خواهد شد.
 

ÁÁÁخوردگیÁپیچÁیاورÁ،نامناسبÁکفشÁوÁوزنÁاضافه
دکتر یوسفی تأکید کرد اگر فرد به جای پیاده روی 
و ورزش، همیشه از وسایل نقلیه استفاده کند، دچار 
چاقی می شــود که یکی از عوامــل پیچ خوردگی 
مچ پاســت. ایشــان ادامه داد که استفاده نادرست 
از وسایل ورزشــی، اســتفاده از کفش های دارای 
پاشنه بلند)بیش از دو سانتی متر( در هنگام ورزش 
و اســتفاده از دمپایی در هنــگام پیاده روی، میزان 
اســتحکام مچ پا را کم کرده و به محض تغییر زاویه 
90 درجــه مچ، مفصلش با کوچــک ترین حرکت، 

دچار کشیدگی یا پارگی لیگامون می شود.
 

ÁÁاستÁاتومبیلÁازÁترÁمهمÁ،انسان
ایــن متخصص جراحی ارتوپدی، گفــت: افراد باید 
دقت کنند از عضالتی که خداوند به آنان داده است، 
به درستی استفاده کنند و ورزش کردن، استفاده از 
کفش های مناســب و دقت در راه رفتن، مهم ترین 

راهکارهاست.
دکتر یوســفی گفت: وقتی هنگام رانندگی، با دقت 
مراقب ســرعت گیرها یا چاله ها هستیم تا آسیبی 
به کمک فنر اتومبیلمان وارد نشــود؛ چگونه است 
که هنگام پیاده روی، بدون رعایت موارد ایمنی، در 
داخل چاله می افتیم و تا پایان عمر درگیر عوارض 

آن می شویم؟

عدم درمان پیچ خوردگی مچ پا 
می تواند منجر به آرتروز شدید شود
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 در میان حوادث ناگوار و ناخواسته ای که زندگی بشر 
را تهدید می کند، حوادث ترافیکی بدون شک یکی 
از ناگوارترین آن هاســت. حوادث ترافیکی قربانیان 
خــود را از میان تمام اقشــار اجتمــاع برمی گزیند 
و هیچ تمایزی قائل نمی شــود. امــا آنچه در آمارها 
ثبت می شود تنها شمار کسانی است که در این گونه 
حوادث از دســت می روند و هیچ اشاره ای به کسانی 
که در غم از دســت دادن عزیزی برای ســال های 
طوالنــی با درد و رنج دســت و پنجه نرم می کنند 
و یا تا پایان عمــر با ناتوانی حاصل از یک معلولیت 

می ستیزند، نمی شوند. 
 هر  ســاله برای یادآوری تاثیــر مخربی که حوادث 
جاده ای به جــای می گذارد، روزی بــا عنوان»روز 
جهانی قربانیان حوادث ترافیکی« نامگذاری شــده 
اســت تا در این روز مردم به یاد بیاورند که جاده و 
خودرو می تواند در صورت مدیریت غلط، چه بهای 

گزافی را به زندگی آدم ها تحمیل کند.
  عامــل مهمی که باعث شــده حوادث ترافیکی در 
کشور ما حتی از ســرطان و جنگ و  زلزله هم بیشتر 
قربانی بگیرد و به عنــوان دومین عامل مرگ و میر 

ایرانی ها شناخته بشود.
 

ÁÁÁیکÁعنوانÁبهÁبایدÁترافیکیÁحوادثÁبدونÁروزÁ
ÁنهادینهÁجامعهÁآحادÁبینÁدرÁارزشــمندÁفرهنگ

گردد.
 

توجه داشته باشید :
*بیــش از 90 درصد حــوادث رانندگی بر اثر عدم 
توجه به مقررات راهنمایی ورانندگی روی می دهد .

*در هنگام توقــف اضطراری در خیابــان وجاده ، 
استفاده از عالئم هشدار دهنده مثل مثلث شبرنگ 
، احتمال برخورد خودروهای دیگر با شما وخودروها 

را کاهش می دهد . 
*مقــررات راهنمایی و رانندگــی برای محافظت از 
جان و مال ما وضع شــده واحترام به مقررا ت را به 

فرزندانمان آموزش دهیم .
*سرعت زیاد نشــانه برتری وقدرت بیشتر نیست ، 

استقبال از خطر است .
:ÁنیستÁلوکسÁوسیلهÁیکÁایمنیÁکمربند

*در جریــان حوادث رانندگی ، بســیاری از افراد از 
ناحیه ســروگردن دچار آسیب وجراحت می شوند 
وضرباتــی که بــه ناحیه وارد می شــود ، می تواند 
بسیار مرگبار باشد . استفاده از کمربند ایمنی توسط 
سرنشــینان خودروها وکاله ایمنی توســط راکبان 
موتور سیکلت از شدت ضرباتی که به این ناحیه وارد 

می شود ، به شکل قابل توجهی می کاهد. 
 

*کمربند ایمنی تنها برای اســتفاده در جاده های 
بین شهری نیست . حتی اگر خودرویی که با سرعت 
40 کیلومتر در حال حرکت اســت به ناگهان ترمز 
کند سرنشینان قادر به نگهداشتن خود نخواهند بود 

واز جای خود به سمت جلوپرتاب خواهند شد .
*حتی در مسیرهای کوتاه داخل شهر هم باید برای 
جلوگیــری از خطرات احتمالــی از کمربند ایمنی 

استفاده کرد. 
 

*پرتاب شــدن به بیرون از خــودرو به هنگام بروز 

حوادث ویا ترمزهای ناگهانی احتمال مرگ مصدوم 
را 6 برابر افزایش می دهد ، کمربند ایمنی می تواند 
از پرتاب شــدن راننده وســایر سرنشینان به خارج 
از خودرو بــه هنگام ترمز ناگهانی یــا برخوردهای 

احتمالی با موانع جلوگیری کند . 
 

*کودکان که قــادر به اســتفاده از کمربند ایمنی 
نیســتند ، نباید در صندلی جلوی خودرو نشــانده 
شوند. برای ایمنی کودکان تا 9 ماهگی باید از تشک 
ایمنی وتا 4 سالگی از صندلی کودک استفاده شود. 

 
ÁرانندگیÁحوادثÁاصلیÁقربانیانÁ،ÁپیادهÁعابران 
◄ حدود 40 درصــد از قربانیان حوادث رانندگی را 

عابران پیاده تشکیل می دهند .
◄بسیاری از این حوادث با رعایت اصول ایمنی قابل 

پیشگیری هستند .
◄پوشــیدن لباسهای با رنگ روشن در شب ، دیدن 

عابران پیاده را برای رانندگان آسانتر می کند . 

◄هنگام بارش بــرف وباران ، دیــدن عابران پیاده 
وکنترل خودرو برای رانندگان دشوارتر است . پس 
در چنین شرایطی با احتیاط بیشتر از خیابان عبور 

کنید .
◄هیچ گاه بصــورت مورب از عــرض خیابان عبور 

نکنید.
◄هرگز در سطح سواره رو وکنار راه دوچرخه سواری 

نکنید.
◄همیشــه مخالف جهت حرکــت اتومبیل حرکت 

کنید . 
◄پل های عابر پیاده ضامن ســالمتی شما هستند ، 
سعی کنید همیشه از پل های عابر پیاده برای عبور 

از عرض جاده وخیابان استفاده کنید.    
Á:ÁسواریÁدوچرخهÁبرایÁایمنیÁاصول

  دوچرخــه ای که ســوار می شــوید بایــد دارای 
خصوصیات زیر باشد :

● متناسب با قد وسن شما باشد .
● از فاصله دور قابل تشخیص باشد وبهتر است که 

به رنگ زرد نارنجی ویا سفید باشد .
● ترمزهای آن صحیح وسالم باشد. 

● دارای یک زنگ برای هشدار دادن ویا اعالم خطر 
دادن باشد .

● اندازه و ارتفاع زین ) صندلی ( به حدی باشد که 
به راحتی بتوانید پاهای خود را ، به رکاب برسانید. 

● وقتی سوار بر دوچرخه هستید ، از انجام حرکات 
آکروباتیک ویا زیگزاک خودداری کنید 

● دوچرخه ســوار نباید در قســمت جلو ویا عقب 
دوچرخه اش ، باری را حمل کند . 

● هنگام دوچرخه ســواری در خیابان ها ، هرگز با 
دوستان خود شوخی نکنید و یا مسابقه نگذارید .

● اگر در تاریکی ویا هوای مه آلود و ابری مجبور به 
دوچرخه سواری هستید ، باید دوچرخه شما دارای 
چراغ ، نوار شبرنگ وعالئم ایمنی باشد وخودتان هم 

باید حتماً لباس های روشن پوشیده باشید 
● هرگز کســی را بر روی ترک دوچرخه خود سوار 

نکنید . 
● اگر یک خودرو جلوتر از شما توقف کرد ، هنگام 
عبور از آن مراقب باز شــدن درب وخروج مسافر از 

آن باشید . 

مثل
سالمت

چون تربیت کودک، یک مهارت است، والدین برای 
تربیت کودک باید مطالعه داشته باشند، زیرا آزمون 
و خطا در پرورش کودکان، مناسب به نظر نمی رسد. 
این موضوع را دکتر سید حسین قافله باشی، عضو 
هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، روز 22 
آذر 1395 در همایش »رابطه صحیح والدین و نقش 
افزود:  و  کرد  بیان  کودکی«،  ابتدای  تکامل  در  آن 
تربیت کودکان به قبل از ازدواج زن وشوهر بر می 
داشته  نامناسبی  ازدواج  مرد،  و  اگر زن  زیرا  گردد، 
باشند، در تربیت فرزند هم با مشکل روبرو خواهند 

شد.
همایش مذکور در سالن امام علی )ع( شهر تاکستان 
برگزار شد و این روانپزشک، با اشاره به این مطلب 
که باید والدین در تولد بچه با هم هماهنگ باشند و  
نوزاد را خواسته به دنیا آورند؛ اظهار کرد: الزم است 
والدین پس از تولد کودک، برای پرورش او کوشا بوده 

و وقت الزم را در این زمینه صرف کنند.
ÁÁوالدینÁگمشدهÁ،کودکÁهیجانیÁهوشÁافزایش

از تولد  این نکته که بعد  بیان  با  باشی  قافله  دکتر 
کودک، برخی والدین فقط به فیزیک بدنی و مایحتاج 
عنوان  دارند؛  توجه  لباس(  )مثل  فرزندشان  مادی 
کرد: برخی نیز سعی می کنند با فرستادن کودک 

 )IQ( به کالس های آموزشی مختلف، هوش کودکی
افزایش دهند، ولی به هوش هیجانی )EQ( کم  را 

توجه هستند.
ÁÁعمرÁپایانÁتاÁمؤثرÁ،هیجانیÁهوش

قزوین،  پزشکی  علوم  دانشگاه  علمی  هیأت  عضو 
تصریح کرد چون ارتباط ما با دیگران از طریق هوش 
هیجانی انجام می شود؛ تربیت و افزایش این هوش، 
افزود  از یکدیگر خواهد شد. وی  بهتر  سبب درک 
که علت مشکالت و تنش در مراحل بعدی زندگی 

کودکان )نوجوانی تا کهنسالی( عدم پرورش هوش 
هیجانی در آنان است.

ÁÁکودکÁدرÁخودمختاریÁسنÁبهÁتوجهÁلزوم
این متخصص روانپزشکی با بیان اینکه در بدو تولد 
کودک تا یک سالگی اش، او نیاز به حفاظت داشته و 
مثاًل در صورت گریه کردن نیاز به در آغوش گرفتن 
دارد، زیرا اینکار پایه حس اعتماد کودک به دنیا را در 

بزرگسالی شکل می دهد؛ گفت: از یک تا سه سالگی، 
کودک، خودمختار می شود.

دکتر قافله باشی تأکید کرد: حس کنجکاوی کودک 
در این دوره، فوق العاده است و شیطنت های این 
سن مربوط به همین حس است. ایشان ادامه داد: 
تقویت  کودک  در  را  کنجکاوی  حس  باید  والدین 
کنند، ولی در عین حال، مواظب باشند او کارهای 

خطرناک را انجام ندهد.
ÁÁÁزیرÁکـودکانÁتربیـتÁبهÁجـدیÁتوجـهÁلـزوم

سال Áهشـت
در ابتدای این همایش، دکتر جالل رحماني، مدیر 
شبکه بهداشت - درمان شهرستان تاکستان، گفت: 
روانی   – روحی  و  جسمی  تربیت  به  باید  والدین 
کودکان زیر هشت سال، توجه جدی داشته باشند. 
وی افزود در دستورات اسالمی نیز به این موضوع، 

سفارش فراوان شده است.

متولـی سـالمت شهرسـتان تاکسـتان بـا اشـاره به 
اینکه رشـد کـودکان و تکامل آنان در هشـت سـال 
اول پـس از تولـد، تأثیر زیادی در سرنوشـت جامعه 
خواهـد داشـت و بـه یقیـن باعـث داشـتن افـرادی 
سـالم و کار آمـد خواهـد شـد؛ اظهـار کـرد: از لقاح 
تا هشـت سـالگی، قدرت پـرورش و رشـد ذهنی در 
کـودک وجـود دارد و والدیـن باید این رشـد را ارتقا 

دهند.

ÁسالمÁکودکÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین:

آزمون و خطا در پرورش کودکان،
مناسب به نظر نمی رسد

تهیه وتنظیم : 
مینا شهسواری - کارشناس بیماری های غیر واگیر - مرکز بهداشت استان

یادوارهÁقربانیانÁحوادثÁترافیکی
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تخلیه تلفني و راه هاي مقابله با آن

مثل
سالمت

ادامه از قبل
سئوال بعدي که مطرح مي گردد این که 

دشمن در تخلیه ي تلفني به دنبال چیست و 
 چه کساني در معرض تخلیه تلفني هستند؟

پاسخ : دشمن در تخلیه تلفني به دنیال 
اطالعاتي است که از نظر ما ارزش چنداني 

ندارند، ولي در واقع براي آن ها ارزشمند 
محسوب مي گردد و اطالعات ما به واقع 
تکمیل کننده پازل اطالعاتي آن ها ست 

و دشمنان براي این کار هیچ محدودیت 
سني اعمال نکردند و از کودکان 6  ساله 

تا سال خوردگان 90  ساله را مورد تخلیه 
 قرار داده اند.

ÁانجامÁصورتÁدوÁبهÁتلفنيÁتخلیهÁًاصوال
Áمي گیرد:

1( کنترل تلفن همراه افراد با استفاده از 
وسائل و روش هاي مخصوص، که بیش تر 

 جنبه ي جاسوسي و اطالعاتي دارد.
2( تماس تلفني با اشخاص و گرفتن 

 مستقیم اطالعات از آن ها
:ÁهمراهÁتلفنÁ

طبق تحقیقات سازمان هاي اطالعاتي 
کشور  هاي مختلف ثابت گردیده است 

که تلفن هاي همراه ساخته شده توسط 
کارخانه هاي مختلف داراي یک حافظه ي 

مخفي با ظرفیت باال جهت ضبط مکالمات 
و یک وسیله اي شبیه سیم کارت به صورت 
مخفي جهت ارائه اطالعات گوشي مورد نظر 

به کشور  هاي سازنده در مواقع خاص است 
و تلفن هاي همراه داراي نوعي باطري بسیار 
ریز با عمر دست کم 50  ساله است که در 
مواقع حساس و مورد نیاز براي کشور ها و 
سیستم هاي اطالعاتي ناظر بر ساخت این 

 گوشي ها اطالعات ارسال خواهد نمود.
شاهد مثال این قضیه نیز زماني است که 
به هر دلیل گوشي خود را گم کرده و از 

مخابرات تقاضاي یافتنش را داشته باشید، 

که با رعایت جمیع شرایط، گوشي شما در 
 صورت خاموش بودن نیز پیدا خواهد شد.
راه  هاي امنیتي جهت کنترل و کم کردن 
خطرات احتمالي سوء استفاده از گوشي 

 تلفن همراه:
1( از همه کد ها و رمز ها و قفل ها استفاده 

 گردد.
 2( از شماره گیري سریع استفاده نشود.

3( توصیه مي شود از تلفن هایي با حافظه ي 
کمتر استفاده گردد )مثاًل گوشي  هاي ساده 

 و ارزان قیمت(
4(  در هیچ موقع با دکمه و مربع 

بازي نکنید. چرا که کنجکاوي مخاطب 
)سازمان هاي اشاره شده در باال( را در 

این،که احتمال ورود صاحب تلفن همراه به 
رمز یا کدي که جنبه سري و اطالعتي دارد 

 را جلب خواهد نمود.
5( هر از چندگاهي سیم کارت از گوشي 

جدا گردد و با یک فاصله زماني مجدداً 
 استفاده گردد.

6(  بهتر است شماره هاي مهم و حساس 
را در گوشي موبایل ذخیره نکنید و سایر 

شماره ها را به اسامي که خودتان متوجه مي 
شوید ذخیره کنید.  دست کم از اسامي  به 

 جاي نام فامیلي استفاده کنید.
7(  سعي کنید تلفن همراه تان را به کسي 

جهت تماس قرض ندهید، در صورت الزام به 
این کار، خودتان شماره گیري نمائید. )چرا 

که ممکن است طرف کدي را وارد نموده که 
حساسیت بر روي شما در خصوص کنترل و 

 مکان یابي شما افزایش یابد.(
8( از گوشي هاي هدیه شده استفاده نکنید 

و قبل از هر کاري اقدام به تعویض آن 
 نمائید.

9( بعد از گذشت مدت زماني مشخص 
 گوشي خود را تعویض نمائید.

10(  هم چنین از لحاظ پزشکي توصیه 
مي شود در هنگام صحبت از گوش چپ 

استفاده نمائید و سعي نمائید گوشي رو به 
صورت عمودي گرفته تا خطرات کم تري 

شما را تهدید نماید.
ادامه دارد
ÁحراستÁدانشگاه

علمÁمدیریت

ÁمرکزÁمطالعاتÁمعاونتÁتوسعهÁمدیریتÁوÁمنابعÁدانشگاه
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ادامه از قبل

Á)DEMING(ÁدمینگÁ14نکتهÁ
ـــه  ـــن در نیم ـــی ژاپ ـــای مدیریت ـــوآوری ه ـــده ن ـــش عم بخ
دوم قـــرن بیســـتم حاصـــل تـــالش هـــای دکتـــر دبلیـــو 
ادواردز دمینـــگ امریکایـــی بـــود. دمینـــگ ، کـــه در 
ــر در  ــتگی ناپذیـ ــر خسـ ــت، مبتکـ ــال 1993 در گذشـ سـ
ــود. در  ــت بـ ــخت کیفیـ ــع سرسـ ــت و مدافـ ــم مدیریـ علـ
ـــل  ـــس ، حاص ـــه کنفران ـــک تل ـــگ در ی ـــال 1992 دمین س

مطالعـــات خـــود را ارائـــه کـــرد.
ـــهور  ـــه اش مش ـــر 14 نکت ـــه خاط ـــتر ب ـــگ بیش ـــر دمین دکت
اســـت، دســـتور العملـــی بـــرای درمـــان بیمـــاری هـــای 
ــروز در  ــکات امـ ــن نـ ــیاری از ایـ ــروز. بسـ ــت امـ مدیریـ
برنامـــه ی عـــادی بنـــگاه هـــای اقتصـــادی امریـــکا قـــرار 
ـــرد. ـــه ک ـــا توج ـــه آنه ـــر ب ـــش دکت ـــال پی ـــا 30 س ـــد ام دارن

ـــت  ـــش کیفی ـــدار ، افزای ـــی پای ـــه صورت ـــود را ب ـــدف خ 1. ه
ـــه  ـــت ک ـــن نی ـــا ای ـــد. ب ـــرار دهی ـــات ق ـــوالت و خدم محص
ـــی  ـــد و کارآفرین ـــازار بمانی ـــد ، در ب ـــت کنی ـــا رقاب ـــا رقب ب

ـــد. کنی
ـــادی  ـــر اقتص ـــا در عص ـــد. م ـــد را بپذیری ـــفه ی جدی 2. فلس
ـــد،  ـــش را بپذیرن ـــن چال ـــد ای ـــران بای ـــتیم. مدی ـــی هس نوین
مســـئولیت هـــای خـــود را بیاموزنـــد و رهبـــری تغییـــرات 

ـــد. ـــت بگیرن ـــه دس را ب
ـــی  ـــه بررس ـــتگی ب ـــت، وابس ـــه کیفی ـــتیابی ب ـــرای دس 3. ب
ـــای  ـــه ج ـــد. ب ـــار بگذاری ـــد را کن ـــس از تولی ـــوالت پ محص
ـــد. ـــود کنی ـــوالت خ ـــان اول وارد محص ـــت را از هم آن کیفی

ـــود  ـــار آن س ـــت کاال و کن ـــن آوردن قیم ـــای پایی ـــه ج 4. ب
ـــد. ـــن بیاوری ـــی را پایی ـــای کل ـــه ه ـــود، هزین خ

ـــته  ـــور پیوس ـــه ط ـــات را ب ـــد و خدم ـــای تولی ـــامانه ه 5. س
ـــرود  ـــر ب ـــی باالت ـــت و بازده ـــا کیفی ـــد ت ـــر کنی ـــد بهت ـــا اب ت

ـــد. ـــر بیای ـــن ت ـــا پایی ـــه ه ـــه هزین و در نتیج
6. آمـــوزش در حیـــن کار را برای کارگران فراهم کنید.

ــد  ــری بایـ ــدف رهبـ ــد. هـ ــه کنیـ ــری را نهادینـ 7. رهبـ
ـــود را  ـــا کار خ ـــد ت ـــا باش ـــتگاه ه ـــراد و دس ـــه اف ـــک ب کم

بهتـــر انجـــام دهنـــد.
ـــد  ـــه بتوانن ـــا هم ـــد ب ـــذف کنی ـــط کار ح ـــرس را از محی 8. ت

ـــد. ـــرکت کار کنن ـــرای ش ـــر ب ـــور موث ـــه ط ب
9. دیـــوار هـــای میـــان دپارتمـــان هـــا را برداریـــد . 
کارکنـــان واحدهـــای پژوهـــش ، طراحـــی ، فـــروش و 
ـــد  ـــا بتوانن ـــد ت ـــم کار کنن ـــک تی ـــکل ی ـــه ش ـــد ب ـــد بای تولی
ــع  ــه موقـ ــوالت را بـ ــرد محصـ ــد و کاربـ ــکالت تولیـ مشـ

پیـــش بینـــی کننـــد.
ـــن طـــور نصیحـــت  ـــرق و همی ـــر زرق و ب 10. از شـــعارهای پ
بـــه کارگـــران بـــرای رســـیدن بـــه نقایـــص و ضایعـــات 
صفـــر پرهیـــز کنیـــد. ایـــن نصیحـــت هـــا فقـــط منجـــر 
ـــه  ـــرا ک ـــود، چ ـــی ش ـــالم م ـــی ناس ـــط رقابت ـــروز رواب ـــه ب ب
دلیـــل کیفیـــت و بازدهـــی کـــم در سیســـتم هـــای کاری 
ـــای  ـــه ج ـــت. ب ـــارج اس ـــروی کار خ ـــار نی ـــت و از اختی اس

کارگـــران فرایندهـــا را اصـــالح کنیـــد.
ـــع ،  ـــای کاری و توق ـــف معیاره ـــای تعری ـــه ج ـــف( ب 11. ال
بـــه رهبـــری بپردازیـــد. ب( از مدیریـــت برمبنـــای هـــدف 
، اعـــداد، ارقـــام پرهیـــز کنیـــد و بـــه جـــای آن رهبـــری 

کنیـــد.
کارگران ساعتی  غرور  احساس  مانع  که  را  موانعی  الف(   .12
به  کمیت  از  باید  سرپرستان  مسئولیت  بردارید.  شود  می 
مهندسان  و  مدیران  که  را  موانعی  ب(  یابد.  تغییر  کیفیت 
کند،  می  محروم  کارشان  به  نسبت  غرور  احساس  از حق  را 
آمده  به دست  اعداد  مبنای  بر  کار  ارزیابی  از  یعنی  بردارید. 

کنید. پرهیز 
13. یــک برنامــه ی جــدی بــرای آمــوزش و رشــد حرفــه ای 

در ســازمان نهادینــه کنیــد.
14. در ســازمان همــه را وادار کنیــد تــا ایــن تحــول را 

ــت.   ــه اس ــه هم ــول وظیف ــن تح ــند. ای ــق ببخش تحق

"مرکز مطالعات معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه "

برای ایجادفرهنگ حجاب و پوشش مناسب 
در جامعــه، باید ابتدا پایه هــای اعتقادی و 
بینش افراد رانســبت به این موضوع، محکم 
کنیم و این، یعنی نهادینه ســازی باورهای 
درست و فرهنگ سازیدقیق. بنابراین، تهدید 
و اجبــار، هیچ گاه به عنوان اولین راهکار، اثر 

بخش نخواهدبود. 
ای پیامبر بــه زنان و دختران خود و به زنان 
مؤمن بگو روسری های بلند بر خود بیفکنند، 
این عمل مناســب تر اســت، تا )به عفت و 
پاکدامنی( شناخته شــوند و مورد آزار قرار 
نگیرند و خداوند آمرزنده ی مهربان اســت«. 

)1( )سوره احزاب، آیه ی 59(
ÁÁحجابÁمفهوم

حجــاب ، در لغت به معنــای مانع و پرده و 
پوشش آمده است. حجاب، به معنای پوشش 
اسالمی بانوان، دارای دو بعد ایجابی و سلبی 
اســت. بعد ایجابی آن، وجوب پوشش بدن 
و بعد ســلبی آن، حرام بودن خودنمایی به 
نامحــرم اســت و این دو بعد بایــد در کنار 
یکدیگر باشند؛ تا حجاب اسالمی محقق شود. 
گاهی، ممکن است یک بعد باشد ولی دیگری 
نباشد که در این صورت، نمی توان گفت که 

حجاب اسالمی محقق شده است.
اگر به معنای عام، هر نوع پوشــش و مانع از 

وصول به گناه را حجاب بنامیم، حجاب می 
تواند اقســام متفاوتی داشته باشد، از جمله 
حجاب ذهنی، فکری و روحی، عالوه بر این، 
در قــرآن از انواع دیگر حجــاب که در رفتار 
خارجی انسان تجلی می کند، نام برده شده 
اســت، مثل حجاب و پوشش در نگاه که به 
مردان و زنــان، در مواجهه با نامحرم توصیه 

شده است.
»جالبیب« جمع جلباب، به معنای مقنعه ای 
اســت که سر و گردن را می پوشاند. )2( و یا 
پارچه ی بلندی اســت که تمام بدن و سر و 

گردن را می پوشاند. )3( مرحوم امین االسالم 
طبرســی، در »مجمع البیان« ، در ذیل آیه 
می نویسد، »جلباب« عبارت از روسری بلند 
است که هنگام خروج از خانه، زنان به وسیله 
ی آن، ســر و صورت خود را می پوشانند ... 
مقصود این است که با روپوشی که زن بر تن 
می کند، محل گریبان و گردن را بپوشاند. با 
توجه به معانی جلباب و از جمله، این معنی 
که پارچه ی بلندی برای پوشیدن تمام بدن 
و ســر و گردن است، در معنای امروزی، می 
توان پوشش »چادر« را با »جلباب« همانند 
و مشابه در نظر گرفت و از آن جا که در این 
آیه، به طور مشــخص به استفاده ی زنان و 
دختران از جلباب اشاره شده است، می توان 
نتیجه گرفت که طبق فرموده ی رهبر معظم 
انقالب اســالمی، چادر به عنوان یک حجاب 

برتر مطرح شده است.
پوشــش، معرف شخصیت و عفت زن مؤمن 
اســت و موجب می گردد که افــراد الابالی 
جرأت نکنند به او جســارت کرده و به دید 
شهوت و هوسرانی به او بنگرند. این آیه، بیان 
مــی دارد: زنان مؤمن برای این که مورد آزار 
افراد هرزه قرار نگیرنــد، به گونه ای خود را 
بپوشانند که زمینه ای برای بی حرمتی به آن 

ها فراهم نگردد.

حجابÁوÁعفافÁدرÁقرآنÁکریم
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ÁسالÁ24ÁتاÁ15ÁسنیÁگروهÁدرÁبیشترÁ،ایدزÁبیماریÁجدیدÁمبتالیان
هستند

بنا به اظهار فیروزه کاویانی کیا، کارشناس برنامه ایدز کلینیک رفتاری مرکز 
بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین، از آنجایی که آمیزش جنسی بدون 
رعایت نکات پیشگیرانه یکی از عمومی ترین راه های انتقال آلودگی به بیماری 
ایدز است، آن بخشی از جامعه که به لحاظ جنسی از همه فعال تر است، در 
معرض خطر بیشتری قرار دارد. وی هشدار داد که بیشتر افرادی که تازه به این 

بیماری آلوده می شوند، در گروه سنی 15 تا 24 سال قرار دارند.
Áاین کارشناس بهداشتی با اشاره به اینکه ورود از دوران کودکي به نوجواني و بلوغ، 
یکي از دشوارترین مراحل زندگي بشر است، زیرا در این سنین، نوجوان به شدت 
احساساتي و آسیب پذیرست و نیاز به مراقبت هاي ویژه دارد؛ عنوان کرد: احتمال 
اینکه نوجوانی خود را در معرض ابتالي به بیماري هاي آمیزشي و ایدز بداند، 
خیلي کم است و بهمین دلیل هم احتمال اینکه خودش براي مشاوره، آزمایش و 
دریافت خدمات بهداشتي و درماني مراجعه کند خیلي کم است، زیرا بسیاري از 

نوجوانان به هیچ عنوان از ابتالي خود به این بیماری، خبر ندارند.  
Áبه گفته کارشناس برنامه ایدز مرکز بهداشت شهرستان قزوین، امروزه، شیوع 
افزاینده مصرف مواد روانگردان و محرک، به معضلی بسیار جدي اجتماعي و 
سالمتي تبدیل شده است، زیرا مصرف مواد محرک و شیشه، عالوه بر افزایش 
چشمگیر رفتارهاي پُرخطر از جمله: رفتارهاي پُرخطر جنسي، منجر به آسیب هاي 

برگشت ناپذیر مغزي و رواني مي شود. 
      کاویانی کیا، هشدار داد: مصرف شیشه، کریستال و اکستاکسی، موجب 
افزایش شدید میل جنسی بدون اراده، افزایش تماس های جنسی با فرد دیگری 
)غیر از همسر(، افزایش تماس جنسی با همجنس و تماس جنسی گروهی می 

شود و در نهایت، خطر ابتال به بیماری ایدز را افزایش می دهد.
Áوي با تأکید بر این نکته که حوزه سالمت، وابسته به هیچ دستگاهی نیست و تمام 
اطالعات افراد مراجعه کننده به طور کامل، محرمانه باقی می ماند؛ گفت: آنان به 

هیچ عنوان مورد قضاوت قرار نمی گیرند.
 وی افزود: به افرادی که احتمال می دهند به این بیماری مبتال شده اند یا از 
ابتالی خود، یقین دارند، توصیه می شود برای دریافت خدمات به این مرکز 

مراجعه کنند.
    به گفته کاویانی کیا، مرکز مشاوره بیماری های رفتاری مراکز بهداشت شهید 
بلندیان آماده ارائه خدمات آموزشی، مشاوره، پیشگیری، مراقبت و درمان گروه 

های در معرض خطر، پُرخطر و افراد آلوده و بیمار است. 
***

برخیÁتصوراتÁمردمÁدربارهÁراهÁهایÁانتقالÁبیماریÁایدز،ÁاشتباهÁاست
بیماری ایدز از طریق نیش حشرات، خوردن و آشامیدن، استفاده از ظروف 
مشترک، تنفس )عطسه و سرفه(، تماس هاي معمولي، مثل: دست دادن و 
روبوسي کردن، استخر و حمام، استفاده از وسائل عمومي، مانند: تلفن و همچنین 

از طریق تماس با اشک و بزاق، منتقل نمی شود.
این موضوع را فیروزه کاویانی کیا، کارشناس برنامه ایدز کلینیک رفتاری مرکز 
بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین برای  سفیران سالمت دانشجویی از 
دانشگاه بین الملل امام خمینی )ره( قزوین بیان کرد و گفت: عامل بیماري ایدز، 
ویروسي به نام HIV است و راه هاي انتقال این بیماري، شامل: تزریق با سرنگ 
آلوده، تزریق خون و فرآوردهاي آلوده، استفاده از وسائل تیز و بُّرنده غیر استریل، 

تماس هاي جنسي مشکوک و مادر به کودک است.
***

ÁوÁپنهانیÁهاÁمدتÁتاÁ،آنÁدرÁاقامتشÁوÁفردÁبدنÁبهÁایدزÁویروسÁورود

بدونÁعالمتÁاست
فیروزه کاویانی کیا، کارشناس برنامه ایدز کلینیک رفتاری مرکز بهداشت شهید 
بلندیان شهرستان قزوین هشدار داد که ویروس HIV پس از ورود به بدن به داخل 
گلبول هاي سفید خون رفته و تا مدت هاي مدیدي هیچ عالمتي ایجاد نمي کند.

به گفته این کارشناس، این ویروس به تدریج شروع به تکثیر کرده و موجب 
کاهش کارایی گلبول هاي سفید شده که در نتیجه، سیستم دفاعي بدن تحلیل 
رفته و توان مقابله در برابر سایر عفونت ها و بیماري ها را از دست داده و در نهایت 
فرد با ابتال به یک بیماري عفوني و یا سرطان از بین خواهد رفت. وی افزود که 
در مدت پنهان بودن بیماری، فرد مبتال بی خبر از همه جا، بیماری را به دیگران 

منتقل می کند.
Áاین کارشناس بهداشتی در مورد مراحل بیماری زایی ایدز، عنوان کرد: مرحله 
پنجره، اولین مرحله است که در آن، هر چند ویروس وارد بدن فرد شده، اما تست 

هاي آزمایشگاهي، منفي است و عالمت بالیني نیز ندارد. 
وي با اشاره به این که آلودگی، مرحله بعدی است که تست هاي آزمایشگاهي 
مثبت بوده، ولی فرد هیچ عالمت بالیني ندارد و به صورت عادي زندگي مي کند؛ 
اضافه کرد: این مرحله می تواند بین 5 تا 20 سال ادامه یابد و پس از آن، مرحله 

بیماری است که عالئم ظاهر شده و مي تواند منجر به مرگ فرد مبتال شود.
Áکارشناس برنامه ایدز مرکز بهداشت شهرستان قزوین، اصول پیشگیری از ایدز 
را در خویشتن داری در زمان تجرد، وفاداری به همسر در متأهالن، استفاده از 
کاندوم، پرهیز یا ترک اعتیاد، پرهیز از تزریق مواد، استفاده از وسائل استریل در 
آرایشگاه ها و مطب های پزشکی و دندانپزشکی، کنترل سالمت اهداکنندگان 
خون، پرهیز از بارداری و شیردهی در افراد بیمار، تجویز دارو برای مادر و نوزاد و 

انجام سزارین در مادران باردار HIV مثبت دانست. 
***

برفÁوÁکوالکÁنمیÁتواندÁمانعÁارائهÁخدمتÁبهÁمادرانÁباردارÁشود
با شروع فصل سرما و احتمال وقوع برف و کوالک در مسیرهای جاده ای بخصوص 
گردنه های برف گیر و مناطق دارای دسترسی دشوار و همچنین احتمال بسته 
شدن جاده های روستایی، روز 18 آذر 1395 و در نشستی در مرکز بهداشت 
شهید بلندیان شهرستان قزوین، راهکارهای تداوم ارائه خدمت به مردم، بویژه 

مادران باردار بررسی شد.
در این نشست، دکتر میترا راجی، کارشناس مسؤول واحد سالمت خانواده و 
جمعیت مرکز بهداشت قزوین، ضمن هماهنگی با سایر واحدهای مرتبط؛ با بیان 
مشکالت احتمالی در ارائه خدمات به مادران باردار در فصل سرما، به اهمیت 
بازگشایی به موقع راه های روستاهای مناطق دارای دسترسی دشوار -که مادران 
باردار در آن ها ساکن هستند- و لزوم انعکاس موضوع در نشست کارگروه سالمت 

شهرستان تأکید کرد.
وي همچنین به لزوم هماهنگی با مرکز فوریت های پزشکی، برای به کارگیری 

امکاناتی، همچون بالگرد در شرایط خاص اشاره کرد.
این مقام مسؤول تصریح کرد: برای ارائه خدمات مرتبط با مادران باردار در فصل 
سرما، مراکز خدمات جامع سالمت روستایی مؤظف به استخراج دقیق آمار مادران 

باردار شدند.
وي  ادامه داد:  این کار باید همراه با ذکر تاریخ هاي احتمالی زایمان آنان، مشخص 
کردن مادران مشکل دار و  پُرخطر و مشخص کردن مادران ساکن در روستاهای 
مناطق دارای دسترسی دشوار با دریافت شماره تلفن از مادران باردار و خانواده 

آنان باشد. 
در این نشست که دکتر سّید علیرضا خونساری، رییس مرکز بهداشت قزوین نیز 
حضور داشت، در مورد اسکان موقت مادران باردار روستایی با یک همراه برای هر 

کدام، اهمیت کنتری تجهیزات ترالی اورژانس، وضعیت ست های استریل زایمان 
در مراکز و همچنین تهیه لیست کاملی از اطالعات مادران ساکن در روستاهای 

مناطق دارای دسترسی دشوار تأکید شد.

ÁاستقبالÁباÁآبادÁنصرتÁشهرکÁوÁالوندÁشهرÁدرÁسّیارÁسالمتÁاتوبوس
مردمÁروبروÁشد

پس از آن که شــبکه بهداشت - درمان شهرستان البرز، در اقدامی ابتکاری 
و نمادین، با همکاری فرمانداری و ســازمان اتوبوســرانی این شهرستان و 
شهرداری و شورای شهر الوند، مصوب کرد اتوبوس سالمت سّیار در شهرهای 
الوند و نصرت آباد برای ارایه رایگان خدمات سالمت به مردم به حرکت درآید؛ 
این اقدام با استقبال مردم مواجه شد، آنگونه که آنان در بیرون از اتوبوس صف 
کشــیدند و کار به جایی رسید که متولیان سالمت، دچار کمبود تجهیزات 

شدند و دیگر قادر به ادامه خدمات دهی نبودند. 
این اتوبوس، روز 22 آذر 1395 در فلکه الله شــهر الوند و خیابان ده متری 
امام خمینی )ره( این شهر مستقر شد. روز دوم به شهر نصرت آباد رفت و روز 

سوم دوباره به شهر الوند برگشت.
در مجموع این ســه روز،  تعداد 337 تن از مردم مناطق یاد شــده از نظر 
بیماری های غیرواگیر، نظیر: فشار خون، دیابت و سرطان بررسی شدند که 
نتیجه اش ارجاع 251 تن از آنان به آزمایشگاه مرکز بهداشت شهرستان البرز 

برای انجام آزمایش رایگان دیابت و کلسترول خون بود. 
همچنین عالوه بر اینکه 130 تن تحت آزمایش ایدز قرار گرفتند، برای 195 
تن هم توصیه های تغذیه برای کنترل وزن ارائه شــد. تعداد 142 مشاوره 

روانی دریافت کردند و 1000 مکمل ویتامین D بین مردم توزیع شد.
*** 

ÁآموزشÁمؤسسهÁدانشجویانÁبینÁ»DÁویتامینÁپرل«ÁهزارÁ27Áتوزیع
عالیÁکارÁدÁشهرÁالوند

Áمونــا تاچــه بندهــا، کارشــناس مســؤول واحــد تغذیــه شــبکه بهداشــت 
- درمــان شهرســتان البــرز بــا حضــور در آییــن روز دانشــجو در مؤسســه 
ــه هــر  ــن ب ــه صــورت نمادی ــد، ضمــن آن کــه ب ــی کار الون آمــوزش عال
کــدام از دانشــجویان حاضــر در برنامــه، تعــدادی »پــرل ویتامیــن D« داد، 
تعــداد 27 هــزار عــدد از ایــن مکمــل را تحویــل مســؤوالن دانشــگاه داد تا 
بیــن ســایر دانشــجویان، توزیــع شــود. »پــرل« نــوع ژلــه ای دارو بــوده که 

شــبیه مرواریــد یــا دانــه هــای تســبیح اســت.
ایــن اقــدام، بــا همــکاری واحدهــای تغذیــه، ســالمت جوانــان، نوجوانــان 
و مــدارس و نظــارت بــر داروی شــبکه انجــام شــد و تاچــه بندهــا دربــاره 
اهمیــت و نقــش ویتامیــن مذکــور در بــدن، عــوارض کمبــود آن و نحــوه 

مصــرف مکمــل، توضیــح داد.

نتایجÁآزمایشÁهایÁتشخیصÁسریعÁایدزÁدرÁشهرÁآوج،ÁمنفیÁبود
روز 21 آذر 1395 شبکه بهداشت – درمان شهرستان آوج ضمن اینکه 
به منظور آشــنایی عموم جامعه با عفونت »اچ آی وی« و بیماری ایدز، 
»ایستگاه سالمت« در شهر آوج برپا کرد، آزمایش های رایگان تشخیص 
ســریع ایدز نیز برای کارگران شاغل در شهرداری و شبکه انجام شد که 

خوشبختانه در کلیه موارد، نتیجه منفی بود.

به گفته ســارا مهراد، مراقب ســالمت مرکز بهداشــتی - درمانی آوج، 
ایستگاه ســالمت،  برای افزایش اطالعات مردم در مورد بیماری ایدز و 

ویروس منتقل کننده آن، در امامزاده محمد طاهر شهر برپا شد.
سعید قربان پور، کارشناس پیشــگیری و مبارزه با بیماری های شبکه 
بهداشت – درمان شهرستان آوج نیز کار انجام آزمایش تشخیص سریع 

ایدز را انجام داد.

اطالعÁرسانيÁدرÁموردÁخطراتÁبیماریÁایدز،Áاولویت
حوزهÁبهداشت

هادی باقری، کارشناس برنامه ایدز مرکز بهداشت شهرستان آبیک، عنوان کرد: 
آموزش و اطالع رساني در زمینه »اچ  آی  وی« و ایدز یکي از استراتژي هاي 
برنامه کشوري پیشگیري از این بیماری در کشور بوده که البته تعیین 
مقطع زماني خاص در سال براي برجسته سازي موضوع و حساس کردن 
سیاستگزاران، مسؤوالن و افراد جامعه به موضوع ایدز و همراه کردن آنان برای 

پیشگیری از این بیماری، بسیار ضروري است. 
باقری با بیان اینکه در کشور ایران، این مقطع زماني خاص، همزمان با سایر 
کشورهاي جهان به عنوان »روز جهاني ایدز« در تقویم رسمي گنجانده شده 
است، گفت: ایدز، فقط موضوعی بهداشتي نیست و داراي ابعاد اجتماعي، 
اقتصادي، فرهنگي و امنیتي نیز است. ایشان ادامه داد که به منظور افزایش 
اطالع رساني مناسب در این زمینه، تعیین بزرگداشت روز جهاني ایدز ) 14 
آذر( و تعمیم آن به »هفته اطالع رسانی ایدز« از 13 تا 19 آذر ماه هر سال، 

مد نظر قرار گرفته است.
به گفته این کارشناس بهداشتی، با توجه به حساسیت موضوع ایدز و رسالت 
دست اندرکاران عرصه سالمت و بهداشت کشور، هفته مذکور فرصتی مناسب 
براي تبیین برنامه ها، جلب مشارکت سیاستگزاران و مسؤوالن، بیان اقدامات، 
دستاوردها و چالش هاي موجود و همچنین تکریم فعالیت هاي دست اندرکاران 
بوده و نوآوری و ابتکار واحدهای مرتبط، به منظور نیل به اهداف تعیین شده، 

مؤثر و مهم خواهد بود. 
کارشناس برنامه ایدز مرکز بهداشت شهرستان آبیک، اطالع رساني مناسب 
در مورد »اچ  آی  وی« و اهمیت پیشگیري از آن، جلب حمایت مسؤوالن 
و سازمان ها از برنامه هاي اطالع رسانی و کنترل ایدز و همچنین افزایش 
همکاري هاي بین بخشي در معرفي اقدامات، دستاوردها و چالش هاي موجود 
در زمینه برنامه هاي »اچ  آی  وی« در کشور را از اهداف این برنامه عنوان کرد. 
وی افزود: جلب مشارکت انجمن هاي غیردولتي و عموم مردم در برنامه هاي 
پیشگیري و کنترل این بیماری در کشور و برجسته سازي شعار روز جهاني 

ایدز و نهادینه کردن آن، از دیگر اهداف این برنامه در کشور است.
وی خاطر نشان کرد که در این هفته برنامه ای به صورت روزانه برای آموزش 

و اطالع رسانی در مورد ایدز در نظر گفته شده است که به شرح ذیل است:
◄ شنبه 13 آذر: خبرنگاران، ورزشکاران و هنرمندان 

◄یکشنبه 14 آذر: مبتالیان و متأثرین از »اچ  آی  وی«، کارکنان بهداشتی 
- درمانی 

◄دوشنبه 15 آذر: کودکان، زنان و مادران  
◄سه شنبه 16 آذر: دانشجویان، دانش آموزان، جوانان و آحاد مردم 

◄چهارشنبه 17 آذر: سیاستگزاران، مسؤوالن و مجریان 
◄پنج شنبه 18 آذر: پژوهشگران و اندیشمندان 

◄جمعه 19 آذر:  روحانیون، طالب و رهبران مذهبي 
این کارشناس بهداشتی اظهار کرد: در طول هفته مذکور برنامه های متنوعی از 
سوی مرکز بهداشت شهرستان آبیک در نظر گرفته شده است که از آن جمله 
می توان به برپایي چادر سالمت، ارائه خدمات مشاوره و بیماریابی، تست رایگان 
ایدز برای دانشجویان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، سربازان پادگان 
ها، کارگران کارخانه، داوطلبان هالل احمر، ورزشکاران، مددجویان بهزیستی، 
معتادان کمپ های ترک اعتیاد و دانش آموزان دبیرستان اشاره کرد. ایشان 
همچنین توزیع مطالب آموزشی در کلیه ادارات و مراکز بهداشتی - درمانی 
تابعه و اطالع رساني الزم درباره معرفي مرکز مشاوره بیماري هاي رفتاري را 

از سایر موارد دانست.
کارشناس برنامه ایدز مرکز بهداشت شهرستان آبیک، پایگاه مشاوره و بیماریابی 
ایدز این مرکز را به عنوان تنها پایگاه ارائه خدمات مشاوره و تست رایگان ایدز 
برای گروه های دارای رفتار پُرخطر در سطح شهرستان معرفی کرد و اظهار 
کرد: عموم مردم در صورت هر گونه مواجهه مشکوک و پُرخطر می توانند به 
آدرس مرکز بهداشت شهرستان آبیک)آبیک، بلوار طالقانی( مراجعه کرده و یا 

با شماره تلفن) 02832826233( تماس بگیرند.   

                                                                                                                                      شهرستانÁها

قـزویــن

البـــرز

آوج

آبیک
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                                                                                                                                            شهرستانÁها

ÁبهÁوالدینÁتوسطÁهاÁواقعیتÁانتقالÁ،»مقتدرانه«ÁفرزندپروریÁحاصل
فرزندانÁاست

شیوه  فرزند پروری، بیانگر نگرش های والدین نسبت به فرزندان و معیارها 
و قوانینی است که برای آنان وضع می کنند. هر چند شیوه فرزند پروری، 
ولی شیوه  تغییر می کند؛  اقتصادی،  و گروه های  نژاد  فرهنگ،  واسطه  به 
»مقتدرانه«، بهتر از شیوه های »سهل گیرانه« و »استبدادی« است، زیرا 
والدینی که از این شیوه استفاده می کنند، واقعیت ها را به فرزندان خود منتقل 

می  کنند.
درمان   – بهداشت  شبکه  روان  مسؤول سالمت  کارشناس  افشار،  محمد 
شهرستان بویین زهرا این موضوع را روز 16 آبان 1395 در نشست رابطان 
متخصص ادارات این شهرستان بیان کرد و افزود: آنان با این روش، تمایل 
بیشتری برای پذیرش دالیل کودک خود در رد یک رهنمود )دستور( از خود 

نشان می دهند. 
این کارشناس بهداشتی با اشاره به این مطلب که چنین والدینی، سخنوران 
خوبی هستند و اغلب برای مطیع  سازی از استدالل و منطق بهره می جویند و 
به منظور توافق با فرزند با او گفت  و گو می کنند، اظهار کرد: آنان از رفتارهای 

نامطلوب فرزند نمی ترسند و تاب مقاومت در برابر عصبانیت او را دارند.
 وی اضافه کرد: والدین مقتدر به تالش های کودکان برای جلب حمایت و 

توجه پاسخ می دهند و از تقویت های مثبت بیشتری استفاده می کنند.
افشار با تأکید بر این که این والدین با ابراز محبت به فرزندان، هم به حقوق 
آگاه  ویژگی های خاص کودک خود،  و  فردی  به عالیق  هم  و  ویژه خود 
هستند؛ عنوان کرد: فرزندان این والدین نیز؛ فعال، دارای اعتماد به نفس، 
استقالل رأی، واقع گرا، باکفایت، خشنود و از نوعی احساس امنیت عاطفی، 

برخوردارند. 
درمان   – بهداشت  شبکه  روان  سالمت  مسؤول  کارشناس  اظهار  به  بنا 
شهرستان بویین زهرا، والدین سهل گیر با نشانه هایی شامل کنترل کم بر 
کودکان، خواسته های غیرمعقول، محروم ساختن کودک از محبت به عنوان 
تنبیه، فعالیت های نامنظم در زندگی، عدم ارائه اطالعات صحیح و دقیق 
به کودکان و در عین حال زورگو و سرکوبگر بودن، استفاده از روش های 
احساس گناه و انحراف و تسلیم شدن در برابر بهانه جویی و شکایت کودکان، 

خانواده ای به نسبت، آشفته دارند. 
افشار با بیان این هشدار که کودکان این والدین از اتکا به خود، خودداری 
می کنند و یا از استقالل رأی اندکی برخوردارند؛ گفت: این کودکان به صورت 
افرادی به نسبت ناپخته توصیف شده اند که هنگام مواجهه با نامالیمات، 
تمایل به واپس روی )روی گردانی( دارند؛ نسنجیده عمل می کنند؛ به فعالیت 
بی هدف می پردازند؛ تکانشی، پرخاشگر و فاقد اعتماد به نفس هستند و 

رفتارهای بزهکارانه از خود نشان می دهند.
این کارشناس بهداشتی با گفتن اینکه نمایش قدرت والدین، اولین عاملی 
است که  شیوه »استبدادی« را از دو شیوه دیگر متمایز می سازد؛ عنوان 
کرد: این والدین، بسیار پُرتوقع بوده؛ پذیرای نیازها و امیال کودکان نیستند و 

پیام های کالمی آنان، یک جانبه و فاقد محتوای عاطفی است. 
ایشان تأکید کرد که والدین مستبد، بطور غالب هنگام اِعمال دستورات، 
دلیلی ارائه نمی دهند و نسبت به سایر والدین در میزان مرعوب شدن در برابر 

رفتارهای نامطلوب، در حد متوسطی قرار دارند.
به گفته افشار، بر اساس تحقیقات، فرزندان والدین مستبد، نسبت به فرزندان 
والدین مقتدر در برقراری رابطه با همساالن و داشتن موقعیت فعال و نیز 
استقالل رأی در سطح پایینی قرار می گیرند؛ وی ادامه داد: این کودکان، 
افرادی خشمگین، منزوی، غمگین و آسیب پذیر نسبت به فشار )استرس( 

بوده و محتاط توصیف می شوند.
*** 

ÁکردنÁضایعÁبدونÁ،خودÁاهدافÁÁبهÁرسیدنÁراهÁ،مندانهÁجرأتÁرفتار
حقوقÁدیگرانÁاست

به گفته محمد افشار، کارشناس سالمت روان مرکز بهداشت شهرستان بویین 
زهرا، رفتار جرأت  مندانه، رفتاری بین فردي است که شامل ابراز صادقانه و 
نسبتاً رک افکار و احساسات است، به نحوي که از نظر اجتماعي مناسب بوده 

و احساسات و آسایش دیگران نیز در آن مد نظر باشد.
وي، جرأت  مندي را توانایي ابراز صادقانه نظرات، احساسات و نگرش ها بدون 
داشتن احساس اضطراب و برای دفاع فرد از حقوقش دانست البته به شکلي 

که حقوق دیگران پایمال نشود.
افشار با گفتن این که نتیجه رفتار جرأت مندانه این است که به فرد کمک 
مي کند تا بتواند به خود اطمینان داشته  باشد؛ اعتماد به  نفس خود را افزایش 
 دهد؛ احترام دیگران را جلب کند؛ توانایي تصمیم گیري خود را بهبود  بخشد؛ 
حقوق خود را حفظ کند؛  احساسات خود را ابراز کند    روابط خود را بهبود 
بخشد؛ اعتراض کند؛  نظر خود را بیان کند؛ درخواست کند و در نهایت، 

قدرت »نه« گفتن خود را افزایش دهد.
این کارشناس بهداشتی، رفتار »پرخاشگرانه« و »منفعالنه« را سایر روش 
های برقراري ارتباط دانست و افزود: در رفتار »پرخاشگرانه«، فرد با تهدید 

کردن و تضییع حق دیگران، با آنان توهین آمیز برخورد مي کند. 
بنا به اظهار افشار، در رفتار »منفعالنه«، فرد با عذرخواهي کردن افراطي و 
کوچک انگاري خود، تمامي افکار، احساس ها و حقوق شخصي خود را به نفع 

طرف مقابل، نادیده مي گیرد. 
افشار، این سخنان را روز  17 آذر 1395 در نشستی آموزشی، برای اولیای 

دانش آموزان دبیرستان دخترانه پروین اعتصامی شهر شال بیان کرد.

*** 
ÁاوÁگاهÁتکیهÁوÁحامیÁ،خودÁنوجوانÁفرزندÁباÁدوستیÁطریقÁازÁوالدین

باشند
دوران نوجوانی را می توان دوران الگوپذیری و یا به عبارتی، دوران شکل 
گیری شخصیت نام برد. در این حالت شخص از اطرافیان و اشخاص مورد 
عالقه اش الگو می گیرد. در این دوران، خانواده می تواند حامی و راهنمای او 
باشد و یا تنها او را نهی کند و بگوید این کار را بکن، این کار را نکن. نوجوان 
در این دوران می خواهد که ابتدا الگویش را از خانواده و محیط خانه انتخاب 
کند، اما گاهی خانواده در این حیطه آگاهی ندارند. والدین باید از طریق 

دوستی با فرزند نوجوان خود، حامی و تکیه گاه او باشند.
محمد افشار، کارشناس سالمت روان مرکز بهداشت شهرستان بویین زهرا 
این مطالب را روز 17 آذر 1395 در مدرسه پروین اعتصامی شهر شال و برای 
اولیا دانش آموزان مدارس این شهر بیان کرد و در پاسخ به نگرانی بعضی از 
والدین که همیشه در کنار فرزندشان نیستند و دقیقاً نمی دانند چه دوستانی 
دارند؛ اظهار کرد: چه خوب است که برای فرزندمان عالوه بر این که مادر، پدر 

باشیم، دوست خوبی نیز باشیم. 
به گفته این کارشناس بهداشتی، این دوستی باید به گونه ای باشد که نوجوان 
به والدینش اعتماد کند و احساساتش را برای آنان بیان کند. افشار تأکید کرد 
که برای دوست شدن والدین با فرزند، آسان ترین و اولین راه، گفتن صادقانه 
جمله »دوستت دارم«، بدون هیچ پسوند و پیشوندی است و باید صادقانه به 

او گفت که چقدر وجودش در کنار آنان شادی بخش است. 
کارشناس سالمت روان مرکز بهداشت شهرستان بویین زهرا با اشاره به این 
که والدین نگذارند که فاصله سنی آنان، مانع صمیمیت شان با فرزندشان 
شود؛ عنوان کرد: نوجوان در این سن دوست دارد که به او اعتماد کنند و او 

را آن طور که هست، بپذیرند.
این کارشناس بهداشتی، رعایت 11 نکته تربیتی زیر را به والدین توصیه کرد:

هیچگاه نوجوان خود را در جمع، مورد نصیحت، تحقیر، امر و نهی و مقایسه 
قرار ندهید.

سعی نکنید نوجوانتان را آن گونه تربیت کنید که خودتان تربیت شده اید، 
بلکه او را متناسب با شرایط زمان تربیت کنید.

به رفتارها یا عملکرد اشتباه آنان به صورت مستقیم حمله نکنید، بلکه رفتار 
اشتباهشان را از شخصیتشان جدا کنید. مثالً اگر نظم را رعایت نمی کند، 
نگویید: شلخته، بی نظم... بلکه بگویید در کارهای تو نظم وجود ندارد یا 

دوست دارم کارهایت را با نظم بیشتری انجام دهی.
در خصوص مسایل بلوغ و شرایط و ویژگی های آن به صورت مستقیم، شفاف 
و راحت با آنها صحبت کنید. البته بهتر است این موضوع برای پسران توسط 

پدر و برای دختران توسط مادر انجام شود.
نگران فراز و نشیب های تحصیلی، مذهبی و اخالقی آنان نباشید. اگر درست 

برخورد کنید، مطمئن باشید آنان به تعادل الزم در هر مورد خواهند رسید.
از گذاشتن برچسب و اسم بر روی نوجوان خودداری کنید.

خود شما الگوی مناسبی از نظر اخالقی، اجتماعی، مذهبی و عاطفی برای 
او باشید.

اُفت تحصیلی، عدم تمرکز، حواس پرتی و عدم انگیزه تحصیلی در نوجوانان 
اول راهنمایی و اول متوسطه، تقریباً شایع است و این امری طبیعی، ناشی از 

بلوغ است. نگران نباشید.
هیچگاه سعی نکنید، ایده، نظر و خواسته های خود را به نوجوان تحمیل 

کنید.
در صورت بروز هرگونه مشکلی، مثل: افسردگی، اضطراب، پرخاشگری زیاد 
و اُفت تحصیلی شدی در نوجوان، به روانشناس یا مشاور متخصص مراجعه 

کنید.
با مشاهده یک رفتار نادرست در نوجوان، از اعمال روش های تنبیهی، مثل: 

اخراج از خانه و تنبیه بدنی، خودداری کنید.

*** 
ÁنیستÁ،داروییÁگیاهÁهمانÁ،گیاهیÁداروی

اشتباه رایجي که در بین بیشتر افراد وجود دارد، تفاوت نگذاشتن بین گیاه 
دارویي و داروی گیاهي است و امروزه به دلیل این دیدگاه نادرست، برخی 
بیماران براي استفاده از درمان هاي گیاهي کم ضررتر و کم هزینه تر، بدون 
مراجعه به پزشک و تشخیص صحیح بیماري توسط او، با مراجعه به عطاري 

ها خوددرماني مي کنند. 
دکتر سارا تخت آبنوس، مسؤول نظارت بر دارو و مواد مخدر مرکز بهداشت 
شهرستان بویین زهرا با اعالم مطلب فوق، گفت: عطاري فقط محل فروش 
گیاه دارویي تغییر شکل نیافته است و محل تشخیص و درمان بیماري یا 
فروش داروهاي دست ساز، قرص، کپسول، شربت یا حتي گیاه پودر شده 

نیست، زیرا جایگاه دارو، تنها در داروخانه است. 
وي با اشاره به این مطلب که زیره، رازیانه، هل یا دارچین، گیاهاني هستند 
که برخي خواص درماني آن ها که عمدتاً بي ضرر یا کم ضرر هستند، به اثبات 
رسیده است، اما داروهاي گیاهي، حاصل تبدیل برخي گیاهان به دارو در 

کارخانه هاي داروسازي و طي فرآیندي خاص و استریل هستن؛ اظهار کرد: 
به یقین، مصرف بي رویه و بیش از حد نیاز هر نوع خوراکي اعم از گیاهي یا 

شیمیایي مي تواند براي بدن ضرر داشته باشد. 
دکتر تخت آبنوس، خاطر نشان کرد: گیاهان دارویي هم باید به موقع و به 
طور صحیح مصرف شوند و توجه به موارد زیر برای حفظ سالمت مردم 

الزامي است:
بسیاري از گیاهان دارویي به دلیل اینکه با حداقل دوز به میزان دوز سمي 
خود مي رسند، مي توانند باعث عوارض جبران ناپذیر قلبي، کبدي و کلیوي 

شوند. 
استفاده طوالني مدت از گیاهان دارویي مسهل، ممکن است باعث از دست 
دادن توانایي حرکت روده، بروز اسهال مزمن، ضعف عضالني، ضربان نامنظم 

قلب و اختالل کبدي یا کلیوي شود.
مصرف ترکیبات گیاهي به خصوص در کودکان زیر دو سال مي تواند باعث 

بروز واکنش هاي حساسیتي شدید یا مشکالت تنفسي شود.
داروهاي گیاهي ترک اعتیاد یا چاقي و الغري که متاسفانه تبلیغات بسیار 

زیادي در مورد آنها انجام مي شود، مبناي علمي ندارند.
بعضي فرآورده هاي گیاهي در دوران بارداري منع مصرف دارند و ممکن است 

باعث سقط جنین شوند.
برخي فرآورده هاي گیاهي براي بانوان در دوران شیردهي منع مصرف دارند، 

زیرا سبب ایجاد عوارض نامطلوب در نوزاد مي شوند.
بسیاری از داروهای گیاهی با داروهای شیمیایی تداخل عملکرد دارند و 
موجب افزایش یا کاهش اثر دارویی می شوند. بنابر این اگر فردی داروی 
شیمیایی مصرف می کند، باید حتما پیش از مصرف هر نوع داروی گیاهی، با 

پزشک یا داروساز خود مشورت کند.
این مقام مسؤول تصریح کرد: متأسفانه امروزه به دلیل اختالط بخش های 
چوبی یا ساقه ای گیاه با برگ و گل مورد استفاده در عرق گیری، برخی 
عرقیات، حاوی مقادیری الکل متانول هستند که مصرف مقادیر زیاد و دراز 
مدت این عرقیات می تواند منجر به مسمومیت با الکل شده و عوارض آن را 

به دنبال داشته باشد.
مسؤول نظارت بر دارو و مواد مخدر مرکز بهداشت شهرستان بویین زهرا با 
اشاره به اینکه ترکیبات روغنی و روغن ها، عموما در معرض هوا، اکسید می 
شوند؛ عنوان کرد: باید از مصرف مغزها و بذرهای روغنی پودر شده، مانند: 
مغز بادام، مغز گردو، سیاه دانه و کنجد )به ویژه اگر تغییر رنگ یا بو در آنها 

مشاهده شود( اجتناب کرد
دکتر تخت آبنوس ضمن تأکید بر این که مردم توجه داشته باشند اغلب 
روغن ها، مانند: روغن بادام، روغن زیتون، روغن کنجد، روغن سیاه دانه، 
روغن بابونه و روغن بنفشه، در عطاری ها باید در ظروف شیشه ای تیره، دور 
از آفتاب و به صورت سرپر نگهداری شون؛ گفت: قبل از مصرف خودسرانه 
گیاهان دارویي و یا داروهاي گیاهي، حتما با پزشک یا داروساز مشورت شود.

*** 
ششÁعادتÁبدÁدرÁگوشÁدادن،ÁمانعÁارتباطÁافرادÁاست

به گفته محمد افشار، کارشناس مسؤول سالمت روان شبکه بهداشت -درمان 
شهرستان بویین زهرا، یکی از شاخصه های برقرای ارتباط، گوش دادن فعال 
است. ایشان شش عادت بد در گوش دادن را مانع ارتباط افراد دانست و این 

عادت ها به شرح زیر عنوان کرد:
◄ فکر کردن در مورد چیزي که مي  خواهید بگویید به جاي گوش کردن 

به صحبت گوینده. 
◄ صحبت کردن در زماني که باید گوش کنید.

◄ قطع کردن صحبت گوینده.
◄ گوش کردن به چیزهایي که انتظار شنیدن آنها را داریم، به جاي گوش 

کردن به آنچه واقعاً گفته مي شود.
◄ فکر کردن به چیزهاي دیگر هنگام گوش کردن.

◄ پیش داوري در مورد گوینده یا موضوع.
این کارشناس بهداشتی، سخنانش را روز 16 آذر 1395 و برای پرستاران و 
کادر درمانی بیمارستان امیر المومنین )ع( بویین زهرا بیان کرد و افزود: در 
حیطه کاری پرستاران و ارتباط کاری آنان با بیماران، وجود سر و صدا، ترتیب 
نشستن، استفاده از زبان فن، تحریکات حسی و درکی بیماران، اضطراب در 
پرستار، درد در بیمار، نادیده گرفتن بیمار و قطع یا تغییر موضوع، از موانع 

گوش دادن فعال است.
درمان   - بهداشت  شبکه  روان  سالمت  مسؤول  کارشناس  اظهار  به  بنا 
شهرستان بویین زهرا، در علـم پرسـتاري بر برقـراري ارتباط بین پرستار 
و بیمار تأکید بسیار شده و آن را هسته اساسی مراقبت می دانند. ایشان 
افزود: در بین گروه هاي درمانی، پرستاران، ارتباط مستقیم و طوالنی تری 

با بیماران دارند. 
افشار تصریح کرد که ارتباط مؤثر باعث برنامه ریزی و اولویت بندی بهتر 
کارها، انجام به موقع مراقبت ها، بهبود کیفیت مراقبت، رضایت پرستاران، 

پزشکان و بیماران می شود.
وی هشدار داد که ارتباط غیرمؤثر باعث افزایش بروز خطاها، کاهش کیفیت 
مراقبت، تأخیر در درخواست آزمایش ها، طوالنی شدن روند درمان و افزایش 

عوارض در بیماران می شود.

بویینÁزهــرا
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حقوقÁشهروندیÁوÁتحوالتÁآن:

آموزهÁهایÁاسالمیÁوÁحقوقÁشهروندی:
هر چند مفهوم »حقوقÁشــهروندی« مفهوم و پدیــده ای جدید 
در جهان معاصر محســوب می شــود اما آموزه های فلسفی باستان و 
همچنین آموزه های دینی ادیان توحیدی مانند مسیحیت و اسالم بر 
اصالت آن گواهی می دهد. نقش آموزه های نشأت گرفته از آموزه های 

مذهبی به ویژه در حــوزه حقوق طبیعی و فطری بی گمان در تکوین 
شاکله نوین این مفهوم در غرب قابل انکار نیست.

در آموزه های اســالمی به عنــوان آخرین،  جوان تریــن و کامل ترین 
دین توحیدی که بر حقانیت رســالت انبیاء نیز مهر تأئید نهاده است 
رهنمودهای مهم و اندیشه برانگیزی در حوزه حقوق فردی و شهروندی 

وجود دارد.
پیامبر عظیم الشأن و وصی و جانشین ایشان یعنی حضرت امیرالمؤمنین 
علی )ع( همواره منادی و مراعی آن در جامعه اســالمی در آن دوران 

بوده اند. پیامبر اسالم )ص( تکمیل فضایل اخالقی راانگیزه اصلی بعثت 
خود شمرده اند و فرمودند: »انماÁبعثتÁالتممÁمکارمÁاخالق«. 

سیره پیامبر اکرم نیز به خوبی مبین رعایت حقوق آحاد جامعه و حتی 
اکرام و بزرگواری و گذشــت در مقابل دشمنان و حتی اسیران جنگی 
است، جنگجویان غیرمسلمانی که خود، بانی شورش علیه تبلیغ رسالت 
الهی بودند. در جریان فتح مکه، پیامبر اسالم )ص( فرمان عفو عمومی 
نســبت به تمام مردم و دشمنانی که در طول سالیان متمادی مسبب 

خشونت ها و آزارها علیه مسلمانان بودند صادر کردند.


