
نخستین جشنواره عمران سالمت با حضور دکتر حسن روحانی، رییس جمهور اسالمی ایران، روز 20 
تیر س��ال 1396 در سالن همایش های بین المللی جمهوری اسالمی مشهور به سالن اجالس سران 
برگزار ش��د. در این برنامه از دانش��گاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی برتر در حوزه 

های توسعه فضای بهداشتی و درمانی، افزایش تخت های بیمارستانی و اجرای موفق طرح تحول نظام 
سالمت با اهدای تندیس جشنواره و لوح سپاس تقدیر شد.

رتبه کشوری برای معاونت غذا و داروی 
دانشگاه علوم پزشکی قزوین 

برنامه های شبکه بهداشت – درمان
شهرستان تاکستان الگوی کشوری می شود
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دانشگاه علوم پزشکی و
خدمات بهداشتی درمانی قزوین

هفته نامه خبری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین

تجلیل از رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین در 
جشنواره کشوری عمران سالمت

در روزهای پایانی دولت یازدهم، دکتر س��ید حسن هاشمی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
با اهدای لوح س��پاس  به دکتر مس��عود رضایی، معاون درمان دانشگاه از تالش های صادقانه ایشان و 
مجموعه حوزه درمان دانش��گاه علوم پزشکی قزوین در تحقق اهداف متعالی دولت و نظام جمهوری 

اسالمی در عرصه سالمت قدردانی کرد.
در این لوح س��پاس که روز 18 تیر 1396 و در همایش معاونان درمان دانش��گاه های علوم پزش��کی 
سراسر کشور به معاون درمان دانشگاه تقدیم شد، آمده است: »تحول در نظام سالمت با سه رویکرد 
حفاظت مالی از مردم، ایجاد عدالت در دسترسی به خدمات سالمت و نیز ارتقای کیفیت خدمات این 
حوزه اجرا شد تا تحقق سیاست های کلی مقام معظم رهبری و ارتقای مورد انتظار در نظام سالمت 
را شاهد باشیم. اگر چه جلب رضایت مردم و رسیدن به این اهداف با فراز و نشیب های فراوان همراه 
ش��د، اما با همه س��ختی ها، طرح تحول س��المت، امروز با صالبت تر از دیروز همچنان استوار، برای 

کاستن از رنج بیماران می کوشد.
خدای را شاکرم که نعمت خدمت به ایران زمین در سایه درایت، تدبیر، مهر و امید و با وجود یارانی 
همدل همچون شما نصیبمان شد. امید آن دارم که این تالش و همت برای کاستن از رنج بیماران در 

کارنامه عمل ما ثبت و در روز رستاخیز ما را در مقابل معبود عالمیان سرافراز گرداند.«
روابط عمومی دانشگاه با تبریک به معاون درمان و همکاران سخت کوش  در این حوزه، برای آنان در 

تداوم خدمت به مردم شریف، آرزوی توفیق دارد.

تقدیر وزیر بهداشت از حوزه درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین
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دکتر منوچهر مهرام، رییس دانش��گاه علوم پزش��کی قزوین صبح روز 
سه شنبه 27 تیرماه در جمع بعضی از مدیران و سردبیران رسانه های 
جمعی اس��تان گفت: در ماجرای بیمارس��تان آبیک به خاطر پرهیز از 
حاشیه، سکوت کردم و معتقدم برای خدمت به مردم از حاشیه پرهیز 

کرد، چرا که حاشیه ها را از وظیفه اصلی مان دور می کند.
دکتر مهرام با اشاره به افتتاح نمایشی مکانی به اسم بیمارستان شهدا با 
آبیک در دولت دهم گفت: این مکان استانداردهای الزم برای راه اندازی 

یک بیمارستان را ندارد و نیاز به ساختمان به عنوان یک بیمارستان 32 
تختخوابی س��اخته شده و هنوز هم از طرف پیمانکار به صورت قطعی 

تحویل دانشگاه علوم پزشکی نشده است.
رییس دانشگاه علوم پزش��کی قزوین در خصوص تعطیلی چند ماهه 
بیمارستان ولی عصر )عج( آبیک گفت: به حمداهلل با کمک استانداری، 
دادستانی استان و پیگیری های دانشگاه و این بیمارستان از 17 تیرماه 

96 به صورت مجدد آغاز به کار کرده است.
دکتر مهرام با اشاره به اینکه مشکالت داخلی بین اعضا و هیأت مدیره 
علت تعطیلی موقت بیمارس��تان بوده اس��ت، اضافه کرد: حاشیه های 
زیادی در این خصوص ایجاد ش��د که ما برای پرهیز از این حاش��یه ها 

سکوت کردیم.
Á 165 میلیارد تومان از بیمه ها طلب داریم

دکتر منوچهر مهرام در ادامه با اشاره به اتفاقات دو سه هفته گذشته و 
مشکالت به وجود آمده به خاطر عدم وصول مطالبات از بیمه ها گفت: 
طبق قانون  سازمان های بیمه گر موظفند، 60درصد از بدهی خود به 

بیمارستان ها را پیش از بررسی اسناد ظرف یک هفته پرداخت کنند.
رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین با تأکید بر اینکه نه با بیمه ها لجبازی 
داریم و نه دلمان می خواهد برای مردم مشکل ایجاد شود، اضافه کرد: تا 
امروز با وجود همه تنگناها و فشارها سعی کرده ایم، بهترین خدمت را در 

باالترین سطح کیفی به مردم ارائه کنیم اما مطالبه معوق 165 میلیارد 
تومانی از بیمه ها و بدهی 160 میلیارد تومانی ما به شرکت های دارویی 
و تجهیزاتی، بازار، پرسنل و پزشکان، کار را برای ادامه ارائه خدمت بسیار 

دشوار کرده است.

Á  عملکرد کارکنان اورژانس و بیمارستان شهید رجایی در انتقال و
مداوای بیماران تیراندازی بی نظیر بود

دکتر منوچهر مهرام گفت: حوادثی مثل حادثه تیراندازی یک س��رباز 
در پادگان آبیک باعث تأس��ف اس��ت اما نقش همکاران من در شبکه 
بهداش��ت و درمان آبیک- فوریت های پزش��کی و کارکنان و پزشکان 
مرکز آموزشی- درمانی شهید رجایی در انتقال و درمان مصدومان بی 

نظیر بوده است.
دکتر مهرام با بیان اینکه لحظه به لحظه در جریان روند انتقال و درمان 
مصدومان بوده است، گفت: در کمترین زمان ممکن مصدومان با بالگرد 
اورژانس و آمبوالنس به مرکز آموزش��ی- درمانی شهید رجایی منتقل 
ش��دند و در یک فراخوان همه پزشکان متخصص مرکز در بیمارستان 

حاضر شدند و با فعال کردن اتاق عمل کار درمان مصدومان آغاز شد.
رییس دانش��گاه علوم پزش��کی قزوین دقت و س��رعت در کار پرسنل 
اورژانس و پزشکان و کادر بیمارستان شهید رجایی را تحسین برانگیز 
خواند و ادامه داد: این آرزوی دیرینه ما و مردم بود که مرکز ترومایی با 

این ویژگی داشته باشیم.
دکت��ر مهرام ضمن تقدی��ر از تمامی کارکنانی ک��ه در انتقال و درمان 
مصدومان این حادثه تالش کردند، گفت: از 6 مجروح در حال حاضر 2 

نفر در بخش مراقبت های ویژه تحت مراقبت هستند.
به گفته مدیر روابط عمومی دانشگاه، اقدام خوب تیم پزشکی و پرستاری 
اورژانس مرکز به هنگام پذیرش بیماران و پشتیبانی بانک خون و پرسنل 

آزمایشگاه در خون رسانی به بیماران تیر خورده قابل تحسین بود. 

ضربان

به منظور بررسی میزان تاب آوری در مواقع بحرانی؛

برق بیمارستان های استان قزوین
قطع می شود

علی فخار س��لیمانی، مدیر مرکز هدایت عملیات بحران دانشگاه 
علوم پزشکی قزوین از قطع شدن جریان برق در بیمارستان های 
استان قزوین خبر داد و گفت: این اقدام برای سنجش تاب آوری 

آن ها در هنگام حوادث غیرمترقبه است.
مسئول دبیرخانه تخصصی کارگروه سالمت در حوادث غیرمترقبه 
و پدافند غیرعامل اس��تان قزوین، این موضوع را در نشست روز 
22 تیر 1396 این کارگروه بیان کرد و افزود: به منظور بررس��ی 
توان بیمارستان ها در مواقع بحران و قطع شدن جریان برق آن 

ها رزمایش تاب آوری در روزهای 26 و 28 برگزار خواهد شد.
به گفته این مقام مسئول، در رزمایش اول به مدت چهار ساعت 
در تمام بیمارس��تان ها به جز مرکز آموزش��ی - درمانی والیت و 
در رزمایش دوم به مدت 24 ساعت در مراکز آموزشی – درمانی 
کوثر و والیت جریان برق قطع خواهد ش��د و این مراکز درمانی 
باید امکان استمرار ارائه خدمات تشخیص درمانی خود را داشته 

باشند.
فخار س��لیمانی، اولین ه��دف از انجام ای��ن رزمایش ها افزایش 
بازدارندگ��ی تهدیدهای احتمالی و کاهش آس��یب پذیری های 
مراکز درمانی در موقع بحران دانست و مهم ترین هدف را ارتقای 
پایداری زیرس��اخت ها یا تاب آوری مراکز و در نتیجه اس��تمرار 
کارکردهای ضروری درمانی و دس��تگاه های امداد رسان عنوان 

کرد.
Á لزوم شناسایی بخش های متکی به انرژی

در این نشس��ت، دکتر افش��ار، مدیرکل پدافند غیرعامل استان 
قزوین ضمن تأیید س��خنان مدیر مرک��ز هدایت عملیات بحران 
دانش��گاه علوم پزش��کی قزوین، اظهار کرد: در این رزمایش الزم 
است که مراکز نس��بت به ارزیابی خود در حوزه خدمات دهی و 
اس��تمرار کارکرد اقدام کنند و مشخص شود چه بخش هایی در 
مراکز وابستگی مستقیم به انرژی برق دارند و به نوعی نقاط قّوت 
و ضعف خ��ود را برای تاب آوری در مواقع قطع برق شناس��ایی 

کنند.

Á رزمایشی برای اولین بار در کشور
مهندس باباخانی، مس��ئول دبیرخان��ه کارگروه ان��رژی پدافند 
غیرعام��ل و نماینده ش��رکت توزیع نیروی برق اس��تان قزوین 
هم ابتدا ضمن اش��اره به عقد تفاهم نامه بین اداره برق اس��تان 
و بیمارستان ها برای انجام این رزمایش گفت: این رزمایش برای 
اولین بار است که در کشور انجام می شود و قزوین به عنوان اولین 
اس��تان انجام دهنده رزمایش تاب آوری بیمارستان ها در مواقع 

قطع برق انتخاب شده است.
وی با بیان اینکه بیمارس��تان های قزوین در حوزه انرژی پیشرو 
هستند و خوش��بختانه به نظر می رسد آمادگی ها و زیرساخت 
های الزم در مواقع بحران و قطع برق در بیمارستان های استان 
ایجاد شده است، عنوان کرد: در این مانور ژنراتورهای بیمارستان 

ها نیز توسط نمایندگان شرکت توزیع برق بررسی خواهند شد.
Á لزوم تأمین حداقل سه روز سوخت

در پایان این نشست، مهندس علیرضا سلطان رحمتی، سرپرست 
دفتر فنی و طرح های عمرانی دانش��گاه علوم پزش��کی قزوین، 
ضمن تأکید بر اهمیت بررسی مکان های ضروری مورد نیاز توزیع 
برق در بیمارستان ها مانند بخش های مراقبت ویژه و بستری و 
الویت بندی آنها بیان کرد: تأمین حداقل مصرف سه روز سوخت 
گازوئیل در بیمارس��تان های استان به منظور تأمین انرژی مورد 

نیاز ژنراتورها مورد تأیید است. 
این نشس��ت با حضور مدیران بیمارس��تان ه��ا و دبیران کمیته 
مدیریت خطر آنها و نمایندگان شرکت توزیع نیروی برق استان 

برگزار شد.

رتبه کشوری برای معاونت غذا و داروی 
دانشگاه علوم پزشکی قزوین 

محمدحس��ن ارداقیان، مدیر روابط عمومی دانش��گاه علوم پزش��کی 
قزوین از کسب رتبه کشوری توسط معاونت غذا و داروی این دانشگاه 

خبر داد.
ارداقی��ان عنوان کرد: در اولین اجالس معاونان غذا و داروی دانش��گاه 

های علوم پزشکی کشور، دکتر رسول دیناروند، معاون وزیر بهداشت 
و رییس سازمان غذا و دارو کشور ضمن ارائه گزارش ارزیابی عملکرد 
معاونت های غذا و دارو دانش��گاه های علوم پزشکی، از معاونت غذا و 
داروی دانشگاه علوم پزشکی قزوین به عنوان دانشگاه منتخب در بین 

دانشگاه های تیپ 2 تقدیر کرد.
این اجالس، روز 21 تیر 1396 در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
با حضور مدیران کل حوزه س��تادی س��ازمان و معاونان غذا و داروی 

دانشگاه های علوم پزشکی برگزار شد.

ادامه از صفحه اول
در این جش��نواره دکتر سید حسن 
درمان  بهداش��ت،  وزی��ر  هاش��می، 
و آم��وزش پزش��کی با اه��دای لوح 
س��پاس از دکت��ر منوچه��ر مهرام، 
رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین 
به خاطر اج��رای پروژه های عمرانی 
طرح تحول نظام سالمت تجلیل کرد.

در حاشیه این جشنواره، نمایشگاهی 
از اقدامات عمرانی دانشگاه های علوم 
پزشکی کش��ور برپا ش��د و دانشگاه 

علوم پزش��کی قزوین نیز دس��تاوردهای خود در حوزه های مختلف 
عمرانی و افزایش تخت های بیمارس��تانی را در قالب تصاویر، ماکت 

و فیلم به نمایش گذاشت.
در نخستین جشنواره عمران سالمت، رییس دانشگاه علوم پزشکی 

قزوین به اتفاق معاونان درمان، توسعه مدیریت و منابع، بهداشتی و 
مدیران حراست، مالی، روابط عمومی، دفتر فنی و طرح های عمرانی، 
گسترش شبکه معاونت بهداشتی و همچنین مدیر شبکه بهداشت- 
درمان شهرستان تاکستان و کارشناسان روابط عمومی و دفتر فنی و 

طرح های عمرانی حضور داشتند.

تجلیل از رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین در جشنواره کشوری عمران سالمت

دکتر مهرام، رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین:

برای خدمت به مردم از حاشیه ها پرهیز می کنیم
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ضربان

دکتر س��ّید حامد برکاتی، رییس اداره سالمت کودکان وزارت بهداشت، 
در نشست مقدماتی کمپین تکامل ضمن تقدیر از دانشگاه علوم پزشکی 
قزوین به خاطر اجرای این طرح مهم گفت: فعالیت ها و برنامه های شبکه 
بهداشت – درمان شهرستان تاکستان در خصوص کمپین تکامل، تبدیل 
به الگو و مدل رفتاری در تمام کش��ور می شود و از آن به عنوان حرکت 

مهم در حوزه رفتار با کودک یاد کرد.
وی در مورد رفتار با کودک عنوان کرد: با دانس��تن اینکه زمان بیداری و 
خواب کودک چقدر است، همچنین وقت بیداری کودک چگونه سپری 

می ش��ود و با مداخالت و آموزش های تخصصی و مستمر باید در مورد 
زمان کودکان برنامه ریزی کرد و البته در این برنامه باید فرهنگ، شیوه 

زندگی و وضعیت مالی خانواده ها را مد نظر داشت.
رفتارهای کودک در تکامل آن نقش دارد

دکتر حسین سورتچی، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
و پژوهشگر در بررسی الگوی استفاده از زمان در کودکان زیر پنج سال در 
این نشست گفت: تمام رفتارهای کودکان از جمله خواب و ساعت آغاز و 
پایان فعالیت روزانه بر رشد و نمو آنان نقش مهم و مستقیم دارد که این 

موضوع خود از سبک زندگی افراد جامعه تأثیر پذیر است.
وی در ادام��ه بیان کرد: والدین و جامعه را باید مداوم در فراگیری الگوی 
مناس��ب اس��تفاده از زمان توس��ط کودکان، با در نظر گرفتن سادگی و 
پرهیز از پیچیدگی از آموزش های مناسب برخوردار کرد. دکتر سورتچی 
همچنین تجربه دیروز را با بررسی های دقیق تخصصی در برنامه ریزی 

برای امروز و فردا دخالت داد.
این نشست روز 13 تیر 1396 در سالن مدیریت شبکه بهداشت _ درمان 
شهرستان تاکستان برای برنامه ریزی کمپین تکامل کودکی که 8 تا 14 

مرداد سال جاری اجرایی می شود، در تاکستان برگزار شد. 

روز 12 تیر 1396 نشستی با موضوع آینده نگاری و مرجعیت علمی در 
آموزش پزشکی با حضور دکتر منوچهر مهرام، رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
قزوین و اعضای کارگروه مرجعیت علمی در دفتر ریاست دانشگاه برگزار 

شد. 
در این نشس��ت با توجه به اینکه دانشگاه علوم پزشکی قزوین در زمینه 
»توسعه دانش تعیین کننده های اجتماعی سالمت« سرآمد دانشگاه های 
علوم پزشکی سراسر کشور است، فعالیت در این زمینه به عنوان مرجعیت 

علمی و مأموریت ویژه دانشگاه معرفی شد. 
به همین منظور اعضای کارگروه مرجعیت علمی شامل دکتر سونیا اویسی، 
دکتر امیر پاکپور، مهندس نوروزعلی عزیزخانی، دکتر روح اهلل کلهر و دکتر 
سولماز فرخ زاد، به رئیس دانشگاه معرفی شدند و مورد تأیید قرار گرفتند.

در این نشست دکتر مهرام ضمن موافقت با اجرای برنامه عنوان کرد: آینده 
پژوهی در دانش��گاه در حال انجام و تش��کیالت دانشگاه در حال بازبینی 
اس��ت. وی ارتباط دانش��گاه با سایر دس��تگاه های اجرایی و وجود مرکز 
تحقیقات »توسعه دانش تعیین کننده های اجتماعی سالمت« را به عنوان 

نقاط قّوت دانشگاه در دستیابی به اهداف این برنامه بیان کرد و معاونت 
بهداش��تی دانشگاه را به عنوان نقطه عطفی در پیشبرد اهداف مرجعیت 

علمی و خط اول در اجرای آن دانست.
در پایان این نشس��ت تش��کیل اتاق فکر مشترک بین مرکز تحقیقات و 
مرکز مطالعات، شورای سیاستگذاری سالمت و معاونت بهداشتی دانشگاه، 
تهیه ژورنال »توسعه دانش تعیین کننده¬های اجتماعی سالمت«به زبان 
انگلیسی و آموزش¬های سالمت محور در سطح دانشگاه پیشنهاد شد و 

در دستور کار کارگروه مرجعیت علمی قرار گرفت.

  دکتر مس��عود رضایی، معاون درمان دانش��گاه علوم پزشکی قزوین در 
نخس��تین جلس��ه کمیته دانش��گاهی ترویج زایمان طبیعی اعالم کرد: 
بیمارس��تان هایی که از نظر شاخص س��زارین و شاخص های مرتبط با 
برنامه ترویج زایمان طبیعی به ویژه درصد س��زارین بار اول و سزارین در 
مادران نخست زا مورد بررسی قرار گرفته و به اهداف تعیین شده نرسیده 
باشند، جهت کسر درجه اعتباربخشی به وزارت بهداشت درمان و آموزش 

پزشکی معرفی خواهند شد.
معاون درمان دانشگاه ادامه داد: این تصمیم از این نظر گرفته شد که پس 
از بررسی های به عمل آمده در سال 1395 و سه ماهه ابتدای سال 1396 
برخی از بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی قزوین، به شاخص 
های مطلوب و مورد انتظار در برنامه ترویج زایمان طبیعی دست نیافته اند.

دکت��ر رضای��ی تأکید کرد: در یک فرصت 2 ماهه که به بیمارس��تان ها 
داده شده است، مسئوالن بیمارستان ها موظف شده اند نسبت به انجام 
مداخالت و اقدامات مورد نیاز جهت دستیابی به اهداف برنامه تالش های 

الزم را به عمل آورند و پس از این مهلت برای آنان تصمیم گیری خواهد 
شد.

معاون درمان دانشگاه برای کاهش شاخص سزارین و دستیابی به اهداف 
مورد نظر برنامه در زمینه سالمت مادران و نوزادان، اولین گام را آموزش 
مادر باردار، همس��ر و خانواده وی عنوان کرد و افزود: پزشکان متخصص 
زنان معالج مادران باردار بیش��ترین نقش را در ارجاع و معرفی مادران به 
کالس های آموزش��ی آمادگی برای زایم��ان و همچنین افزایش زایمان 
طبیعی )فیزیولوژیک( با حداقل مداخالت پزشکی دارند و هم ¬اکنون این 
کالس¬های آموزشی به صورت رایگان در تمام بیمارستان¬های استان 

در 2 نوبت صبح و عصر برگزار می شود.
دکتر رضایی در پایان متذکر شد: برای بهبود شاخص های مورد نظر در 
برنامه ترویج زایمان طبیعی آموزش مادران باردار و اطرافیان آنها از روند 
بارداری و مراحل زایمان، فرهنگ س��ازی آحاد جامعه در این خصوص و 
افزایش میزان اس��تفاده از روش¬های زایم��ان بی درد و کاهش ترس و 
اضط��راب مادران در مورد روند زایمان از جمله مواردی اس��ت که باید با 
کمک پزشکان متخصص زنان به پیش برود و پزشکان متخصصی که در 
امر زایمان طبیعی فعال بوده و در راستای پیشبرد برنامه گام بردارند، مورد 

تشویق قرار خواهند گرفت.
الزم به ذکر است در جلسه کمیته دانشگاهی ترویج زایمان طبیعی که روز 
21 تیر سال جاری برگزار شد، معاون آموزشی دانشگاه، رییس دانشکده 
پزش��کی، معاون فنی معاونت بهداشتی دانش��گاه، مدیر گروه های زنان 
زایمان و اطفال دانش��گاه و رؤسای تمامی بیمارستان های استان حضور 

داشتند.

طراحی و ساخت دستگاه هوشمند 
»یورین بگ« برای کمک به 

تشخیص دقیق پزشکان
محسن ادهمی، مدیر مرکز آموزشی - درمانی شهید رجایی قزوین گفت: 
دستگاه هوشمند »یورین بگ« توسط بنیامین علی محمدی، پرستار این 
مرکز طراحی و ساخته شده است که کمک بسزایی در تشخیص پزشکان 

جهت درمان بیماران دارد.
این پرستار مخترع در تشریح این دستگاه بیان کرد: »برون ده« ادراری از 
مهمترین عوامل بالینی برای پایش عملکرد کلیه ها است و ثبت و پیگیری 
مداوم ویژگی های ادرار شامل رنگ و حجم آن می تواند عملکرد غیرعادی 

کلیه ها را قبل از اینکه شرایط بدتر شود، نشان دهد.
علی محمدی عنوان کرد: داده های پیوس��ته ادراری به دور از خطاهای 
انس��انی، می تواند به پزش��ک برای تشخیص بهتر و درست کمک کند، 
بنابراین برای این کار وجود دستگاهی که هم آسوده از خطاهای احتمالی 
باشد و هم توانایی ثبت ویژگی های ادراری بیمار را به صورت لحظه ای 
داشته باشد، الزم و ضروری است. این مخترع، دیگر قابلیت های محصول 
را نمایش اطالعات بدس��ت آمده از بیم��ار، نمایش حجم لحظه ای ادرار 
ورودی به دستگاه، تعیین و نمایش غلظت ادرار، هشدار خالی کردن ادرار 
در هر هشت ساعت، هش��دار تعویض دستگاه در هر 72 ساعت، هشدار 
خالی کردن ادرار به محض پُر ش��دن، ثب��ت و نمایش مقدار ادرار در هر 
24، 48 و 72 ساعت دانست. یادآور می شود؛ در حال حاضر این اختراع 
در شرکت »دانش بنیان پردیس طب خزر« مستقر در مرکز رشد فناوری 
زیست پزشکی دانش��گاه علوم پزشکی قزوین مستقر است و مخترعش 
اقدامات الزم را برای تولید و تجاری س��ازی اختراع خود با حمایت های 

مسئوالن مرتبط انجام می دهد.

دکتر منوچهر مهرام، رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، با   
صدور ابالغی، دکتر معصومه اصالنی مهر را به مدت 2 س��ال به 
عنوان مدیرگروه »میکروب شناس��ی و ایمنی شناسی« دانشکده 
پزش��کی منص��وب کرد. این انتص��اب، روز 24 تی��ر 1396 و به 
پیشنهاد دکتر نوید محمدی، رییس دانشکده پزشکی انجام شد. 
دکتر اصالنی مهر، دانش��یار عضو هیأت علمی دانشکده پزشکی 

است.

رتبه علمی دکتر معصومه اصالنی مهر و دکتر نضال آژ، 2 تن   
از اعضای هیأت علمی دانش��گاه علوم پزشکی قزوین ارتقا یافت. 
این ارتقا، روز 11 تیر 1396 و در  بیس��ت و پنجمین نشس��ت 
هیأت ممیزه دانش��گاه، در معاونت آموزش��ی تصویب شد. دکتر 
معصومه اصالنی مهر، دکترای تخصصی میکروب شناسی و عضو 
هیأت علمی دانش��کده پزشکی اس��ت و از مرتبه استادیاری به 
دانشیاری ارتقا یافت. دکتر نضال آژ، دکترای تخصصی بهداشت 
باروری و عضو هیأت علمی دانشکده پرستاری و مامایی است و از 

مرتبه مربی به استادیاری ارتقا یافت. 

در جلسه ای که در تاریخ 12 تیر ماه 1396 با حضور سرپرست   
دفت��ر فنی، ناظر پروژه و نمایندگان پیمانکار در محل دفتر فنی 
دانش��گاه تشکیل شد مقرر گردید جهت تسریع در اجرای پروژه 
و حل مشکالت کارگاه در اسرع وقت ناظر مقیم و مشاور توسط 
کارفرما معرفی ش��ود. در این جلسه همچنین بر رعایت ایمنی و 
اجرای پروژه در زمان بندی تعیین شده تأکید شد.گفتنی است؛ 
س��اخت این بیمارستان در ساختمانی نیمه کاره ای که در سفر 
وزیر بهداش��ت سال گذشته از سوی شهرداری و شورای اسالمی 
ش��هر الوند به دانشگاه علوم پزشکی قزوین اهدا کرد از فروردین 

امسال آغاز شده است. 

پیمان��کاران طرف قرارداد با دانش��گاه علوم پزش��کی که هم   
اکنون پروژه های کتابخانه مرکزی، محوطه س��ازی و المان مزار 
شهدای گمنام و دانشکده دندانپزشکی را درحال ساخت دارند، در      
جلس��ه ای با حضور سرپرست و کارشناس��ان دفتر فنی و طرح 
های عمرانی دانشگاه متعهد ش��دند تا ایمنی کارگاه را تضمین 
نمایند. رعایت مقررات ملی س��اختمات مبحث 12، اس��تفاده از 
کاله و کفش ایمنی و حفظ امنیت کارگران و لحاظ استانداردهای 
ساختمان سازی از جمله تعهداتی است که پیمانکاران موظف به 

رعایت آن ها شده اند.

سر خط سالمت

برنامه های شبکه بهداشت – درمان
شهرستان تاکستان الگوی کشوری می شود

در دانشگاه علوم پزشکی قزوین؛ 

»توسعه دانش تعیین کننده های اجتماعی سالمت«
مأموریت ویژه اعالم شد

رضایی، معاون درمان دانشگاه: 

درجه اعتبار بخشی بیمارستان هایی که شاخص سزارین آنها 
مطلوب نیست، کسر می شود
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قدردانی خانواده یک بیمار از
دکتر عبداهلل زاده و کارکنان

 مرکزآموزشی - درمانی شهید رجایی 
قزوین

 محس��ن ادهمی، مدیر مرکز آموزش��ی- درمانی ش��هید 
رجایی گفت: خانواده یک بیمار با ارس��ال نامه ای و نصب 
بنر از دکتر س��ینا عب��داهلل زاده، متخصص جراحی مغز و 
اعص��اب و همچنین کارکنان ای��ن مرکز به خاطر مداوای 
بیم��ار خ��ود قدردانی کردند. از نظر ای��ن خانواده، تالش 
دکتر سینا عبداهلل زاده و کادر اتاق عمل و همچنین کادر 
بخش آی س��ی یو، جان دوباره به فرزندش��ان بخش��یده 

است.
ای��ن بیم��ار به علت تص��ادف، دچار شکس��تگی گردن و 
خونریزی مغزی ش��ده بود که توس��ط دکتر عبداهلل زاده، 
جراحی شد و زیر نظر وی، توسط کادر درمان آی سی یو، 
تحت مراقبت ویژه قرار گرفت و بعد از س��ه هفته بستری 

بودن با وضعیت مطلوب مرخص شد.
Á قدردانی دانشجو از استاد

مدیر مرکز آموزشی - درمانی شهید رجایی قزوین اظهار 
کرد: یکی از دانش��جویان رش��ته پزش��کی )کارآموز سال 
آخر( نیز از دکتر س��ینا عب��داهلل زاده، متخصص جراحی 

مغز و اعصاب مرکز قدردانی کرد.
احترام به همکاران، دلسوزی برای دانشجویان و بیماران، 
کم��ک مالی ب��ه بیماران، رفت��ار مناس��ب و محترمانه با 
بیماران و همراهان آنان، دقت در درمان بیماران و حساس 
بودن به درمان آن��ان و فراهم کردن فضایی صمیمانه در 
عین سخت گیری در هنگام آموزش دانشجویان از مؤلفه 
هایی بود که این دانشجو بابت آن ها از دکتر عبداهلل زاده 

قدردانی کرد.

قدردانی خانواده یک بیمار از 
پزشک وکادر درمانی مرکز

آموزشی - درمانی قدس قزوین 

خانواده یک بیمار با ارسال بنر به مرکز آموزشی - درمانی 
قدس قزوین  از زحمات پزش��ک و کادر درمانی این مرکز 

در درمان بیمارشان قدردانی کردند.
ای��ن بیم��ار، روز 16 تی��ر 1396 به دلی��ل عمل جراحی 
الرنژکتومی)برداش��تن حنج��ره( در بخش جراحی گوش 
و حلق و بینی بس��تری ش��د و روز بعد، توسط دکتر نقی 
رحمان��ی، جراح و متخصص گ��وش و حلق و بینی، مورد 
عمل جراحی قرار گرفته و مراقبت های الزم در خصوص 

وی انجام شده است.
در متن تقدیر نام��ه این خانواده از دکتر رحمانی، رییس 
بخش جراحی گوش و حلق و بینی و کادر بخش ش��امل 
ش��اه نظری، سرپرستار بخش، پرستاران، منشی، خدمات 

و انتظامات قدردانی شده است.  

به گفته دکتر علی اکبر کرمی، رییس مرکز آموزش��ی - درمانی والیت 
قزوین، دس��تگاه »پالسما فریز« در این مرکز راه اندازی و با راه اندازی 
این دستگاه، مشکالت بیمارانی که نیاز به پالسما فریز داشتند، برطرف 

شد. 
این مقام مس��ئول عنوان کرد: قبل از راه اندازی این دس��تگاه، بیماری 
که نیاز به پالس��ما فریز داشت با هماهنگی با انتقال خون، کارشناس 
آن مرکز به همراه دس��تگاه سیار به این مرکز درمانی اعزام می شد تا 

مشکل بیمار رفع شود.
دکتر کرمی با بیان اینکه »پالسما فریز« به فرایندی گفته می شود که 
در آن مایع موجود در خون یا پالس��ما از س��لول ها جدا می شود و در 
افراد بیمار، پالسما حاوی آنتی بادی هایی است که به سیستم ایمنی 
حمله می کند، اظهار کرد: دستگاه، پالسمای آلوده را از خون خارج و 
آن را با پالسمای خوب یا جایگزین پالسما تعویض می کند که به این 

فرایند، تعویض پالسما هم می گویند. 
رییس مرکز آموزش��ی - درمانی والیت قزوین گفت: دستگاه آفرزیس 
مولتی پروتکل COMTEC که برای پالسما فریز در این مرکز مورد 
اس��تفاده قرار می گیرد، دارای کارکردهای اهدایی و درمانی مختلف از 
جمله تعویض درمانی پالسما و گلبول های قرمز، جمع آوری پالکت و 
جمع آوری سلول های بنیادی است و امکان تأسیس بخش پیوند مغز 

استخوان را نیز در آینده فراهم می کند.

محسن ادهمی، مدیر مرکز آموزشی-درمانی شهید رجایی از قطع برق این 
مرکز در روز 26 تیر 1396 خبر داد و افزود: با توجه به نشست تخصصی 
کارگروه س��المت در حوادث غیرمترقبه و پدافند غیرعامل استان، مانور 
قطع برق در این مرکز با حضور رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین و مدیر 

پدافند غیرعامل استان انجام شد که با رضایتمندی مسئوالن همراه بود.
در این برنامه، دکتر منوچهر مهرام، رییس دانش��گاه علوم پزشکی قزوین 
ضمن عیادت از بیماران بخش آی سی یو و لجظه قطع برق در مانور تاب 
آوری این مرکز گفت: با توجه به معیارهای استاندارد کشوری، تاب آوری 
قطع برق در کمترین زمان ممکن با بهترین وجه ممکن انجام شد و بدون 
کوچک ترین محدودیت در درمان بیماران مرکز و با سرعت باالی سیستم 

پکس مرکز، بسیار عالی و قابل تحسین بود. 
دکتر افشار، مدیر پدافند غیرعامل استان قزوین نیز از بخش های اورژانس، 
مراقبت های ویژه، اتاق عمل و مراکز حساس و درمانگاه ها، ضمن قدردانی 
از مس��ئوالن دانشگاه علوم پزشکی قزوین و کادر مرکز آموزشی-درمانی 
شهید رجایی گفت: خوشبختانه این مرکز توانست ضمن پذیرش خطرات 
احتمالی، در مانور تاب آوری قطع برق در مواقع بحرانی به شکل مطلوبی 

خدمات انجام دهد. 
مدیر مرکز آموزش��ی- درمانی ش��هید رجایی تصریح ک��رد: این مانور با 
محوریت ارزیابی میزان تاب آوری بیمارستان در مواقع بحران انجام شد 
و نتیجه آن نش��ان از آمادگی مرکز در مواقع بحران، اعم از زلزله، س��یل، 
حوادث غیرمترقبه خواهد داشت. این رزمایش در دیگر مراکز آموزشی- 

درمانی دانشگاه بجز والیت نیز برگزار شد. 

چش��مان کودکان آیینه آسمان است، آنگاه که پشت پنجره های امید، 
فرداهای روش��ن در البه الی ابرها موج می زند. به یاد داشته باشیم که 
برای این خانواده ها و این کودکان، پش��ت پنجره ها یک آسمان امید از 

آیینه چشمان شان دیده می شود.
هماهنگ��ی و همکاری روابط عمومی مرکز آموزش��ی - درمانی قدس 
قزوین و گروه خیریه خنده بنفش، منجر به حضور محمد مسلمی، علی 
فروتن و حمید گلی معروف به »عموهای فیتیله ای« و میثم درویشان 
پور، هنرمند طنزپرداز ش��رکت کننده در برنامه خندانه ش��و از استان 

قزوین و اجراهای شاد آنان در این مرکز شد.
عصر روز 22 تیر 1396 کودکان بس��تری در بخش های درمانی مرکز 
آموزش��ی - درمانی ق��دس و همچنین فرزندان کارکن��ان این مرکز، 
ساعات خوشی را سپری کردند زیرا حضور غیرمنتظره عموهای فیتیله 
ای آنان را چنان به وجد آورد که کودکان بیمار برای دقایقی، درد و رنج 
بیماری را فراموش کردند و این برنامه باعث شد که خاطرات گذشته در 

اذهان کودکان و کارکنان مرکز زنده شود. 
محمدحسن ارداقیان، مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی قزوین 
نیز در این برنامه در س��خنان کوتاهی از حضور عموهای فیتیله ای و 

گروه خیریه خنده بنفش قدردانی کرد.

این جش��ن در س��الن اجتماعات مرکز برگزار ش��د و در پایان، محمد 
مس��لمی، علی فروتن، حمید گلی، میثم درویش��ان پور و گروه خیریه 
خنده بنفش، سالمتی و شفای عاجل را برای این فرشته های زمینی از 

درگاه ایزد منان خواستار شدند.

راه اندازی دستگاه »پالسما فریز« درمرکز آموزشی - درمانی والیت قزوین 

 »عموهای فیتیله ای« در مرکز آموزشی - درمانی قدس قزوین
یک آسمان امید در آیینه چشمان کودکان

رضایتمندی مسئوالن از اجرای رزمایش تاب آوریتقدیرها
قطع برق در مرکز آموزشی - درمانی شهید رجایی قزوین

این رزمایش در دیگر مراکز درمانی نیز برگزار شد
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آموزش به بیماران یکی از شاخص های کیفیت پذیرفته شده درمانی 
اس��ت. هدف کلی از آموزش به بیمار، ارتقای سطح سالمت در جامعه 
اس��ت. تمام بیماران حق دارند در مورد حفظ و ارتقای سطح سالمت 
و پیش��گیری از بیماری ها آموزش های مناسب را از پزشک، پرستار، 

کارشناس تغذیه و سایر کادر آموزشی دریافت کنند.
تهمینه رجبی ،کارشناس واحد آموزش همگانی و ارتقا سالمت  مرکز 
آموزشی - درمانی بوعلی سینا قزوین در این رابطه عنوان کرد: آموزش 
ب��ه بیماران فوای��د و نتایج مثبت زیادی ش��امل افزایش رضایتمندی 
بیمار، کاهش دوره بستری بیمار، کاهش بستری مجدد بیمار، افزایش 
توانمندی و مشارکت بیمار در برنامه های درمانی و مراقبتی، افزایش 

اس��تقالل بیمار و توانمندی در مراقبت از خود و دسترس��ی آسان به 
خدمات بهداشتی – درمانی و توانمندسازی جامعه است.

وی وظایف این واحد را ش��امل آموزش به خانواده در خصوص رعایت 
اصول صحیح نگهداری بیمار در منزل، آموزش برای پیگیری درمان و 
آزمایشات توصیه شده توسط پزشک، آموزش در خصوص پیشگیری 
از عفونت ها، عوارض دارویی، پیش��گیری از زخم بس��تر، رعایت رژیم 
غذای��ی مورد نظ��ر و آموزش در خصوص می��زان فعالیت های روزانه 

دانست.
کارش��ناس واحد آموزش همگانی و ارتقا س��المت  مرکز آموزشی - 
درمانی بوعلی سینا افزود: این واحد تاکنون سه دوره آموزشی گروهی 
ویژه بیماران دیابتی و بیمارانی که داروی وارفارین مصرف می کنند، 
برگزار کرده و بی�ماران در پایان هر دوره آموزشی، از معاینه و آزمایش 

رایگان بهره مند شده اند.
رجبی درباره کالس های آموزش��ی وی��ژه همراهان بیمار عنوان کرد: 
با توجه به اهمی��ت آگاهی همراهان بیمار از بیماری، فرایند بیماری، 
عالئم و نش��انه ه��ا و عوارض و مراقبت ه��ای الزم، هر هفته روزهای 

دوشنبه و چهارشنبه برگزار می شود. 

جلسه کمیته پشتیبانی کارگروه 
سالمت برگزار شد

جلس��ه کمیته پشتیبانی کارگروه س��المت در حوادث غیر مترقبه و 
پدافند غیرعامل با حضور دکتر مهدی یوسفی، معاون توسعه مدیریت 
و منابع دانش��گاه، علی فخار س��لیمانی، مدیر EOC دانشگاه مدیران 
حوزه معاونت توس��عه و کارشناسان معاونت بهداشتی در روز 19 تیر 

1396 در دفتر معاونت توسه مدیریت و منابع دانشگاه برگزار شد.
در این جلس��ه مقرر ش��د با همکاری دفتر فنی دانش��گاه نس��بت به 
شناس��ایی وضع موجود ایمنی سازه ای و غیرسازه ای تمامی واحدها 
گزارشی تهیه شود و در گام نخست نسبت به ایمن سازی آسانسورها 
)موضوع نامه 9600853 اداره کل استاندارد استان(، خروج اضطراری، 
سیس��تم اعالن و اطف��اء حریق واحدها توس��ط واحدهای فنی، مالی 

و بودج��ه ب��ا هماهنگی EOC دانش��گاه اقدام عاجل ص��ورت گیرد. 
همچنینEOC  دانش��گاه به Mobile EOC مجهز شده و مبلغی 
نیز با هماهنگی تدارکات و امور مالی از محل تنخواه برای هزینه کرد 

در شرایط بحران پیش بینی شود. 

در دانشگاه علوم پزشکی قزوین؛

آزمون سراسری کارشناسی ارشد 
وزارت بهداشت برگزار شد

آزمون سراس��ری کارشناسی ارش��د وزارت بهداشت در دانشگاه علوم 
پزش��کی قزوین با حضور 1056 داوطلب در 48 رشته در چهار نوبت 
صب��ح و عصر، روزه��ای 22 و 23 تیر 1396 در س��الن تربیت بدنی 

پردیس دانشگاه برگزار شد.
این آزمون با حضور دکتر سید مهدی میرهاشمی، نماینده تام االختیار 
دانشگاه علوم پزشکی قزوین، نمایندگان مرکز سنجش آموزش پزشکی 
و مرکز حراست وزارت بهداشت برگزار شد. دکتر نوید محمدی، رئیس 
دانش��کده پزش��کی قزوین و احمد پورش��ریفی، مدیر امور آموزشی و 

تحصیالت تکمیلی دانشگاه نیز از این آزمون بازدید کردند.
دانشگاه علوم پزشکی قزوین در مقطع کارشناسی ارشد به تعداد  15 

رش��ته پذیرش دانشجو دارد. کلید اولیه س��ؤال ها، روز 28 تیر ماه و 
اس��امی نهایی پذیرفته ش��دگان، روز 15 شهریور ماه امسال از طریق 
سایت مرکز سنجش و آموزش پزشکی به نشانی sanjeshp.ir اعالم 

می شود. 

در دانشگاه علوم پزشکی قزوین؛
آیین دانش آموختگی 158 تن از دانشجویان 

دانشکده پیراپزشکی برگزار شد

آیین دانش آموختگی 158 تن از دانشجویان دانشکده 
پیراپزشکی دانش��گاه علوم پزشکی قزوین، روز 25 تیر 
1396 در س��الن آمفی تئاتر مجتمع پردیس دانش��گاه 

برگزار شد.
سخنرانی دکتر پرویز پدیسار، معاون آموزشی دانشگاه، 
پخ��ش نماهن��گ ب��ا موض��وع دوران تحصی��ل دانش 
آموختگان، اهدای لوح یادمان و تندیس به آنان، اجرای 
موسیقی و تقدیر از افراد برتر علمی، پژوهشی، فرهنگی 
و قرائت متن س��وگندنامه توس��ط دانش آموختگان از 

بخش های این برنامه بود.
در این آیین، دکتر مهدی س��همانی، رییس دانش��کده 
پیراپزش��کی و معاونان وی، اساتید دانشکده و خانواده 

های دانش آموختگان حضور داشتند. 

102 دانشجوی دانشکده بهداشت دانشگاه 
علوم پزشکی قزوین، دانش آموخته شدند

 آیین دانش آموختگی 102 تن از دانشجویان دانشکده 
بهداش��ت دانشگاه علوم پزشکی قزوین شامل 89 خانم 
و 13 آقا، در رش��ته های کارشناسی مدیریت خدمات 
بهداش��تی، مهندس��ی بهداش��ت حرفه ای، مهندسی 
بهداش��ت محیط و بهداشت عمومی روز 27 تیر 1396 

برگزار شد. 
دکت��ر منوچهر مهرام، رییس دانش��گاه علوم پزش��کی 
قزوین در این برنامه ضمن تبریک به دانش آموختگان، 
خط��اب به آن��ان گفت: در کار خی��ر، خطیر، مقدس و 
ارزش��مندی قدم گذاش��تید ک��ه باعث پیش��گیری ار 
بیماری ها و مانع مرگ و میر افراد و رخ دادن آس��یب 

برای مردم است. 
متولی س��المت اس��تان قزوین تأکید ک��رد: در عرصه 
سالمت و بهداشت کار خداپسندانه انجام می دهید که 

خیلی با ارزش و مفید است.
پخ��ش نماهن��گ ب��ا موض��وع دوران تحصی��ل دانش 
آموخت��گان و اهدای لوح یادمان دان��ش آموختگی به 
آنان، مسابقه حضوری با موضوع آثار باستانی و تاریخی 
اس��تان قزوین بین خان��واده های دان��ش آموختگان، 
تجلیل از افراد برتر علمی، پژوهشی، فرهنگی و ورزشی 
و قرائت متن س��وگندنامه توس��ط دانش آموختگان از 

برنامه های این آیین بود.
این برنامه با حضور دکت��ر علی صفری واریانی، رییس 
دانش��کده بهداش��ت و معاونان وی و همچنین خانواده 

های دانش آموختگان برگزار شد. 

در مرکز آموزشی - درمانی بوعلی سینا قزوین، سالمت بیمار بعد از مرخص 
شدن هم پیگیری می شود

در مرکز آموزشی - درمانی بوعلی سینا قزوین

اولین عمل جراحی نقص دیواره  
بین بطنی بر روی قلب کودک 

11 ساله انجام شد
دکتر سید س��عید فرزام، رییس 
بخ��ش جراح��ی قل��ب مرک��ز 
آموزش��ی - درمانی بوعلی سینا 
قزوی��ن از انج��ام موفقیت آمیز 
اولی��ن عمل جراح��ی ترمیمی 
دیواره  بین 2 بطن بر روی قلب 
کودک 11 ساله ای در این مرکز 

خبر داد.
وی عنوان کرد: بیمار با عالئم تنگی نفس در زمان فعالیت و سرفه های 
مکرر به پزشک متخصص قلب مراجعه و پس از انجام اکو برای تشخیص 
ناهنجاری و تایید نهایی، مورد عمل آنژیوگرافی تش��خیصی )کاتتریسم 
قلب��ی( در ای��ن مرکز قرار گرف��ت که نقص دیواره  بی��ن 2 بطن از نوع 
زیردریچه و به دنبال آن ایجاد صدمه به دریچه آئورت تشخیص داده شد. 
به گفته دکتر فرزام، پس از درخواست مشاوره¬ جراحی، عمل جراحی 
ترمیمی کامل، توس��ط تیم جراحی، شامل دکتر علی چنگیزی و دکتر 
س��ید سعید فرزام و تیم بیهوشی شامل دکتر ناهید ناصح و دکتر میترا 

آذرآسا انجام شد.
مریم پوربخش��یان، مس��ئول اتاق عمل جراحی قلب مرکز آموزش��ی - 
درمانی بوعلی س��ینا، در این رابطه اظهار کرد: بیمار پس از پایان عمل 
جراحی به بخش آی سی یو جراحی منتقل و مراحل سیر بهبودی را در 
مدت 48 س��اعت پشت سر گذاشت که در نهایت با حال عمومی بسیار 

رضایت بخش مرخص شد. 
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در دانشگاه علوم پزشکی قزوین؛ 

تعامل در حوزه علوم اطالعات، 
کتابداری و انفورماتیک بیشتر می شود 

دکتر میر هاش��می، مدیر پژوهشی دانش��گاه علوم پزشکی قزوین بر 
ضرورت تعامل بیش��تر هم��کاران حوزه علوم اطالع��ات، کتابداری و 

انفورماتیک با نگاهی جامع و برای بهبود وضعیت کتابخانه ها، کاهش 
هزینه های مالی و رش��د بالنده حوزه پژوهش دانشگاه تأکید ویژه ای 
ک��رد. وی همکاران را به برگزاری نشس��ت ه��ای تعاملی و تخصصی 

مستمر ترغیب و سفارش کرد.
دکت��ر میرهاش��می، این س��خنان را روز 14 تیر 1396 در نشس��تی 
ب��ا هدف پایش ن��رم افزار کتابخانه ای، نیاز س��نجی جاری و طراحی 
برنامه آتی کاربس��ت آن بیان کرد. این نشس��ت در س��الن کنفرانس 
معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین با حضور وی، مهندس 
محمدعلی علویری، سرپرس��ت واحد آمار و اطالع رس��انی دانش��گاه 
و جمعی از کارشناس��ان حوزه کتابخانه و علم اطالعات و انتش��ارات 
دانش��گاه، کارش��ناس واحد انفورماتیک و کارش��ناس اطالع رس��انی 

پزشکی دانشگاه برگزار شد.
از مهمترین دستاوردهای این نشست می توان به ارائه گزارش نواقص 
موج��ود در نرم اف��زار جاری، ارائه مس��تندات ارزیابی ن��رم افزارهای 
کتابخانه ای رایج کش��ور، تعیین چشم انداز آتی وضعیت سازماندهی 
منابع کتابخانه های دانشگاه و گردآوری گزارش مختصر امکانات مورد 

نیاز آنها بر اساس نیاز سنجی کارشناسان اشاره کرد.

نظارت بهتر و بیشتر بر ایمنی 
پروژه های پردیس

جلسه بررسی ایمنی پروژه ساختمان پژوهشی و آموزشی پردیس 
و دانش��کده دندانپزشکی با حضور دکتر یوسفی، معاون توسعه 
مدیریت و منابع، دکتر ش��یخی، معاون دانشجویی و فرهنگی، 
دکترسیدصادقی، رییس اداره بازرسی و پاسخگویی به شکایات، 
دکتر عادل، رییس دانشکده دندانپزشکی، مشایخ، مشاور رییس 
و مدیر حراست دانشگاه، مدیران حوزه معاونت توسعه، پور شریف 
مدیر آموزشی، مهندس بشری، نماینده پیمانکار مجتمع اداری و 
پژوهشی و آموزشی پردیس، مهندس شیرازی، نماینده پیمانکار 
پروژه دندانپزش��کی و مهندس ایالنی، نماینده پیمانکار ساخت 

یادمان شهدای گمنام 11 تیر 1396 برگزار شد.
در این جلس��ه مقرر شد تا مس��یر اصلی تردد پیاده کارکنان و 
دانشجویان از ضلع شرقی دانشکده دندانپزشکی بوده و با برداشتن 
فنس های ش��مالی و جنوبی راه خدمات پشتیبانی و دفتر فنی 
ایجاد شود و تمامی محدوده پروژه های پردیس توسط پیمانکار 
به طور کامل محصور ش��ود به گونه ای که به هیچ عنوان امکان 
تردد افراد متفرقه میسر نباشد. همچنین دفتر فنی، مسئولیت 
حس��ن اجرای انجام کار را بر عهده خواهد داشت. در ادامه مقرر 
شد ماشین های کارکنان تا قبل از دانشکده دندانپزشکی پارک 
شود که مسیرهای حرکت پارکینگ توسط دفتر فنی تهیه و پس 
از تأیید معاونت های آموزشی، دانشجویی و دانشکده دندانپزشکی 
طی مستندها و اطالعیه ها  به کارکنان و دانشجویان اعالم شود.

با توجه به برگزاری مسابقات ورزشی و المپیاد دانشجویی، پیمانکار 
ساختمان  آموزشی و پژوهشی موظف است در زمان های رفت 
و آمد و تردد دانشجویان ضمن رعایت نکات ایمنی، مسیر تردد 
ایمن را  فراهم آورده و دفتر فنی موظف ش��د فرآیندهای اصول 
ایمنی کار برای پیمانکاران و مشاوران را ابالغ و بر حسن اجرای 
آن نظارت کامل را انجام دهد. همچنین مدیر حراس��ت و منابع 
انس��انی نیز در خصوص مهیا نمودن ش��رایط عبور و مرور برای 
بیماران کلینیک ویژه دندانپزش��کی و کارکنان، اقدامات الزم را 

انجام دهند. 

ب��ه گفت��ه فرزان��ه س��لیمانپوریان، 
مس��ئول بخ��ش س��وختگی مرکز 
آموزش��ی - درمانی ش��هید رجایی 
قزوین، پس��ر 11 ماهه ای که بر اثر 
نش��ت گاز و آتش گرفتن کپس��ول 
گاز در مسافرت دچار سوختگی 15 
درصدی شده بود، بعد از پذیرش در 

این مرکز، با اقدامات به موقع تیم پزشکی و پرستاری درمان شد.
س��لیمانپوریان در مورد این پس��ر 11 ماهه گفت: این کودک معصوم 

از ناحیه س��ر و صورت، گردن و نیم تنه س��مت چپ، دچار سوختگی 
ش��ده بود که توس��ط دکتر فرزین پاک فطرت، فوق تخصص جراحی 
ترمیمی و سوختگی در طی چند مرحله، جراحی شد و بهبودی خود 

را به دست آورد.
مسئول بخش سوختگی مرکز آموزشی - درمانی شهید رجایی قزوین، 
هشدار داد: بیشتر سوختگی های کودکان مراجعه کننده به این مرکز، 
به خاطر عدم توجه والدین به موارد ایمنی، هنگام اس��تفاده از وسایل 
گرماسوز و 80 درصد سوختگی کودکان زیر پنج سال بر اثر سوختگی 

با آب جوش است. 

پرس��تاری  مدیر  تیموری،  فاطمه 
معاون��ت درم��ان دانش��گاه علوم 
پزش��کی قزوی��ن در گفتگویی با 
خبرن��گار نظام پرس��تاری قزوین 
درب��اره تصویب و ابالغ تعرفه های 
خدم��ات پرس��تاری در من��زل از 
سوی هیأت وزیران و تأثیر آن در 
ارایه خدمات پرس��تاری در منزل 
گفت: تعرفه گ��ذاری این خدمات 
موجب افزایش اعتماد مردم به مراکز پرس��تاری داراي مجوز از سوي 
وزارت بهداشت شده و ضمن اینکه شأن و صالحیت اخالقی و حرفه 
ای پرستاران حفظ ش��ده، تعادل و تنظیم در تعرفه خدمات سالمت 

هم اتفاق می افتد.
وی افزود: با تصویب و ابالغ تعرفه ها توسط دولت، تعرفه ها به صورت 
متمرک��ز و یکس��ان در اختیار مراکز قرار گرف��ت و از این پس ضمن 
اینک��ه نظارت ها به راحتی و بر اس��اس تعرفه هاي موجود انجام می 
ش��ود، دریافت کنندگان خدمات نیز می توانند به یک مرجع معتبر 

برای دریافت اطالعات تعرفه ای مراجعه کنند. 
ای��ن مقام مس��ئول عنوان ک��رد: پیش از این )یعنی از س��ال 1381 
تاکنون( به علت عدم ابالغ تعرفه ها از س��وي وزارت بهداشت، برخی 

از مؤسسات ارائه خدمات پرستاری در منزل، ارقام و وجوه غیرمعمول 
و کامال سلیقه اي از مردم دریافت مي کردند. 

Á بار مالی کمتر برای بیماران
تیم��وری تصری��ح کرد: با توجه ب��ه ابالغ تعرفه ها به س��ازمان های 
بیمه گر و تصویب آن در ش��ورای عالی بیمه، مراکز و همکاران اقبال 
بیشتری برای ارائه خدمات با کیفیت خواهند داشت و این مسئله بار 

مالي تحمیل شده به بیماران را کمتر خواهد کرد. 
Á صدور مجوز قانونی و نظارت، بر عهده دانشگاه علوم پزشکی

مدیر پرس��تاری معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین در مورد 
مرج��ع صادر کننده مج��وز فعالیت مراکز خدم��ات بالینی در منزل 
بیان کرد: مجوزها از طریق کمیس��یون امور پزش��کی ماده 20 قانون 
مربوط به مقررات امور پزش��کی، دارویی، مواد خوردنی و آشامیدنی 
هر دانشگاه علوم پزشکی و بر اساس روال قانونی موجود صادر خواهد 

شد.
بنا به اظهار وی، چون مدیر پرس��تاري دانش��گاه با داشتن حق رأي 
در این کمیس��یون حض��ور دارد، بنابراین فعالیت این مراکز منوط به 
گرفت��ن موافقت اصولی و پروانه بهره برداري و پروانه صالحیت حرفه 

ای افراد متقاضی است. 
تیم��وری درباره نحوه نظارت بر عملک��رد مراکز ارائه دهنده خدمات 
پرس��تاری در منزل هم عنوان کرد: نظ��ارت این مراکز بر عهده اداره 

نظ��ارت بر درمان معاونت درمان هر دانش��گاه و با همکاري مدیریت 
پرستاري است.

Á   برای هر 5۰ هزار تن جمعیت، مجوز یک مرکز خدمات پرستاری
این مقام مس��ئول در مورد تعداد مراکز مجاز فعال اس��تان و ظرفیت 
افزایش تعداد آنها گفت: تاکنون هش��ت مجوز در اس��تان داده شده 
اس��ت که 2 مرکز در قزوین و یک مرکز در بویین زهرا فعال هستند، 
همچنین با توجه به آیین نامه تأس��یس ای��ن مراکز، به ازاي هر 50 
هزار تن جمعیت، مجوز یک مرکز خدمات پرستاری داده می شود. 

Á  نظام پرستاری، به دنبال فرهنگ سازی ارائه خدمات در منزل
 مدیر پرس��تاری معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین درباره 
نق��ش نظام پرس��تاری در ارائه خدمات پرس��تاری و همکاری با این 
مراک��ز بیان کرد: نظام پرس��تاری به عنوان عامل��ی مهم در فرهنگ 
سازی و تش��ویق پرس��تاران برای فعالیت در عرصه ارائه خدمات در 

منزل، نقش مؤثری خواهد داشت.
ب��ه گفته تیموری، نظام پرس��تاری در کنار س��ایر ارگان های دولتی 
می تواند با معرفی و فرهنگ س��ازی در خصوص نقش پرستاران در 
ارتقای سالمت جامعه و فعالیت هاي پرستار جامعه، آنان را تشویق به 
فعالیت در عرصه جامعه کند و همچنین با انجام تبلیغات گسترده و 
همه جانبه، حرفه پرستاری را به عموم مردم معرفي کرده و موجبات 

اگاهي مردم نسبت به نقش هاي پرستاران را فراهم کند.

تعرفه گذاری خدمات پرستاری در منزل موجب افزایش اعتماد مردم به اینگونه مراکز  می شود

درمان سوختگی پسر 11 ماهه در مرکز آموزشی- درمانی شهید رجایی قزوین
آتش گرفتن کپسول گاز عامل سوختگی بود

جراحی حساس بر روی پای جوان 19 ساله
درمرکز آموزشی - درمانی شهید رجایی 

قزوین 

دکتر مهدی یوس��فی، متخصص جراحی ارتوپدی مرکز آموزش��ی - 
درمانی ش��هید رجایی قزوین از انجام جراحی حساس سه ساعته ای 
بر روی پای جوان 19 س��اله ای در این مرکز خبر داد که این جوان 
در تصادف موتور با کامیون، دچار له ش��دگی ش��دید پای راس��ت و 

شکستن استخوان روی پا شده بود. 
دکتر یوسفی با بیان اینکه عمق کار بسیار زیاد بود به طوری که یکی 
از مراک��ز درمانی در تهران حدود 400 میلی��ون ریال برای جراحی 
پ��ای بیمار درخواس��ت کرد بود، گفت: این جراحی حس��اس، بدون 

دریاف��ت هزینه ای در قالب 
طرح تحول نظام سالمت به 
صورت رایگان و با موفقیت 

انجام شد.
ای��ن متخص��ص ارتوپ��دی 
مرک��ز آموزش��ی - درمانی 
ش��هید رجایی با بیان اینکه 
بیم��ار بعد از بهب��ود عمل 
جراحی ارتوپدی برای ادامه 

درمان، زیر نظر پزشک فوق تخصص ترمیمی قرار گرفت، اظهار کرد: 
طرح تحول س��المت، کمک شایانی برای کاهش هزینه های درمانی 
مردم کم درآمد کرده اس��ت. دکتر یوس��فی تصری��ح کرد: این طرح 

نیازمند همراهی و همکاری تمامی سازمان ها است. 
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مسابقات والیبال دانشجویان دختر دانشگاه 
های علوم پزشکی کشور در قزوین آغاز 

شد

پس از انجام مرحله پذیرش و قرعه کشی، رقابت 26 تیم والیبال 
دانش��جویان دختر دانشگاه ها و دانش��کده های علوم پزشکی 
کش��ور در هشت گروه از روز 26 تیر 1396 در دو سالن تربیت 

بدنی دانشگاه علوم پزشکی قزوین و سالن بعثت آغاز شد.
آیین قرعه کشی تیم ها با حضور مقدم منش، مدیر تربیت بدنی 
وزارت بهداش��ت؛ محس��ن صباغی، مدیر تربیت بدنی دانشگاه 
علوم پزش��کی قزوین و تمامی مربیان و سرپرس��تان تیم های 
شرکت کننده در س��الن اجتماعات دانشکده بهداشت دانشگاه 

علوم پزشکی قزوین برگزار شد.
در این رقابت ها، تیم هایی از دانشگاه ها و دانشکده های علوم 
پزشکی کشور شامل زابل، دزفول، مازندران، رفسنجان، کرمان، 
بم، گناباد، کاش��ان، جهرم، بجنورد، گلستان، بوشهر، الرستان، 
یاسوج، بابل، فسا، قزوین، بندرعباس، زنجان، تهران، کرمانشاه، 
لرس��تان، گراش، آب��ادان، ایران و بهزیس��تی )از تهران( حضور 

دارند. 

6 مصوبه برای ارتقای وضعیت کنونی 
پورتال دانشگاه علوم پزشکی قزوین

نشست بررس��ی عوامل مورد نیاز برای ارتقا عمومی و علمی وضعیت 
کنونی پورتال دانش��گاه علوم پزشکی قزوین در روز 13 تیر 1396 در 
اتاق جلس��ات ساختمان معاونت پژوهشی دانشگاه با حضور دکتر میر 
هاش��می، مدیر پژوهش دانشگاه و  مهندس علویری، سرپرست واحد 

آمار و اطالع رسانی دانشگاه، 6 مصوبه داشت.
این مصوبات شامل موارد زیر است:

اجرای کامل فعالیت ورود اطالعات مقاالت مجالت علمی فارسی و   
Eprint انگلیسی دانشگاه در سامانه

پای��ش مراکز دارنده زیرپرتال از نظ��ر توانمندی ورود اطالعات به   
روز در سایت

انج��ام مذاکراتی در خصوص ارتقا و بروز رس��انی قالب انگلیس��ی   
پورتال با مدیر امور بین الملل دانشگاه

درج اخبار علمی و پژوهش��ی به روز در س��ایت و زیر پورتال ها و   
پایش منظم این بخش ها توسط مسئوالن واحد انفورماتیک دانشگاه

تهیه، تکمیل و ارائه دستورالعمل اطالعات مورد نیاز و قابل درج در   
پورتال از سوی واحد انفورماتیک دانشگاه به تمامی مراکز 

بررسی مس��ئوالن و کارشناس��ان انفورماتیک در خصوص اعمال   
برخی تغییرات در پورتال کنونی دانشگاه

در این نشس��ت مهندس رحمانی، کارش��ناس انفورماتیک، ش��هرزاد 
غالمی، کارش��ناس اطالع رسانی پزشکی، مهندس اسدی، کارشناس 
انفورماتیک معاونت پژوهشی، زهرا دربهانی، کارشناس امور بین الملل 
دانشگاه و عاطفه خشکچالی، کارشناس دفتر مجله به منظور بررسی 
چالش ها، ضعف ها و اقدامات مورد نیاز برای افزایش بهره وری، بهبود 
وضعیت وبومتریک و ارتقای کمی و کیفی محتویات پورتال دانش��گاه 

حضور داشتند.

تقاضای انتقال 50 تن از 
کارکنان حوزه بهداشت 
استان قزوین بررسی شد 

در کمیته نقل و انتقاالت حوزه بهداشت استان قزوین، به ریاست دکتر 
س��ید سعید اسکویی، معاون بهداش��تی دانشگاه علوم پزشکی قزوین 
پرونده 50 تن از متقاضیان انتقال، پس از طرح و بررس��ی در کمیته 

شهرستانی مورد بررسی قرار گرفت. 
به گفته فریدون شعبانی، رییس سابق امور عمومی معاونت بهداشتی، 
این نشس��ت با حضور مدیران شبکه های بهداشت-درمان شهرستان 
های تابعه، رؤس��ای مراکز بهداش��ت شهرس��تان ه��ا و مدیران مرکز 
بهداشت استان، روز 22 خرداد 1396 در سالن اجتماعات این معاونت 

برگزار شد.
وی عنوان کرد: نشس��ت این کمیته، هر 6 ماه یک بار در شهرس��تان 
های تابعه برگزار می ش��ود و ب��ه تقاضای کارکنان متقاضی انتقال به 
س��ایر نقاط استان و کش��ور، برابر آیین نامه و ضوابط مربوطه با ارائه 
مستندات و کسب امتیاز الزم رسیدگی می شود و پس از احراز شرایط 
مقدماتی به مرکز بهداش��ت استان ارسال می شود. شعبانی افزود: در 
مرحله کمیته استانی نیز برابر آیین نامه و سیاست های کلی دانشگاه 

و پس از تأمین و جایگزینی نیروی انس��انی، اقدامات بعدی انجام می 
شود.

یادآور می ش��ود؛ در این نشست مقرر شد کارکنانی که به واحدهای 
دیگر استانی یا خارج از استان منتقل شده و می شوند باید به صورت 
انتقال دائم و پیشنهاد اختصاص ردیف از مقصد را داشته باشند و فقط 
در بعضی موارد و شرایط خاص، حداقل 6 ماه فرصت دارند که ردیف 

سازمانی از مقصد بگیرند.   
در پایان این نشس��ت، اکبر بهرامی، به عنوان سرپرست امور عمومی 
مرکز بهداشت استان منصوب شد و  از فریدون شعبانی، رییس سابق 
امور عمومی معاونت بهداش��تی توس��ط معاون بهداش��تی دانشگاه با 

اهدای لوح سپاس، قدردانی شد.

روز 17 تیر 1396 محمدحس��ین ش��یرعلی، مدیر توسعه سازمان 
و منابع انس��انی دانش��گاه علوم پزشکی قزوین در نشستی با حضور 
دبیران و رابطان نظام پیش��نهادات واحدهای تابعه دانش��گاه اظهار 
کرد: نظام پیش��نهادات، راهی برای بهره گیری نظام مند از توانایی 

های فکری و خالقیت سرمایه انسانی در اداره دانشگاه است. 
مس��ئول دبیرخانه نظام پیشنهادات دانشگاه، هدف از استقرار نظام 
پیشنهادها در دانشگاه را توجه به کرامت انسانی و ایجاد زمینه های 
الزم برای توسعه تفکر و تعقل کارکنان به منظور ایجاد بستر مناسب 
برای مش��ارکت آنان در حل مش��کالت و ایجاد بهبود مس��تمر در 
استانداردهای کاری، افزایش حس وفاداری و تقویت حس مسولیت، 

اعتماد به نفس، ایجاد انگیزه و رشد خالقیت و نوآوری دانست. 
شیرعلی از دبیران نظام پیشنهادات خواست که برای ترویج این امر 
و به منظور بهبود مستمر امور، از طریق باال بردن کیفیت خدمات، 

افزایش رضایت ارباب رجوع و کاهش هزینه ها اقدام کنند. 
وی در مورد اهمیت جایگاه نظام پیشنهادات و توسعه هرچه بیشتر 
آن، به انجام امور از طریق راه حل های بهتر و مؤثرتر تأکید کرد و از 
تمام دبیران در واحدهای تابعه خواست که کمیته نظام پیشنهادات 

واحد خود را فعال تر کنند. 
Á تجلیل از دبیران فعال

مس��ئول دبیرخانه نظام پیشنهادات دانش��گاه علوم پزشکی قزوین 
ضم��ن تش��ریح میزان پیش��نهادهای ارس��الی ب��ه دبیرخانه نظام 

پیشنهادات دانشگاه و بررسی عملکرد واحدها، از عملکرد دبیر نظام 
پیشنهادات معاونت آموزشی و معاونت غذا و دارو قدردانی کرد. 

ب��ه گفته ش��یرعلی، این 2 معاونت در زمینه دریافت پیش��نهادات، 
نسبت به بقیه واحدهای دانشگاه فعالیت بیشتری داشته اند.

ثبت و ارجاع نتایج آزمون در سامانه 
کشوری آزمایشگاه غذا و دارو

مهندس علی صادق��ی، مدیر نظارت بر آزمایش��گاه کنترل مواد 
غذایی معاونت غذا و داروی دانش��گاه علوم پزشکی قزوین از ثبت 

و ارجاع نتایج آزمون در سامانه کشوری خبر داد.
مهن��دس صادقی بی��ان ک��رد: از روز 10 م��رداد 1396 تمامی 
درخواس��ت های انجام آزمون مواد غذایی، آرایش��ی و بهداشتی، 
تجهیزات پزش��کی و سایر نمونه های مرتبط و همچنین پذیرش 
نمونه در آزمون های غذا و دارو سراسر کشور باید از طریق سامانه 

انجام شود.
وی عنوان کرد: این موضوع به اس��تناد نامه ارس��الی دکتر بهرام 
دارایی، رییس مرکز آزمایش��گاه های مرجع کنت��رل غذا و دارو 
کشور اعالم شده است و از این تاریخ تمامی برگ نتایج آزمون و 
مکاتبات انجام ش��ده بدون درج کد رهگیری پذیرش فاقد اعتبار 

خواهند بود.

جراحات 20 ضربه چاقو بر 
بدن بیمار 30 ساله درمان شد

زینت افشار، پرستار مرکز آموزشی - درمانی شهید رجایی قزوین 
گفت: با اقدامات ویژه پرستاران که زیر نظر پزشکان فوق تخصص 
و متخصص مراقبت های ویژه انجام شد، بیماری که بیش از 20 
چاقو بر بدنش اصابت کرده بود، با بهبودی کامل راهی بخش شد.

افش��ار با بیان اینکه این بیمار 30 س��اله به علت نزاع، تعداد 20 
ضربه چاقو به ش��کم، سینه، دست و کمرش وارد شده بود، اظهار 
کرد: پرس��تاران این مرکز زیر نظر دکتر س��یامک یعقوبی، فوق 
تخص��ص مراقبت های وی��ژه و دکتر آزاده احم��دی طباطبایی، 
متخصص این رش��ته، با مراقبت های ویژه، توانس��تند بعد از 45 
روز بس��تری شدن بیمار او را با بهبودی کامل راهی بخش کنند 
تا بعد از گرفتن داروهای الزم با وضعیت مطلوب، مرخص شود. 

ثمره نظام پیشنهادات، جذب توانایی فکری و خالقیت سرمایه انسانی در 
اداره سازمان است

ورزش و سالمت
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کارگاه آموزش��ی کاهش عوامل مخاطره آمیز در نوجوانان و جوانان 
در سالن اجتماعات معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین 

برگزار شد.
در این برنامه، عطیه رزازی، کارش��ناس مسئول واحد تغذیه مرکز 
بهداش��ت اس��تان قزوین به اهمیت بررس��ی وضعی��ت تغذیه ای 
نوجوان��ان و جوانان بر پایه ش��اخص های تن س��نجی پرداخت و 
تأکید کرد: س��ه رکن ابزار، دقت نیروی انسانی و دانش کافی برای 
انجام ارزیابی دقیق ضروری است و تفسیر وضعیت تن سنجی برای 

نوجوانان بر اساس نمایه توده بدنی، وابسته به سن است.
وی هشدار داد: خطا در اندازه گیری وزن و قد باعث ایجاد خطا در 
نمایه توده بدنی می شود و در حال حاضر نمودارهای سال 2007 
سازمان بهداشت جهانی، مرجع مقایسه وضعیت تن سنجی است.

رزازی برچسب مواد غذایی را بیانگر ارزش غذایی محصول دانست 
و عنوان کرد: باید به نوجوانان و جوانان آموزش داد که برای اصالح 
الگوی غذایی و انتخاب مناسب مواد غذایی، به آن ها توجه کنند.

Á  خطر در کمین در نوجوانان و جوانان؛ از تغذیه ناس�الم تا رفتار
جنسی پُرخطر 

در ابتدای این نشس��ت، مژگان عباسی، کارش��ناس مسئول واحد 
س��المت نوجوانان، جوانان و مدارس مرکز بهداشت استان قزوین، 
رفتارهای تغذیه ای ناس��الم، کم تحرکي، دخانیات و س��وء مصرف 
مواد، رفتارهای مرتبط با صدمات غیرعمدی و خشونت و رفتارهای 
جنس��ی پُرخطر را از جمل��ه رفتارهای مخاطره آمیز در نوجوانان و 

جوانان برشمرد.
وی ه��دف از برگزاری کارگاه را افزایش آگاهی ش��رکت کنندگان 
در خصوص مبانی آمادگی جس��مانی، تمرینات کشش��ی و بررسی 

وضعیت تغذیه نوجوانان و جوانان اعالم کرد. 
Á   ورزش، شاهراه سالمت نوجوانان و جوانان

حس��ن نائبی، ُمدّرس آمادگی جس��مانی و از کارشناسان معاونت 
ورزش��ی بانوان استان قزوین نیز در مورد اجزای آمادگی جسمانی، 

انواع سیس��تم های بی هوازی، روش های افزایش استقامت بدن و 
نحوه انجام تمرینات کششی مطالبی بیان کرد. 

وی اش��اره کرد: فعالیت ورزش��ی ه��وازی به فعالی��ت هایی گفته        
می ش��ود که هم��ه گروه های ب��زرگ عضالت ب��دن را در بر می 

گیرن��د و برای انجام آنها س��لول ها به میزان زیادی اکس��یژن نیاز 
دارند و بیش از س��ه دقیقه طول بکشد. نائبی، پیاده روی، دویدن، 
ک��وه پیمایی، طناب زدن و ش��نا را از جمل��ه فعالیت های هوازی 

عنوان کرد.
این کارشناس معاونت ورزشی بانوان استان قزوین با اشاره به اینکه 
فعالیت های با زمان کمتر از س��ه دقیقه بر حس��ب زمان و شدت 
فعالیت در سیس��تم های بی ه��وازی قرار می گیرد، گفت: بهترین 
فعالیت بدنی و آنچه که موجب بهبود و حفظ س��المتی می ش��ود 
فعالی��ت هایی اس��ت که حداقل به مدت 10 دقیقه باش��د و باعث 

افزایش تعداد ضربان قلب و تنفس شود.
نائبی با بیان اینکه کلید کار این است که با فعالیت های کم شدت 
ش��روع کنیم و به آرامی بر شدت آن بیفزاییم و آن را ادامه دهیم، 
اظهار کرد: در آموزش های دانش آموزان و نوجوانان می توان نحوه 
ان��دازه گیری نبض را به آن��ان آموخت تا پس از 20 دقیقه فعالیت 
بدن��ی، نبض را اندازه بگیرند که ضربان اولیه اس��ت و 2 دقیقه راه 
رفت��ه و مجدد نب��ض را اندازه بگیرند که ضربان ثانویه اس��ت. وی 
اف��زود: اختالف این دو، میزان رجعت قلبی - عروقی را نش��ان می 

دهد و هر چقدر عدد بزرگتر باشد، استقامت قلب بیشتر است.
این کارش��ناس معاونت ورزشی بانوان استان قزوین میزان اختالف 
از 10 تا 30 را ضعیف، تعداد 40 تا 60 را متوسط، تعداد 60 تا 80 
را خ��وب و  تعداد 80 تا 100 را عالی دانس��ت و گفت: در مواردی 
که رجعت قلبی – عروقی پایین است، با انجام تمرینات هوازی می 

توان آن را افزایش داد.
ای��ن کارگاه با حضور کارشناس��ان س��المت نوجوان��ان، جوانان و 
مدارس مرکز بهداش��ت استان و شهرس��تان های استان قزوین و 
تعدادی از مراقبان سالمت شهرستان ها، روز 12 تیر 1396 برگزار 
ش��د و در ادامه، نحوه انجام چند نمونه از حرکات کششی آموزش 

داده و شرکت کنندگان نیز این تمرینات کششی را انجام  دادند.

امداد رساني اورژانس 
استان قزوین به مصدومان 
حادثه انفجار منزل مسکوني

دکت��ر پیمان نامدار، رییس مرکز مدیریت ح��وادث و فوریت های 
پزش��کی اس��تان قزوین گفت: صبح روز 25 تیر 1396 ماموریتي 
مبن��ي ب��ر انفجار منزل مس��کوني در شهرس��تان آبی��ک به واحد 
ارتباط��ات اورژانس 115 آبیک اعالم ش��د که 2 آمبوالنس و چهار 
تکنس��ین از پایگاه هاي ش��هري و جاده اي آبیک به محل حادثه 

اعزام شدند و مصدومان را به مراکز درمانی انتقال دادند.
به گفته متولی اورژانس استان قزوین با رسیدن اولین آمبوالنس و 
پس از بررسي تکنسین هاي اورژانس، مشخص شد سه مرد، دچار 

سوختگي درجه 1 و 2 شده اند.
دکتر نامدار بیان کرد: مصدومان پس از انجام اقدامات درماني اولیه 
توس��ط تکنس��ین هاي اورژانس، برای اقدامات درماني تکمیلي به 

مرکز آموزشي - درماني شهید رجایي قزوین منتقل شدند.
رییس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان قزوین از 
مردم درخواست کرد تا در اینگونه حوادث، قبل از رسیدن نیروهاي 

ام��دادي وارد صحنه حادثه نش��وند و از جابجا کردن مصدومان به 
طور جدی خودداری کنند.

Á حال وخیم دو تن از مصدومان
حس��نعلی فرزامی، مدیر پرستاری مرکز آموزشی – درمانی شهید 
رجایی قزوین درباره این مصدومان اظهار کرد: این س��ه مرد دچار 
س��وختگی 30 تا 60 درصدی ش��ده بودند که به محض ورود، تیم 

پزشکی و پرستاری، کار درمان را آغاز کردند.
ب��ه گفت��ه فرزامی، یک مرد 23 س��اله در ح��دود 60 درصد دچار 
س��وختگی شدید از ناحیه سر و صورت و دست و پا شده است که 

برایش لوله گذاری تنفسی انجام شده است.
وی بیمار دیگر را مرد 17 س��اله ای عنوان کرد که دچار سوختگی 
45 درصدی از ناحیه سر و صورت و قفسه سینه شده است و برای 

او هم لوله گذاری تنفسی انجام شده است.
بنا به اظهار مدیر پرس��تاری مرکز آموزشی – درمانی شهید رجایی 
قزوین، فرد س��وم مرد 20 ساله ای اس��ت که دچار سوختگی 30 
درصدی از ناحیه س��ر و صورت و گردن ش��ده و اقدمات درمانی بر 

روی او انجام شده است.
فرزام��ی تصریح کرد: بیمارانی که با س��وختگی ب��اال پذیرش می 
شوند، در لحظه ورود پس از دریافت اقدامات درمانی و برای کاهش 
درد، بیهوش شده و با استفاده از دستگاه تنفسی، ادامه روند درمان 

را دریافت می کنند تا پس از بهبودی، مورد جراحی قرار گیرند.

دانشگاه علوم پزشکي قزوین؛ 
سربلند در مانور زلزله

علي فخار س��لیماني، مدیر مرکز هدایت عملیات بحران دانش��گاه 
علوم پزش��کي قزوین گفت: عصر روز 22 تیر 1396 پس از تماس 
سرپرس��ت مدیریت بحران اس��تانداری با تلفن همراه بنده و اعالم 
حادثه زلزله در روستای بکندي، درخواست حضور فوری مسئوالن 
مربوطه از دانشگاه در نشست اضطراری شورای هماهنگی مدیریت 

بحران استان شد. 
وی عنوان کرد: محمدحس��ن ارداقیان، مدیرکش��یک مرکز هدایت 
عملیات بحران دانش��گاه به همراه س��یفی، مدیر جانشین اورژانس 
اس��تان و مهن��دس نوری، مس��ئول کاهش خطر بالی��ای معاونت 
بهداشتی دانشگاه در نشست حاضر شدند که البته در زمان حضور 
مش��خص می شود مورد فراخوان، مانور دورمیزی از طرف مدیریت 

بحران استانداري است.

به گفته این مقام مسئول، در ادامه، نمایندگان دانشگاه به سواالت 
س��ناریوی مانور که بیش��تر در ح��ول برنامه ه��ای اورژانس پیش 
بیمارس��تانی، میزان تخت های اضطراری، بیمارس��تان صحرایی و 

اقدامات بهداشتی در زمان بالیا بود، پاسخ دادند. 
Á اورژانس هم به موقع آمد

فخار س��لیماني تصریح کرد: به منظ��ور برآورد میزان آمادگی، یک 
ک��د اورژانس از پایگاه فوریت های پزش��کی کهک به اس��تانداری 
فراخوانده ش��د. وی افزود: آمبوالنس این پایگاه در مدت 23 دقیقه 

به استانداری قزوین می رسد که زمان بسیار مناسبی است.
یادآور می ش��ود، بعد از نماز مغرب و عش��اء، دکتر فریدون همتي، 
استاندار قزوین به عنوان رییس شورای هماهنگی مدیریت بحران، 
در نشس��ت حاضر ش��دند و ضمن س��خنرانی، نظ��رات نمایندگان 

ادارات را شنیدند.
ایش��ان اعالم کرد که نواقص و کمبودهای هر س��ازمان، به صورت 
مکت��وب به وزارت خان��ه مربوط به آن س��ازمان و مدیریت بحران 

استان اعالم شود.

ناجیان ثانیه ها

ابزار، دقت نیروی انسانی و دانش کافی در ارزیابی دقیق تغذیه ای نوجوانان و جوانان ضروری است
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ای��ران و به وی��ژه قزوین را می توان ب��ه لحاظ برخ��ورداری از انواع 
گیاهان دارویی، س��رآمد طب سنتی دانس��ت. داروهایی که شاید با 
وجود پیش��رفت علم و ساخت انواع داروهای شیمیایی همچنان هم 

از سوی بسیاری از مردم با استقبال روبه رو می شود.
متأس��فانه در سال های گذشته پای بسیاری از داروهای تقلبی و غیر 
مجاز به عطاری ها باز شده است و برخی عطاری هایی که روزی بوی 
عطر گیاهانش��ان مرهم روح بود، داروهایشان به بالی جان بسیاری 
تبدیل و در برخی موارد بازار مکاره ای ش��ده اس��ت که به بهانه های 
مختلف ش��امل درمان چاقی، الغری و ترک اعتیاد  اقدام به فروش 
مواد غیرمجازی تحت عنوان دارو می کنند که در بس��یاری از موارد 
حاوی مواد زیان آور یا حتی مخدر هستند. از این رو، بازار این مراکز 
که بیشتر به دلیل فروش این مواد داغ شده، بیش از گذشته نیازمند 

نظارت و بازرسی مسئوالن و متولیان مربوط است.
اما عالوه بر این نظارت ها، ضرورت فرهنگ سازی در میان شهروندان 
در راس��تای تحریم برخی از این عطاری هایی که تحت لوای فروش 
گیاهان دارویی، داروهای غیر مجاز و در برخی موارد خطرناک خود 

را می فروشند نیز می تواند از داغی بازار آن ها بکاهد.
Á 2۰ درصد از عطاری های استان غیرمجاز هستند

دکت��ر عباس طالبیان، مدی��ر اداره نظارت بر طب س��نتی و مکمل 
اس��تان از فعالیت 158 عطاری در اس��تان خبر می دهد و می گوید: 
از ای��ن تعداد عطاری، 86 مورد در ش��هر قزوی��ن فعالیت می کنند. 
طالبی��ان می افزاید: در بازدیدهایی ک��ه از این واحدها در 6 ماه دوم 
سال گذشته از سوی بازرسان این اداره صورت گرفت، مشخص شد 
که 25 عطاری شهر قزوین مجوز فعالیت ندارند و به طور غیر مجاز 
ب��ه کار خود ادام��ه می دهند.  وی عنوان می کند: با این حال به نظر 
می رس��د، تعداد عطاری های بدون مجوز بیش از این تعداد است که 
تخطی از وظایف قانونی و فروش داروهای غیرمجاز و تقلبی از جمله 
مهم تری��ن موارد مه��م تخلف در این واحدهای غیرمجاز محس��وب 
می ش��ود.  این مسئول استان با اشاره به دالیل روی آوردن مردم به 
عطاری ها اظهار می کند: ایران کش��وری با پیش��ینه قدیمی در طب 
س��نتی اس��ت و این طب در زمره طب مکمل ق��رار دارد و عالوه بر 

کشور ما، در بسیاری از کشورها مورد قبول مردم است.
طالبیان می گوید: همچنین افزایش تقاضا در طب س��نتی به حدی 
اس��ت که ش��اهد راه اندازی رشته دانش��گاهی طب سنتی در کشور 
بوده ایم اما فقط پزشکانی که حداقل دوره 7 ساله پزشکی عمومی را 

گذرانده اند، می توانند به این تخصص ورود پیدا کنند.
Á آیا عطارها متخصص طب سنتی هستند؟

مدی��ر اداره نظ��ارت بر طب س��نتی و مکمل اس��تان، عطاری ها را 
تنه��ا مجاز به فروش گیاه بدون تغییر ش��کل عنوان می کند و ادامه 

می دهد: هرگونه تغییر شکل شامل پودر کردن، حب کردن، مخلوط 
کردن و کپسول کردن گیاهان از سوی عطاری ها ممنوع است.  

وی با ابراز تأسف از تجویز دارو از سوی برخی از صاحبان عطاری ها 
بیان می کند: بس��یاری از عطاری های اس��تان با وجود نداشتن هیچ 
گون��ه تخصصی اقدام به تجویز دارو و فروش داروهای دس��ت س��از 
خ��ود می کنند و بدتر از آن، در این بین ما با اس��تقبال بس��یاری از 

شهروندان هم روبه رو هستیم.
طالبیان فروش داروهای گیاهی را از جمله دیگر مواردی می داند که 
در عطاری ها به فروش می رسد. وی اضافه می کند: این داروها که به 
عنوان مثال می توان به شربت آویشن اشاره کرد، حتما باید از سوی 

پزشک معالج تجویز و فقط در داروخانه ها عرضه شود.
Á دوایی که درد می شود

مدیر اداره نظارت بر طب س��نتی و مکمل اس��تان با انتقاد از برخی 
تصورات��ی که بس��یاری از مردم به گیاهان داروی��ی دارند، می گوید: 
برخ��ی از مردم باور دارند اگر مصرف گیاهان دارویی فایده نداش��ته 
باش��د، دس��ت کم ضرر هم ندارد. این در حالی است که تقریبا همه 
گیاه��ان دارویی به دلیل عناصری که دارند می تواند تأثیرات مخربی 
ب��ر افراد مصرف کننده بگذارند. وی می افزاید: در تجویز این داروها 
تداخ��ل دارویی ی��ا ممنوعیت مصرف آن در برخ��ی از افراد رعایت 
نمی شود که از این رو می تواند تأثیرات منفی در افراد داشته باشد.

این مس��ئول یادآوری می کند: یک فراورده دارویی باید دارای تاریخ 
تولید، تاری��خ مصرف، پروانه بهره برداری و آرم س��ازمان غذا و دارو 
باشد که همه فراورده های دست سازی که در عطاری های غیر مجاز 

عرضه می شوند، این شاخصه ها را ندارند.
Á شناسایی 4 عطاری متخلف

طالبی��ان در ادامه س��خنانش با اش��اره به آمار بازدی��د از عطاری ها 
می گوی��د: در 6 ماه دوم س��ال 1395، 125 بازدی��د از این واحد ها 
انجام شد که هش��ت مورد آن مشترک با تعزیرات و معاونت درمان 

بود و در این میان چهار عطاری متخلف شناسایی شد.
وی ادامه می دهد: خوشبختانه برخی از گزارش های تخلفات از سوی 
مردم به دس��ت ما می رسد که این موضوع می تواند نشان از افزایش 
فرهنگ مردم در این زمینه باش��د. مدیر اداره نظارت بر طب سنتی 
و مکمل اس��تان در عین حال از برگزاری جلس��ات آموزش��ی برای 
صاحب��ان و متصدیان عطاری ه��ا خبر می ده��د و می گوید: در این 
جلسات آموزش��ی همه موارد قانونی از سوی کارکنان و متخصصان 
اداره، مط��رح و در ص��ورت مش��اهده تخل��ف، طبق قان��ون با آن ها 
برخورد می شود. طالبیان همچنین برگزاری دوره های آموزشی برای 
متصدیان عطاری ها و پرس��نل بهداشت و درمان و رابطان بهداشت 
و دانش آم��وزان را از دیگر اقدامات فرهنگی اداره متبوع خود عنوان 

می کند و می گوید: برگزاری نمایش��گاه و آموزش چهره به چهره به 
شهروندان نیز از دیگر اقدامات فرهنگی ما در این زمینه است.

وی م��ی افزای��د: ضمن اینک��ه توزیع تراکت و پمفل��ت، آموزش در 
مکان های عمومی و برگزاری نمایشگاه اقالم توقیف شده را می توان 
از دیگر اقدامات اداره نظارت بر طب سنتی و مکمل استان نام برد.

Á فعالیت غیرمجازها در فضای مجازی
طالبیان فضای مجازی را یک��ی از مراکز عرضه فرآورده های گیاهی 
عنوان می کن��د و می گوید: متأس��فانه تبلیغات گس��ترده ای از این 
فرآورده ه��ا در فض��ای مجازی و س��ایت از س��وی افراد س��ودجو و 
متأس��فانه برخی از پزشکان دیده می ش��ود که نظارت بر این عرصه 

بسیار دشوار است.
وی در عین حال از نظارت بر بس��ته های ارسالی دارویی در راستای 
اقدام��ات نظارتی ارس��ال گیاه��ان دارویی در فض��ای مجازی خبر 
می ده��د و اضافه می کند: طبق تفاهم نامه منعقد ش��ده میان اداره 
پست و وزارت بهداش��ت و درمان، همه محموله های پستی دارویی 
از س��وی ما مورد بازدید قرار خواهد گرفت. این مس��ئول با انتقاد از 
نحوه نادرس��ت نگهداری از گیاه��ان در انباری های عطاری ها عنوان 
می کند: بیش��تر داروها به ش��رایط ویژه ای از لحاظ ن��ور، رطوبت و 
درجه حرارت نیازمند هستند که این موارد در بسیاری از عطاری ها 

رعایت نمی شود.
دکتر طالبیان می افزاید: می توان با راه اندازی شرکت های بسته بندی 
گیاهان دارویی عالوه بر اش��تغال زایی در این حوزه، گیاهان دارویی 

تأیید شده را با بهترین کیفیت در اختیار شهروندان قرار داد.
Á عطار متخصص در استان نداریم

مدیر اداره نظارت بر طب س��نتی و مکمل اس��تان با انتفاد از ادعای 
برخی از متصدی��ان عطاری مبنی بر گذران��دن دوره های تخصصی 
اظه��ار می کن��د: تاکن��ون دوره ای از س��وی اداره م��ا در این زمینه 
برگزار نشده است و تنها س��ازمان فنی و حرفه ای اقدام به برگزاری 
دوره هایی کرده است که آن هم زیر نظر معاونت غذا و داروی وزارت 
بهداشت نبوده و مدارک ارائه شده از سوی آن ها تأییدی بر تخصص 
این افراد نیس��ت. طالبیان از برگزاری دوره ه��ای آموزش تخصصی 
عطاری در آینده نزدیک در اس��تان خب��ر می دهد و می گوید: طبق 
هماهنگی های انجام ش��ده از سوی اداره اداره نظارت بر طب سنتی 
و مکمل اس��تان و اتحادیه عطاران، هم��ه عطاری های مجاز ملزم به 
گذراندن این دوره ها خواهند بود و مدرک ارائه شده سندی بر ادامه 
کار آن هاست. وی در پایان سخنانش عنوان می کند: این دوره ها نیز 
تنها در راس��تای قانونمند کردن فعالیت عطاری هاس��ت و تجویز و 

تهیه هر گونه دارو از سوی آنان همچنان ممنوع خواهد بود.

به مناسبت 25 تیرماه روز طب سنتی؛

بازار مکاره داروهای
گیاهی غیر مجاز

با تشکر از همکاران معاونت توسعه مدیریت و منابع و معاونت دانشجویی-فرهنگی، مطالب این دو معاونت در هفته های آینده دنبال خواهد شد
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کلنگ احداث مرکز خدمات جامع سالمت شماره 
دو مهرگان به زمین خورد

آیین کلنگ زنی مرکز خدمات جامع سالمت شماره 2 مهرگان با حضور مسئوالن استان قزوین و شهرستان 
البرز، در فاز یک شهرک مهرگان انجام شد.

دکتر علیرضا مهرعلیان، مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان البرز در این رابطه اظهار کرد: این مرکز در 
زمینی به مس��احت یک هزار و 167 متر مربع و 500 مترمربع زیربنا با همکاری اس��تانداری، دانشگاه علوم 
پزشکی، اداره کل راه و شهرسازی استان، فرمانداری شهرستان البرز و شورای اسالمی و شهرداری محمدیه، 

توسط دکتر علی ذاکری به عنوان خّیر سالمت احداث می شود.
پیش از انجام آیین کلنگ زنی، عسگری فرماندار شهرستان البرز، حجت االسالم موسوی موینی، امام جمعه 
محمدیه، مهندس بهزادپور، ش��هردار محمدیه و داود محمدی، نماینده مردم شهرس��تان های قزوین، البرز 
و آبیک در مجلس ش��ورای اسالمی در سخنانی ضمن تش��کر از زحمات دست اندرکاران اجرای این پروژه 

به ویژه دکتر ذاکری به اهمیت خدمات رسانی به مردم به خصوص ساکنان شهرک مهرگان تأکید کردند. 
دکتر ذاکری هم ضمن ابراز خشنودی از آغاز این پروژه از زحمات همه مسؤوالن و دست اندرکاران اجرای 

پروژه قدردانی کرد. 

با هماهنگی حوزه سالمت شهرستان البرز انجام شد؛

اهدای گل به جای سیگار توسط کودکان مهد 
کودک گل های بهشت الوند

کودکان مهد کودک گل های بهش��ت الوند در پارک گوزن این شهر حاضر شدند و ضمن دریافت سیگار از 
افراد سیگاری به آنان شاخه گل اهدا کردند.  

در این برنامه که توس��ط واحد س��المت روان، اجتماعی و اعتیاد با مشارکت واحد دهان و دندان و بهداشت 
محیط ش��بکه بهداشت- درمان شهرس��تان البرز برگزار شد، ضمن آتش زدن نمادین ماکت سیگار، پس از 

اهدای مسواک به کودکان، به آنان آموزش مسواک زدن صحیح نیز ارائه شد.

اخبار حوزه سالمت  در شهرستان های استان قزوین
البرز

برای اجرای یکی از مصوبات نشس��ت 10 تیر ماه امسال کمیته فرعی 
پیش��گیری از اعتیاد شهرس��تان آوج، برگزاری همایش پیشگیری و 
مب��ارزه با مواد مخ��در بود که با حضور گروه های س��نی مختلف در 

روستای دشتک شهرستان آوج، روز 12 تیر 1396 برگزار شد. 
در ای��ن برنام��ه، صف��ر فیض الهی، مدیر ش��بکه بهداش��ت - درمان 
شهرس��تان آوج به مناس��بت هفت��ه ملی دخانیات )10 ت��ا 16 تیر(، 
مصرف دخانیات را دروازه ورود به س��وء مصرف مواد مخدر برش��مرد 
و لزوم توجه خانواده ها را نس��بت به پیامدهای خانوادگی و اجتماعی 

اعتیاد یادآور شد. 
وی از ادارات دخی��ل در برگزاری همایش ب��ه ویژه کمیته امداد امام 
خمینی )ره(، اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی و نیروی انتظامی قدردانی 

کرد. 
Á  فروپاشی نظام خانواده از مهمترین آسیب های خانوادگی اعتیاد

است
وحید عطایی، کارش��ناس س��المت روان ش��بکه بهداش��ت- درمان 
شهرس��تان آوج هم ضمن تعریف اعتیاد، آس��یب ه��ای خانوادگی و 

اجتماعی آن؛ فروپاش��ی نظ��ام خانواده، طالق، افزای��ش فرزندان بی 
سرپرست، تربیت نسل معتاد، فقر، فساد اخالقی و بیکاری را از آسیب 

های اعتیاد به مواد مخدر دانست. 

وی ن��گاه جامعه و نهادهای مرتبط را به اعتیاد، به عنوان یک بیماری 
بس��یار با اهمیت برش��مرد و این امر را زمینه س��از اقدامات درست و 
متفکرانه در پیش��گیری از پدیدار ش��دن اعتیاد به عنوان یک معضل 

اجتماعی عنوان کرد.
مهار قاچاق و فروش مواد مخدر، نیازمند همکاری مردم

س��روان مجی��د میرزامحمدی، رئیس پلی��س مبارزه با م��واد مخدر 
شهرس��تان آوج نبز با ارائه تصاویری در قالب اس��الید به تشریح انواع 
مواد مخدر و عوارض آن پرداخت. ایش��ان ش��ماره تلفن 128 را برای 
ارتب��اط مردم با نی��روی انتظامی معرفی کرد و یادآور ش��د: مردم در 
صورت مش��اهده هرگون��ه فعالیت در خصوص قاچ��اق و فروش مواد 

مخدر می توانند با این شماره تماس گرفته و اطالع دهند.
در پایان این همایش، فیلم آموزشی در خصوص عوارض مصرف ماده 
محرک شیش��ه برای حضار پخش ش��د که مورد استقبال حضار قرار 
گرف��ت. در بیرون از محل همایش هم گروه هنری فرهنگ و ارش��اد 
اسالمی شهرستان، نمایش خیابانی با موضوع اعتیاد را اجرا کرد که از 

بخش های جذاب و مورد عالقه حاضران در همایش بود. 

در نشست کمیته آموزش ش��بکه بهداشت _ درمان شهرستان آوج، 
صف��ر فیض الهی، مدیر این ش��بکه، ضمن بی��ان اهمیت آموزش در 
پیش��گیری از بس��یاری از بیماری ها، بر نظم در انجام ش��رح وظایف 
آموزشی واحدها تأکید کرد و برنامه ریزی روزانه را عامل تأثیرگذاری 

در دست یابی به اهداف آموزشی کارشناسان ستادی برشمرد.
وی بر انجام رتبه بندی در مورد کارشناسان ستادی با الگوی طراحی 
ش��ده تأکید کرد و خواس��تار گرفتن مجوز برای برنامه های آموزشی 
جامانده، بارگذاری مطالب آموزش��ی واحدها در زیرپورتال ش��بکه و 

بررسی عملکرد آموزش��ی روحانیون )مطالب سالمت( در ماه رمضان 
شد.

این نشس��ت با حضور کارشناسان س��تادی شبکه، روز 25 تیر 1396 
برگزار ش��د و وحید عطایی، کارشناس واحد آموزش و ارتقای سالمت 
ش��بکه نیز ضمن ارائه گزارشی از میانگین نمرات افراد شرکت کننده 
در بازآم��وزی ه��ای غیرحضوری، درباره نح��وه رتبه¬بندی کارکنان 
بهداشتی مراکز و خانه¬های بهداشت بر اساس عملکردهای آموزشی 

و سایر معیارهای واحدهای ستادی توضیح داد. 

لزوم توجه خانواده ها نسبت به پیامدهای خانوادگی و اجتماعی اعتیاد

برنامه ریزی روزانه، عامل تأثیرگذاری در دست یابی به اهداف آموزشی

آوج
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اعتیاد به مواد مخدر یکی از عوامل اصلی شیوع 
بیماری های ایدز و هپاتیت است

اعتیاد به مواد مخدر یکی از عوامل اصلی شیوع بیماری های ایدز و هپاتیت است. مواد مخدر آنچنان آرام و بی صدا 
بر جسم و روان مصرف کننده غالب می شود که هیچ معتادی آغاز اعتیاد خود را به یاد نمی آورد. اعتیاد یا زلزله 
خاموش، سبب تباهی میلیون ها مغز فعال می شود که سرمایه های آینده جامعه بشری بشمار می روند. اعتیاد به 

مواد مخدر یکی از معضالت بهداشتی، روانی و اجتماعی جهان امروز است. 
محمد افشار، کارشناس مسئول سالمت روان مرکز بهداشت شهرستان بویین زهرا، سخنان فوق را روز 12 تیر 
1396 در جمع نمازگزاران روستای آراسنج سفلی، به مناسبت هفته پیشگیری از اعتیاد بیان کرد و با تأکید بر 
اینکه دانشمندان معتقدند اعتیاد چیزی فراتر از سوء مصرف اعتیاد آور است، اظهار کرد: اعتیاد نوعی پدیده زیستی، 
روانی و اجتماعی است که تمایل به مصرف مواد و عدم توانایی در قطع این عادت تنها  یکی از ابعاد آن است. وی 
افزود: ویرانگری های حاصل از آن نیز زمینه ساز سقوط بسیاری از ارزش ها و هنجارهای فرهنگی و اخالقی می 

شود و بدین ترتیب سالمت جامعه را به مخاطره می اندازد.
افشار در ادامه با اشاره به این نکته که اعتیاد یک بیماری است و در هر خانواده ای ممکن است بروز کند، عنوان کرد: 

هیچ کس 100 درصد از آن در امان نیست و ممکن است هر کسی و در هر سنی به آن مبتال شود.
کارشناس مسئول سالمت روان مرکز بهداشت شهرستان بویین زهرا تصریح کرد: آنچه که مسلم است این است 

که اگر این اتفاق رخ دهد، نباید از معالجه آن شرم داشت بلکه باید هر چه سریع تر برای درمان آن اقدام کرد.

مصرف حتی مقدار کم شیشه منجر به
بی خوابی می شود

روز 14 تیر 1396 نشستی آموزشی برای نوعروسان تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام خمینی )ره( شهرستان 
بویین زهرا برگزار شد و محمد افشار، کارشناس مسئول سالمت روان مرکز بهداشت شهرستان بویین زهرا هشدار 
داد: مصرف حتی مقدار کم شیشه منجر به بی خوابی می شود. وی افزود: فرد مصرف کننده شیشه، شب تا صبح 
نمی خوابد، دائم در حال عوض کردن کانال تلویزیون یا گوش کردن به موسیقی است، بی قرار می شود و یک جا 

دوام نمی آورد و اشتهایش به شدت کاهش پیدا می کند.
این کارشناس با تصریح به اینکه سوء مصرف طوالنی مدت شیشه منجر به ایجاد بدبینی شدید، خشونت، کاهش 
شدید حافظه، توهم های شنوایی و بینایی، جنون آنی و بسیاری اختالالت عصبی دیگر  و در نهایت مرگ می 

شود، ریشه بسیاری از قتل های خانوادگی را مصرف شیشه عنوان کرد.
افشار با بیان اینکه وابستگی به مواد به معنی یک بیماری مزمن و عود کننده مغز، با دو ویژگی جستجوی وسواس 
گونه مواد و مصرف آن مشخص می شود، گفت: امروزه با تغییر الگوی مصرف از مواد مخدر ُسّنتی به مواد محرک 
صنعتی، مشکالت جامعه دوچندان شده است زیرا مواد محرکی مانند شیشه که به شدت مخرب است اثرات بسیار 

زیان باری بر جسم و روان فرد خواهد داشت. 
کارشناس مسئول سالمت روان مرکز بهداشت شهرستان بویین زهرا هشدار داد: شیشه را تبلیغ کنندگان آن تحت 
عنوان داروهای الغری و تناسب اندام در آرایشگاه ها و سالن های ورزشی تبلیغ و توزیع می کنند. افشار ادامه داد: 
مخدرهای امروزی لزوما بسته های کوچک کثیف که مخفیانه رد و بدل می شدند نیست، بلکه با ظاهری موجه و 
فریبنده و در مکان هایی لوکس و گران قیمت با وعده هایی وسوسه کننده در قالب کرم و پودر بدنسازی، عطر و 
ادکلن، شکالت و آدامس ارایه می شود زیرا شادابی و جوانسازی پوست، الغری، از بین بردن بوی بد دهان و صدها 

ادعای دروغین، برای مخاطب بسیار جذاب است.
این کارشناس با اشاره به این موضوع که، یکی از مواردی که اطرافیان به شخص مشکوک می شوند کاهش وزن 
شدید و کم خوابی است، تشریح کرد: در ابتدا، تاثیر شیشه با افزایش توانایی های جسمی، جنسی و فکری همراه 
است اما در نهایت منجر به کاهش و یا از دست دادن  آن توانایی ها می شود. وی اضافه کرد که استفاده طوالنی 
مدت و بی رویه شیشه به روان پریشی منجر می شود که معمول ترین بیماری های روانی شیشه، سوء ظن و توهم 

است که در موارد خاص به مرگ هم منجر می شود.
افشار از خانواده ها خواست بسیار هوشیارانه عمل کنند تا فرزندانشان فریب تبلیغ کنندگان این مواد را نخورند و با 
اطالع رسانی و دادن آگاهی و هم چنین آموزش مهارت های زندگی به فرزندانشان، آنان را از مبتال شدن به این 

پدیده شوم مصون بدارند. 
این کارشناس سالمت روان عنوان کرد: والدین خودشان نیز با کسب مهارت های فرزند پروری می توانند از همان 
دوران کودکی فرزندانی سالم، جرأت مند و با اعتماد به نفس باال تربیت کنند تا در بزرگسالی این فرزندان به علت 

عدم دستیابی به مهارت های زندگی گرفتار اعتیاد نشوند. 

آغاز نظارت بر روند اجرای طرح سنجش نوآموزان 
بدو ورود به دبستان در شهرستان بوئین زهرا

با توجه به شروع طرح سنجش نوآموزان بدو ورود به دبستان در پایگاه های سنجش شهرستان بویین زهرا از روز 
10 تیر 1396 کارشناسان واحد سالمت نوجوانان و مدارس مرکز بهداشت این شهرستان بر روند اجرای برنامه 

در پایگاه های سنجش، مراکز خدمات جامع سالمت و پایگاه های سالمت شهرستان نظارت خود را آغاز کردند.
به گفته آذر ذوالفعلی، کارشناس مسئول سالمت نوجوانان و مدارس در این بازدید چک لیست پایش برنامه ارزیابی 

سالمت نوآموزان برای پایگاه سنجش و مراکز تکمیل شد و نواقص موجود به مسؤوالن سنجش برای رفع آن اطالع 
داده شد. همچنین لیست روستاهای تحت پوشش مراکز خدمات جامع سالمت برای ارجاع نوآموزان به منظور 
دریافت خدمات پزشک و مراقب سالمت به مسؤوالن پایگاه های سنجش تحویل شد تا هر نوآموز به مرکز مربوط 

به خود برای دریافت خدمات و ثبت در سامانه سیب مراجعه کند.
ذوالفعلی تأکید کرد: الزم است کلیه پزشکان، مراقبان سالمت و بهورزان در اجرای این برنامه مشارکت و همکاری 
الزم را داشته باشند. همچنین مراقبین سالمت و مربیان بهداشت در پایگاه های سنجش موظند هر روز ترازوهای 

پایگاه های سالمت را با وزنه شاهد پنج کیلوگرمی کنترل کنند.
این کارشناس خاطر نشان کرد: در طول اجرای برنامه سنجش پمفلت اطالع رسانی خطر سنجی بیماری های 
قلبی - عروقی در مراکز و پایگاه های سالمت برای اطالع رسانی به خانواده ها در بین والدین نوآموزان توزیع می 

شود.
شایان ذکر است، روز 1 تیر ماه، مریم درزی رامندی، کارشناس واحد سالمت نوجوانان و مدارس از مراکز خدمات 
جامع سالمت شهر شال، دانسفهان و پایگاه های سنجش شال واقع در مدرسه والیت و دانسفهان واقع در مدرسه 
استثنایی الناز کمپانیه و روزهای 11 و 13 تیر ماه، آذر ذوالفعلی، کارشناس مسؤول سالمت نوجوانان و مدارس از 
پایگاه سنجش بویین زهرا واقع در مدرسه استثنایی میرزا علی خلیلی و مرکز خدمات جامع سالمت شهر بویین 

زهرا بازدید کردند.

استعمال دخانیات مجموعه ای از بیماری ها را به 
دنبال دارد

مدارک و شواهد علمی نشان داده است که استعمال دخانیات عمده ترین مشکل قابل پیشگیری بیماری ها 
در جهان است. دخانیات، تأثیر ُمخربی بر سالمت افراد دارد.

مهندس محمد عالیی، کارشناس بهداشت محیط مرکز خدمات جامع سالمت روستایی شاهین تپه )تابعه شبکه 
بهداشت- درمان شهرستان بویین زهرا( با بیان این مطلب در بین جمعی از والدین روستای آقابابا خاطرنشان کرد: 
استعمال دخانیات عوارض مختلفی دارد، که می توان به بیماری های قلبی - عروقی، سرطان پوست، فساد دندان 
ها، کاهش حجم ریه ها، پوکی استخوان، زخم معده، سرطان رحم و بیماری برگر )عارضه ای که طی آن دیواره 
سرخرگ ها، سیاهرگ ها و اعصاب پا، ملتهب و عمدتاً جریان خون در این عضوها به علت اعمال فشار دیواره رگ، 

روی لخته ایجاد شده، در مسیر جریان خون، قطع می شود( اشاره کرد.
زشتی مصرف قلیان از بین رفته است

این نشست، روز 19 تیر 1396 برگزار شد و زهره کشتکار، بهورز خانه بهداشت روستای شاهین تپه هم با اشاره 
به مضرات مصرف قلیان، آن را به مراتب بدتر از سیگار دانست و افزود: متأسفانه زشتی مصرف قلیان در جامعه از 

بین رفته است.
وی با اشاره به اینکه قلیان از خانواده سیگار است و هر بار مصرف قلیان، معادل مصرف 80 تا 100 نخ سیگار به 
بدن آس��یب وارد می کند، عنوان کرد: جای تأس��ف است که  در جامعه بسیاری از جوانان به مصرف قلیان روی 
آورده اند.  بهورز خانه بهداشت روستای شاهین تپه با تأکید بر شعار »فردایی بهتر، بدون استعمال دخانیات« گفت: 

هیچگاه برای ترک سیگار، دیر نیست.

 

نبض

اخبار حوزه سالمت  در شهرستان های استان قزوین

بعد از سال ها؛

 مجموعه »آب گرم یله گنبد« از حداقل امکانات 
بهداشتی برخوردار شد 

با پیگیری واحد بهداشت محیط مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین، حمایت های بخشداری کوهین و 
تالش هیأت امنای شرکت »احرار«، حداقل امکانات بهداشتی در مجموعه »آب گرم یله گنبد« فراهم شد.

مهندس محمد تقی سلیمانی، کارشناس مسؤول بهداشت محیط شهرستان قزوین ضمن اعالم این خبر، گفت: 
مجموعه آب گرم یله گنبد با وجود داشتن جاذبه توریستی و آب درمانی از حداقل شرایط بهداشتی هم برخوردار 

نبود. 
به گفته این مقام مسؤول، در بازدید دی 1395 مهندس فرخ زاد، معاون عمرانی استانداری قزوین و هیأت همراه؛ 
قندی، بخشدار کوهین؛ دکتر سید علیرضا خونساری، رییس مرکز بهداشت قزوین و هیأت امنای شرکت احرار 
از این محل، مصوب شد، حداقل شرایط بهداشتی، توسط واحد بهداشت محیط اعالم تا اقدامات اصالحی توسط 

شرکت انجام شود.  
مهندس سلیمانی تصریح کرد که غیربهداشتی بودن چشمه آب آشامیدنی، هدایت فاضالب یکی از سرویس های 
بهداش��تی احداث شده توس��ط اهالی محل به رودخانه، به موقع جمع نکردن زباله ها، نبود لوله کشی آب برای 
شستشوی ظروف، نداشتن دوش در استخر، نبود آب آشامیدنی لوله کشی شده در استخر، نبود آب در سرویس 
بهداشتی استخر، نبود دستشویی و صابون مایع در استخر و نبود کمد برای استفاده کنندگان از استخر، نواقص 

بهداشتی مطرح شده در این بازدید بود.
کارش��ناس مسؤول بهداشت محیط شهرستان قزوین اظهار کرد: پس از اعالم موارد مذکور به شرکت احرار، در 
بازدیدی که تیر ماه 1396 از محل انجام شد، کلیه موارد اعالمی، تقریبا به صورت کامل اجرا شده و در حال حاضر، 
مشکل بهداشتی حادی در محل وجود ندارد. وی افزود که در صورت توجه و عنایت این شرکت و کمک و همراهی 
اهالی محل، استفاده کنندگان از این مجموعه، با خیال راحت می توانند از مجموعه آب گرم یله گنبد استفاده کنند. 
سلیمانی تأکید کرد: این اقدامات موقتی و تأمین حداقل شرایط بهداشتی است و تا رسیدن به شرایط بهداشتی 

کامال مطلوب، فاصله زیادی داریم که مستلزم توجه مسؤوالن است.

بویین زهرا

قزوین
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مسئوالن و دلسوزان باید به نحوی 
برنامه ریزی کرده و مس�ائل را در 
عرصه ی اجرای�ی دنبال کنند که 
خیال مردم از مسئله درمان آسوده 

شود.
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دانشگاه  طبقه همکف   اتاق 105 دریافت و تکمیل فرم و مستندات 

تلفن: 33375152-5

کد پستی: 3419915315

تلفن و نمابر روابط عمومی: 028-33379995

www.qums.ac.ir :آدرس سایت دانشگاه
info@qums.ac.ir :پست الکترونیکی روابط عمومی

سامانه پیام کوتاه: 30005010

سامانه های ارتباطی وزارت بهداشت
شماره تلفن »149۰«: سامانه دریافت هرگونه شکایت مردمی   

در زمینه تهیه داروی کمیاب  و بهداشت محیط و کار. 
 ش�ماره تلفن »159۰«: سامانه تلفنی پاسخگویی به شکایات   

مردمی در  نظام سالمت .
 شماره تلفن »169۰«:  سامانه نظارت بر اجرای تعرفه خدمات   

سالمت.

قانون اساسی 
جمهوری اسالمی و حقوق شهروندی

اصل سیزدهم حقوق شهروندی در قانون اساسی 
به شرح زیر است:

Á 13- حق تابعیت و تغییر آن
یکي از حقوق شهروندي که در اعالمیه جهاني حقوق بشر نیز مورد 
تأکید قرار گرفته اس��ت، حق برخورداري از تابعیت و همچنین حق 

تغییر تابعیت اس��ت. به عبارت دیگ��ر تغییر تابعیت ملي از مصادیق 
حقوق بش��ر در نظامهاي حقوقي بزرگ معاصر قلمداد میشود. حق 
داش��تن تابعیت در بند یک ماده15 و ممنوع بودن سلب خودسرانه 
تابعیت در بند دوم مادة 15 اعالمیه جهاني حقوق بش��ر مورد تأکید 

واقع شده است. 
قانون اساس��ي جمهوري اسالمي نیز در اصل چهل و یکم مقرر مي 
دارد :تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایراني است و دولت نمي 
تواند از هیچ ایراني سلب تابعیت کند، مگر  به درخواست خود او و یا 

در صورتي که به تابعیت کشور دیگري درآید.
البته باید توجه داش��ت که ترک تابعیت یاد ش��ده مربوط به تابعیت 

ملي و جغرافیایي است، زیرا ترک تابعیت دیني و اعتقادي بر اساس 
آموزه هاي اس��المي جرم تلقي مي گردد ک��ه از آن تعبیر به ارتداد      

) البته با مالحظه تمام شرایط و جوانب( مي گردد.
مؤلفه هاي که ذکر شده در حوزة حقوق شهروندي ناظر به مهمترین 
و در م��واردي کل��ي تری��ن و جامع تری��ن مصادیق حق��وق فردي 
شهروندي است. تشریح حقوق شهروندي در ابعاد اجتماعي، قضائي، 
سیاس��ي، اقتصادي و فرهنگي مستلزم تدوین رساله و تألیفي جامع 

در این باب مي باشد.

    کمیته ارتقاء سالمت اداری و صیانت از حقوق شهروندی
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