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دانشگاه علوم پزشکی و
خدمات بهداشتی درمانی قزوین

هفته نامه خبری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین

1/5 میلیون مکمل دارویی 
در مدارس متوسطه استان 

قزوین توزیع خواهد شد

خارج کردن توده ای با وزن 
7 کیلوگرم در مرکز آموزشی 
درمانی والیت قزوین
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خبر، سیدحسن موسوی. 
روز هفتــم مهــر 1395 و در اولین حضور دولت تدبیر و امید در اســتان 
قزوین، حضور فعال دانشــگاه علوم پزشــکی قزوین در غرفه رسیدگی به 
شکایات مردمی در حوزه سالمت، باعث شد هنگام بازدید حجت االسالم 
مجید انصاری، معاون حقوقی رییس جمهور، ایشان اظهار کند: از خدمت 
گذاران عرصه سالمت در دانشگاه علوم پزشکی قزوین به خاطر زحماتی که 

متحمل و خدماتی که ارائه می کنند، سپاسگزارم.

محمد حســن ارداقیان، مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی قزوین 
ضمن بیان این موضوع، گفت: حضور فعال روابط عمومی و مدیران کشیک 
دانشگاه علوم پزشکی قزوین در غرفه باعث شد که معاون حقوقی رییس 
جمهور، در تابلوی یادمان ســفر دولت و تدبیر و امید به قزوین، بنویسد: » 
در آخرین روز از هفته دفاع مقدس، توفیق همراهی رییس جمهور محترم 
جناب آقای دکتر روحانی را در ســفر به استان قزوین داشتم. در بازدید از 
ستاد ارتباطات مردمی شاهد تالش ارزشمند مجموعه ای بزرگ و هماهنگ 

در جهت خدمت رسانی به مردم بودم. از خدمت گذاران عرصه سالمت در 
دانشگاه علوم پزشکی قزوین به خاطر زحماتی که متحمل و خدماتی که 
ارائه می کنند، سپاسگزارم و از اینکه دولت یازدهم در مسئله سالمت، گامی 

بزرگ و متفاوت برداشته، خداوند را سپاسگزارم. « 
بنا به گفته سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، تعداد 138 تن از مدیران 
و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی قزوین به عنوان مسؤول غرفه دانشگاه یا 

فعالیت در سامانه ارتباطات مردمی ریاست جمهوری، حضور داشتند.

حضور فعال دانشگاه علوم پزشکی قزوین در مرکز
ارتباطات مردمی ریاست جمهوری
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خبر، حسین قزلباش. 
در روز چهارشــنبه مورخه 24 شهریور ماه 95 دکتر 
مهرام رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی قزوین، دکتر 
قجر بیگی معاون غذا و دارو دانشــگاه، دکتر طالبیان 
مدیــر اداره نظارت بر طب ســنتی و مکمل، دکتر 
رضایی معاون درمان دانشگاه، دکتر شلویری رئیس 
سازمان نظام پزشکی قزوین، مهندس آزاد روش مدیر 
نظارت بر امور غذایی، آرایشی، بهداشتی معاونت غذا 
و دارو، مهندس حســینی کارشــناس مسئول امور 
آزمایشــگاههای معاونت درمان، از کارخانه نســتله 

بازدید نمودند.
در ابتــدای بازدید مدیر روابــط عمومی کارخانه در 
ســالن کنفرانس ضمن خوش امــد گویی به بازدید 
کنندگان، توضیحاتی در خصوص تاریخچه و سابقه 
و محصــوالت تولیدی کارخانه ارائه نمودندو در ادامه 
مسئول فنی ضمن معرفی قسمتهای مختلف کارخانه 

اظهار کردند که قبال 100 درصد شیر مصرفی جهت 
تولید محصوالت از کشــورهای خارجی وارد میشد، 

ولی از ابتدای ســال جاری تاکنون حدود 30 درصد 
شــیر مصرفی از داخل کشور تامین می شود و سعی 

بر این اســت که این رقم تا پایان سال جاری به 50 
درصد برســد. بر این اساس این کارخانه دو دامداری 
را بــا 10 هزار راس دام در یکــی و 5 هزار راس دام 
در دیکری تحت پوشش و کنترل خود گرفته و کلیه 
اســتانداردهای الزم از جمله واکسیناسیون دام، سم 
افالتوکسین و ... را، حتی سختگیرانه تر  از شیرهای 

وارداتی، رعایت نموده است. 
در ادامه بازدیدکنندگان از قسمتهای مختلف کارخانه 
بازدید کردند؛ و دکتر قجر بیگــی معاون غذا و دارو 
دانشــگاه علوم پزشکی قزوین، هدف از این بازدید را 
در راســتای حفظ امنیت غذایی استان عنوان کرده 
و اظهار داشــتند که بازرسی و کنترل این کارخانه و 
کارخانجات مشابه با دارا بودن سطح باالی بهداشت و 
لوازم و تجهیزات مدرن و پیچیده، حکایت از باال بودن 
سطح علمی کارشناسان نظارت بر مواد غذایی حوزه 

غذا و دارو دارد. 

اداره نظارت و ارزیابی فر آورده های 
طبیعی، ُسّنتی و مکمل در دانشگاه علوم 

پزشکی قزوین، تشکیل شد
دکتر عباس طالبیان، مدیر این اداره شد

خبر، حسین قزلباش. 
طبق دستور دکتر دیناروند، رییس سازمان غذا و دارو 
کشــور، اداره نظارت و ارزیابی فرآورده های طبیعی، 
ُسّنتی و مکمل، در معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم 
پزشــکی قزوین، تشکیل شــد. مدیریت این واحد 

نظارتی بر عهده دکتر عباس طالبیان است. 
Á بازرسی از 40 عطاری

دکتر طالبیان، با بیان اینکه کار بازرســی، نظارت و 
آموزش عطاری ها در صدر فعالیت های اداره نظارت و ارزیابی فرآورده 
های طبیعی، ُســّنتی و مکمل، است؛ گفت: از زمان تأسیس این اداره، 
تاکنون بیش از 40 عطاری شهرستان قزوین مورد بازرسی و کنترل قرار 

گرفته است.
Á  ممنوعیت ارائه داروی گیاهی

مدیر اداره نظارت و ارزیابی فرآورده های طبیعی، ُسّنتی و مکمل دانشگاه 
علوم پزشکی قزوین، ضمن بیان این مطلب که عطاری ها مجاز به فروش 
گیاهان دارویی هستند؛ اظهار کرد: این واحدهای صنفی، به هیچ عنوان 

حق عرضه و فروش داروهای گیاهی را ندارند.
دکتر طالبیان تصریح کرد: داروهای گیاهی فقط باید در داروخانه ها و 
تحت نظارت داروساز عرضه شود تا از تداخالت دارویی، مسمومیت ها و 

عواقب بعدی خطرناک، پیشگیری شود.
Á داروهای مخدر، پنهان در عطاری

به گفته این مقام مســؤول، در بازرســی های انجام شــده و گزارش 
کارشناسان این واحد، متأسفانه مشاهده شد تعدادی از عطاری ها اقدام 
به فروش داروهای مخدر، مانند: متادون و ترامادول می کردند که موارد 
مذکور شناسایی شد و برای پیگیری و انجام اقدامات قانونی، موضوع به 
کارشناسان مخدر معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی قزوین، ارجاع 

شد.
Á  »مرگ، نتیجه خوردن »فرشته

مدیر اداره نظارت و ارزیابی فرآورده های طبیعی، ُسّنتی و مکمل دانشگاه 
علوم پزشــکی قزوین، عنوان کرد: در تعدادی از عطاری ها و به صورت 
مخفیانه، کپسول های گیاهی دست ساز با نام »فرشته« با ادعای مبارزه 
با چاقی به افراد عرضه می شود که محتویات آن نامشخص بوده و بسیار 

خطرناک است.
وی هشدار داد: کپسول های مذکور، سبب اختالل عملکرد کلیه و کبد 
شــده که باعث بروز تورم دست و پا و صورت می شــود. وی ادامه داد: 
در این خصوص، شکایت های برخی مصرف کنندگان آن ها در دست 

بررسی و اقدام است.
Á 1490 و 190 برای دریافت گزارش تخّلفات توسط مردم

دکتر طالبیان ضمن بیان این مطلب که برنامه های آموزشی مختلفی 
برای متصدیان عطاری ها، باشگاه های ورزشی و آحاد مختلف جامعه و 
همچنین اطالع رسانی از طریق رسانه ها در دست تدوین است؛ گفت: 
مردم نیز باید داروهای گیاهی را طبق تجویز پزشک و فقط از داروخانه ها 
تهیه کنند. ایشان از مردم خواست که در صورت مشاهده هر گونه تخلّف، 

موضوع را از طریق سامانه 1490 و 190 گزارش کنند.
شایان ذکر است، بر اساس آخرین آمار موجود، بیش از 200 واحد عطاری 
دارای مجوز در حال فعالیت در استان قزوین هستند که 150 واحد آن در 

شهرستان قزوین و مابقی در سایر نقاط استان هستند.

ضربان

عیادت معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه 
علوم پزشکی قزوین از جانباز 50 درصد 

خبر، سّید حسن موسوی.
 به مناســبت هفته دفاع مقدس، دکتر مهدی یوسفی، معاون توسعه 
مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی قزوین به همراه سرهنگ عبدالعلی 
رمضانی، فرمانده حوزه بســیج شــهید رجایی از ُخّرم حسینی، جانباز 
بسیجی و پدر سّید کریم ُخّرم حسینی، کارمند شاغل در مرکز آموزشی 

- درمانی بوعلی سینا عیادت کردند.
دکتر یوسفی، در این دیدار با تجلیل از صبر، ایثار و فداکاری های خانواده 
معظم شــهیدان، جانبازان و ایثارگران، گفت: ایثار جانبازان و آزادگان و 
صبر آنان در برابر سختی ها مسیر تعالی را در برابر فرزندان امروز کشور 

گشوده است.
معاون توســعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دیدار با 
ایثارگران و خانواده شــهدا را افتخاری برای خود دانست و ضمن آرزوی 
شــفای عاجل برای ُخّرم حسینی، تصریح کرد: امیدواریم خداوند به ما 

توفیق دهد تا بتوانیم ادامه دهنده راه شهیدان و جانبازان ایثارگر عزیزمان 
باشیم.

گفتنی است، این جانباز دفاع مقدس در بیمارستان مهرگان بستری است 
و در برنامه عیادت از ایشان، دکتر سّید مجتبی سّیدصادقی، رییس اداره 
بازرســی و پاسخگویی به شکایات و محمدحسن ارداقیان، مدیر روابط 
عمومی دانشگاه علوم پزشکی قزوین به همراه دکتر جالل رحمانی، مدیر 

شبکه بهداشت - درمان شهرستان تاکستان نیز حضور داشتند. 

بازدید رئیس دانشگاه و اعضای کمیسیون ماده 11 معاونت غذا و دارو از کارخانه نستله

خبر، طاهره برخورداری.
 به منظور بهبود اطالع رسانی و باال بردن توانمندی های علمی مربوط 
به گروه های عمومی و تخصصی در مرکز آموزشــی - درمانی بوعلی 
سینا قزوین زمینه های الزم برای دسترسی به نرم افزار فارماکوپه  ای 

»دارویاب« فراهم شد.
دکتر فرزانه حامدی وفا، مسؤول فنی داروخانه مرکز آموزشی - درمانی 
بوعلی ســینا با اعالم این خبر، گفت: این نرم افزار شامل اطالعات 85 
هزار قلم دارویی، اسامي تجاری داخلی و خارجی، مصرف در بارداری، 
دوزاژ به تفکیک اطفال، بزرگساالن و بیماران با نقص کلیوی و کبدی، 
مکانیســم اثر، عوارض جانبی، تداخالت دارویی، تــازه های دارویی، 
اخبار علمی، پیام های ضروری و اورژانســي برای پزشــکان، اســامی 
تولید کنندگان و وارد کنندگان دارو در کشــور، مخصوص پزشــکان، 

داروسازان، پرستاران و دانشجویان است.
به گفته این کارشــناس دارویی، از جمله محاسن این برنامه  نگارش 
اطالعات به زبان فارسی، داشتن اطالعات داروهای گیاهی تولید داخل، 
بِرندهای تجاری شرکت ایرانی و استفاده آن بدون نیاز به اینترنت است. 
وی عنوان کرد که برای استفاده از امکانات این نرم افزار نیاز به اینترنت 
نیست و بـا هـر بار اتصــال به اینـترنت، اطالعات جدید به محتـوای 
نرم افزار افـــزوده خواهــد شـد. دکتـر حامـــدی وفـا ادامـه داد: در 
ایـن نرم افزار عالوه بر اینکه پزشکان و پرستاران این مرکز می توانند 
فهرســت دارویی اختصاصی بیمارستان خود را مشاهده کنند، امکان 
دسترســی به اطالعات دارویی ده ها هزار بِرند دارویی دیگر هم فراهم 

شده است.
ایشان با بیان اینکـــه کـادر عالقه منـد این مرکـز برای دسترسی به 
نرم افزار و نحوه نصب آن، می توانند به پورتال مرکز آموزشی - درمانی 
بوعلی سینا به نشــانی  http://hosbooali.qums.ac.irمراجعه کنند؛ 
اظهار کرد: البته پس از نصب برنامه باید به مسؤول امور دارویی مرکز 
اطالع دهند تا درخواستشــان را تایید کند تا پس از تأیید، فارماکوپه 

درخواست شده فعال شود.
دکتر حامدی وفا با اشاره به اینکه با اولین اتصال به اینترنت، فارماکوپه 
بیمارستان و سایر اطالعات باز می شود؛ گفت: از آن پس، بدون اتصال 
به اینترنت، کلیه اطالعات مربوطه در دسترس خواهد بود. وی افزود که 
عالقمندان شاغل در این مرکز می توانند با دانلود نرم افزار و نصب آن 
در گوشی های تلفن همراه خود )با سیستم عامل اندروید( از اطالعات 
دارویی، موارد مصرف، مکانیســم اثر، شــکل هــای دارویی و عوارض 

جانبی، متناسب با رشته خود بهره مند شوند.
بنا به اظهار این کارشــناس دارویــی، به عنوان مثال: پس از کلیک بر 
روی عنـوان »گروه هـــای دارویـی« پنجـره ای جدید نمـایش داده 
می شود که در آن 53 عنوان گروه دارویی ) از جمله: داروهای ُمسکن، 
ضد التهاب و ضد تب ها، داروهای ضد افسردگی و داروهای استخوان 

ساز( معرفی می شود.
دکتر حامدی وفا با اشــاره به اینکه، اگر قصد، کسب اطالعات در مورد 
داروهای ضد دیابت باشــد، تنها با کلیک بر روی عنوان »داروهای ضد 
دیابت«، هفت عنوان داروی ضد دیابت معرفی می شود که با کلیک بر 
روی هر کدام از آنها تمامی مشخصات آن دارو به صورت کامل و جامع 
اعالم می شــود؛ عنوان کرد: با کلیک بر روی هر کدام از عناوین کلی 

سایت، فرد وارد دنیای شگفت انگیز داروها می شود. 

دسترسی به نرم افزار »دارویاب« در مرکز آموزشی - درمانی بوعلی سینا قزوین فراهم شد
این نرم افزار اطالعات 85 هزار قلم دارویی را شامل می شود
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خبر، سید حسن موسوی. 
در انفجار روز 27 شــهریور سال جاری که در کارخانه روغن سازی 
رامشــان منجر به سوختگی هفت نفر شــد، به محض ورود بیماران 
ســوختگی که با تالش همکاران فوریتهای پزشکی برای انتقال آنان 
به مرکز آموزشــی درمانی شهید رجایی قزوین صورت گرفت، تیمی 
از بهترین پزشــکان متخصص سوختگی و جراحی بر بالین بیماران 
حاضر شــدند که در میان آنان نوجوان 12 ســاله و مرد 40 ساله  

برای ادامه درمان به بیمارستان مدنی کرج انتقال پیدا کرد.
داود محزون، مدیر پرســتاری مرکز آموزشی درمانی شهید رجایی 
قزویــن در این خصوص گفت: از هفت بیمار ســوختگی که به این 
مرکز آوردند، 4 بیمار با ســوختگی بــاالی 90 درصد بودند که دو 
نفــر از آنان فوت کردند و دو نفر دیگر بــرای ادامه درمان به تهران 
اعزام شدند. یک بیمار هم به صورت سرپایی درمان و مرخص شد و 
همچنین یک بیمار هم که پدر نوجوان 12 ساله در این حادثه دچار 
سوختگی شــده بود، قبال جراحی قلب باز کرده بود که کار را برای 
درمان این بیمار سخت و دشوار نموده است.یکی از چهار بیمار فوق 
، توســط امداد هوایی از آبیک به این مرکز منتقل شده است و جزو 

مصدومین حادثه انفجار شرکت روغن سازی نمی باشد.
محزون تصریح کرد:  بیمارانی که دچار درصـــد باالی سـوختـگی 

می باشند، متاسفانه به علت جراحات وارده، شانس بسیار کمی برای 
ادامه حیات دارند ، ولی تیم پزشــکی و پرستاری این مرکز با تمام 
وجود و بدون کاســتی برای درمان چنین بیمارانی به صورت شبانه 
روزی فعال هســتند، زیرا نجات بیمــار از اولویت های ما در درمان 
بوده و همکـــاران تمـام تالش خــود را  برای بهبــود بیمــاران به 

کار می برند.
شایان ذکر اســت اقدامات الزم جهت اعزام بیماران به مراکز دارای 

آی.سی.یو .سوختگی در حال پیگیری  می باشد.

با برگزاری اولین نشست ستاد اجرایی

 تدوین سند پیشگیری و کنترل 
بیماری های غیر واگیر در

استان قزوین آغاز شد
خبر، جواد منهجی. 

دکتر ســولماز فرخ زاد، کارشناس مسؤول واحد پیشگیری و مبارزه 
با بیماری های غیر واگیر معاونت بهداشــت دانشــگاه علوم پزشکی 
قزوین از آغاز تدوین ســند پیشــگیری و کنترل بیماری های غیر 

واگیر در استان قزوین خبر داد.
به گفته این مقام مســؤول، در اولین نشســت ستاد اجرایی تدوین 
ســند مذکور مقرر شــد که برای تدوین مداخالت درون بخشی هر 
یک از اهداف، گروه هایی متشکل از کارشناسان فنی ستاد معاونت 
بهداشــتی دانشگاه علوم پزشــکی قزوین -که بیشترین ارتباط را با 
هدف مربوطه داشــته اند- به همراه نماینده ای از گروه غیر واگیر و 
یکی از مدیران شــبکه های بهداشت - درمان شهرستان ها تشکیل 

شود.
دکتر فرخ زاد تصریح کرد: کارشناس مسؤول هر گروه، نشست هایی با 
اعضای گروه خواهد داشت و در صورت نیاز از نمایندگان سایر معاونت 
های دانشگاه علوم پزشــکی قزوین، اعضای هیأت علمی و مشاوران 
علمــی برنامه ها دعوت کرده تا در مدت ســه هفته، برنامه عملیاتی 
و مداخالت مرتبط برای تحقق هر یک از اهداف در ســطح اســتان، 

تدوین شود.
بنا به اظهار این کارشناس مسؤول، هم چنین مقرر شد بخش تدوین 
مداخالت برون بخشی، توسط رییس دفتر سیاستگذاری دانشگاه علوم 
پزشکی قزوین به همراه کارشناسان فنی حوزه معاونت بهداشت انجام 

شود. 
دکتر فرخ زاد با بیان اینکه به منظور کاهش بار بیماری های غیرواگیر 
و عوامل خطر منتسب به آنها، مطابق برنامه اقدام جهانی بیماری های 
غیر واگیر سازمان بهداشت جهانی،  وزارت  بهداشت بر آن شد تا سند 
ملی پیشــــگیری و کنترل بیماری های غیر واگیر و عوامل خطر را 
تهیــه و تدوین کند؛ عنوان کرد: تأکید اصلی این ســند در ایران، بر 
بیماری های قلبی، عروقی، ســرطان ها، دیابت و بیماری های تنفسی 

و همچنین ســوانح و حوادث و بیماری های روانی است. 
به گفته کارشــناس مسؤول واحد پیشگیری و مبارزه با بیماری های 
غیر واگیر مرکز بهداشــت استان قزوین، در این سند ملی، استراتژی 
های مشــخص پیشگیری و کنترل بیماری های غیر واگیر به صورت 

استراتژی های کارآمد بسط داده شده است.
وی با اشاره به اینکه وزارت بهداشت 9 هدف سازمان بهداشت جهانی 
را در نظر گرفته و سه هدف مختص ایران را به آن اضافه کرده اســت؛ 
گفت: در این ســند کلیه ذینفعان داخلی و خارجی وزارت بهداشت، 
شامل: معاونت های مختلف وزارت بهداشــت، وزارتخانه های ذینفع و 
ســازمان های دولتی )به عنوان همکاران اصلی پیشــگیری و کنترل 
بیماری های غیرواگیر( در نظر گرفته شــده است که همین موضوع 

منجر به منحصر به فرد شدن آن شده است.
به گفته دکتر فرخ زاد، پس از تدوین سند ملی، هر یک از دانشگاه ها 
باید اقدام به تدوین سند استانی پیشگیری و کنترل بیماری های غیر 

واگیر و عوامل خطر مرتبط کنند.
یادآور می شــود، در نشســت ســتاد اجرایی تدوین ســند استانی 
پیشــگیری و کنترل بیماری های غیر واگیــر و عوامل خطر مرتبط 
در استان قزوین، دکتر سید سعید اسکویی، معاون بهداشتی دانشگاه 
علوم پزشــکی قزوین؛ مهندس نوروزعلی عزیزخانی، رییس دبیر خانه 
سیاســت گزاری  ســالمت این دانشــگاه؛ دکتر ناهید  یزدی و دکتر 
اسماعیل کلهر، به ترتیب: معاون فنی و اجرایی  مرکز بهداشت استان 

قزوین و مدیران و کارشناسان مسؤول این مرکز حضور داشتند.

خبر، جواد منهجی. به گفته عطیه رزازی، کارشــناس مسؤول تغذیه 
مرکز بهداشــت استان قزوین، در ســال تحصیلی آتی، بیش از 700 
 D هــزار مکمل آهن )فروس فومــارات( و 800 هزار مکمل ویتامین
بین دانش آموزان دختر و پسر دوره متوسطه اول و دوم استان قزوین 

توزیع خواهد شد. 
این کارشناس بهداشــتی با گفتن اینکه مکمل یاری در کنار اصالح 
الگوی غذایی و غنی ســازی مواد غذایی، راهکاری برای پیشــگیری، 
کنتــرل و درمان کمبود ریزُمغّذی ها اســت؛ عنوان کرد:  با توجه به 
شــیوع باالی کمبود ویتامین D و آهن در گروه های سنی مختلف و 
به خاطر اهمیت رشد و تکامل در نوجوانان، برنامه مکمل یاری دانش 

آموزان، مانند سال های گذشته به اجرا در می آید.
کارشناس مسؤول تغذیه مرکز بهداشت استان قزوین، اظهار کرد: به 

منظور آموزش تغذیه سالم و مصرف صحیح و کامل مکمل ها، کارت 
های مکمل یاری، پوستر و بنرهای آموزشی، تهیه شده است.  

رزازی، این سخنان را در نشست هماهنگی برنامه مکمل یاری دانش 
آموزان استان قزوین بیان کرد و گزارشی از عملکرد مدارس در توزیع 
مکمل های دارویی در ســال گذشته و نتایج پایش های انجام شده، 

ارائه کرد.
این برنامه، روز 23 شهریور 1395  در سالن کنفرانس معاونت بهداشت 
دانشگاه علوم پزشــکی قزوین با حضور دکتر اسماعیل کلهر، معاون 
اجرایی رییس مرکز بهداشــت اســتان قزوین، علیرضــا طاهرخانی، 
مســؤول اداره سالمت و تندرستی اداره کل آموزش و پرورش استان،  
عصمت ریاضی، مســؤول امور بانوان اســتانداری قزوین و جمعی از 

کارشناسان مرکز بهداشت استان برگزار شد. 

در سال تحصیلی  آتی

1/5 میلیون مکمل دارویی در مدارس متوسطه استان قزوین 
توزیع خواهد شد

ضربان

سر خط سالمت   

● دکتــر داود محمدی، عضو هیأت امنای دانشــگاه علوم 
پزشکی قزوین شد

دکتر سید حسن هاشمی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، 
روز پنجم مهر 1395 با صدور ابالغی، دکتر داود محمدی، نماینده 
مردم شهرســتان های قزوین، آبیک و البرز در مجلس شــورای 
اسالمی را به عنوان عضو هیأت امنای دانشگاه علوم پزشکی قزوین 

منصوب کرد.
در حال حاضر، دکتر فریدون عزیزی، دکتر مجید قاســمی، دکتر 
محمدرضا نوروزی، دکتر فریدون همتی، دکتر اسماعیل یزدی و 
حجت االسالم سید محمد ابوترابی، اعضای هیأت امنای دانشگاه 

علوم پزشکی قزوین هستند.
▀ ▀ ▀

● کســب مقام اول مسابقات کشــوری پرس سینه توسط 
کارمند دانشگاه علوم پزشکی قزوین

یوسف نوروزی، شاغل در مرکز آموزشی - درمانی کوثر  است
در مسابقات کشــوری پرس سینه، یوســف نوروزی از کارکنان 
دانشگاه علوم پزشکی قزوین و شاغل در مرکز آموزشی - درمانی 
کوثــر در وزن 60 کیلوگــرم و در رده ســنی 50 ســال و پیش 
کسوتان، موفق به کسب رتبه اول و دریافت مدال طال و لوح شد. 
این مسابقات هر چهار ســال یک بار در کشور برگزار می شود و 
رقابت های امســال، روز دوم مهر 1395 در اردبیل با عنوان جام 

پهلوان شهید اسماعیل اعلمی و شهدای مدافع حرم، برگزار شد.

از هفت مصدوم انفجار تانکر حمل سوخت، دو نفر راهی تهران شدند

ناجیان ثانیه ها

امدادرسانی اورژانس قزوین به 21 مصدوم تصادف 
اتوبوس با کامیون

خبر، سید مهدی حسینی. 
برخورد کامیون با اتوبوس در محور اتوبان قزوین-زنجان 21 مصدوم بر 
جای گذاشت و اورژانس استان قزوین پس از انجام اقدامات درماني اولیه 
در صحنه حادثه، مصدومان را به مرکز آموزشي - درماني شهید رجایي 

و بیمارستان رازي در قزوین منتقل کرد.
دکتر پیمان نامدار، رییس مرکز مدیریت حوادث و فوریت هاي پزشکي 
اســتان قزوین درباره این حادثه گفت: بــا اعالم این ماموریت به واحد 
ارتباطات مرکزي فوریت هاي پزشکي، بالفاصله دو دستگاه آمبوالنس 
از پایگاه هاي اورژانس صفا و عوارضي شــماره چهار به همراه اتوبوس 

آمبوالنس به محل حادثه اعزام شدند.
دکتر نامدار با اشــاره به این که حادثه مذکور در اتوبان زنجان - قزوین 
)نرسیده به عوارضي قزوین( اتفاق افتاد؛ اظهار کرد: با توجه به نزدیک 
بودن پایگاه اورژانس صفا به محل حادثه، تکنسین های این پایگاه اعزام 
شدند و تا رسیدن آمبوالنس هاي بعدي، مسؤولیت تریاژ )دسته بندي( 
مصدومان را به عهده گرفتند. این مقام مسؤول تصریح کرد: خوشبختانه 

وضعیت مصدومان رو بهبود است. 

سی و نهمین سالروز تأسیس فوریت های 
پزشکی و اورژانس قزوین گرامی داشته شد.
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در قاب
تصویر

مرگ مغزی به دنبال سقوط از ارتفاع 
و چهارمین اهدای عضو استان 

قزوین در سال 95 
خبر الهام حاجی رفیعی.

 واحد پیوند اعضا معاونت درمان دانشــگاه علوم پزشکی قزوین 
از چهارمیــن اهدا عضو  ســال 95 در قزوین که متعلق به مرد 
جوانی اســت و بر اثر ســقوط از ارتفاع دچار مرگ مغزی شده 

بود خبر داد. 
بــه گفته دکتر محمد رضا مدبر رئیــس اداره نظارت بر درمان، 
متوفی مرد 25 ســاله ای بــوده که در اثر ســقوط از ارتفاع و 
ضربه مغزی در بیمارستان تامین اجتماعی رازی بستری بوده و 
متاســفانه علی رغم تالش هایی که برای نجات جان وی صورت 
گرفت، مرگ مغزی توسط پزشــکان اعضای تیم پیوند معاونت 

درمان تایید شد. 
گفتنی اســت؛ خانواده بزرگوار متوفی بــرای اهدای اعضا پیکر 
وی اعالم رضایت نمودند و پیکر ایشــان در بامداد 25 شهریور 
1395 برای اهدا اعضایش به بیماران نیازمند به بیمارستان امام 

خمینی تهران اعزام شد.

انجام سه جراحی برای درمان پسر چهار 
ساله در مرکز آموزشی – درمانی شهید 

رجایی قزوین
این کودک به خاطر سقوط در دیگ شیر داغ، دچار سوختگی شده بود

خبر، سّیدحسن موسوی.
 پســر بچه چهار ســاله که بر 
اثر بی احتیاطــی والدینش، در 
داخــل دیگی با محتوای شــیر 
داغ افتــاده بود، پــس از انجام 
ســه عمل جراحی توسط دکتر 
علی طارمیها، متخصص جراحی 
و ســوختگی مرکز آموزشــی - 
قزوین،  رجایی  شــهید  درمانی 
بهبود یافت و پــس از دو هفته 

مرخص شد.
دکتر طارمیها، رییس مرکز آموزشــی - درمانی شهید رجایی قزوین 
و پزشــک معالج این کودک بیمار، در این رابطه گفت: وقتی والدین 
کودک، او را به این مرکز آوردند، بیمار دچار سوختگی شدید و باالی 

35 درصد بود.
ایشــان تصریح کرد که کودک از ناحیه پشت کمر، دست ها و پاها و 
همچنین شــکم، دچار سوختگی شده بود که برای ترمیم این آسیب 

ها، نیاز به انجام سه عمل جراحی بود.
بنــا به اظهار دکتــر طارمیها، مراقبت های ویژه پرســتاران در بخش 
سوختگی مرکز آموزشی - درمانی شهید رجایی قزوین، در بهبود حال 

این کودک، تأثیر فراوانی داشته است. 

خبر، سید مهدی حسینی. 
ظهر روز شــنبه 27 شهریور ماه 1395 در ســاعت 11:24   با اعالم 
انفجار تانکر حامل حالل روغن در  کارخانه روغن سازي، جاده رامشان  
روبروي روســتاي حســین آباد محدوده جاده قدیم قزوین-رشــت  
بالفاصله آمبوالنس های  پایگاه هاي آقابابا، کوهین، عوارضي 4 و صفا 

در این ماموریت حضور داشتند.
ایــن حادثه داراي  هفت مصدوم بود که ســه تن ســوختگي 90 تا 

100 درصد درجه3،دو تن ســوختگي 50 درصــد درجه 2 ،یک تن 
سوختگي 10 درصد درجه 2 و وضعیت یک تن دیگر در حال بررسی 
اســت و تمامي مصدومین  توســط آمبوالنس هاي اورژانس 115 به 
مرکز آموزشــي درماني شهید رجایي منتقل شدند که حال سه تن از 

مصدومین وخیم بود.
علت حادثه به گفته ي عوامل شرکت انفجار ماده حالل روغن در حین 

انتقال به داخل تانکر کامیون اعالم شده بود.

انفجار در کارخانه روغن سازي هفت مصدوم بر جاي گذاشت

لبخند دوباره پرستار مرکز آموزشی 
درمانی شهید رجایی قزوین به زندگی

خبر، سیدحسن موسوی. 
خلیل زارعی، پرستار بخش دو مرکز آموزشی درمانی شهید رجایی 
قزوین هنگام برگشت از شهر ایالم دچار سانحه تصادف شدیدی شد 
و بعد از آن که در بیمارستان امام خمینی این شهر برای چهار روز 
در کما بود، دوباره به زندگی چشــم گشود. این پرستار مصدوم به 
محض به هوش آمدن با پیگیری مدیر مرکز آموزشی درمانی شهید 

رجایی برای ادامه درمان به قزوین منتقل شد.
پورقربان، مســوول بخش دو ارتوپدی مدیر مرکز آموزشی درمانی 
شهید رجایی درباره این بیمار گفت: وی از ناحیه دست، پا و کتف، 
دچار شکستگی شده بود و سطح هوشیاری او نیز در وضعیت خوبی 
نبود، ولی توســط دکتر مهدی یوسفی، متخصص ارتوپدی، تحت 

عمل جراحی پنج ساعته قرار گرفت.
پورقربــان تصریح کرد که هنگام پذیرش، بیمار در وضعیت خوبی 
نبود، ولی با رســیدگی پرســتاران بخش آی سی یو و بخش دو و 
همچنین با جسارت و مهارت دکتر یوسفی، بیمار توانست بعد از دو 

هفته در وضعیت مطلوب قرار گیرد.

عمل جراحی خارج کردن 
توده ای با وزن 7 کیلوگرم 
در مرکز آموزشی درمانی 

والیت قزوین
خبر، سّید حسن موسوی.  

خانم 43 ســاله ای با تصور این که سنگینی 
و بزرگی شکم وی به علت افزایش وزن بوده 
است، به مرکز آموزشی درمانی والیت مراجعه 
مــی کند کــه  کادر درمانی بعــد از انجام 

آزمایش و ســونوگرافی متوجه توده در شکم 
می شــوند  این توده  با وزن 7 کیلو در یک 
عمل سه ساعته، توسط دکتر حسین پارسا، 
فوق تخصــص جراحی عــروق و دکتر داود 
محمــدی، فوق تخصص توراکس و قفســه 

سینه از شکم بیمار خارج شد.
دکتر داود محمدی، پزشک جراح بیمار خانم 
43 ســاله گفت: توده حجیم با عروق گشاد 
و بزرگ شــده بود که قسمت اعظم شکم را 
اشــغال کرده بود که سالمت بیمار را تهدید 

می کرد. 

توده به رحم و تخمدان ها چســبیده بود، به 
همین خاطر رحم و تخمدان ها را از شکم به 
طور کامل خارج کردیم و توانســتیم  توده و 

رحم را بطور کامل خارج کنیم.
 دکتــر محمدی افزود: بیمــار بعد از عمل 
جراحی در بخــش مراقبت های ویژه تحت 
نظر پرستاران مجرب قرار گرفت و در حال 

حاضر هم حال عمومی بیمار خوب است.

خبر، جواد منهجی.  
دکتر اکبر یوســفی، کارشــناس مســؤول 
بهداشــت دهان و دندان معاونت بهداشتی 
دانشــگاه علوم پزشــکی قزویــن از ارائه 
خدمات وارنیش فلوراید برای کودکان سه 
تا 14 ســاله استان قزوین خبر داد و گفت: 
این اقدام از ابتدای مهر ماه 1395 آغاز شد.

به گفته ایــن مقام مســؤول، تعداد 115 
هــزار دانش آموز این خدمت را  در مدارس 

دریافت خواهند کرد و  70 هزار  کودک سه 
تا شش سال نیز توسط مراقبان سالمت در 
مراکز بهداشــتی - درمانی تحت پوشــش 
خواهند بود. وی افزود که 185 هزار کودک 
از خدمات وارنیش فلوراید در استان قزوین 

بهره مند خواهند شد.
دکتر  یوســفی با تصریح به اینکه وارنیش 
فلوراید در شــش ماه اول و دوم ســال، در 
 دو مرحله برای کودکان سه تا 14 ساله، به 
صورت نوبتی انجام می شــود، عنوان کرد: 

وارنیش فلوراید ماده نیمه مایع، چســبنده 
و حاوی فلوراید است که با تماس با سطح 
دندان به تدریج فلوراید آزاد   می کند و این 
ماده که از سایر محصوالت فلوراید موضعی، 
 غلیظ   تر است-؛ پوسیدگی دندان را 25 تا 
75 درصــد کاهش می دهد. ایشــان ادامه 
داد کــه بیش از  30 ســال اســت که این 
ماده در جهان به عنوان ماده ای مؤثر برای 
پیشگیری از پوسیـــدگی دنـدان استفاده 

می شود.

گفت و گو، رمضان شهسواری.
 به گفتــه دکتر ســّید محمد 
فتحــی، فوق تخصص آســم و 
آلرژی کودکان، پوســت بدن ما 
از چندین الیه ســلولی مختلف 
و مــواد غیر زنده که فضای بین 
ســلولها را پر می کند تشکیل 
شده است. ســطحی ترین الیه 
پوست اپیدرم می باشد در این 
الیه پوست، ســلولها به کمک 
اتصاالت بین ســلولی به صورت 
تنگاتنگ  ومحکمی در کنار هم 
قرار می گیرنــد. در بیماری ای 
بی به دلیل جهش های ژنتیکی 
مختلف یک پارچگی و مقاومت 
اپیدرم به هم می خورد در نتیجه 
در مقابل کمترین عوامل آسیب 
رســان فیزیکی یا شیمیایی به 
راحتی دچار آســیب می گردد. 
ادامه گفتگو با این پزشک شاغل 
در مرکــز آموزشــی – درمانی 

قدس قزوین به شرح زیر است:
Á  بی ای  بیمــاری  عالئم 

(EB(

عالمت اصلی این بیماری ایجاد 
تاول هــای متعدد و عود کننده 
می باشــد که بعد از پاره شدن،  
زخم هایی وسیع و گسترده در 
ســطح بدن ایجاد می کنند. در 
نتیجه پوست بیمار در اثر تماس 
یا به راحتی کنده می شــود ) 
مشابه پوست شبپره(. چون این 
بیماری بــه صورت ژنتیکی می 
باشد. شــروع بیماری از همان 
ابتدای عمر، یعنی شیرخواری و 
ابتدای کودکی می باشد. و موارد 
متعدد در فامیل دیده می شود. 
در برخی از انواع شدید بیماری ) 
نوع دیستروفیک( انگشتان دست 
و پا به دلیل زخم و عفونت مکرر 

تخریب شده و از بین می روند.
Á  بیماری تشخیص  روش 

ای بی 
تایید و تشــخیص این بیماری 
با انجام بیوپســی از پوســت و 
مشاهده آن زیر میکروسکوپ به 
روش ایمنوفلورسنت)TFM( می 
باشد در صورت نتیجه منفی یا 

نامشخص در این روش بررسی 
به روش میکروسکوپ الکترونی 
انجام می شود.تعیین نوع بیماری 
بر اساس تعیین ژن جهش یافته 
در هر بیمار توصیه می گردد که 
ضمن تشــخیص بیماری برای 
بیمار  ژنتیک خانواده  مشــاوره 

اهمیت به سزایی دارد.
Á  بیماری از  پیشــگیری 

اپیدرمولیز بولوسا
یک بیماری ژنتیک می باشــد 
پیشگیری شــامل جلوگیری از 
تولد نوزادان مبتال به این بیماری 
 EBمی باشد این کار در قدم اول
چون بیماری دارند می باشــد. 
در قدم بعدی تشخیص قبل از 
تولد جنین مبتال و درEB پرهیز 
از ازدواج های فامیلی بین افراد 
فامیل که بیمار مبتال به صورت 
وجود بیماری در جنین ســقط 
درمانــی در زمان مناســب می 
باشــد. هم اکنون با روش های 
پیشرفته با نمونه گیری از مایع 
آمنیوتیک و یا بافت های جفت 

و جنین این کار میسر می باشد.
Á  درمان بیماری اپیدرمولیز

بولوس 
متاسفانه درمان قطعی برای این 
بیماری وجود ندارد اما با درمان 
های حمایتــی و مراقبتی می 
توان عالئم و عوارض بیماری را 
کاهش داد و به بهبود زندگی این 
بیماران کمک کرد این اقدامات 
شامل جلوگیری از ایجاد زخم ها، 
و در صورت ایجاد زخم مراقبت 
و جلوگیــری ازبــروز عفونت و 
کمــک به ترمیم زخــم ها می 
باشد. همچنین تغذیه مناسب و 
حمایت های روانشناسی از بیمار 
و خانواده بیمار که توسط تیمی 
از پزشکان و پیراپزشکان از رشته 
های مختلف انجــام می گیرد 
.وجود یک موسســه اختصاصی 
خیریه و کمک رسان غیر دولتی 
برای حمایت های مالی، روانی، 
پزشکی از این بیماران دردمند و 
خانواده شان اقدامی ضروری به 

نظر می رسد.

از مهر ماه امسال

ارائه خدمات وارنیش فلوراید برای کودکان سه  تا  14 
ساله استان قزوین آغاز شد

با درمان های حمایتی و مراقبتی می توان عالئم و عوارض 
بیماری ای بی را کاهش داد
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صندلی می     تواند از نوع قابل تنظیم بوده یا غیرقابل تنظیم باشد. برای 
آنکه هنگام کار، در حالت  نشســته بر روی صندلی مقابل میز، راحت 

باشید باید صندلی را به ترتیب زیر تنظیم کنید:

1-تنظیم ارتفاع نشیمنگاه صندلی:
ابتدا روبروی  صندلی ایســتاده و ســطح نشــیمنگاه صندلی را در 

ارتفــاع زانوی خود قرار دهید ســپس 
روی صندلــی مقابل میز کار، به نحوی 
بنشینید که  بین لبه جلویی نشیمنگاه 
و پشــت زانو حداقل یــک اینچ )2/5 
سانتی متر( فاصله باشــد. در این حال 
سطح نشــیمنگاه را در ارتفاعی تنظیم 
نمائید که شانه ها آزاد و آرنج ها در  ارتفاع  
سطح کار قرار گیرد)سطح کار، سطحی 
است که دست در آن سطح، کار انجام 
می دهد که می تواند مثاًل ســطح میز 
یا ســطح صفحه کلید باشد( همچنین 
پشــت زانوها زاویه 90 درجه یا کمی 
بیشتر داشته و ران ها بدون تحت فشار 
بودن با سطح زیر میز، تقریباً موازی با 
کف اتاق باشــد. پس از انجام این کار، 
اگــر تمام کف پا  به راحتی روی زمین 
قــرار نگرفت باید از زیر پایی اســتفاده 

کنید. 
البتــه اگر انجام کار بر روی میز مطرح 
نبــوده و هدف، فقط نشســتن راحت 
روی صندلــی باشــد در این صــورت 

بجای درنظر گرفتن ارتفاع سطح کار، نشیمنگاه را در ارتفاعی تنظیم 
می کنیــم که کف پاها روی زمین قرار گیرد. در شــرایطی که ارتفاع 
نشــیمنگاه صندلی قابل تنظیم نبود اگر ارتفاع نشیمنگاه پایین بود 
می توانید یک بالش نرم و صاف روی ســطح نشیمنگاه قرار دهید تا 

ارتفاع اضافی مورد نیاز ایجاد شود و اگر ارتفاع نشیمنگاه بیش از حد 
باال بوده و پاها در حالت آویزان قرار داشــتند، باید کف پاهای خود را 

روی زیرپایی قرار دهید. 
2- تنظیم تکیه گاه پشت صندلی :

اگر پشــتی صندلی قابل تنظیم باشــد آن را باید در ارتفاعی تنظیم 
کردکه برآمدگی پایین پشــتی صندلی، درون قوس ناحیه کمر قرار 

گیــرد تا تکیه گاه راحتــی را برای ناحیه 
کمری ستون مهره ها فراهم کند. توصیه  
می شــود هنگام تکیه دادن به پشــتی، 
ران ها تقریباً موازی با کف اتاق و نیز زاویه 
بین ران و تنه، کمی بیشــتر از 90 درجه 
باشد. اگر عمق نشــیمنگاه صندلی زیاد 
بــوده و هنگام تکیه دادن به پشــتی، لبه 
جلویی نشیمنگاه به پشت زانوهای شما 
فشــار وارد می نماید، یک بالش کوچک 
بین پشــتی صندلی و ناحیه کمری خود 
بگذارید تا بدن شما کمی به طرف جلوی 
صندلی آمده و پشت زانو در تماس با لبه 

جلویی نشیمنگاه نباشد.
3- تنظیم تکیه گاه بازو صندلی: 

در صــورت امکان، دســته صندلی را در 
ارتفاعــی تنظیم کنید که هنــگام  قرار 
دادن ســاعد روی آن، بازو در حالت آزاد 
قرار گیرد. اگر در هنگام کار،  از تکیه گاه 
بازو استفاده می نمائید باید تکیه گاه بازو 
را در ارتفاعی تنظیم کنید که حین کار، 
عالوه بر آزاد بــودن بازوها، مفصل آرنج 

زاویه90 تا 110 درجه داشــته و نیز کف دست و ساعد در یک راستا 
و در ارتفاع ســطح کار )مثاًل سطح ماوس( قرار گیرند. اگر دسته های 
صندلی، غیرقابل تنظیم و در ارتفاع خیلی پایین باشــد، می توانید با 
گذاشتن بالشتک روی آنها، ارتفاع سطح تکیه گاه بازو را باالتر بیاورید.

   بیماری قلبی عروقی عامل عمده مرگ و 
ناتوانی در دنیا است ، که سبب مرگ 17/5 
ها  مرگ  این  می شود.  نفردر سال  میلیون 
شامل یک سوم تمام مـرگ هــا روی کــره 
مرتبط  های  مرگ  همـه  از  نیمی  و  زمین 
بـــا بیمــاری هــای غیـرواگیر هستنـــد. 
با  کشورهای  در  ها  مرگ  این  حدود%80 
درآمد کم و متوسطی که منابع انسانی و مالی 
آن ها برای پرداختن به بار بیماری های قلبی 

عروقی در حداقل است، رخ می دهد.

در روز جهانی قلب ما میخواهیم هر فرد بداند 
چگونه میتواند به قلب خود انرژی برساند و به 
زندگی خود نیرو ببخشد. قلب شما ، قلب 
سالمتی شماست.این ساده است که مراقبتی 

که شایسته آن است برای آن انجام دهیم.
فقط چند اقدام ساده مانند تغذیه سالم تر ، 
کاهش مصرف الکل و ترک دخانیات می تواند 
سالمت قلب و رفاه کلی شما را بهبود ببخشد.

بیماری قلبی عروقی همچنان عامل هدایت 
کننده و مهم مرگ و ناتوانی در دنیای امروز 
است: ساالنه بیش از 17/5 میلیون نفر به علت 

بیماری قلبی عروقی فوت می کنند.
عروقی  بیماری   ، قلب  از  ناشی  بیماری  هر 
مغز یا بیماری عروق خونی به عنوان بیماری 
قلبی عروقی در نظر گرفته می شود. شایع 
ترین بیماری های قلبی عروقی شامل بیماری 
قلبی(  )مانند حمله های  قلب  کرونر  عروق 
بیماری عروق مغزی )مانند سکته مغزی  و 
( هستند. کنترل عوامل خطر کلیدی مهم 
، مصرف  بدنی  فعالیت   ، رژیم غذایی  مانند 

دخانیات و فشارخون، خطر ابتال به بیماری 
قلبی عروقی را کاهش می دهد.

با آگاهی از مقادیر عوامل خطر قلبی عروقی 
زیر با میزان خطر خود آشنا شوید:

فشارخون، قند خون کلسترول خون  نمایه 
)BMI(توده بدنی

دوست داشتن و مراقبت از قلب با اطالع از 
آغاز  قلبی عروقی  بیماری  بروز  میزان خطر 

می شود.
برای اطالع از میزان خطر بروز بیماری قلبی 
عروقی باید از تمام مقادیر عوامل مربوط به 

سالمتی خود مطلع باشید.
مراکز   ( بهداشتی  خدمات  ارائه  مراکز  به 
خدمات جامع سالمت ، پایگاههای سالمت 
و  کنید  مراجعه   ) بهداشت  های  خانه  یا  و 
بررسی  یک  بخواهید  بهداشتی  کارکنان  از 
دهند.این  انجام  شما  برای  ساده  آزمایش  و 
اطالعات به شما برای مبارزه با عوامل خطر 
قلبی عروقی قدرت می بخشد.از میزان خطر 
انتخاب  با  قلبی عروقی خود مطلع شوید و 
نیرو  خود  زندگی  به  سالم  زندگی  شیوه 

بیخشید.

شناخت مخاطرات و آمادگی در برابر زلزله  

در قاب
تصویر

تهیه و تنظیم : فاطمه ناجی – کارشناس بیماری های غیرواگیر 
معاونت بهداشتی دانشگاه

تهیه و تنظیم : ابوالحسن شاهری- کارشناس بهداشت حرفه 
ای- مرکز بهداشت استان

قلب خود را دوست داشته باشید:

فعال باشید، تغذیه مناسب داشته باشید،  مصرف
دخانیات را همین حاال ترک کنید

Power Your Lifeشعار سال 95  )مهربانی با قلب- نیرو بخش زندگی (

نحوه تنظیم صندلی در 
محیط کار اداری
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مثل 
سالمت

والدین، به عالئم بیماری 
دست، پا و دهان در کودکان، 

توجه داشته باشند)2( 
گفتگو،رمضان شهسواری. 

ادامه از قبل
بیماری دست و پا و دهان، یک بیماری 
عفونی مُسری است که در کودکان کم 

سن شایع است و با زخم هایی در دهان و 
بثوراتی روی پوست و دست و پا مشخص 

می شود. در شماره قبل عالئم بیماری و 
علل بیماری بررسی شد در این شماره بیماری مهد کودکی و 

شیر خوارگی وعوامل خطر را می خوانیم .

Á بیماری مهدکودکی و شیرخوارگاهی
دکتر دیدبان عنوان کرد: این بیماری در مهدکودک ها شــایع است. 

بیماری دست، پا و دهان در بچه هایی که در 
مهدکودک ها و سایر مراکز مربوط به بچه ها 
مثل شیرخوارگاه، نگهداری می شوند، بیشتر 
شایع است، زیرا در این مکان ها به طور مکرر 
پوشــک بچه ها تعویض نمی شــود و امکان 
آلودگی وجــود دارد. همچنین کودکان کم 
سن اغلب دست های خود را داخل دهانشان 

می برند.
Á  عوامل خطر

بنا به گفته این پزشــک فــوق تخصص غدد 
کودکان و متابولیســم، بیماری مذکور اصوال در کودکان کوچکتر 
از 10 ســال شایع است. بچه هایی که در مهدکودک ها نگهدری می 
شوند، بیشتر مستعد ابتال به این بیماری هستند، زیرا ویروس به راحتی 
از طریق تماس فرد با فرد منتقل می شود و کودکان کم سن بیشتر در 
معرض خطرند. بعد از تمــاس با ویروس بیماری، آنتی بادی هایی بر 
علیه آن در بدن کودک ســاخته می شود که وقتی کودک بزرگ تر 
شد، معموال نسبت به بیماری مصونیت پیدا می کند. اما افراد بزرگسال، 

نوجوان و جوان می توانند بیماری را بگیرند. 
دکتر دیدبان اظهار کرد: کارهایــی وجود دارند که می توانید آنها را 
به عنوان بخشــی از درمان بیماری دست، پا و دهان انجام دهید. برای 

تســکین تب، درد و خستگی می توانید از قرص ها یا اسپری های بدن 
اســتفاده کنید. هم چنین حمام ولرم یا حمام با آب خنک به کاهش 
دمای بدن کمک می کند. برای درمان زخم ها و جوش ها تعدادی ِکرم 
موجود است که احساس سوزش را تخفیف می دهد و باعث می شود 

کودک شما احساس بهتری داشته باشد. آلوئه ورا یکی از آن هاست.
این پزشــک شاغل در مرکز آموزشی - درمانی قدس قزوین، گفت: 
دقت داشته باشــید که کودکتان دهان خود را به طور مرتب شستشو 
دهد و بهداشت دهان و دندان را حفظ کند. غرغره کردن با نمک در 
صورت لزوم بسیار مؤثر است. ممکن است فرزند شما دچار از دست 
دادن آب بدن شــود. بنابر این برای جلو گیری از چنین مشکلی انواع 
مایعات را به او بنوشــانید. هم چنین او را در یک محیط بهداشــتی و 

گرم تر نگهداری کنید.
بنا به اظهار دکتر دیدبان، پزشــکان برای این بیمــاری به طور خاص 
درمانی را توصیه نمی کنند مگر این که تنها در موارد نادر و هم چنین 
زمانی که کودک از نظر ایمنی ضعیف باشد و عوارضی مانند مننژیت 
ویروســی یا آنسفالیت رخ دهد. ممکن است بیمار به بستری شدن در 
بیمارستان نیاز داشته باشد و پس از آن توسط پزشک درمان شود. هم 
چنین افتادن ناخن نیز در این بیماری مشــاهده شده است که به درمان 
نیازی ندارد و رشد ناخن پس از چند روز آغاز می شود. نیازی به تذکر 
نیســت که پیش گیری بهتر از درمان است. زیرا این واقعیتی است که 

همه ی ما آن را می دانیم. 
این پزشــک فوق تخصص غــدد کودکان و 
متابولیسم عنوان کرد: بهتر است برای کاهش 
خطــر عفونت کارهــای زیر را انجــام دهید. 
کــودک خــود را در خانه نگه داریــد و به او 
اجازه ی تماس با غریبه هــا را ندهید. به خاطر 
داشــته باشــید که او بــرای بهبود بیمــاری به 

استراحت نیاز دارد. 
دکتر دیدبان اظهار کرد:  چون، بیماری دست، 
پا و دهان، یک بیماری مسری است. سعی کنید 
تا آن جا که می توانید کــودک را پاکیزه نگه دارید. اطمینان حاصل 
کنید که او دست ها، پاها و دهان خود را به طور مرتب شستشو  دهد. از 
تماس نزدیک با او خودداری کنید. می دانیم که او فرزند شــما است، 
اما در آغوش گرفتن و بوسیدن او در طول دوره ی عفونت فقط ممکن 
است شما را به درد سر بیاندازد. بدیهی است که این بدان معنا نیست که 
از او غفلت کنید. مطمئن هستیم که شما به عنوان پدر و مادر هر کاری 
که الزم باشــد برای او انجام می دهید. اگر به واکسینه کردن کودک 
فکر می کنید باید صبر کنید زیرا هنوز واکســنی برای این بیماری در 
بازار وجود ندارد. زیرا بیماری دســت، پا و دهان سندرومی است که 
به تازگی کشــف شده است و هم اکنون واکسنی برای آن در دست 

نیست.

تهیه و تنظیم : مهندس مهدی صفری
کارشناس ارشد بهداشت محیط، مرکز آموزشی - درمانی والیت

برج چهــارم

پالستیک با طعم سرطان
 ادامه از قبل

Á )برای مواد غذایی گرم مناسب نمی باشد( :PS

پلی استایرن برای ظروف فوم غذا، 
کارتن تخم مــرغ، فنجان، لیوان و 
کاســه و کارد و چنگال پالستیکی 
یکبار مصرف، پالستیک پوشاننده 

ظروف موادغذایی )سلفون ها(، استفاده می شود. 
در خــالل اســتفاده از آن در تماس با غذاهای گرم و اســیدی یا غذای 
چرب اسیترن که یک نروتوکســین است آزاد می شود.)حتی االمکان 

اجتناب شود(.

Á )عموما  ایمن هستند( : other

شــامل گــروه متنوعــی از مــواد 
انــواع  باشــند.  مــی  پالســتیکی 
بطــری  کــودکان،  شــیر  بطــری 
انــواع آب میــوه هــای اســیدی 

و لیــوان هــا، برخــی از ظروف این دستـــه بــا عــــالمت اختصاری   
pc(polycarbonate(  خطرنــاک هســتند. ظروف زیســت تجزیه 
پذیرسلولزی جـــدیدمثل PLA ) لیـوان کاغـــذی( دراین دستـه قرار 

می گیرند.

استفاده ایمن از ظروف پالستیکی:
میزان آزاد شــدن و انتقال موادشیمیایی موجود در ساختار ظروف 

پالستیکی به عوامل زیر بستگی دارد:
ماهیت و کیفیت تولید پالســتیک 2. طبیعت و بافت غذا  3. دمای 

غذا  4. زمان تماس ماده غذایی با ظرف. 

نکات ایمنی در ارتباط با ظروف پالستیکی:
بجز مواردی که به طور مشــخص روی ظرف درج شده باشد غالب 
ظروف پالســتیکی برای اســتفاده در فرها و اجاق ها مناسب نمی 

باشند.
برخالف تصور غالب ظروف محتوی غذاهای نیمه پخته و نیمه آماده 

قابلیت استفاده در اجاق و فر را ندارند. 
در صورت استفاده از چسب ها و نوارهای پالستیکی مناسب فر و اجاق 
های مایکروویو از تماس مستقیم این مواد با ماده غذایی اجتناب شود.

انجماد گوشت و محصوالت گوشتی در پوشش اصلی پالستیکی آنها 
بالمانع اســت. برای نگهداری طوالنی مدت اســتفاده از بسته بندی 
پالســتیکی دو الیه مرطوب که به صورت فشــرده و چسبیده ماده 
غذایی را در بر می گیرد اســتفاده شود ) جهت حفظ بافت و کیفیت 

گوشت(.
گوشت منجمد را به هیچ عنوان در بسته بندی پالستیکی آن در اجاق 

مایکروویو یخ زدایی نکنید.
از انجمــاد آب در بطری های مخصوص آب معدنی در فریز خودداری 
کنید )یخ زدن آب باعث افزایش نفوذ و مهاجرت منومرهای ســاختار 

بطری می شود( 
ظروف پالستیکی قابل اســتفاده در اجاق های مایکروویو غالباً برای 
یکبار اســتفاده پخت و پز طراحی شده اند و استفاده مجدد از آنها در 

پخت و پز جایز نیست.
دقت کنید ظــروف محتوی وعده های غذایی نیمــه آماده که قابل 
استفاده در مایکروویو هستند برای پخت و پز آن ماده خاص مناسب 

است لذا برای پخت سایر غذاها در مایکروویو از آنها استفاده نشود.
ظروف پالســتیکی چندبار مصرف نیز پس از مدت زمان مشــخص 
کارآیی و ایمنی خود را از دست می دهند. در صورت بروز عالئمی از 
قبیل تغییر رنگ، خراشــیدگی و یا تغییر شکل و فرم باید از مصرف 

آنها اجتناب شود.
دقت شــود در شست و شوی ظروف پالستیکی از خراشیدگی سطح 
ظرف پرهیز شــود همچنین در شســت و شــوی این ظروف از مواد 

شیمیایی قوی استفاده نشود.
روکش های ارتجاعی پوشاننده موادغذایی )موسوم به سلفون ها( که 
از پالســتیک با کد 4 تهیه شده اند نسبت به آنها که از پالستیک کد 

6 تهیه شده اند ایمن ترند.

تعریف بیماری:
هاری یک ســندرم عصبی حاد )آنسفالیت( 
و کشنده ویروسی اســت که غالباً به اشکال 
تحریکــی )هاری خشــمگین( و یا ســندرم 
فلجی )هاری ســاکت( می باشد. این بیماری 
مخصوص گوشــتخواران اهلی و وحشی بوده 
که انســان و سایر حیوانات خونگرم پستاندار 
به طور تصادفی و غالباً از طریق گزش به آن 

مبتال می شوند.
Á : دالیل اهمیت بیماری

◄ میزان کشــندگی بیماری هاری باالســت 
)100 درصــد( به طوری که پــس از ظهور 
عالیم بالینی چه در انســان و چه در حیوان 
متأسفانه درمان پذیر نبوده و بیمار محکوم به 

مرگ خواهد بود.
◄ افزایش روند موارد حیوان گزیدگی انسانی 
که به ناچار ساالنه مبالغ زیادی صرف خرید 
سرم و واکسن هاری جهت درمان و پیشگیری 

از مجروحین می گردد.
◄ تلفات و خســارت اقتصادی که بیماری در 

دام ایجاد میکند.
Á عامل بیماری هاری

عامل بیماری هاری نوعی ویروس بی هوازی و 

نوروتروپ ) داشتن تمایل به سیستم عصبی( 
است و وقتی به سیستم عصبی مرکزی حمله 
نماید تقریباً همیشــه موجــب مرگ میزبان 

می گردد.
 حــالل های چربی ویروس هــاری را از بین 
می برند. این ویروس تحت تاثیر خشــکی و 
حرارت 56 درجه ســانتی گراد  یک ساعت ، 
اشعه ماوراء بنفش، فرمالین و اتانول 40 تا 70 
درصد، ترکیبات آمونیوم چهار ظرفیتی، آب و 
صابــون بنزالکانیوم کلراید یک در صد    غیر 

فعال می شود.
Á شایع ترین راههاي انتقال ●

1-راههاي گاز گرفتن : 
اصلي ترین راه ســرایت بیمــاري گاز گرفتن 
انسان توسط حیوان هار است، البته از طریق 
کشــیدن پنجه آغشته به بزاق حاوي ویروس 
)در گربه و گربه سانان که دائماً پنجه هاي خود 
را لیس مي زنند( نیز بیماري منتقل مي شود.

2- پوست : 
از طریق پوست سـالم هـــاری سرایت پذیر 
نیست؛ ولی از راه کوچک ترین خراش یا زخم 

در پوست، این بیماری منتقل می شود.
3- نسوج مخاطي : 

ویروس هــاري از طریق مخــاط آلوده نیز 
به انســان انتقال مي یابد، بنابراین ســگ و 
گربه هاي آلوده به ظاهر ســالم که در اواخر 
دوره کمــون بیماري هســتند و هنوز عالئم 
بیماري در آنها ظاهر نشده ، از طریق لیسیدن 
)غشاهاي مخاطي انسان، لب، بیني، چشم و 
...( افرادي که با آنها بازي مي کنند بیماري را 

انتقال مي دهند.
4- تنفس:

ســرایت هاري از طریق تنفس بــه ویژه در 
غارهاي محل زندگي خفاش هاي آلوده امکان 

پذیر است.
5- دستگاه گوارش : 

انتقال از راه دســتگاه گوارش ضعیف اســت 
ولي حیوانات گوشتخوار ممکن است از طریق 
خوردن الشــه حیوانات آلوده مــرده به این 
بیماري مبتال شوند، به هر حال باید از خوردن 
گوشت و فرآورده هاي دامي دام هاي مبتال به 
هاري اجتناب کرد. ) اگر گاو، گوسفند، اسب، 
شتر، االغ و ... توســط حیوان هار گاز گرفته 

شوند این حیوانات نیز مبتال مي شوند(.

ادامه دارد

کودک سالم 

به مناسبت 7 مهرماه روز جهانی هاری
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نبضنبض

دبیرخانه سیاست گذاری سالمت استان

سالمت روستاییان در گرو همکاری بهورزان و دهیاران است
 در نشســت آموزشــی مرکز بهداشت شــهید بلندیان شهرستان 
قزوین برای اعضای شوراهای اسالمی و دهیاران بخش مرکزی این 
شهرستان، مهندس سلیمانی کارشناس مسؤول بهداشت محیط این 
مرکز تصریح کرد که سالمت روستاییان در گرو همکاری بهورزان و 
دهیاران است. ایشــان البته تصریح کرد که خود روستاییان در این 

زمینه باید احساس مسؤولیت کنند.
مهندس سلیمانی، یکی از وظایف دهیاران را حضور مرتب در نشست 
های شورای بهداشت روستا و مشخص کردن اولویت های بهداشت 
محیطی با همکاری بهورزان و اعضای شورای اسالمی روستا دانست و 
افزود: باید پیگیری مصوبات تا حصول نتیجه از طریق ادارات و ارگان 

های مرتبط  انجام شود.
ایشــان، پیگیری دفع بهداشــتی زباله، فاضالب و فضوالت حیوانی 
با همکاری بهورزان خانه های بهداشــت و اعالم اسامی خانوارهایی 
متخلّف در این زمینه به خانه بهداشــت را برای صدور اخطار طبق 
قانون مجازات اســالمی و معرفی به دادگاه، دیگر وظیفه دهیاران در 

زمینه سالمت عنوان کرد.
به گفته این مقام مســؤول، دهیاران، مجاز هستند به مراکز تهیه و 
توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی سرکشی کرده و موارد عدم رعایت 
بهداشت را به بهورزان گزارش دهند تا آنان طبق قانون مواد خوردنی، 

آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، اقدام کنند.
ایشان، نظارت بر فرایند ُکلرزنی و رفع نواقص تأسیسات آب آشامیدنی 
توسط آبداران در روستاهای تحت پوشش آب و فاضالب روستایی را 
از دیگر وظایف دهیاران دانست که باید با همکاری بهورزان انجام شود. 
مهندس سلیمانی، اضافه کرد داد وظیفه دیگر دهیاران، تعیین آبدار 
برای تحویل گرفتن پرکلرین و ُکلرزنی آب آشامیدنی در روستاهای 
غیر تحت پوشش آب و فاضالب روستایی با همکاری بهورزان و رفع 
نواقص تاسیسات آب آشامیدنی در این روستاها با همکاری و همراهی 

اهالی روستا است.
این کارشناس بهداشــتی، همکاری برای اتالف سگ های ولگرد به 
منظور پیشگیری از بیماری های مشترک انسان و دام و پیگیری انجام 
واکسیناسیون دام ها از طریق دامپزشکی را یکی دیگر از مسؤولیت 

های دهیاران عنوان کرد.
کارشناس مسؤول بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان قزوین 
تصریــح کرد که دهیاران می توانند با واحد بهداشــت محیط برای 
پیگیری رفع مشکالت بهداشت محیطی روستا از طریق شماره تماس 

33670110 در ارتباط باشند. 
وی اظهار کرد: توصیه می شود دهیاران، شماره 190 )سامانه ارتباطات 
مردمی  وزارت بهداشت( را برای رسیدگی به موقع به شکایات مردمی 

توسط بازرسان بهداشت محیط، به مردم اطالع رسانی کنند.
مهندس سلیمانی در این نشست، تأکید کرد که گزارش موارد آبیاری 
محصوالت کشاورزی با فاضالب )بویژه صیفی و سبزی جات( به واحد 
بهداشــت محیط مرکز بهداشت قزوین از طریق شماره تماس فوق، 
یکی از وظایف مهمی است که دهیاران باید به آن توجه جدی داشته 
باشند. این موضوع حتی مورد تأکید مرتضی علیخانی، بخشدار بخش 

مرکزی قزوین هم واقع شد.

قزوین البرزآبیک

آوج

    ارسال خبر: بهزاد رحمانی، مصطفی لطیفی، شهال کشاورز                                                                                                                                        شهرستان ها

فرصتــی پیش آمد تــا در معیت 
اعضــای خانه مشــارکت و اعضای 
شــورایاري ها شــهرداری قزوین از 
مجتمع پردازش و دفن بهداشــتي 
محمد آباد قزویــن بازدید کنیم این 
بازدید بهانه ی شــد تــا به وضعیت 
دفن زباله شهرهای استان که یکی از 
اساسی ترین اقدامات زیست محیطی 
محسوب می شود و می تواند نقش 
بارز در تامین ســالمت مردم استان 
داشته باشد بپردازیم. در این بازدید 
که روز چهارشنبه تاریخ 95/06/03 
انجام شد، بازدیدکنندگان در دو گروه 
با راهنمایی آقایان مهندس جباری 
مدیر برنامه  ریزي و مهندس صفاری 
ســازمان  برنامه ریزی  کارشــناس 
مدیریت پسماند شــهرداری قزوین 
از مجتمع پردازش و دفن بهداشتي 
محمد آباد قزوین، دیدن کردند. در 
این بازدید ضمن مشــاهده مراحل 
بازیافت زباله، اطالعات ارزشــمندی 

ارایــه گردید.  بازدیدکننــدگان  به 
بازدید کننــدگان از خطوط پردازش 
زباله شــامل تفکیک اولیه زباله ها با 
کمک نیروی انســانی تا جداسازی 
فلزات با کمک دیسک های آهن ربا و 
سایت کمپوست سازی، بازدید نمودند.

روزانــه بالغ بــر 500 تــن زباله از 
شهرهاي مختلف استان به مجتمع 
محمد آباد منتقل مي شود. 250 تن 
از این مقدار مربوط به شــهر قزوین 
است. در مرحله ابتدایی تفکیک زباله، 
اجسام حجیم موجود در زباله نظیر 
پارچه هاي بزرگ، ســنگ و قطعات 
بتني، گوني هاي بزرگ، تایر و اجسامي 
از این قبیل، قبــل از ورود زباله ها به 

دســتگاه هاي ســرند دوار توســط 
نیروهای انسانی جداسازي مي گردد. 
ســپس مواد آلي موجود در زباله ها 
توسط دو دستگاه سرند با قطر ذرات 

8 سانتي متر جدا شده و براي تولید 
کود کمپوســت به محوطه تخمیر، 
انتقال داده مي شــوند. در تولید کود 
کمپوست، عملیات مدیریت شیرابه ها، 

هم زني توده هاي زباله توســط یک 
دستگاه ترنرویندرو و همچنین کنترل 
دما به منظور تولیــد کودي مرغوب 
انجام مي شود. مدت زمان ماندگاري 
توده هاي مواد آلي در محوطه تخمیر 
صورت گرفته  برنامه ریزي هاي  طبق 
بین 40 تا 45 روز مي باشد توده هایي 
که مدت زمان تخمیر را طي کرده اند 
طبق دستور العمل ارایه شده به مرحله 
ســرند نهایي انتقال داده مي شــود. 
در ایــن مرحله مــوادي که کمتر از 
2 میلیمتر باشــند توسط دستگاه 
ســرند دوار جداسازي مي شود. مواد 
قابل بازیافت نیز شامل نایلون، پت، 
پالستیک، شیشه و غیره در مرحله 

پردازش جداســازي مي شــوند. در 
نهایــت زباله هــاي باقي مانده که به 
آنهــا مواد ریجکتي گفته مي شــود 
توسط ماشــین آالت به محل دفن 
بهداشتي منتقل مي شوند. محل دفن 
زباله)landfill( با مساحتی در حدود 
9 هکتار و با زیرســازی اســتاندارد 
با در نظر گرفتن شــیب الزم برای 
جداســازی شیرابه زباله از موادي به 
 )Geotextile( ژئوتکســتایل  نام 
که یک مــاده غیرقابل نفــوذ بوده 
طراحي و ساخته شده است .شیرابه 
زباله بر اســاس شیب طراحي شده 
ســالن پذیرش، به سپتینک تانک 
منتقل مي شود و توسط ماشین های 
کف کش وارد دو اســتخر تبخیري 
می گردد که با تابش نور خورشــید، 
آب آن تبخیــر گردیده و مابقی آن 
که به صورت رسوبات لجنی است به 

روش بهداشتی امحاء می شود.
ادامه دارد

همایش بزرگداشت روز پزشک و 
داروساز در آبیک برگزار شد

همایش بزرگداشــت روز پزشــک و داروساز 
در شهرســتان آبیک برگزار شد. این برنامه با 
حضــور دکتر منوچهر مهرام رئیس دانشــگاه 
علوم پزشــکی قزوین، علــی رحمانی فرماندار 
شهرســتان آبیک، دکترسید ســعید اسکویی 
معاون بهداشــتی دانشگاه، دکتر محسن چیت 
ســازان مدیر شبکه بهداشــت و درمان آبیک، 
مهندس هاشــم علیجانی مدیریت گســترش 
شــبکه دانشــگاه، دکتر اردشــیر حسن زاده 
رئیس ســازمان نظام پزشــکی آبیــک و تنی 
چند از پزشــکان ، پیراپزشــکان ، داروسازان 
. دندانپزشــکان ، روســا و مدیــران ادارات و 

سازمانهای شهرستان برگزار گردید.

این آئین بــا خیر مقدم گوئی دکتر اردشــیر 
حسن زاده و دکتر محسن چیت سازان خدمت 
میهمانــان و مدعوین حاضــر در این همایش 
آغاز شد و سپس گروه موسیقی نجوا با اجرای 
موسیقی سنتی طراوت خاصی به این همایش 

داد.

در ادامــه دکتر منوچهر مهــرام ضمن تبریک 
اعیاد قربــان و غدیر گفت: اجرای موســیقی 
فاخر مخصوصا شاخه سنتی آن موجب شادی 
و نشاط در اینگونه برنامه ها می گردد و اینگونه 
موســیقی ها هیچ مغایرتی با ارزشها و مبانی 
دین مبین اسالم ندارد و میتوان حداالمکان در 
اینگونــه همایش ها ، از این ابزار جهت طراوت 

بخشیدن به مجالس استفاده کرد.

سپس علی رحمانی فرماندار شهرستان آبیک 
ضمن تبریک روز پزشــک و داروساز به جامعه 
پزشــکی کشور و اشاره به در پیش بودن هفته 
دفاع مقدس ، یاد و خاطره شهیدان هشت سال 
دفاع مقدس بخصوص شهدای پزشک و پرستار 

را گرامی داشت.

حسن ختام این برنامه نیز پس از اجرای دوباره 
موسیقی توســط گروه نجوا تقدیر و تجلیل از 
پزشــکان ، داروســازان و دندانپزشکان نمونه 

شهرستان با اهدای لوح و هدیه بود.

یادآور می شــود که این آئین روز 27 شهریور 
95 در سالن اجتماعات باران شهرستان آبیک 

برگزار گردید.  

احتمال بروز بیماری های عفونی و حساسیت در خالکوبی غیر پزشکی وجود دارد
خالکوبی به دلیل شکســتن ســد دفاعی پوست می تواند ســالمتی فرد را تهدید کرده و احتمال ابتال به 
بیماری های عفونی و بروز حساسیت وجود دارد. اگر وسایل خالکوبی به خوبی ضد عفونی نشوند، ممکن است 

باعث انتقال بیماری هایی همچون ایدز شود. 
مریم امینی، کارشناس نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی شبکه بهداشت -درمان شهرستان البرز، 
این موضوع را در نشستی آموزشی با عنوان »مضرات خالکوبی و تاتو« برای کارشناسان ستادی شبکه گفت 
و در تشریح عوارض خالکوبی و خطرهای احتمالی بعد از خالکوبی، گفت: برخی از افراد به مواد و رنگ های 
خالکوبی حساسیت داشته و دچار عالیم التهاب و حساسیت موضعی در محل خالکوبی و یا کل بدن می 

شوند. 
ایشان با اشاره به اینکه براي تاتو یا خالکوبی کردن از سوزن هاي مخصوص استفاده مي شود و این کار غیر 
از درد فراوان، خونریزي زیادي هم به همراه دارد؛ اظهار کرد: پس از تاتو کردن نیز رعایت نکردن بهداشت 
فردي، مي تواند شخص را در معرض ابتال به بیماري هاي خطرناکي از جمله هپاتیت ها، سل و ایدز قرار دهد. 
امینی در ادامه به خالکوبی پزشکی اشاره کرد و عنوان کرد: این نوع خالکوبی صرفاً به منظور زیبایی نیست، 
بلکه اهداف طبی و اصالحی دارد. وی افزود که بیمارانی که مبتال به مشکالت مزمن، مانند دیابت هستند، 
ممکن است عبارتی هشدار دهنده مبنی بر اعالم بیماری خود را خالکوبی کنند تا در صورت لزوم )وقتی 
که خود بیمار بیهوش است و قادر به بیان بیماری خود نیست( پزشکان و پرستاران متوجه بیماریش شوند.

این کارشناس، مثال دیگر را وقتی دانست که الزم است اقدام درمانی خاصی، مثل رادیوتراپی، در یک نقطه از 
بدن و برای چند بار تکرار شود، بنابر این آن نقطه خاص را با خالکوبی عالمتگذاری می  کنند. ایشان ادامه داد 
که نمونه دیگر وقتی است که برای به دست آوردن زیبایی از دست رفته به دلیل بیماری هایی مانند سرطان 

با استفاده از تاتو، ابروی فرد یا در بیماری لب شکری، از طریق تاتو، خط لب ترمیم می شود.

بازدید رییس مرکز بهداشت قزوین از 
سیستم هشدار خطر در مرکز بهداشتی 

- درمانی مینودر
در حال حاضر واحد مدیریت خطر بالیای مرکز 
بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین، برای 
افزایش تاب آوری مراکز و تســهیالت بهداشتی 
و پاســخ نظام سالمت در فوریت ها و بالیا اقدام 
به اجرای برنامه های مختلفی در ســطح مراکز 
خدمات جامع ســالمت و خانه های بهداشــت 
کرده اســت. به همین دلیل، دکتر سّید علیرضا 
خونساری، رییس مرکز بهداشت قزوین از برنامه 
های مدیریت خطر بالیا در مرکز خدمات جامع 

سالمت مینودر بازدید کرد.
خرید و تجهیز مراکــز به ابزارهای مختلف تاب 
آوری، شــامل: چادر اســکان، زیر انــداز تریاژ، 
کاورها و لباس های متحدالشکل برای کارکنان، 
ســوخت و روش های جایگزین گرمایشی، آب 
ذخیره، بــرق اضطراری، ابزارهــا و روش های 
مختلف برای ســطوح دسترســی بــه کارکنان 
و فراخــوان نیرو و همچنیــن تهیه تخت های 
بســتری موقت، از جمله کارهای انجام شده در 

این زمینه است.  
در ایــن بازدیــد، مهنــدس حمیــد گلناری، 
کارشناس مســؤول مدیریت خطر بالیای مرکز 

بهداشت شــهید بلندیان شهرســتان قزوین از 
برنامه ها و فعالیت های انجام شده این واحد در 

مراکز خدمات جامع سالمت گزارش داد. 
گلناری درباره سیســتم هشــدار خطر طراحی 
شــده در مرکز خدمات جامع ســالمت مینودر 
گفت: با طراحی این سیستم به صورت خودکار 
و مکانیکی، سیستم هشدار مرکز، قابلیت فعال 
شــدن داشــته و همزمان با فعال ســازی آن، 
سیســتم آژیر، پیامک و تلفن گویای هشــدار 
شــروع به فعالیت کرده و هشدار الزم را صادر 

می کند.
به گفته این مقام مســؤول، با طراحی و اجرای 
سیستم هشــدار، در صورت بروز هرگونه نشت 
گاز، دود و آتش ســوزی، سیستم فعال شده و 
عملیات اجرا خواهد شــد. وی افزود: همزمان با 
اعالم هشدار، سیســتم گاز رسانی قطع شده و 
درهای خروج اضطراری برای خروج کارکنان و 

مراجعین باز خواهد شد.
مهندس گلناری در مورد برنامه کاهش آســیب 
پذیری غیر سازه ای در این مرکز اظهار کرد: در 
این برنامه، کلیه تجهیزاتی که ایمنی نداشــته و 
خطرات جانی و یا خســارات مالی و عملکردی 
بر اثر افتادن، سقوط یا جابجایی داشتند، ایمن 

شدند.

مجتمع پردازش و دفن بهداشتي محمد آباد قزوین اقدامی 
برای توسعه پایدار استان
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کمیته ارتقای سالمت اداری و صیانت از حقوق شهروندی                                                                                                                         حقوق شهروندی

تصویری هفته                       گزارش 

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

حقوقی ریاست جمهوری

سازمان کار، توسعه ونظارت بر اجراي منشور و 
مقررات حقوق شهروندي

ادامه از قبل
ماده 9- معاونت حقوقی رییس جمهور موظف است با هماهنگی 
و همکاري وزارت ارشاد و فرهنگ اسالمی، وزارت علوم، تحقیقات 
و فنآوري و نیز وزارت آموزش و پرورش و با همکاري سازمان صدا 

و سیماي جمهوري اسالمی
ســازوکارهاي اجرایی تهیه بسته هاي آگاه ســازي عمومی حقوق 
شــهروندي، نهادینه « ایــران، پیشــنهادهاي الزم درخصوص را 
تهیــه و به هیئت وزیران ارائه نمایــد. » کردن و احترام به حقوق 

شهروندان و آموزش عمومی شهروندان جمهوري اسالمی ایران
ماده 10- معاونــت حقوقی رییس جمهور موظف اســت، ظرف 
شــش ماه از تاریخ تصویب این منشور شاخص هاي کمی و کیفی 
ارزیابی بهبــود وضعیت و اجراي حقوق شــهروندي موضوع این 

مصوبه و سایر قوانین و مقررات را با همکاری تمامی وزارتخانه ها 
و دســتگاههاي اجرایی ذي ربط و سازمانهاي مردم نهاد فعال در 
زمینه حقوق شــهروندي تهیه و ابالغ نماید. سپس بر اساس این 
شــاخص ها در مقاطع زمانی مشخص گزارش هاي الزم را تهیه و 

به اطالع رئیس جمهور برساند.
ماده 11- معاونت حقوقی رئیس جمهور موظف اســت با تشکیل 
کمیته هاي تخصصی در حوزه هاي مختلف حقوق شهروندي، به 
طور مستمر نسبت به راهکارهاي بهبود و ارتقاء حقوق شهروندي 
و شناســایی نواقص موجود بررســی نموده و مراتب را به هیئت 
وزیران در قالب ارائه پیشــنهاد مصوبات و یا لوایح قانونی با رعایت 

سایر قوانین و مقررات ارائه نماید.
ماده 12- مسئولیت نظارت بر حسن اجراي این مصوبه با معاونت 
حقوقی رئیس جمهور بوده و کلیه دســتگاه هاي اجرایی، نهادها، 
ســازمانها و موسســات عمومی غیردولتی و سازمان هاي زیر نظر 
رییس جمهور و مراکز وابسته به نهاد ریاست جمهوري موظف به 

همکاري با این معاونت می باشند.
ماده 13- کلیه دستگاه ها و وزارتخانه ها مکلفند در تمامی طرح 
هاي پیشنهادي و برنامه هاي اجرایی خود، در قالب دستورالعملی 
که توســط معاون حقوقی رئیس جمهور ابالغ می شــود، پیوست 
حقوق شــهروندي را تهیــه و ضمیمه طرح و برنامه پیشــنهادي 

نمایند.
مــاده 14-  اختیارات هیئت وزیران موضوع اصل یکصد و ســی 
و هشــتم قانون اساســی جمهوري اســالمی ایــران، درخصوص 
تصویب مقررات الزم براي اجراي این منشــور و نیز تنظیم لوایح 
و پیشنهادهاي الزم براي طی مراحل قانونی به کمیسیونی به نام 
کمیســیون حقوق شهروندي، مرکب از وزراء دادگستري، فرهنگ 
و ارشــاد اســالمی، علوم و تحقیقات و فن آوري، بهداشت درمان 
و آموزش پزشــکی، آموزش و پرورش، اطالعات و کشــور تفویض 
میگردد. تصمیمات موضوع کمیسیون مزبور با اکثریت آراء اتخاذ و 
با رعایت ماده 15- آیین نامه داخلی هیئت وزیران ابالغ می شود.

تبصره - معاونت حقوقی رئیس جمهور عضو و دبیر این کمیسیون 
خواهد بود.

ماده16- معاون حقوقی رئیس جمهور به عنــوان نماینده ویژه 
موضــوع اصل یکصد و بیســت و هفتم قانون اساســی جمهوري 
اسالمی ایران براي اعمال اختیارات رئیس جمهور و هیئت وزیران 
در امور اجرایی مربوط به اعالن، شناسایی، پیگیري و اجراي مفاد 

این تصویبنامه تعیین میگردد.
ماده 17- معاونت حقوقی رئیس جمهور موظف اســت هر ســه 
ماه، گــزارش اقدامات به عمل آمده در اجــراي این مصوبه را به 

رئیس جمهور ارائه نماید.


