
سرمقاله

 سال 16   شمـاره 139   سه شنبه 9 شهریور  95   8 صفحـه

دانشگاه علوم پزشکی و
خدمات بهداشتی درمانی قزوین

هفته نامه خبری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین

سه رشته دستیاری تخصصی 
در دانشگاه علوم پزشکی 

قزوین تأیید قطعی شد

 با حضور دکتر آقاجانی معاون 
درمان وزیر بهداشت چندین 
پروژه در حوزه سالمت استان 
افتتاح خواهد شد

دستاوردهای مهم نظام 
سالمـت  ایـران  

از  یکی  زندگی  به  امید  شاخص 
نظام  در  مهم  بسیار  شاخص های 

تعداد  به  تعریف،  طبق  که  شود  می  محسوب  سالمت 
سال هایی که انتظار می رود هر یک از افراد جامعه در بدو 
تولد با در نظر گرفتن الگوی مرگ و میر خاص جامعه در 
آینده زنده بماند، گفته می شود. به عبارت دیگر متوسط 
زندگی  مردم یک جامعه می توانند  که  است  سال هایی 

کنند.
 براساس سند تفصیلی برنامه ششم،  امید به زندگی در 
ایران74 سال بوده است  که در  سال 2013 در کشور 
اعالم  سال  قزوین 76  استان  در  عدد  این  سال  همین 
شد. بانک جهانی، امید به زندگی کشور ایران را در سال 
2014 در سال 75.4 اعالم کرده و در همین سال موسسه 
بلومبرگ  73.8 سال را اعالم کرد. بنابراین عدد 74 تا 
75 سال برای امید به زندگی ایرانیان مورد توافق منابع 
معتبر می باشد. امید به زندگی مردم دنیا در سال 2014 
عدد 71.5 سال اعالم  شده است براساس اعالم بلومبرگ 
سرانه هزینه سالمت ایران در سال 2014برابر 490 دالر 
)7.5 درصد تولید ناخالص داخلی( بوده است. این در حالی 
است که میانگین نسبت هزینه سالمت به GDP  در دنیا 
10 درصد معادل 1000 دالر است بنابراین در مقایسه با 
میزان هزینه صرف شده برای سالمت در ایران امید به 
زندگی در حد قابل قبول است. بطور مثال امید به زندگی 
در کشور امریکا با هزینه 17 درصد تولید ناخاص داخلی 
یعنی سرانه حدود 9000 دالر جهت سالمت 79 سال 
است. علی رغم کاستی های متعدد نظام سالمت ایران باید 
قدردان دستاورد ها باشیم. شاخص امید به زندگی ایران  از 
55 سال درابتدای انقالب  به 75 در 2014 رسیده است 
یعنی بعد از انقالب حدود 20 سال بر طول عمر ایرانیان 
افزوده شد، به عبارتی هر سال بیش از 6 ماه اضافه شده 
است. در حالیکه میزان افزایش امید به زندگی در دنیا در 
همین بازه زمانی حدود 9 سال بوده و امریکا در همین 
فاصله توانسته امید به زندگی خود را از 74 سال به 79 
سال برساند. بنابراین در مقایسه با میانگین افزایش امید 
به زندگی در دنیا  و خیلی از کشور ها میزان افزایش این 
شاخص در کشور ما خیلی مطلوب ارزیابی می شود. البته 
افزایش امید به زندگی متاثر از شاخص های توسعه مثل 
اشتغال، مسکن، سواد،راه و... بوده و نمی توان این افزایش 
را صرفا ناشی از کارکرد مناسب نظام سالمت دانست لیکن 
می تواند یکی از دالیل کارکرد خوب نظام سالمت باشد. 
البته این افزایش به معنای پایان کار نیست فاصله شاخص 
امید به زندگی ما با کشورهای توسعه یافته حدود 8 سال 
است واین فعالیت های مضاعف را می طلبد. ضمن اینکه 
شاخص دیگری در عرصه سالمت تحت عنوان امید به 
زندگی توام با سالمتی مطرح می شود که این عدد برای 
ایران 58 سال ذکر شده، این شاخص نشانگر این است که 
بار بیماری ها در کشور باال می باشد یا به عبارتی حدود 17 
سال آخر عمر ایرانیان توام با بیماری است و این امر می 
تواند هزینه سالمت کشور را در آینده به شدت افزایش 
دهد. این موضوع درحقیقت اهمیت پیشگیری بر درمان 
عرصه  سیاست گذاران  توجه  مورد  باید  که  می رساند  را 
سالمت کشور قرار گیرد. اعتقاد براین است که با سرمایــه 
گذاری در بهداشت با هزینـه کمـتر می توان به سطح 

باالیی از شاخص های سالمت دست یافت.

* مشاور رییس دانشگاه و 
رییس دبیرخانه سیاست گذاری سالمت استان

 *مهندس عزیزخانی
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خبر، سید حسن موسوی. 
دکتــر فریدون همتی، اســتاندار قزوین در افتتاح 
کلینیک ویژه تخصصی بویین زهرا گفت: سرعت 
عمل دانشگاه علوم پزشــکی قزوین در راه اندازی 
پروژه های ســالمت قابل تقدیر است، مخصوصا 
همین پروژه کلینیک که در ظرف 8 ماه آماده بهره 

برداری شد.
دکتر همتی گفت: دانشــگاه علوم پزشکی قزوین 
با توجه به نوع مأموریت کاری در حوزه ســالمت، 
در همه نقاط استان یک حضور فعال شبانه روزی 
داشته و توانسته در همه سطح و در همه نیازها و  
تخصصها به مردم ارائه خدمت بدهد.من از رییس 
دانشگاه ، معاونین ایشان و همه کارکنان دانشگاه 
علوم پزشــکی به خاطر ارائه خدمات ارزنده شبانه 

روزی به مردم سپاسگزارم.
استاندار قزوین افزود: آنچه ما می بینیم پروژه های 
جدید در رفع نیاز مردم و با توجه به جمعیت زیاد 
در حوزه سالمت روند خوشحال کننده ،قابل قبول 
و رضایت بخشی دارد و امروز شاهد افتتاح کلینیک 
در بویین زهرا هستیم که مردم این شهر می توانند 
به خدمات تخصصی  دسترسی  داشته باشند و به 
سهولت کار درمانی خود را در این جا انجام دهند. 

دکتر همتی با اشاره به عملکرد دولت گفت:دولت 
یازدهم علی رغم تنگناهای مالی  در ســه  بخش 
ســالمت، امنیت و آموزش که به عنوان سه بخش 
مهــم اولویت دار در کشــور و از همــه توان خود 
اســتفاده کرده اســت  به خصوص حوزه سالمت، 
تأمین کلینیک ها، تجهیز و بهسازی بیمارستان ها 

اقدامات خوبی صورت می گیرد
استاندار قزوین با اشاره به سفر قریب الوقوع هیات 
دولت به اســتان گفت:  امیدوارم بتوانیم در برنامه 
ریزی و تهیه مقدمات سفر هیات دولت پروژه های 
حوزه سالمت را در مصوبات دولت پیش بینی کنیم 
و در سفر دولت این پروژه ها کلنگ بخورد و در چند 

سال آینده به بهره برداری برسد.
کلینیک ویــژه تخصصی بوئین زهــرا صبح روز 
یکشنبه 7 شهریور همزمان با هفته دولت و با حضور 
دکتر همتی استاندار، حجت االسالم والمسلمین 
زرینه امام جمعه بوئین زهرا،  دکتر حبیبی معاون 
عمرانی اســتاندار، دکتر یوســفی معاون توسعه 
مدیریت و منابع دانشگاه، دکتر رضایی معاون درمان 
، صفری شهردار بوئین زهرا، دکتر خوشنویس زاده 
مدیر شبکه بهداشت و درمان بوئین زهرا و جمعی از 

مسووالن استان و شهرستان افتتاح شد.

در این مراسم همچنین دکتر حبیبی معاون عمرانی 
اســتاندار با اشاره به ســرعت عمل دانشگاه علوم 
پزشکی در اجرای پروژه های حوزه سالمت به ویژه 
کلینیک های ویژه در شهر های بوئین زهرا ، الوند و 
محمدیه ضمن تشکر از مدیران دانشگاه ، همکاری 
شهرداری ها و شــورا های اسالمی این شهر ها را 

مثبت و موثر دانست.
دکتر مهدی یوســفی، معاون توســعه مدیریت و 
منابع دانشگاه نیز پیش از افتتاح این کلینیک در 
توضیحات کوتاهی در خصوص اجرای پروژه گفت: 
کلینیک ویژه تخصص بویین زهرا با زیربنای 750 
متر مربع در 2 طبقه ساخته شد و هزینه ساخت و 
تجهیز آن بالغ بر 18 میلیارد و 850 میلیون ریال 
اســت . این پروژه با اجرای طرح ضربت پروژه های 
دانشگاه در مدت  8 ماه ساخته و آماده بهره برداری 

شد.
دکتــر یوســفی نتایج حاصــل از این پــروژه را : 
ویزیت تخصصی بیماران در رشــته های داخلی، 
جراحــی، زنان و زایمان، کــودکان، قلب و عروق، 
روانپزشکی، ایجاد فضا و امکانات جهت ارائه خدمات 
دندانپزشــکی، داروخانه و ارائه خدمات تزریقات و 

پانسمان عنوان کرد.

همتی استاندار قزوین در افتتاح کلینیک تخصصی بویین زهرا:

سرعت عمل دانشگاه علوم پزشکی قزوین در راه اندازی کلینیک 
ویژه بویین زهرا قابل تقدیر است

اولین آندوسکوپی مغز در 
استان قزوین انجام شد

خبر، سّید حسن موسوی.
 برای اولین باردراســتان قزوین، آندوسکوپی مغز 
توســط دکتر مهران مــرادی، متخصص جراحی 
مغز و اعصاب و ســتون فقرات در مرکز آموزشی 
- درمانی شهید رجایی قزوین انجام شد. این عمل 
جراحی برای زن51 ســاله ای و با موفقیت انجام 

گرفت.
دکتــر مرادی، دربــاره ایــن بیمار اظهــار کرد: 
وی ســرطان سینه داشــت که منجر به تهاجم 
سلولهای ســرطانی به مغز شده بود و مسیرهای 

مایع خروج مغز بســته شــده بود -که اصطالحاً 
هیدروسفالی انسدادی می گویند- که برای اولین 
بار در اســتان با اســتفاده از ظرفیــت اتاق عمل 
مرکز آموزشــی - درمانی شهید رجایی و با روش 
آندوســکوپی، جراحی موفقی بر روی بیمار انجام 

شد.
این متخصص جراحی مغز و اعصاب و ستون فقرات 
گفت: چنین بیمارانی قبال با استفاده از شنت مغزی، 
جراحی می شدند و گاهی دچار عفونت مغزی می 
شدند که به همین خاطر بیمار برای معاینه و درمان 

مجدد، چندین بار به پزشک مراجعه می کرد.
ایشــان با بیان اینکه  با روش آندوسکوپی مغز، 
مسیری فرعی برای خروج مایع مغزی ایجاد شد 
تا ســطح مورد نظر تخلیه شود؛ بیان کرد: میزان 

موفقیت در این گونه جراحــی حدود 70 درصد 
است که البته خطرات شــنت گذاری را نخواهد 
داشت و بیمـار به راحتـی برای تکمیــل درمان 

می تواند کار رادیوتراپی را انجام بدهد.
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 خبر، بهزاد رحمانی.
 در آیین کلنگ زنی ساختمان نظام پزشکی شهرستان تاکستان، دکتر 
مختصات  گفت:  کشور،  پزشکی  نظام  سازمان  رییس  زالی،  علیرضا 
جغرافیایی شهر تاکستان لزوم توجه به ساختار بهداشتی و درمانی را 
طلبیده و کاهش مراجعه مردم این منطقه به شهرهای بزرگ، نشان از 

ارائه خدمات مطلوب در بیمارستان شفا دارد. 
ماه  باالی 90 درصد در شش  اشغال تخت  به ضریب  اشاره  با  ایشان 

موضوع  این  کرد:  اظهار  گذشته، 
نشان از مکان یابی خوب احداث 
پروژه مذکور توسط دانشگاه علوم 

پزشکی قزوین دارد.
Á  مسؤوالن خوب  همکاری 

شهرستان  و  قزوین  استان 
تاکستان در حیطه سالمت 

دکتر زالی به مناسبت روز پزشک 
به تاکستان سفر کرده بود و ضمن 
اینکه قول داد پیگیر رفع کمبود 
های بیمارستان شفا باشد؛ عنوان 
خوبی  تعامل  و  همکاری  کرد: 
و  قزوین  استان  مسؤوالن  بین 
زمینه  در  تاکستان  شهرستان 
بهداشت و درمان  وجود دارد و این 
روشن  افقی  دهنده  نوید  موضوع 

برای شهرستان تاکستان است.
این مقام مسؤول با بیان اینکه بطور 

معمول یک ناهمگونی بین حوزه بهداشت و درمان وجود دارد که این 
ناهمگونی در هر استان متفاوت است و این هنر مدیران است که بتوانند 
آن را از بین ببرند؛ گفت: در کشور ما سالمت مردم خط قرمز است و با 

هر چه که سالمت مردم را به خطر اندازد باید مقابله شود
Á  بخش برای  یافته  توسعه  فضای  مترمربع  هزار  چهار  نزدیک 

بهداشت شهرستان تاکستان
ضمن  نیز  قزوین  پزشکی  علوم  دانشگاه  ریس  مهرام،  منوچهر  دکتر 
قدردانی از سفر دکتر زالی و همکارانش در روز پزشک –که پُرکار ترین 
روز ایشان است-  عنوان کرد: دو سال از اجرای طرح تحول نظام سالمت 
سپری می شود و در این مدت بالغ بر 3 هزار و 780مترمربع فضای بخش 

بهداشت شهرستان تاکستان توسعه یافته است.
ایشان با بیان اینکه این کار 37 میلیارد و 500 میلیون ریال هزینه داشته 
است؛ گفت: بیمارستان شفا با بهترین تجهیزات موجود، راه اندازی شده 

است.
Á سرمایه گذاری در بخش پیشگیری، کم هزینه است

متولی سالمت استان قزوین با اشاره به اینکه ما به راحتی اجازه می 
می  نامناسب  غذای  شود،  آسیب  دستخوش  هایمان  بدن  که  دهیم 
خوریم، رفتارهای پُرخطر داریم و با این کارهای اشتباه بهداشتی نیازمان 
به خدمات درمانی و پزشک را افزایش می دهیم؛ اظهار کرد: باید سرمایه 
هایمان را به جای ساخت بیمارستان و تأمین دارو به طرف بهبود ساختار 
فرهنگی و اقتصادی ببریم، زیرا سرمایه گذاری برای پیشگیری خیلی 

ارزان و ساده تر از سرمایه گذاری در درمان است.
Á کمبود 150 تخت بستری در شهرستان تاکستان

سیاوش طاهرخانی، فرماندار شهرستان تاکستان هم جمعیت شهرستان 
تاکستان  راحدود 180 هزار تن دانست و گفت: با احتساب دو بیمارستان 
موجود، حدود 200تخت بستری موجود است که با توجه با جمعیت 

شهرستان نیاز به 350 تخت است.
این مقام مسؤول با تصریح به این که الزم است به رفع کمبود این 150 
تخت بستری هم توجه شود، اظهار کرد: از طرفی شهر تاکستان شاهراهی 
مهم محسوب  می شود که از شهرهای اطراف برای دریافت خدمات 

پزشکی به آن مراجعه می کنند و این موضوع نیاز به توجه ویژه دارد.
فرماندار تاکستان گفت:  از بخش خصوصی درخواست داریم تا نسبت 
به احداث کلینیک تخصصی اقدام کنند و همه مسؤوالن نیز به این کار 

کمک خواهند کرد.
Á سالمت جسمی روانی، محور توسعه پایدار

همچنین بهمن طاهرخانی، نماینده مردم شهرستان تاکستان در مجلس 
شورای اسالمی با عنوان کردن اینکه امروز در دنیا یکی از مباحث توسعه 
پایدار، سالمت جسمی و  روانی مردم است؛ اظهار کرد: این موضوع، 

جایگاه جامعه پزشکی را پُراهمیت می کند.

ایشان با گفتن اینکه بخش سالمت جامعه به عملکرد دینی و اخالقی 
این قشر بستگی دارد و با احساس تعهد پزشکان، سالمت روحی و روانی 
جامعه حفظ خواهد شد؛ عنوان کرد: برای اینکه خودمان را به عرصه 
های بین المللی برسانیم دولت باید بودجه های الزم را در اختیار وزرات 
بهداشت قرار دهد و پزشکان نیز بتوانند نقش خود را در این میان، خوب 

ایفا کنند.
Á کاهش 70 درصدی اعزام بیماران تاکستانی به سایر شهرها

دکتر محمدصادق بابایی، مدیر درمان سازمان تأمین اجتماعی استان 
قزوین با اشاره به اینکه شهر تاکستان به دلیل نزدیکی به قزوین و تهران 
از دریافت برخی خدمات پزشکی محروم مانده است؛ گفت: با توجه به 
سرریز شدن جمعیت سایر مناطق به این شهر، این منطقه نیاز به توجه 

ویژه دارد.
به گفته دکتر بابایی، سازمان تأمین اجتماعی با راه اندازی بخش های 

تخصصی 70 درصد از بیماران اعزامی به قزوین را کاهش داده است.
Á   بیمارستان شفا، نیازمند بخش فیزیوتراپی و دیالیز است

شهرستان  درمان   - بهداشت  شبکه  مدیر  رحمانی،  جالل  دکتر 
طریق  از  بستری  تخت   148 افزایش  مجوز  اینکه  بیان  با  تاکستان 
احداث بیمارستان شفا از سال 92 به دست آمد؛ گفت: چون در آن 
پیشرفت  درصد   70 فیزیکی  لحاظ  از  بیمارستان  احداث  کار  زمان 
آینده،  و در  برسد  برداری  بهره  به  بیمارستان  داشت، مقرر شد که 

افزایش و گسترش فضای آن انجام شود.
کار  شروع  با  اینکه  به  اشاره  با  تاکستان  شهرستان  سالمت  متولی 
بیمارستان شفا و به خاطر اجرای طرح تحول نظام تحول سالمت، 
پنج  روستاها،  و  درصد   10 شهرها  ساکن  بیماران  پرداختی  سهم 
درصد شده است؛ عنوان کرد: بیمارستان شفا فاقد بخش فیزیوتراپی 
و دیالیز است که امیدواریم به همت مسؤوالن، این بخش ها نیز راه 

اندازی شود.
Á   شهرستان تاکستان، نیازمند جراح مغز و اعصاب

پزشکی  نظام  سازمان  رییس  طاهرخانی،  داریوش  دکتر  پایان،  در 
شهرستان تاکستان ضمن اشاره به موقعیت جغرافیایی این شهرستان 
به عنوان پُل ارتباطی غرب کشور و پایتخت و تصادفات جاده ایی زیاد 
در محورهای ارتباطی آن، گفت: با وجود ارائه خدمات مطلوب در دو 
بیمارستان موجود در تاکستان و مجهز بودن آن ها به دستگاه سی تی 

اسکن، متأسفانه این شهرستان جراح مغز و اعصاب ندارد.
مشکالت  بروز  سبب  را  اعصاب  و  مغز  جراح  نبود  طاهرخانی،  دکتر 
به همت  که  کرد  امیدواری  اظهار  و  دانست  برای شهروندان  خاصی 
دکتر زالی به عنوان رییس سازمان نظام پزشکی کشور، این مشکل 

مرتفع شود.
نظام  سازمان  ساختمان  احداث  زنی  کلنگ  آیین  شود،  می  یادآور 
پزشکی شهرستان تاکستان، روز اول شهریور 1395 در زمین اهدایی 
به  پروژه در زمینی  این  به زمین زده شد.  شهرداری و شورای شهر 

وسعت 200 متر مربع احداث می شود.
و  پزشکی کشور  نظام  رییس سازمان  زالی،  علیرضا  همچنین، دکتر 
بازدید  تاکستان  اجتماعی  تأمین  و  شفا  بیمارستان  از  همراه  هیأت 
کردند و در ضیافت شام ویژه روز پزشک در تاالر پرشین حضور یافتند.

با اعالم وزارت بهداشت؛

سه رشته دستیاری تخصصی در 
دانشگاه علوم پزشکی قزوین تأیید 

قطعی شد
خبر، زهرا دولتی.

قائم مقام دبیر شورای آموزش  امامی رضوی،   دکتر سید حسن 
پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت با ارسال  نامه های جداگانه ای 
برای دکتر منوچهر مهرام، رییش دانشگاه علوم پزشکی قزوین از تأیید 
قطعی سه رشته تخصصی بیهوشی، بیماری های  داخلی و کودکان 

در این دانشگاه خبر داد.
حضور اعضای هیأت علمی باتجربه، عالقمند و با انگیزه؛ مدیریت منظم 
و دلسوزانه؛ برگزاری نشست های آموزشی منظم؛ فضای فیزیکی 
مناسب در بخش های بستری؛ وجود دانشیاران کوشا و عالقمند و 
مصوب بودن دوره آموزشی فلوشیب اختالالت خواب کودکان)برای 

اولین بار در کشور(؛ مهم ترین نکات مثبتی است که محمد مهدی 
تقدیری، دکتر علیرضا فهیم زاد و حسین ترکمن، از وزارت بهداشت 

در ارزیابی رشته تخصصی کودکان به آن اشاره کرده اند.
دکتر سید علی جواد موسوی و دکتر جواد بهجتی، در ارزیابی رشته 
تخصصی بیماری های داخلی نیز به اعضای هیأت علمی جوان و فعال؛ 
بیماران متنوع، تعداد هیأت علمی جنرال مناسب و ارتباط مستقیم 

دستیاران با اساتید به عنوان نکات مثبت اشاره کرده اند.
همچنین در رشته تخصصی بیهوشی، انگیزه مناسب و تالش برای 
ارتقای وضعیت آموزشی؛ وجود چهار دانشیار در گروه و تالش برای 
ارتقای رتبه سایر اساتید؛ ارتقای آموزش در گرایش های آی سی یو، 
قلب، درد و کودکان و بهبود وضعیت آموزش دستیاران نسبت به 
ارزشیابی سال گذشته، نکاتی است که دکتر رادپی، دکتر آل بویه و 

زارع عابدینی، به آن پرداخته اند.
گفتنی است،  شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت 
به طور مستمر و با بازدیدهای دوره ای، کیفیت آموزشی رشته های 
تخصصی پزشکی را در دانشگاه های علوم پزشکی کشور رصد کرده 
و در صورت وجود کیفیت قابل قبول در مواردی از قبیل: تعداد اتاق 
عمل، تعداد اساتید، رتبه علمی اساتید، امکانات مراکز آموزشی – 
درمانی و فضاهای فیزیکی و آموزشی، اقدام به تأیید آن ها می کند. 

رشته های تخصصی دستیاری دانشگاه علوم پزشکی قزوین، شامل: 
کودکان،  های  بیماری  بیهوشی،  زایمان،  و  زنان  جراحی،  داخلی، 

بیماری های عفونی، قلب و روان پزشکی است. 

رییس سازمان نظام پزشکی کشور؛

دانشگاه علوم پزشکی قزوین در مکان یابی بیمارستان شفا 
تاکستان به خوبی عمل کرده است

دکتر زالــی، کلنگ احــداث ساختمــان نظـام پزشــکی تاکستــان را به زمیــن زد

خبر، سید حسن موسوی. 
علیرضا محبی، پرستار مرکز آموزشی - درمانی شهید رجایی قزوین، 
در دو ســال گذشــته و در چند مرحله، ســوار بر دوچرخه اش پیام 

سالمت را به 10 استان کشور رسانده است.
محبی، هدف از این اقدام خود را ایجاد روحیه در بیماران ســرطانی 
و انتقال پیام ســالمت و تندرستی برای همه بیماران، بویژه مبتالیان 
به ســرطان بیان کرده اســت تا ضمن ترویج فرهنگ »نه« گفتن به 
مواد دخانی، به منظور حفظ محیط پاک و فضای ســالم برای تنفس 

کودکان، به عنوان نسل آتی کشور، گامی برداشته باشد.

علیرضا محبی، تاکنون به 10 استان 
کشور سفر کرده است
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درمان خانواده گردشگر عراقی در مرکز آموزشی - درمانی 
شهید رجایی قزوین

خبر، سّید حسن موسوی.
 اعضای خانواده ساکن شهر بصره عراق -که برای گردشگری به ایران آمده اند- هنگام تردد در جاده قزوین- 
تهران دچار حادثه شدند و با آمبوالنس اورژانس به مرکز آموزشی - درمانی شهید رجایی قزوین، اعزام شده و 

تحت درمان قرار گرفتند.
دکتر علی طارمیها، رییس مرکز آموزشــی - درمانی شهید رجایی قزوین در این باره گفت: به محض پذیرش 
گردشگران عراقی، ضمن هماهنگی حضور مترجم، درمان آنان در بخش های اورژانس و تحت نظر انجام گرفت. 

وی ادامه داد که سه دختر بین چهار تا پنج سال و یک پسر 
دو ســاله، به همراه پدر و مادرشان در سانحه مذکور دچار 

آسیب هایی از دست و صورت شده بودند.
دکتر طارمیها تصریح کرد: کودکان عراقی در وضعیت خوبی 
قرار دارند و پدر و مادر آنان هم که از ناحیه گردن و صورت 
دچار جراحات و ضربه شــده بودند، در بخش سوختگی و 
تحت نظر، کار درمانشان زیر نظر پزشکان ُمّجرب مرکز انجام 

و بعد از دو روز مرخص شدند. 

با ارتباط خوب بین بیمار و 
پزشک نیمی از درمان بیمار 

انجام می شود
پنجم شهریور مراسم بزرگداشت روز پزشک

خبر،فتانه مینائی.
 دکتر منوچهر مهرام رییس دانشگاه علوم پزشکی 
قزوین در مراسم بزرگداشت روز پزشک گفت: با 
ارتباط خوب بین بیمار و پزشک نیمی از درمان 
بیمار انجام می شود و تنها دارو بدون این ارتباط 

چندان موثر نخواهد بود.
از  کثیری  تعداد  جمع  در  مهرام  دکتر  همچنین 
خانواده نظام پزشکی قزوین تاکید کرد که در ماه 
های اخیر بی مهری هایی به جامعه پزشکی شده 
پشت سر  را  آنها  با سعه صدر  ما  همه  که  است 
گذاشته ایم و این کار منتج به نتیجه بسیار خوب در 
جامعه و در بین مردم شده است که باید پزشکان 

پیشبرد  در  و همچنان  داده   قرار  نظر  مد  را  آن 
کارهایشان صبوری کنند.

دکتر  قزوین،  استاندار  همتی  فریدون  دکتر 
محمدحسن شلویری رییس نظام پزشکی قزوین، 
داوود محمدی نمایند مردم قزوین، آبیک و البرز 
در مجلس شورای اسالمی دیگر سخنرانان مراسم 
بزرگداشت روز پزشک و داروساز بود که در سالن 
شهدای گمنام دانشگاه بین المللی  امام خمینی)ره( 
قزوین در روز پنجم شهریور به همراه جمع کثیری 
برگزار  قزوین  پزشکی  نظام  اعضای  و  پزشکان  از 

گردید.
در ابتدای این مراســم که به همت دانشــگاه علوم 
پزشکی قزوین و سازمان نظام پزشکی قزوین برگزار 
شده بود، گروه نوازندگان سنتی جامعه پزشکی به 
ارائه برنامه پرداخت و سپس از 52 تن از برگزیدگان 
رشــته های مختلف اعضای نظام پزشکی در سال 

4931 تقدیر بعمل آمد. 

اهداف راهبردی سند 
ملی تغذیه و امنیت 
غذایی استان قزوین 

اعالم شد
خبر، جواد منهجی. 

معاونت  سالمت  تخصصی  کمیته  نشست  در   
بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، با موضوع 

گزارش نهایی طرح بررسی، تحلیل و تدوین سند 
ملی و امنیت غذایی کشور، اهداف راهبردی این سند 

در استان قزوین برای سال 1399 اعالم شد.
کاهش شیوع سوء تغذیه پروتئین و انرژی در کودکان 
زیر پنج سال؛ کاهش شیوع بیماری های منتقله از 
غذا  به میزان 20 درصد سال پایه؛ افزایش انتخاب 
آگاهانه مردم با استفاده از برچسب گذاری به میزان 
50 درصد سال پایه و کاهش شیوع کمبود ریزُمغّذی 
های شایع )یُد، آهن، روی، ویتامین د و ویتامین آ( 
باردار  زنان  نوجوانان،  سال،  زیر شش  کودکان  در 
و شیرده به میزان 20 درصد سال پایه؛ بخشی از 
اهداف سال 1399 سند ملی و امنیت غذایی استان 
مسؤول  کارشناس  رزازی،  عطیه  که  است  قزوین 

واحد تغذیه مرکز بهداشت استان به آن اشاره کرد.
ایشان همچنین، کاهش شیوع گواتر در دانش آموزان 
به میزان 10 درصد وضع موجود؛ بهبود کیفیت غذا 
کارخانه  دانشگاه،  های  غذاخوری  درصد   50 در 
ها، بیمارستان، اداره ها، سربازخانه ها، زندان ها و 
رستوران های عمومی و ارتقای شاخص های تغذیه 
بیمارستانی به میزان حداقل 30 درصد سال پایه را از 

دیگر اهداف راهبردی استان قزوین اعالم کرد.
امنیت  و  تغذیه  مفهومی  مدل  تشریح  در  رزازی، 
غذایی و عوامل اصلی در انتخاب و تعیین سبد غذایی  
در سفره خانوار، به دسترسی فیزیکی و اقتصادی، 
ایمنی غذا و سواد تغذیه ای و همچنین شاخص های 
پیامد و اثر مرتبط به امنیت غذا و تغذیه )مهمترین 
آنها شاخص های آنترو پومتریک و وضعیت ریزمغذی 

هاست(  اشاره کرد.
مرکز  تغذیه  واحد  مسؤول   کارشناس  گفته  به 
بهداشت استان قزوین در سامانه ملی پایش امنیت 

غذا و تغذیه )سمپات(، استان قزوین در محدوده  
امن غذایی است. وی افزود که سند ملی تغذیه در 
سال 1391 از سوی وزارت بهداشت ابالغ شده و در 
ابتدای سال 1392 در کارگروه سالمت امنیت غذایی 

استان قزوین مصوب شده است. 
برنامه های اجرایی  بنا شد  در پایان این نشست، 
دستگاه ها در مورد اهداف راهبردی سند ملی تغذیه 
و امنیت غذایی کشور برای تدوین برنامه عملیاتی و 
تشکیل کارگروه های تخصصی به معاونت بهداشتی 

دانشگاه علوم پزشکی قزوین ارسال شود.
نشست مذکور روز سوم شهریور 1395 برگزار شد و 
دکتر سّید سعید اسکویی، معاون بهداشتی دانشگاه 
علوم پزشکی قزوین، ضمن اشاره به برگزاری نشست 
های قبلی و با توجه به ضرورت اهداف راهبردی تا 
سال 1399 نیاز به برگزاری نشست های پیگیری و 

تشکیل کارگروه های تخصصی را یاد آور شد.
نوروزعلی عزیزخانی، مسؤول دبیرخانه سیاستگذاری 
مدیران  و  قزوین  پزشکی  علوم  دانشگاه  سالمت 
دستگاه های ذیربط برون بخشی در این نشست 

حضور داشتند. 

ضربان

● واحد توسعه تحقیقات بالینی در مرکز آموزشی – درمانی شهید رجایی قزوین راه 
اندازی می شود

در نشست دکتر امیر پیمانی، مدیر امور پژوهش دانشگاه علوم پزشکی قزوین و دکتر سیامک یعقوبی، 
معاون آموزشی و پژوهشی مرکز آموزشی - درمانی شهید رجایی قزوین، مقرر شد که برای راه اندازی 
واحد توســعه تحقیقات بالینی در این مرکز اقدام شود. این نشست، روز 31 مرداد95 در دفتر دکتر 
یعقوبی برگزار شد و ضمن بازدید از محل واحد تحقیقات، مقرر شد نیروی انسانی و مشاوران تحقیقاتی 
از سوی معاونت پژوهشی دانشگاه و محل و تجهیزات واحد توسعه تحقیقات از سوی مرکز آموزشی - 

درمانی شهید رجایی قزوین تأمین شود.
● سامانه اطالع رسانی همایش های دانشگاه علوم پزشکی قزوین راه اندازی شد

در روزهای آغازین هفته دولت ســال 1395 ســامانه جامع اطالع رسانی همایش های دانشگاه علوم 
پزشکی قزوین، توسط معاونت پژوهش و فناوری این دانشگاه راه اندازی شد.

مطابق این خبر، دسترسی به این سامانه از طریق پورتال دانشگاه، زیرپورتال پژوهشی امکان پذیر است 
و از این پس، اطالعات همایش هایی که مجری آن دانشگاه علوم پزشکی قزوین است در این سامانه 
قرار خواهد گرفت. همچنین اطالع رسانی سایر همایش های کشوری، در همین سامانه، بخشی را به 

خود اختصاص داده است.
این اقدام با پیگیری واحد روابط بین دانشــگاهی و امور بین الملل معاونت پژوهشی دانشگاه علوم 
پزشکی قزوین به عنوان متولی برگزاری سمینارها و کنگره های ملی و بین المللی دانشگاه انجام شد.

سر خط سالمت

نجات جان کودک غرق شده، 
در مرکز آموزشی - درمانی 

قدس قزوین
خبر، رمضان شهسواری. 

متخصص  پور،  خامنه  خاطره  دکتر  اظهار  به  بنا 
کودکان شاغل در مرکز آموزشی - درمانی قدس 
قزوین، پسر بچه 5.1 ساله ای که در آب استخر 
با  بود،  شده  غرق شدگی  دچار  روستایی،  آبیاری 
تالش کادر درمانی این مرکز از مرگ حتمی نجات 

یافت.
ایشان با بیان اینکه کودک مذکور پس از آن که 
نزدیک به هشت دقیقه در آب غوطه ور بوده، توسط 
آمبوالنس اورژانس به مرکز آموزشی - درمانی قدس 
قزوین آورده شد؛ اظهار کرد: بیمار در محل غرق 

شدگی، دچار تشنج نیز شده بود و در اثر کمبود 
اکسیژن دچار کبود شدگی در اعضای بدن بود.

دکتر خامنه پور با اشاره به اینکه در بدو ورود، درجه 
هوشیاری کودک از 51 به پنج کاهش یافته بود و 
به شدت، اندام هایش سرد بود؛ عنوان کرد: بیمار 
کاهش فشار خون شدید به همراه مشکالت تنفسی 
شدید و تشنجات مکرر داشت که با سرم تراپی، گرم 
از حدود  کردن و دادن داروهای ضد تشنج، پس 
بهبود  و هوشیاری  تنفسی  شش ساعت وضعیت 
یافت. ایشان ادامه داد که روز بعد، کودک، هوشیاری 

کامل داشت و صحبت می کرد.  
به گفته این متخصص کودکان، مشکالتی که در 
آزمایشات اولیه کودک دیده شد، در بررسی مجدد 
برطرف شده است و به نظر می رسد با توجه به 
رسیدگی مناسب و سریع کادر پزشکی و پرستاری 
مرکز، بیمار بهبودی کامل خود را بدست آورده است.

 با حضور دکتر آقاجانی معاون درمان وزیر 
بهداشت چندین پروژه در حوزه سالمت 

استان افتتاح خواهد شد.
دکتر آقاجانی معاون درمان وزیر بهداشت روز چهارشنبه 10 شهریور با سفر 
به اســتان قزوین ضمن افتتاح چندین پروژه حوزه سالمت از طرح های در 

دست احداث بازدید خواهد کرد.
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در استان قزوین

واحد درمان سوء مصرف مواد مرکز 
آموزشی درمانی 22 بهمن قزوین، صاحب 

رتبه برتر شد
خبر، نیره رحیمی.

 واحد درمان ســوء مصرف مواد مرکز آموزشــی - درمانی 22 بهمن 
قزوین در بین مراکز سوء مصرف استان قزوین، صاحب رتبه برتر شد.

بــه همین دلیل، مختار کرمی، دبیر شــورای هماهنگی مبارزه با مواد 
مخدر اســتان قزوین با ارسال لوح سپاســی برای دکتر صفاری زاده، 
مســؤول این مرکز از تالش های ایشان و همکارانش در مبارزه با مواد 

مخدر، قدردانی کرد.
همچنین، دکتر سید علیرضا حاج سید جوادی، رییس مرکز آموزشی 
- درمانــی 22 بهمن قزویــن، از محمدرضا بیگدلو و فاطمه طالبی، به 
ترتیب: مدیر و مدیر پرستاری مرکز به خاطر تالش برای پیشبرد اهداف 

سازمانی، تشکر ویژه کرد. 

ضربان

مصرف خودسرانه آنتی بیوتیک ها، خطرناک است
خبر، حسین قزلباش. 

به گفتــه دکتر هادی مهرگان، کارشــناس 
واحد آموزش و تحقیقات معاونت غذا و دارو 
دانشگاه علوم پزشکی قزوین، آنتی بیوتیک 
ها داروهایی هســتند که توسط پزشک و به 
منظور از بین بردن میکروب ها در بدن فرد 
بیمار توصیه می شــود و مصرف خودسرانه 

آنها، خطرناک است.
این کارشــناس با تصریح بــه این که آنتی 
بیوتیک ها فقط با نسخه پزشک قابل تهیه 
هســتند و مصرف این داروها نیز مطابق با 
دستور پزشک معالج است؛ اظهار کرد: حتی 
در صورت احســاس بهبودی فرد، تا کامل 
شــدن دوره درمان، باید مصرف این داروها 

ادامه یابد. 
دکتر مهرگان هشــدار داد:  چنانچه درمان 
با داروهای مذکور، ناقص انجام شود، منجر 

به مقاومت میکروبی می شود؛ گفت: موضوع 
مقاوم شــدن میکــروب هــا در برابر آنتی 

بیوتیک ها، بسیار جّدی است.
 بنا به اظهار کارشــناس واحــد آموزش و 

تحقیقات معاونت غذا و دارو دانشــگاه علوم 
پزشــکی قزوین، توصیه جّدی این است که 
آنتی بیوتیک ها به صورت خودسرانه و بدون 

تجویز پزشک، مصرف نشوند.

نجات جان پســر هفت ســاله در مرکز 
آموزشی - درمانی شهید رجایی قزوین

کودک، یک هفتـه 
در کمــــا بود

خبر، سیدحسن موسوی. 

پســر هفت ســاله ای که در میدان مینودر 
قزوین بر اثر تصادف و پرت شــدن به بیرون 
دچار حادثه شــده بود، بعد از یک هفته در 
کما بودن، با انجام عمل موفق توســط تیم 
پزشــکی مرکز آموزشــی - درمانی شــهید 
رجایــی قزوین از مرگ حتمــی نجات پیدا 

کرد.

سی  آی  بخش  پرستار  داری،  قلعه  اعظم 
رجایی  شهید  درمانی   - آموزشی  مرکز  یو 
از  این که  بر  این بیمار عالوه  قزوین، گفت: 
بود،  شده  مغزی  خونریزی  دچار  سر  ناحیه 
روی  از  دیگری  اتومبیل  رد شدن  خاطر  به 
دچار  هم  ها  ناحیه  این  در  پایش،  و  دست 

شکستگی بود.

ایشان با تصریح به این که سطح هوشیاری 
کودک در پایین ترین حد خود بود که کار 
را برای جراحی سخت کرده بود، عنوان کرد: 
با قبول خطرات عمل جراحی،  تیم پزشکی 
انجام داد و  جسورانه و موفقیت آمیز آن را 
مراقبت های ویژه پرستاری نیز باعث شد تا 
بیمار بعد از یک هفته، چشمانش را به روی 

خانواده خود باز کند.

 - آموزشی  مرکز  یو  سی  آی  بخش  پرستار 
کرد  عنوان  قزوین،  رجایی  شهید  درمانی 
بیمار  عمومی  وضعیت  حاضر  حال  در  که 
در شرایط طبیعی و خوبی قرار دارد و ادامه 
ویژه  های  مراقبت  بخش  در  وی  درمان 

پیگیری می شود.

در استان قزوین انجام خواهد شد؛ 

اجرای برنامه خودمراقبتی 
سازمانی در محل کار

خبر، جواد منهجی. 
 ژیال هنرپیشه، کارشناس مســؤول واحد آموزش و ارتقای 
ســالمت مرکز بهداشت اســتان قزوین ضمن بیان این که 
برنامــه خود مراقبتی ســازمانی در محل کار، در این برنامه 
اجرا خواهد شــد؛ هدف از آن را ایجاد محیط کار ســالم از 
طریق اجرای برنامه ها و خط مشــی های ارتقای ســالمت 

در محل کار با همکاری کارکنان و کارفرمایان عنوان کرد.

وی با اشــاره به این که این برنامه بــا حمایت و هماهنگی 
مدیران ســازمان ها و تشکیل شــورای ارتقای سالمت اجرا 
خواهد شد؛ گفت: طبق این برنامه، ضمن شناسایی نیازهای 
ســالمت کارکنان، بــا اجرای فعالیت هــای مختلف ارتقاي 
ســالمت در محل کار می توان با افزایــش میزان آگاهی و 
دانش ســالمت، افزایش ســالمت و رفاه جسمی و روانی و 
افزایش رضایت شــغلی و روحیــه کاری کارکنان، موجب 
افزایــش بازدهی و بهره وری در محــل کار، کاهش میزان 

غیبت و بهبود فرایند استخدام و ابقای کارکنان شد.
جلب حمایت مدیریت ســازمان، معرفی برنامه و شناسایی 
نیازها، جلب حمایت کارکنان و تعیین مسؤولیت ها، تعیین 
اهــداف کلی، اختصاصــی و رفتاری، تعییــن فعالیت های 
برنامه، انتخاب مشّوق ها و پاداش ها، شناسایی حمایت های 
بیشتر، ترویج و توسعه برنامه و مدیریت برنامه و ارزشیابی، 
ده گام اجرای برنامه ارتقای ســالمت در محل کار است که 

هنرپیشه از آن ها یاد کرد.
یادآور می شود، به منظور اجرای برنامه ملی خودمراقبتی و 
به منظور توانمندســازی کارشناسان واحد آموزش و ارتقای 
سالمت شبکه های بهداشت – درمان شهرستان های استان 
قزوین، کارگاه آموزشــی » برنامه ریزی عملیاتی مشارکتی 
برای ارتقای سالمت در محل کار « روز 20 مرداد 1395 در 

مرکز بهداشت استان قزوین برگزار شد.
در ایــن کارگاه آموزشــی، کارشناســان بــا اســتفاده از 
دســتوررالعمل کشــوری اجرای برنامه ملی خود مراقبتی، 
با مفاهیم خودمراقبتــی، رویکردهای خود مراقبتی فردی، 
سازمانی، اجتماعی و گروه های خودیار، سه بخش و ده گام 
برای اجرای برنامه ارتقای ســالمت در محل کار و چگونگی 
تدویــن برنامه عملیاتی برای ارتقای ســالمت در محل کار 

آشنا شدند. 
همچنین؛ کارشناســان ضمن پاسخ به ســؤال های پیش 
آزمون و پس آزمون، با انجام کار گروهی در خصوص  تدوین 

برنامه عملیاتی، مهارت های الزم را کسب کردند.

خبر، سید حسن موسوی.
 پدر و پسری که هنگام پُر کردن کپسول 
گاز پیک نیک، بــه علت انفجار آن دچار 
سوختگی شدند، توســط تیم پزشکی و 
پرستاری مرکز آموزشی - درمانی شهید 

رجایی قزوین مداوا شدند.
دکتر داود کریــم زاده، رزیدنت جراحی 
مرکز آموزشــی - درمانی شهید رجایی 
قزوین، در مورد ایــن دو بیمار گفت: به 

محض پذیرش این پدر و پســر مصدوم، 
سوختگی آنان با شستشوی مکرر، درمان 

شد.
دکتــر کریم زاده با اشــاره به اینکه، پدر 
از ناحیــه ســر و صورت و دســت دچار 
ســوختگی 15 درصد شــده بود؛ عنوان 
کرد: پســر هم از ناحیه سر، پشت کمر و 

پا دچار سوختگی 15 درصدی شده بود.

انفجار کپسول گاز پیک نیک، پدر و پسر را 
راهی مرکز سوختگی قزوین کرد
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سواالت متداول درباره اهدای خون بانوان

چه گروهی از بانوان می توانند خون 
اهدا نمایند؟

هر فرد ســالم اعم از زن یا مرد در گروه سنی 18-65 سال با حداقل 
وزن 50 کیلوگرم می تواند  خون اهدا نماید.

Á خانم ها چه میزان خون می توانند اهدا نمایند؟
هر فـــردی اعم از زن و مـرد می توانــد در هر نوبت به حجـم 450 

سی سی خون اهدا نماید.
Á دفعات اهدای خون در بانوان چگونه است؟

تا قبل از دوران یائســگی می توانند حداقل 3 بار در سال خون اهدا 
نمایند و پس از دوران یائســگی تا 4 بار در سال می توانند خون اهدا 

نمایند.
Á در چه مواردی بانوان واجد شرایط اهدای خون نیستند؟

در دوران حاملگی و تا 6 هفته پس از زایمان.
در صورت داشتن سقط تا 1 سال پس از آن.

در دوران شیردهی تا زمانی که شیر می دهند.
در دوران قاعدگی، در صورت قاعدگی شدید و دردناک تا رفع عالیم

آیا مصرف قرص های ضدبارداری مانعی در جهت اهدای خون ایجاد 
می کنند؟

خیر مصرف قرص های ضد بارداری مانعی در جهت اهدای خون ندارد.
Á پیش از اهدای خون چه کارهایی باید انجام دهم؟

قبل از اهدای خون بهتر است 2 لیوان آب نوشیده شود
تا 3 ساعت قبل از اهدای خون غذای مختصری عالوه بر تغذیه معمول 

میل شود.
از فعالیت های بدنی شدید پرهیز شود.

پیراهن مناســبی که بتوان آستین های آن را تا آرنج باال برد استفاده 

نمود.
Á  پس از اهــدای خون چه

نکاتی را باید رعایت نمایم؟
پس از اهدا باید 10 تا  15 دقیقه 
روی تخت خونگیری استراحت 

کنید.
برای بلند شدن به دستی که از 

آن خونگیری شده تکیه نکنید.
بعد از اســتراحت از نوشیدنی و 
مواد خوراکی که در اختیار شما 

قرار داده می شود، استفاده کنید.
پوششی که در محل خونگیری قرار داده شده است تا 4 ساعت باقی 

بماند.
تا 1 ساعت بعد از اهدا از استعمال دخانیات پرهیز نمایید.

در طی روز اهدا مایعات بیشتری بنوشید.
Á اهدای خون چه مدتی طول می کشد؟

زمان اهدای خون به طور متوسط 10 دقیقه است اما زمان صرف شده 
برای تمام فرایند اهدای خون از لحظه ورود و ثبت نام تا خروج از مرکز 

اهدای خون 30 الی 45 دقیقه است.
Á  آیا آهنی که در حین اهدای خون از دســت می رود جبران

می شود؟
یک واحد خون اهدا شده، تقریبا 225 میلی گرم آهن دارد. در حالت 
عادی بــدن این میزان آهن را به مرور زمــان جبران خواهد کرد، با 
دریافت غذاهای حاوی آهن معموال زمان جایگزینی تسریع می شود. 
ضمنا به کلیه اهداکنندگان خانم 30 عدد قرص آهن داده می شود تا 
پس از اهدای خون طی دو هفته تا یک ماه آن را مصرف نمایند که این 

امر به جبران آهن خارج شده از بدن کمک می کند.
*روابط عمومی انتقال خون قزوین

منبع : 
معاونت بهداشــت وزارت بهداشت ، درمان و 

آموزش پزشکی

بيماري ماالریا
Á  :معرفي بیماري

 ماالریا هنـوز از مهمتـرین علل مـرگ ومیـر 
در تعـداد زیادی از کشورهای درحال توسعه 
اســت. انتقال ماالریا کماکان در 99 کشور 
دنیا گزارش می شود و در جهان حدود 3.3 
میلیارد نفر در معرض خطر ابتال به ماالریا 
قرار دارند. بر اساس آخرین تخمین منتشر 
شده توسط سازمان جهانی بهداشت در سال 
2015 تعداد مبتالیان 214 میلیون نفر بوده 
و ماالریا سبب مرگ 438 هزار  نفر گردیده 
اســت که 306 هزار نفر آنها را کودکان زیر 

پنج سال تشکیل می دهند. 
Á :ماالریا در ایران

 در اوایل سال های دهه1320 که جمعیت 
کشــور کمتر از پانزده میلیون نفر تخمین 
زده می شد موارد ســاالنه ماالریا در ایران 
به حدود 30 درصد جمعیت کشور و مرگ 
و میر آن حدود دویســت هزار نفر در سال 

برآورد می شده است . 
 با وجود این که مـوارد بیمـاری از حدود 5 
میلیون نفر در شصت سـال پیش، به 777 
مورد در سال 1394 کاهش یـافته است؛ اما 
بـه دلیل سهولت مسافرت در دنیای امروز 
و امکان تبادل جمعیتی آســان با مناطق 
ماالریاخیز، امکان مشــاهدة بیمار مبتال به 
ماالریا و مشــاهده مجدد انتقال بیماری در 
تمام استانهای کشور از جمله مناطق پاک 
وجــود دارد. بدیهی اســت خطر بروز همه 
گیری های گسترده در منـــاطق مستعد و 
دارای پتانسیل انتقال بدنبال ورود موارد از 

مناطق آلوده همواره مطرح است.  
 در ســالهای اخیر از 11 شهرستان کشور 
انتقال محلی ماالریا گزارش شــده اســت 

که عمدتاً  مربوط به اســتان سیســتان و 
بلوچســتان می باشد.  همچنین موارد تک 
گیر انتقــال محلی در اســتانهای دیگر از 
جمله بوشــهر، فارس، هرمــزگان و کرمان 
گزارش شــده اســت. همان گونه که قباًل 
ذکر شــد در ســالیان اخیر موارد ماالریای 
وارده از خارج کشور در تهران، اصفهان، قم، 
خراسان رضوی، یزد، خوزستان، آذربایجان 
غربی، قزوین و البرز  مشــاهده شده است. 
لذا صرف نظــر از وضعیت فعلی ماالریا در 
مناطق مختلف کشــور احتمال مشــاهده 
ماالریــای وارده در همه مناطق وجود دارد. 
در حال حاضر در ایــران حدود 85 درصد 
موارد ماالریای کشور ویواکس و 15 درصد 
فالســیپارم و یا توام )ویواکس+ فالسیپارم(

است.
در اســتان قزوین انتقال محلي در دو دهه 
اخیر اتفاق نیفتــاده و 100%  موارد ، وارده 
بوده و استان به عنوان کانون پاک محسوب 
مــی گردد. لذا به لحاظ رفت و آمد و تبادل 
جمعیتی بــا مناطق آلوده) اتبــاع افاغنه، 
پاکســتان و جنوب کشور ( و وجود 3 گونه 
پشــه ناقل ماالریا ) آنوفل ماکولي پنیس ، 
ساکاروي و سوپرپیکتوس( پتانسیل برقراري 
مجدد سیکل انتقال و بروز احتمالي اپیدمي 
ماالریا در اســتان وجود دارد که مي توان با 
مشارکت فعال جامعه و بخش هاي دولتي 
و غیــر دولتي مرتبط، از وقوع انتقال محلی 
بیماري در جمعیت تحت پوشش جلوگیري 

کرد.
با توجه به ســهولت مســافرت به مناطق 
ماالریاخیز احتمال مشاهده ماالریای وارده 

در همه مناطق کشور از جمله مناطق پاک 
وجود دارد.

با عنایت به پیشــرفت های بدست آمده در 
نتیجه اجرای عملیات مبــارزه با ماالریا در 
طی نیم قرن گذشــته وکاهش قابل توجه 
میزان بروز بیماری در ده ساله اخیر، حذف 
ماالریا درکشور در دستورکارمشترک وزارت 
بهداشت، درمان وآموزش پزشکی و سازمان 
جهانی بهداشــت قرار گرفته و هدف نهایی 
برنامه توقف انتقال محلی بیماری طی سه 
برنامه پنج ســاله و نهایتــا دریافت گواهی 
حذف در ســال 1404 مي باشــد. بدیهی 
اســت موارد وارده ماالریا در طی سال های 
اجرای برنامه و حتی پس از آن ممکن است 
کماکان مشــاهده شــده و همه تالش ها 
برای پیش گیری از برقراری زنجیره انتقال 
بیماری به ساکنین محلی معطوف می شود. 

Á مرور بیماری ماالریا
ماالریا یک بیماری حاد و مزمن است. عامل 
بیمــاری انگلی تک یاخته اســت از جنس 
پالسمودیوم. عمدتا چهارگونه پالسمودیوم 
باعث بیماری در انسان می شوند که شامل 
اواله و  پالسمودیوم فالســیپارم، ویواکس، 
ماالریا می باشــد. اخیــراً ماالریای نولوزی 
بصــورت محدود در جنوب شــرق آســیا 
گزارش شده است. در ایران انتقال ماالریای 
ویواکس و فالســیپارم گزارش می شود اما 
امکان ورود موارد ماالریای اوال و ماالریه از 
سایر کشورها بخصوص کشورهای آفریقایی 

وجود دارد.
 ادامه دارد

شناخت مخاطرات و آمادگی در برابر آنها

مثل 
سالمت
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در سال هاي اخیر، استفاده از بطریهاي آب معدني و ظروف یکبار 
مصرف بطور یکنواخت در جهان رو به گسترش بوده است. از دالیل 
اصلي این افزایش، بخصوص بطري هاي آب معدني را میتوان نگراني 
عمومي در مورد کیفیت آب هاي لوله کشي، حضور ترکیبات جانبي از 
گندزدایي، کمبود آب در مناطق توریستي بویژه در طول فصول گرم، 

بازاریابي کارآمد و تغییر در عادات مصرف کننده ها دانست. 
هر چند، سواالت زیادي در مورد امکان انتقال ترکیبات شیمیایي 
این مواد در طول زمان نگهداري بخصوص تحت شرایط نامناسب 
)درجه حرات باال، نور خورشید( به محتویات داخل آنها شامل آب 

و غذا وجود دارد.
 گزارشات زیادي از حضور ترکیبات مختل کننده عملکرد غدد درون 
ریز )ترکیبات شیمیایی صنعتی بیس فنول A و نونیل فنول( که 
مقلد فعالیت هورمون استروژن در انسان هستند در محتویات بطري 
ها و ظروف یکبار مصرف گزارش شده است. بیس فنول A با نام2 ،2  
بیس )4 هیدروکسي فنیل( پروپان یکي از بیشترین حجم ترکیبات 

شیمیایي در جهان است. 
این ترکیب یک مونومر پلي کربنات پالستیکي و اپوکسي رزین است 
که در حجم زیادي براي تولید ظروف یکبار مصرف، پوششهاي داخلي 
قوطي هاي کنسرو، بطري های نگهداري آب و آب معدني، شیشه 
هاي تغدیه اطفال و همچنین در دندانپزشکي، تجهیزات پزشکي، 

تجهیزات الکترونیکي و غیره در دنیا تولید و مصرف مي شود.
این ترکیب یکي از مواد زنوژني است که داراي فعالیت استروژني 
ضعیف بوده و قابلیت دخالت در سیستم غدد درونریز انسان و حیات 
وحش را داشته و موجب افزایش سرطان بیضه و سینه مي گردد. 
عالوه بر این موجب کاهش باروري مردان، ماده شدن حیوان نر، 
ناهنجاري تکاملي جنسي، تغییر در عملکرد غدد هیپوفیز و تیروئید، 

کاهش عملکرد دستگاه ایمني و تأثیر منفي بر جنین مي گردد.
نونیل فنول نیز از ترکیبات شیمیایي مختل کننده غدد درون ریز 
در موجودات است که اثرات مضر بالقوه اي روي سیستم هورموني 
و ناهنجاري هاي جنسي در جانوران دارد. اکثریت مردم در ایران از 
ظروف یکبار مصرف پالستیکي )لیوانهاي یکبار مصرف پالستیکي( با 

کیفیت پایین، بطور غیر اصولي استفاده مي کنند.
 از این لیوان هاي پالستیکی براي نوشیدني هاي گرم و سرد در 
مسافرت ها، مراسمات مختلف )جشن ها، تعزیه ها،کنفراس ها 
و غیره( و همچنین در حال حاضر از این ظروف یکبار مصرف در 
مهماني هاي خانگي استفاده مي کنند که استفاده از این نوشیدني 
هاي گرم و سرد امکان مهاجرت بیس فنولA  و نونیل فنول از این 

لیوان هاي پالستیکي به داخل نوشیدني ها را بوجود مي آورد.
Á  :مشکالت زیست محیطی

اکثر پالستیک ها از نفت که یک منبع تجدید ناپذیر است ساخته 
شده اند. بسته بندی پالستیکی زباله های غیر ضروری ایجاد می کند. 

پالستیک ها حجم زیادی از فضای دفن زباله را اشغال می نمایند.
Á :خطرات سالمتی

استفاده از پالستیک در پخت و پز و ذخیره سازی مواد غذایی می تواند 
خطرات بهداشتی را انتقال دهد، به ویژه هنگامی که مواد شیمیایی 
مختل کننده هورمون از برخی پالستیک ها به مواد غذایی و نوشیدنی 
منتقل شود. تولید پالستیک و سوزاندن آن باعث آلودگی هوا و آب 

شده و برای کارگران در معرض مواد شیمیایی سمی می باشد.

ادامه دارد

تغذیه کودک با شیرمادر، 
بهترین سرمایه گذاری برای 

کودک است
شیر مادر، بهترین سرمایه گذاری برای کودک دلبند شما است. این 
جمله را عذرا نژادباقر الهیجی، کارشــناس برنامه شــیر مادر مرکز 
بهداشت شــهید بلندیان شهرستان قزوین در گفتگویی به مناسبت 

هفته شیر مادر بیان کرد.
Á   شیرمادر، دارای مزایا بری خودش و شیرخوار

الهیجی در زمینه مزایای تغذیه کودک با شــیرمادر برای خود مادر 
و فرزند شــیرخوارش گفت: تغذیه با شیر مادر منجر به ایجاد رابطه 
عاطفی مســتحکم و دو طرفه بین مادر و کودک می شود و مادران 
شیرده کمتر دچار استرس، اصظراب و خشونت می شوند. وی افزود: 
شیر مادر نیازهای غذایی شیرخـواران را در شـش مــاه اول، تأمین 
می کند؛ مرگ ناگهانی در کودکان شیر مادرخوار، فوق العاده کمتر 

است و ضریب هوشی در کودکان شیرمادر خوار، باالتر است.
Á شیرمادر محافظی برای کودک در مقابل بیماری ها

به گفته این کارشناس، ترکیب شیرمادر مطابق سن شیرخوار تغییر 
می کند و در دو تا سه روز اول پس از زایمان، کلستروم یا آغوز تولید 
می شــود که بسیار ُمغّزی و حاوی مواد ایمنی بخش است و نوزاد را 

در برابر بیماری ها محافظت می کند.
وي با بیان این مطلب که هر چند مقدار آغوز بســیار کم است، ولی 
برای نوزاد کافی و مناسب است و این نکته که هفت تا 10 روز پس 
از تولد، شــیر انتقالی و سپس شیر رســیده ترشح می شود؛ عنوان 
کرد: شــیر رسیده حاوی تمام مواد مغذی مورد نیاز شیرخوار است، 
چون شــیرمادر که در ابتدا آبکی و بــه تدریج دارای چربی بیش از 
ســه برابر شیر اول می شود، به سیر شدن شیرخوار و وزن گیری او 

کمک می کند. 

مثل 
سالمت

برج چهارم

پالستیک با طعم سرطان

کودک سالم

از مصرف بی رویه دارو به علت بروز عوارض جانبی دارو خودداری نمایید.
دارو مفید است اگر با تجویز پزشک باشد.

تهیه و تنظیم : مهدی صفدری
کارشناس ارشد بهداشت محیط  - مرکز آموزشی - درمانی والیت

گفت و گو، طاهره برخورداری. 
بـه گفتـه دکتـر اکـرم بهشـتی، متخصـص 
آموزشـی   مرکـز  در  شـاغل  مـو  و  پوسـت 
قزویـن، هـر چنـد  بوعلـی سـینا  درمانـی 
متنـوع  هـای  بیمـاری  اسـت  ممکـن 
ویروسـی، روی پوسـت ایجـاد ضایعه کنند، 
ولـی تعـدادی از ایـن بیمـاری هـا با شـیوع 
ادامـه  وی  شـوند.  مـی  دیـده  بیشـتری 
داد کـه از شـایع تریـن آنهـا مـی تـوان بـه 
زگیـل اشـاره کرد کـه در اثر ویروسـی بنام 
مـی  ایجـاد  انسـانی«  ویـروس  »پاپیلومـا 

دارد. نـوع  و حداقـل 100  شـوند 
اسـتادیار عضو هیـأت علمی دانشـگاه علوم 
پزشـکی قزویـن عنوان کرد: پوسـت وسـیع 
تریـن و سـطحی تریـن عضـو بدن اسـت و 
بـه همیـن علـت بیمـاری هـای پوسـتی، 
بویـژه عفونت های پوسـتی، ماننـد: بیماری 
های ویروسـی، باکتریال، قارچـی و انگلی از 
شـیوع باالیی در جامعه برخوردارند. ایشـان 
افـزود کـه به علت ُمسـری بـودن، این گونه 
بیمـاری هـا مـی توانـد عـالوه بـر سـالمت 
فـرد بیمـار، سـالمت جامعه را  نیـز به خطر 

اندازد.   

Á اطفال، هدف بیشتر زگیل ها
دکتـر بهشـتی اظهـار کـرد: زگیـل بطـور 
معمـول، در اطفـال شـایع تـر بـوده و در 
نواحـی  سـایر  و  ناخـن  دور  پـا،  دسـت، 
بـدن پدیـدار مـی شـود. بنـا بـه اظهـار این 
متخصـص پوسـت و مو، زگیل ُمسـری بوده 
و عـالوه بـر اینکـه مـی توانـد در فـردی از 
یـک نقطـه بـدن بـه نواحـی دیگـر بدنـش 
سـرایت کنند؛ سـبب سرایت به سـایر افراد 

نیـز می شـود.
Á  ناخن مصنـوعی، عامـل ایجــاد

زگیـل
اسـتادیار عضو هیـأت علمی دانشـگاه علوم 
پزشـکی قزویـن بـا اشـاره بـه ایـن نکته که 
بطـور معمـول، زگیل بـدون اقدامی، در یک 
و یـا دو سـال درمـان مـی شـود، ولـی اگـر 
نشـد، باید بـرای مداوا به پزشـک متخصص 
پوسـت و مـو مراجعـه کـرد؛ عنـوان کـرد: 
زگیـل هـای دور ناخـن در اطفـال بویـژه 
آنانـی کـه عـادت به خـوردن ناخـن دارند و 
یـا دور ناخـن هایشـان را می کنند، بیشـتر 
دیـده مـی شـود. وی هشـدار داد کـه گاه 
بدنبـال اسـتفاده از ناخن مصنوعـی،  زگیل 

هـای دور ناخـن دیـده می شـود. 

به گفتـه دکتر بهشـتی، در نواحی مرطوب، 
بویـژه کنـاره اسـتخرها، زگیـل کـف پا می 
تواند سـبب انتشـار بیماری شـود و این نوع 

زگیـل، گاهی دردناک اسـت. 
Á  اتـراق همیشـگی ویـروس تـب

خـال در بـدن
این متخصص پوسـت و مو شـاغل در مرکز 
آموزشـی  درمانی بوعلی سـینا قزوین گفت: 
از سـایر عفونت های ویروسـی مـی توان به 
تـب خـال اشـاره کـرد:  در اثر ویروسـی به 
نـام »ویـروس تـب خـال« ایجـاد می شـود 
و اگـر فـردی یکبـار به ایـن بیمـاری مبتال 
شـود، دیگـر ایـن ویـروس بدنـش را تـرک 
نمـی کنـد. وی ادامـه داد کـه بعدهـا بـه 
دنبـال تب، سـرماخوردگی و یـا حتی بدون 
علتـی خاص، بیمـاری دوباره عـود می کند. 
دکتـر بهشـتی با بیـان این که ایـن بیماری 
نیز ُمسـری اسـت و مـی تواند از فـرد بیمار 
بـه دیگـران سـرایت کند؛ اصول پیشـگیري 
از ایـن بیماري ها را رعایت بهداشـت فردي 
آلـوده  هـای  مـکان  و  وسـایل  از  دوری  و 
دانسـت و اظهـار کـرد: در صـورت ابتـال بـه 
آنهـا بایـد بـه پزشـک مراجعه کـرد و تحت 

درمـان الزم قـرار گرفت. 

100 نوع زگيل می تواند انسان را گرفتار کند
دليل، عفونت های ویروسی است
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نبض

دبیرخانه سیاست گذاری سالمت استان

شهرستان ها
ارسال خبر: علی اکبر فالح سیفی ، شهال کشاورز

● مرکز بهداشت قزوین، آماده ارایه خدمت به مادران و کودکان روستاها هنگام بروز بحران شد
خبر، شهال کشاورز. شهرستان قزوین دارای روستاهای دور افتاده ای در بخش های الموت و طارم است 
که در برخی از مواقع، بروز انواع مخاطرات، مثل: ســیل، کوالک، زلزله، رانش زمین، طوفان و بادهای 
شــدید، زندگی عادی ساکنان آن ها و نحوه ارائه خدمات دستگاه های مسؤول، بویژه در حوزه سالمت 

را با مشکل روبرو کرده است.
مهندس حمید گلناری، کارشناس مسؤول مدیریت خطر بالیا مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان 
قزویــن، ضمن بیان مطلب فوق و افزودن این نکته که احتمال بروز این خطرات همیشــه وجود دارد، 
گفت: کیف های دارای تجهیزات مورد نیاز برای زایمان و مراقبت از نوزاد تهیه شده است و به واحدهای 
عرضه کننده خدمات سالمت در مناطق روستایی واگذار شده است تا در صورت بروز حادثه در مناطق 
یاد شــده، امکان انجام زایمان، تجویز داروهای اولیه و مراقبت از نوزاد در ساعات اولیه بروز بالیا، وجود 

داشته باشد. 
به گفته این مقام مســؤول، چون یکی از اقشــار آســیب پذیر جامعه، مادران باردار، نوزادان و کودکان 
هســتند، این قشر جامعه نیاز به توجه، حمایت و خدمات بیشتری برای کنترل سالمت خود دارند؛ بر 

همین اساس، یکی از برنامه های اصلی و مهم وزارت بهداشت کنترل سالمت این قشر است. 
●  برچسب گذاری لبنیات ُسّنتی، اجباری شد 

بنا به اظهار مهندس تورج برزگر، کارشــناس بهداشت محیط مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان 
قزوین، برچســب گذاری بر روی محصوالت عرضه شــده در لبنیاتی های ُسّنتی در شهرستان قزوین 

اجباری شد. وی افزود که با متخلفین برخورد قانونی خواهد شد.
این کارشناس بهداشتی تصریح کرد که این رویه به منظور اجرای آیین نامه جدید ماده 13 قانون مواد 
خوردنی، آشــامیدنی، آرایشی و بهداشتی اجرا می شود. ایشان ادامه داد که از روز 31 مرداد 1395 به 

مدت یک ماه به متصدیان اینگونه مراکز فرصت داده شده تا آن را اجرا کنند.
مهندس برزگر، سخنانش را در نشستی آموزشی شرکت برای متصدیان مراکز عرضه لبنیات ُسّنتی در 

شهرستان قزوین بیان کرد. 
در این نشست آموزشی، مهندس محمدتقی سلیمانی، کارشناس مسؤول بهداشت محیط مرکز بهداشت 
شــهید بلندیان شهرستان قزوین، تأکید کرد کلیه فروشــگاه های مواد لبنی باید دارای کارگاه فراوری 

مواد لبنی باشند.
این مقام مســؤول عنوان کرد: در صورتی که محل کارگاه از محل عرضه فاصله داشته باشد، باید حتما 
نســبت معرفی وســیله نقلیه و گرفتن مجوز برای آن اقدام کنند. وی تأکید کرد که الزم است در این 

حالت، محصوالت با ماشین یخچال دار به محل عرضه منتقل شود.
کارشناس مسؤول بهداشت محیط مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین، از مردم خواست در 
صورت مراجعه به مراکز عرضه مواد لبنی ُســّنت، حتما نســبت به وجود برچسب بر روی بسته بندی 

اینگونه محصوالت، حساس باشند.
به گفته مهندس ســلیمانی، مردم باید دقت کنند که روی این محصوالت، آدرس محل تولید فروش، 
تاریخ تولید، شــرایط نگهداری، توصیه های بهداشتی، ترکیبات محصول، نام محصول و نام محل تولید 

محصول، درج شده باشد. 
در نشســت مذکور، محمد جلیلی، کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماری های مرکز بهداشت قزوین 
هم مطالبی در مورد خطر انتقال بیماری تب مالت از طریق مصرف شــیر خام ُســّنتی هشدار داد. این 

کارشناس، راه پیشگیری از این بیماری را جوشاندن شیر عنوان کرد.
نشست مذکور با همکاری اتحادیه خواربار و لبنیات فروشان شهرستان قزوین، روز 31 مرداد 1395 در  

سالن اجتماعات مرکز بهداشت قزوین برگزار شد.

● امحای مزرعه گوجه فرنگی آبیاری شده با فاضالب در شهرستان بویین زهرا
بــا تصویــب امحــای صیفــی و ســبزی کاری آبیــاری شــده بــا فاضــالب در نشســت شــورای ســالمت 
شهرســتان بوییــن زهــرا، پــس از هماهنگــی هــای الزم و گرفتــن دســتور قضایــی، تیمــی متشــکل 
ــتان  ــن شهرس ــاد کشــاورزی ای ــط زیســت و جه ــان، محی ــبکه بهداشــت - درم ــدگان ش از نماین
بــا حضــور و همــکاری قاطعانــه نیــروی انتظامــی شــهر شــال، روز 20مــرداد 95  کل مزرعــه ای 
زیــر کشــت گوجــه فرنگــی در ایــن شــهر را کــه بــا فاضــالب  آبیــاری مــی شــد، بــه وســیله یــک 

دســتگاه گریــدر امحــا کــرد.
مهنــدس اســماعیل قموشــی، کارشــناس مســؤول بهداشــت محیــط مرکــز بهداشــت شهرســتان 
بوییــن زهــرا، ضمــن اعــالم ایــن خبــر، گفــت: بــا توجــه بــه اثــرات ســوء ناشــی از آبیــاری مــزارع 
ــل آلودگــی  ــه دلی ــا فاضــالب ب ــاری شــده ب ــکان مصــرف محصــوالت آبی ــا فاضــالب و عــدم ام ب
ــان  ــتور کار متولی ــی در دس ــن محصوالت ــای چنی ــنگین، امح ــزات س ــیمیایی و فل ــی، ش میکروب
ســالمت قــرار دارد. وی افــزود کــه ایــن اقــدام در دومیــن نشســت ســال جــاري شــورای ســالمت 

ــود.  شهرســتان مصــوب شــده ب
● هاری و سیاه زخم،  موضوع نشست آموزشی داوطلبان متخصص ادارات بویین زهرا 

هــاری بیمــاری ویروســی اســت کــه موجــب التهــاب مغــزی حــاد می شــود. ایــن ویــروس در تمــام 
ــوان  ــزاق حی ــروس از ب ــد. وی ــاری کن ــاد بیم ــد ایج ــه انســان می توان ــرم از جمل ــات خون گ حیوان
مبتــال بــه هــاری و محــل گازگرفتگــی وارد بــدن شــده، در ماهیچه هــا بــه ســمت اعصــاب انتهایــی 

مــی رود و شــروع بــه تکثیــر مــی کنــد.
محمــد ســبحانی، کارشــناس مبــارزه بــا بیمــاری هــای مرکــز بهداشــت شهرســتان بوییــن زهــرا 
ــتقیم  ــاس مس ــه تم ــان در نتیج ــم، در انس ــیاه زخ ــاری س ــت: بیم ــوق، گف ــب ف ــان مطال ــا بی ب
ــود.  ــاد می ش ــم ایج ــو و پش ــت، م ــل پوس ــات مث ــای حیوان ــا فرآورده ه ــار و ی ــات بیم ــا حیوان ب
ــران  ــان، کارگ ــروب شناســان، کشــاورزان، چوپان ــداران، میک ــه دامپزشــکان، دام ــه داد ک وی ادام
کشــتارگاه ها و کارگرانــی کــه در صنایــع پوســت و پشــم کار می کننــد بیشــتر در معــرض ابتــالء 

ــه ایــن بیمــاری هســتند.  ب
ــه حیــوان ســالم  ــوده ب ــه اینکــه ســیاه زخــم بطــور مســتقیم از حیــوان آل ــا اشــاره ب ســبحانی ب
ــل از  ــال وجــود داشــته و کمــی قب ــوان مبت منتقــل نمی شــود، بلکــه میکــروب در بافت هــای حی
مــرگ از راه ترشــحات مختلــف بــه خــارج دفــع می شــود؛ هشــدار داد کــه اگــر الشــه حیوانــات 
تلــف شــده کالبدگشــایی شــود و یــا در دســترس پرنــدگان و یــا حیوانــات شــکاری قــرار گیــرد، 

ممکــن اســت بطــور وســیع و خطرناکــی میکــروب در خــاک پراکنــده شــود. 

بویین زهـرا قـزویـن

منبع:گزارش اهداف توســعه هزاره )2015(، ترجمه ام البنین آتش بار و 
همکاران. انتشارات پارسای سالمت.1395. 

گزارش اهداف توسعه هزاره
Millennium Development Goals 

(MDGs)

سازمان ملل متحد) 2015( 

یکی از گردهمایی هــای بزرگ رهبران جهان که 
نقش تعیین کننده ای در پیشــبرد توسعه پایدار 
داشــت اجالس هزاره ملل متحد بود. تشکیل این 
اجالس تداوم روندی بود که با کنفرانس ســازمان 
ملل درباره محیط زیست و توسعه)اجالس زمین( 
در ســال 1992 آغاز شــده بود. رهبران جهان در 
اجــالس هزاره کــه از6 تا 8 ســپتامبر 2000 در 
نیویورک و به دعوت ســازمان ملل متحد تشکیل 
شــد، در خصــوص هدف هایــي براي مبــارزه با 
فقر،گرســنگي، بیماري، بیسوادي، نابودي محیط 
زیســت وتبعیض علیه زنان توافــق کردند. درآن 
اجالس رهبران 147 کشور و مقامات عالیربته 191 
ملت حضور داشتند که هیمن امر این کنفرانس را 
به یکی از بزرگترین گردهمایی های رهبران جهان 

تبدیل نمود. نیتجه ایــن اجالس تصویب اعالمیه 
هزاره ملل متحد بود که سندی راهنما برای سده 
جدید شد. کشورها متعهد شدند که با یکدیگر در 
زمینه ارتقاء توســعه و کاهش فقر تا سال 2015 
میالدی همکاری نمایند. در این اعالمیه به منظور 
نیل به توســعه پایدار، هشت آرمان ، در قالب 21 
هدف، و شصت شــاخص تعریف شده است. آنچه 
می اید گزارش سازمان ملل از میزان دستیابی به 

اهداف تعیین شده می باشد. 
آرمان 1: از بین بردن فقر شدید و گرسنگی

  فقر شدید به طور چشمگیری در دو دهه گذشته 
کاهش یافته اســت. در ســال 1990، نزدیک به 
نیمــی از جمعیت جهان با درآمدی کمتر از 1.25 
دالر در روز زندگی می کردند.که این نســبت در 
ســال 2015 به 14 درصد کاهش یافته است.به 
عبارتی تعداد مردم در فقر شــدید از 1.9 میلیارد 
در ســال 1990 به 836 میلیون در ســال 2015 

رسیده است. 
● تعــداد مردم در طبقه متوســط یعنی با درآمد 
بیــش از 4 دالر در روز در این دوره 3 برابر شــده 
است که تقریبا نیمی از نیروی کار جوامع در حال 

توسعه را تشکیل می دهد. 

● نسبت افراد دچار سوء تغذیه در مناطق در حال 
توســعه کاهش یافته اســت و از 23.3 درصد در 
1990به 12.9 درصد در سال 2015 رسیده است.
 آرمان 2: دســت یافتن به آموزش ابتدایی 

همگانی
● نرخ خالص ثبت نام مدرســه ابتدایی در مناطق 
در حــال توســعه از 83 درصد در ســال 2000 
 به 91 در صد در ســال 2015 رســیده اســت.

● تعداد کودکان در ســن مدرسه ابتدایی خارج 
از مدرســه در سراسر جهان به نصف کاهش یافته 
اســت و از 100 میلیون در سال 2000. به حدود 

57 میلیون در سال 2015 رسیده است. 
● نرخ ســواد در میان جوانان 15 الی 24 ساله در 
سراســر جهان از 83 درصد در سال 1990 به 91 
درصد در سال 2015 رســیده است البته شکاف 

بین زنان و مردان همچنان وجود دارد.
آرمان 3: گسترش و ترویج برابری جنسیتی 

و توانمند سازی زنان
● بســیاری از دختــران در حــال حاضــر در 
مدرســه هســتند که در مقایســه با 15 ســال 
پیش، پیشــرفت داشته اســت. به طور کلی می 
توان گفت که بیشــتر مناطق در حال توســعه به 

هدف از بین بردن نابرابری جنســیتی درآموزش 
 ابتدایــی، متوســطه و عالی دســت یافتــه اند.

● در جنــوب آســیا، تنها 74 دختر در مدرســه 
ابتدایی به ازای هر 100 پسر در سال 1990 ثبت 
نام می کردند در حالی که امروزه 103 نفر دختربه 

ازای هر 100 پسر ثبت نام می کنند.
-در حال حاضر، 41 درصــد از کارگران در خارج 
از بخش کشــاورزی را زنان تشکیل می دهند این 
رقم نسبت به  ســال 1990 ) 35 درصد( افزایش 

یافته است.
- بین ســال های 1991 و 2015، نسبت زنان در 
مشــاغل آســیب پذیر به عنوان یک سهم از کل 
اشــتغال زنان کاهش یافته و از 13 درصد به 9 در 

صد رسیده است. 
-  انتخاب زنان به نمایندگی مجلس در 174 کشور 
نزدیک به 90 درصد در طی 20 سال گذشته رشد 
داشته است. به عبارت دیگر حضور نمایندگان زن 
در این کشــورها رشد دو برابری را نشان می دهد. 
با این حال هنوز به ازای هر 5 مرد یک زن نماینده 

وجود دارد.

ادامه دارد
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انسان هنگامی که علم و دانش باال و توانایی ها و تبحر 
پزشکان و کادر درمانی و پرستاران کشور را مشاهده 
می کند، به وجود چنین ثروتی عظیم انســانی در 
بخش سالمت و بهداشت که یکی از اساسی ترین و 
حیاتی ترین بخش های زندگی مردم و جامعه است، 

به خود می بالد و افتخار می کند.

مقام معظم رهبری )مدظله العالی(

هفته نامه خبری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی قزوین

حقوق شهروندی کمیته ارتقای سالمت اداری و صیانت از حقوق شهروندی

مهم ترین حقوق شهروندی
برداشت از متن پیش نویس منشور حقوقی شهروندی تهیه شده در 

معاونت حقوقی ریاست جمهوری

محیط زیست وتوسعه پایدار
125-3 شهروندان حق دارند از مناظر جنگلها، دریاها، رودخانه ها، 

تاالبها، اماکن تاریخی و مذهبی برخوردار باشند.
126-3 هرگونه ساخت و ساز و ایجاد مانع در حق برخورداري از 

منظر در حریم دریاها، اماکن تاریخی و مذهبی،
رودخانه ها و انفال مجاز نمی باشد. دولت موظف است با استفاده از 

ظرفیت هاي قانونی از احداث بناهایی که منجر به
مشرفیت بر بناهاي تاریخی و طبیعی و مخدوش شدن خط آسمانی و 

منظر تاریخی و فرهنگی آن می شوند، جلوگیري نماید.

127-3 تمامی سیاستگذاري هاي مرتبط با توسعه، می بایست با در 
نظر گرفتن امکان مشارکت گسترده شهروندان در

فرآیند توسعه و امکان بهره مندي همگان از آثار توسعه باشد.
128-3 هر شهروند حق توسعه همه جانبه مادي و معنوي را دارا 

می باشد. این حق از عالی ترین مصادیق حقوق شهروندي
بوده و تحقق آن موکول به بهره مندي عادالنه افراد از کلیه امکانات و 

منابع مادي و معنوي است که جامعه در اختیار دارد و
ارتباطات،  هنر،  مسکن،  بهداشت،  آموزش،  مناسب،  تغذیه  شامل 

آزادي، امنیت و لوازم و مقدماتی است که تداوم حیات
انسانی را موجب میگردد.

129-3 این حق شهروندان است که دولت با احترام به مالحظات 
بومی، قومی، مذهبی و فرهنگی، بهره مندي یکسان تمامی

افراد اعم از زن و مرد را از مواهب توسعه، در یک نظام حقوقی عادالنه 
تضمین نماید.

پایدار،  توسعه  تحقق  راستاي  در  است  موظف  دولت   3-130
سیاستهاي تقنینی، اجرایی و قضایی الزم را براي توسعه

حقوق  سایر  به  توجه  کنار  در  کشور  معنوي  و  مادي  جانبه  همه 
شهروندان از جمله حق برابري، حق بر محیط زیست سالم و

کرامت انسانی تدارک ببیند.
131-3 شهروندان حق دارند از توسعه سیاسی، اقتصادي، فرهنگی، 

نظامی و امثال آن در جامعه خویش بهره مند شده
و هیچکس نمی تواند حق شهروندان ایرانی در پیشرفت و کسب حد 

اعالي توسعه را محدود نماید.
132-3 شهروندان حق دارند که از مزایا و منافع تکنولوژي صلح آمیز 

هسته اي در حوزه هاي فن آوریهاي نوین، انرژي،
بهداشتی، پزشکی، دارویی، غذایی، رفاهی، اقتصادي و تجاري بهره مند 

شوند.
ادامه دارد
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