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دانشگاه علوم پزشکی و
خدمات بهداشتی درمانی قزوین

هفته نامه خبری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین

اولين جراحی »ليزر 
ماكروویو« در استان قزوین 
بر روی بيمار دچار متاستاز 

سرطان به مهره كمر انجام شد

تاكنون موردی از مرگ 
و مير ناشی از آنفلوآنزا در 
استان قزوین مشاهده نشده 
است

روز 21 بهمن 1395 و در نهمین روز دهه مبارک فجر، کلنگ احداث بیمارس��تان 741 تختخوابی 
قزوین به عنوان بزرگ ترین پروژه درمانی استان قزوین با دستان دکتر جمشید انصاری، معاون رییس 
جمهور و رییس سازمان اداری استخدامی کشور و با حضور دکتر فریدون همتی، استاندار قزوین و 
دکتر داوود محمدی، نماینده مردم شهرستان های قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسالمی 

به زمین زده شد.
در این برنامه معاونان سیاسی - امنیتی و اقتصادی استاندار قزوین نیز حضور داشتند و البته به علت 
تداخل با اجالس رؤس��ای دانشگاه های علوم پزش��کی کشور در غیاب دکتر منوچهر مهرام، رییس 
دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دکتر مسعود رضایی، معاون درمان و دکتر مهدی یوسفی، معاون توسعه 

مدیریت و منابع وی حضور داشتند.

Á تجمیع تخت های بیمارستان های فرسوده
قب��ل از کلنگ زنی این پروژه عظیم س��المت محور، دکتر مهدی 
یوس��فی، معاون توسعه مدیریت و منابع دانش��گاه علوم پزشکی 
قزوی��ن ضمن بیان ض��رورت افزایش تخت های بیمارس��تانی در 
قزوین بر تجمیع تخت های بیمارستان های فرسوده قزوین تأکید 
کرد و افزود: این بیمارس��تان جایگزین مراکز آموزشی – درمانی 
بوعلی س��ینا و 22 بهمن قزوین خواهد ش��د و کمبود تخت های 

مورد نیاز را جبران می کند.

Á آغاز بهره برداری پس از اجرای مرحله اول
به گفته دکتر یوسفی، بیمارستان 741 تختخوابی قزوین )مشهور به 700 تختخوابی( در سه مرحله، 
توس��ط قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا، در مدت سه سال ساخته می شود و به گونه ای برنامه ریزی 

شده است که با تکمیل مرحله نخست، بهره برداری از آن آغاز شود.
معاون توس��عه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی قزوین عنوان کرد: این بیمارستان با 58 هزار 
و 904 مترمرب��ع زیربنا، در هش��ت و نیم هکتار مس��احت، دارای 40 تخ��ت »C.C.U«، 30 تخت 
»N.I.C.U«، 15 تخت »S.I.C.U«، 60 تخت »Post I.C.U و C.C.U« و بخش های آنزیوگرافی 
دارای 30 تخت، اورژانس دارای 60 تخت، روانپزشکی دارای 90 تخت، نوزادان سالم دارای 20 تخت، 
بستری ایزوله تنفسی دارای 10 تخت، بستری مادر جدا از نوزاد و با نوزاد دارای 128 تخت، بستری 

ژنیکولوژی دارای 32 تخت و بستری تیپ دارای 224 تخت است.
دکتر یوسفی با اشاره به اینکه برای بیمارستان 741 تختخوابی قزوین 
تعداد 14 اتاق عمل پیش بینی شده است و در بخش فیزیوتراپی آن 
خدماتی چون آب درمانی، برق درمانی، حرکت درمانی، کاردرمانی 
و توان بخش��ی ارایه خواهد شد، اظهار کرد: بخش های تشخیصی 
مانند رادیولوژی، ماموگرافی، سونوگرافی، فلوروسکوپی و آزمایشگاه 
نیز دایر خواهد بود. گفتنی است؛ بیمارستان 741 تختخوابی قزوین 
بزرگ ترین پروژه درمانی اس��تان قزوین بعد از انقالب ش��کوهمند 
اس��المی است که اجرای آن در سفر دولت یازدهم به استان قزوین 

به تصویب رسید.

کلنگ بزرگ ترین پروژه 
درمانی استان قزوین به دل زمین نشست

741 تخت به تخت های بیمارستانی افزوده می شود
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دکتر مهرام در جشن روز پرستار؛ 

مردم از شما پرستاران راضی اند
 قطعا خدا هم از شما راضی خواهد بود

هفده��م بهمن 1395 روز متفاوت و پُ��ر برنامه دکتر منوچهر مهرام، 
رییس دانش��گاه علوم پزشکی قزوین بود. روزی که با حضور در جمع 
پُر ش��ور و شوق پرستاران در سالن اجتماعات شهید بابایی دانشگاه با 
عذرخواهی از پرس��تاران به خاطر تأخیر در پرداخت کارانه ها ش��روع 
شد و  با پیشنهادی کاربردی به نشست معاونان غذا و داروی دانشگاه 

های علوم پزشکی منطقه 6 کشور به پایان رسید.
دکت��ر مهرام ک��ه در آیین تجلیل و قدردانی از  44 تن از پرس��تاران 
نمونه استانی و کشوری دانشگاه سخن می گفت، ضمن تبریک میالد 
با س��عادت زینب کبری ) س ( و روز پرس��تار، برای این گروه زحمت 

کش و دلسوز آرزوی سالمتی و توفیق کرد.
دکت��ر مهرام در بخش دیگری از س��خنان خود گفت: مردم از ش��ما 

پرستاران راضی اند، قطعا خدا هم از شما راضی خواهد بود.
رییس دانشگاه همچنین یاد پرستوهای مهاجر گروه پرستاری در سال 
جاری را گرامی داشت و از پرستاران و شرکت کنندگان خواست تا به 

احترام آنان روی پا بایستند و برای شادی روح بلندشان، سوره مبارکه 
فاتحه را قرائت کنند.

دکتر مهرام در بخش دیگری از س��خنانش یادآور ش��د: مردم به کار 
پرس��تاری با عزت و احترام نگاه می کنن��د، کاری که تعطیلی ندارد 
و روزهای عید و عزا نمی شناس��د. م��ردم صادقانه می گویند از کادر 
پرس��تاری راضی هس��تند و چون مردم راضی هستند، خداوند هم از 

شما راضی ست. 
رییس دانش��گاه عنوان کرد: می دانم حجم کار و فشار کار زیاد است، 
استاندارد تعداد پرس��تار نسبت به تعداد تخت کم است. می دانم که 
شما احساس دارید و تحت تأثیر عواطف خود قرار می گیرید. این ها 

سخت است و من این سختی را درک می کنم. 
دکتر مهرام به اهمیت برقرای ارتباط با بیمار اشاره کرد و گفت: ارتباط 
با مردم را جدی بگیرید، توضیح دادن کمک می کند تا بیماران اعتماد 
کنند و من البته دیده ام که بسیاری از شما ارتباط صمیمی و دوستانه 
ای با بیماران دارید که این نوع ارتباط تیم سالمت، مهم است و بیمار 

را دلگرم می کند.
دکتر مهرام در پایان سخنان خود از تأخیر در پرداخت کارانه پرستاران 
عذر خواهی و تأکید کرد: تمام سعی خود را به کار می بندد تا پرداخت 

های پرسنلی به موقع باشد. 

بازدید سرزده دكتر مهرام
 از بيمارستان شهيد رجایی

دکتر منوچهر مهرام، رییس دانش��گاه علوم پزش��کی قزوین صبح روز 
پنجش��نبه 23 دی ماه به صورت س��رزده در مرکز آموزش��ی درمانی 
ش��هید رجایی حضور یافت و از بخش اورژانس و تحت نظر این مرکز 

بازدید کرد.
در این بازدید که محمدحس��ن ارداقیان، مدیر روابط عمومی دانشگاه 
علوم پزشکی، دکتر مهرام را همراهی می کرد، رییس دانشگاه با حضور 
در بخش اورژانس از روند مرحله دوم بهسازی این بخش بازدید کرد و 
در جریان فرایند عملیات قرار گرفت و در خصوص تسریع در تکمیل 
بخش رادیولوژی اورژانس به مدیر مرکز توصیه های الزم را ارائه کرد.

دکتر مهرام همچنین با حضور بر بالین بیماران بستری در اورژانس و 
تحت نظر ضمن عیادت از آنها روند درمان و وضعیت رسیدگی به آنها 

را جویا ش��د که همه بیماران از نحوه رسیدگی درمانی و نوع برخورد 
کارکنان ابراز رضایت کردند.

در ادامه رییس دانشگاه علوم پزشکی از پروژه در حال ساخت الحاقی 
مرکز ش��هید رجایی بازدید به عمل آورد و در این خصوص محس��ن 
ادهمی، مدیر مرکز آموزش��ی درمانی ش��هید رجایی توضیحاتی ارائه 

کرد.

شاهرخی معاون سیاسی- امنیتی استاندارقزوین:

طرح تحول نظام سالمت اتفاق 
كوچکی نيست

ش��اهرخی معاون سیاس��ی- امنیتی اس��تاندار در نشس��ت شورای 
هماهنگی روابط عمومی های اس��تان با اشاره به توفیق های دولت 
تدبیر و امید در حوزه سالمت گفت: طرح تحول نظام سالمت اتفاق 
کوچکی نیس��ت و اینکه خواس��ت رهبر معظم انقالب مبنی بر رفع 

دغدغه های مردم محقق شود، کار بزرگی است.
ش��اهرخی با اش��اره به کاهش پرداختی از جیب مردم در این طرح 
گفت: در گذش��ته مردم به خاطر مش��کالت مالی نمی توانس��تند 
بس��یاری از دردهایشان را درمان کنند اما امروز با حداقل هزینه ها 

در بیمارستان های دولتی درمان می شوند.
معاون سیاس��ی، امنیتی و اجتماعی استاندار قزوین ادامه داد: دیگر 
م��ردم دغدغه تهیه تجهیزات درمانی اعمال جراحی را ندارند و این 

تجهیزات توسط خود بیمارستان ها تهیه می شود.
ش��اهرخی با اش��اره به بی انصافی بعضی رس��انه ها و مسئوالن در 
خص��وص عملکرد دولت گف��ت: ناامید کردن مردم و س��یاه نمایی 

عملکرد دولت مسیر و خط دشمنان انقالب و کشور است.

دانشگاه علوم پزشکی قزوین؛ 
ميزبان معاونان توسعه دانشگاه های علوم 

پزشکی كشور 

با 

توجه به میزبانی دانش��گاه علوم پزشکی قزوین در اجالس معاونان 
توسعه دانش��گاه های علوم پزشکی سراسر کشور که در اسفند ماه 
س��ال جاری برگزار خواهد شد، نخس��تین نشست کمیته برگزاری 

اجالس در دفتر معاون توسعه دانشگاه برگزار شد.
در این نشس��ت که با حضور دکتر مهدی یوس��فی، معاون توس��عه 
مدیریت و منابع دانشگاه، مدیران حوزه توسعه و مدیر روابط عمومی 
دانشگاه برگزار شد، موضوعات اسکان، پذیرایی، محل های برگزاری 
اج��الس، قزوین گردی مهمانان و ... م��ورد بحث و تبادل نظر قرار 
گرفت و ضمن انتخاب مهندس فرشید غیاثوند، سرپرست اداره رفاه 
و تش��ریفات دانش��گاه به عنوان دبیر اجرایی این اجالس، مقرر شد 
مدیران حوزه های مختلف نسبت به انجام ماموریت های خود برای 
فراهم کردن مقدمات الزم اقدام و نتیجه را در جلسه بعدی کمیته 

ارائه کنند.

اعمال مدرک تحصيلی كاركنان
 ساماندهی می شود

در نشست مشترک معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه با اعضای 
کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مش��اغل در خصوص نحوه اعمال 

مدرک تحصیلی متقاضیان بحث و تبادل نظر شد.
در این نشس��ت مقرر ش��د عملکرد هر فرد و تأثیر مدرک تحصیلی 
آنان در کیفیت انجام وظایف ارزیابی ش��ده و به عنوان مبنایی برای 

امتیازبندی متقاضیان اعمال مدرک تحصیلی قرار گیرد. 
در همین راس��تا کمیته ساماندهی مش��اغل دانشگاه موظف شد تا 
نسبت به تعیین شاخص های الزم و تهیه دستوالعمل مربوطه اقدام 

الزم را به عمل آورد.

برگزاری ویدئو كنفرانس معاونان توسعه 
مدیریت و منابع دانشگاه های علوم پزشکی 

كشور در خصوص مطالبات بيمه ای

ش��امگاه روز چهارشنبه 29 دی ماه، معاونان توسعه مدیریت و 
منابع دانش��گاه های علوم پزشکی کشور طی ارتباط ویدئویی 
با دکتر صدرالس��ادات، معاون توس��عه مدیریت و منابع وزارت 
بهداش��ت در خصوص شیوه دریافت مطالبات بیمه ای بحث و 

تبادل نظر کردند.
در این ویدئو کنفرانس موضوع تفاهم نامه با بانک های ملت و 
رفاه کارگران جهت نقد کردن اوراق بهادار ارائه ش��ده و شیوه 
ه��ای اجرای این تفاهم نامه مورد بررس��ی ق��رار گرفت. دکتر 
مهدی یوسفی معاون توس��عه مدیریت و منابع دانشگاه نیز با 
حضور در این ویدئو کنفرانس به ارزیابی روش های پیش��نهاد 
ش��ده و راهکارهای مورد نظر خود با بیش��ترین صرفه و صالح 

برای دانشگاه پرداخت.

دكترای »بهداشت و ایمنی مواد غذایی«
 در دانشگاه علوم پزشکی قزوین

 راه اندازی می شود

در س��ومین نشس��ت امس��ال 
شورای دانش��گاه علوم پزشکی 
قزوین مصوب ش��د که رش��ته 
ایمنی  و  تحصیلی »بهداش��ت 

مواد غذایی« در مقطع دکترای تخصصی )ph.D( راه اندازی شود.
این نشس��ت روز 9 دی 1395 در دفتر ریاس��ت این دانشگاه برگزار شد 
و برای راه اندازی دکترای »بهداش��ت و ایمنی مواد غذایی« بنا ش��د که 
پیگیری دریافت مجوز آن از وزارت بهداشت توسط معاونت آموزشی این 

دانشگاه انجام شود.
نشس��ت مذکور با حضور دکتر منوچهر مهرام، رییس دانشگاه، معاونان 
وی و رؤس��ای دانش��کده های تابعه برگزار ش��د و از دیگر مصوبات آن 
تصویب آیین نامه اصالحی مش��ارکت اعضای هیأت علمی دانش��گاه در 

همایش های معتبر علمی داخل کشور بود. 
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دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 یکی از 6 دانشگاه برتر در اجرای برنامه پویش  

ملی مبارزه با  سرطان شد

 این مقام از بین 58 دانشگاه علوم پزشکی به 
دست آمده است 

روز سوم بهمن 1395 و در همایش کشوری سرطان )همزمان با هفته 
ملی مبارزه با سرطان( در بیمارستان محک تهران، با حضور  دکتر سید 
حسن هاشمی، وزیر بهداشت و تمامی معاونان وی، از دکتر  سید سعید 
اسکویی، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دکتر سولماز 
فرخ زاد، کارش��ناس مس��ئول بیماری های غیرواگیر استان قزوین و 
مینا شهسواری ، کارشناس برنامه سرطان در این استان با اهدای لوح 

سپاس تجلیل شد.
این تقدیر به این دلیل انجام شد که با توجه به برنامه پنج ساله پویش 
ملی مبارزه با سرطان که توسط وزارت بهداشت طراحی شده و از سال 
1393 فعالیت های یکپارچه ای در سطح دانشگاه ها و دانشکده های 

علوم پزشکی کشور در حال اجراست، معاونت بهداشتی دانشگاه علوم 
پزش��کی قزوین با اجرای برنامه های پویش مبارزه با سرطان در یک 
سال گذشته به عنوان یکی از 6 دانشگاه برتر از بین 58 دانشگاه علوم 

پزشکی تمام کشور انتخاب شده است.
در ای��ن همای��ش بار دیگر تصریح ش��د: از آنجا که س��رطان یکی از 
مش��کالت اصلی نظام سالمت است، مبارزه با آن نیازمند برنامه ریزی 

مسئوالن و جلب مشارکت مردم و سازمان های مردم نهاد است.

قدردانی تيم وزارت بهداشت از 
اجرای برنامه های طرح تحول نظام 
سالمت حوزه بهداشت استان قزوین

روز چه��ارم بهم��ن 1395 دکتر میرزایی، قائم مق��ام  مرکز مدیریت 
 ش��بکه  وزارت بهداش��ت و هیأت همراه، نحوه اجرای برنامه های طرح 
تحول  نظام سالمت شامل بیمه روستایی، حاشیه شهر، ساخت پروژه 
های عمرانی و مراکز آموزش��ی  بهورزی را در حوزه بهداش��ت استان 

قزوین بررسی کرد.
این کار در قالب  چهار تیم از نظر ابعاد کمی و کیفی از واحدهای تحت 
پوش��ش در شهرستان های آبیک،  تاکس��تان و قزوین انجام شد و در 
نشست و جمع بندی ، پایشگران وزارتی ضمن بیان نظرات  اصالحی، 
از عملکرد مطلوب دانشگاه علوم پزشکی قزوین در برنامه تحول نظام 
 سالمت قدرانی و اقدامات انجام شده را در مسیر اهداف و برنامه  های 

پشتیبانی شده وزارت بهداشت ارزیابی کردند.
این نشس��ت، پس از بازدید در سالن اجتماعات مرکز بهداشت  استان 
قزوین برگزار شد و جمع بندی   گزارش عملکرد حوزه بهداشت استان 
قزوین توسط دکتر سید سعید اسکویی، معاون بهداشتی دانشگاه علوم 
پزش��کی قزوین و مهندس هاشم علیجانی، مدیر مرکز مدیرت شبکه 

این معاونت ارائه شد.

رییس دانش��گاه علوم پزش��کی قزوین از خدمات دکتر هادی   
موس��ی خانی قدردانی کرد. برگزاری نشست کارگروه کودکان در 
مرکز آموزشی - درمانی قدس قزوین فرصتی شد تا دکتر منوچهر 
مهرام، رییس دانش��گاه علوم پزش��کی قزوین از خدمات چندین 
ساله دکتر هادی موس��ی خانی، رییس اسبق این مرکز با تقدیم 

لوح سپاس و اهدای هدیه ای تجلیل کند.

دکت��ر تق��ی ناصرپ��ور فری��ور، مع��اون پژوه��ش و فن��اوری   
دانش��گاه علوم پزش��کی قزوین با ص��دور ابالغی، اف��راد زیر را با 
حفظ س��مت، به عنوان معاون پژوهش��ی و رییس واحد توس��عه 
 تحقیق��ات بالینی در مراکز آموزش��ی – درمان��ی، منصوب کرد.

 دکتر سید علیرضا حاج سید جوادی، در مرکز آموزشی - درمانی 
22 بهمن.  دکتر س��یامک یعقوبی در مرکز آموزش��ی - درمانی 
ش��هید رجای��ی.   دکتر عل��ی اکبر حاجی آقامحم��دی در مرکز 
آموزش��ی - درمانی والیت.   دکتر امیر محمدکاظمی فر در مرکز 
آموزش��ی - درمانی بوعلی س��ینا.    دکتر فریده موحد در مرکز 

آموزشی - درمانی کوثر

محمد یوس��فلی به عنوان مدیر پرس��تاری مرکز آموزش��ی -   
درمانی بوعلی سینا قزوین منصوب شد.

ب��ا صدور حکمی از س��وی معاون توس��عه مدیری��ت و منابع   
دانشگاه، حسین شیخی معاون مدیر مالی دانشگاه شد.

با صدور ابالغی، رس��ول غالمی ب��ه عنوان عامل مدیر مالی در   
مرکز آموزشی - درمانی شهید رجایی قزوین منصوب شد.

ب��ا ص��دور ابالغی، علی فرمان��ی به عنوان مس��ئول اداره امور   
عمومي مرکز آموزشی - درمانی شهید رجایی منصوب شد.

علی سربازی، دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین   
با ارائه اثری در حوزه علوم اعصاب و پارکینسون، ارائه دهنده برتر 

در بخش پوستر سومین مسابقه علمی-پژوهشی رویان شد.

سید مهدی حسینی، مدیر مرکز اسناد و کتابخانه ملی استان   
قزوی��ن، روز 25 دی 1395 از کاظ��م اصل��ی بیگی، کارش��ناس 
بررسی اسناد و مدارک دانشگاه علوم پزشکی قزوین، بخاطر تالش 
متعهدانه و مسئوالنه در ارزشیابی و تعیین تکلیف سوابق اسناد و 

مدارک دانشگاه قدردانی کرد.

دکتر مرجان نصیری اصل، س��ردبیر مجله علمی - پژوهش��ی   
دانشگاه علوم پزشکی قزوین شد.

قنبری مدیر خدمات پش��تیانی دانش��گاه گف��ت: پاکت های   
مناقص��ه واگ��ذاری ام��ور طبخ و توزیع غذای س��لف س��رویس 
دانشجویی بازگشایی شد. طبق این بازگشایی، شرکت کارستان به 
عنوان برنده مناقصه از تاریخ 95/11/1 ش��روع به کار خواهد کرد. 
مدیر خدمات پشتیبانی دانشگاه همچنین از بازگشایی پاکت های 
مناقصه احداث ساختمان آموزشگاه بهورزی بویین زهرا خبر داد.

قنبری مدیر خدمات پش��تیبانی دانش��گاه: مناقصه آسانسور   
بیمارس��تان آبیک انجام و در نتیجه ش��رکت پیشگام صنعتگران 

صعود برنده این مناقصه شد.

علی اکبری مدیر مالی دانش��گاه: ش��ماره گذاری 11 دستگاه   
آمبوالنس جدید صورت پذیرفت.

علی اکبری مدیر امور مالی دانشگاه: پاکت های استعالم مزایده   
اموال اسقاطی پردیس نیز بازگشایی شد.

مراسم بزرگداشت مرحوم حاج کرمعلی شیری، پدر شهیدان،   
لطف اله و روح اله ش��یری از ش��هدای هشت سال دفاع مقدس با 
حضور فرماندار شهرستان بویین زهرا و هیأت همراه در نمازخانه 

ستاد شبکه بهداشت - درمان این شهرستان برگزار شد.

سر خط سالمت

دکتر مهرام، رییس دانشگاه:

ادارات حراست
 نقطه امن دستگاه ها هستند

دکتر منوچهر مهرام، رییس دانش��گاه علوم پزش��کی در همایش 
حراست دس��تگاه های اجرایی استان که روز چهارشنبه 29 دی 
ماه سال جاری به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی قزوین و با حضور 
مدیرکل حراست اس��تان و مدیران حراست دستگاه های اجرایی 
برگزار شد، در سخنان کوتاهی با خوش آمدگویی و ابراز خرسندی 
از میزبانی این همایش گفت: ادارات حراس��ت، نقطه امن دستگاه 
ها هستند و به خوبی از امنیت فیزیکی و روانی سازمان ها صیانت 

می کنند.
رییس دانشگاه افزود: در نگاه مردم عده ای به عنوان نماد حکومت 
و دین محس��وب می ش��وند مانند روحانیان، س��پاهیان، مدیران 
ارشد، ش��خصیت های مذهبی و از جمله نیروی حراست که اگر 
خدای نخواسته به هر دلیل در این جایگاه خطایی از آنان سرزند، 
این خطا به حس��اب دولت و دین نوش��ته می شود، پس حفظ و 
رعایت تقوای الهی را همواره باید سرلوحه کارهای خود قرار دهیم.

دکتر مهرام در ادامه با اشاره به حساسیت کار حراست گفت: کار 
حراس��ت بسیار سخت اس��ت و تکالیف حساس که برای حراست 

تعریف شده، بر سختی و اهمیت کار حراست می افزاید.
دکت��ر مه��رام در پایان س��خنان خ��ود نامه راهگش��ای حضرت 
امیرالمومنین)ع( به مالک اش��تر، فرماندار مصر را یادآور شد و با 
قرائت فرازهایی از این نامه گفت: مرور روزانه این نامه ما را خدایی 
م��ی کند و هر چه به خدا نزدیک ش��ویم و صفات الهی از جمله 

چشم پوشی از عیوب مردم، بیشتر در ما متجلی می شود.
در ای��ن همایش از محمدرضا امامقلی، مدیر پیش��ین حراس��ت 

دانشگاه با اهدای لوح سپاس و جایزه تقدیر و تشکر شد.

قدردانی قائم مقام ستاد اقامه نماز كشور
 از دو تن از كاركنان دانشگاه علوم پزشکی 

قزوین 

س��تاد اقامه نماز برای آشناس��ازی و اقامه نم��از در محیط های 
مختل��ف جامعه  اقدام به چاپ و نش��ر کتابی تحت عنوان »طرح 
س��المت معنوی« کرده است. تالش های س��ید ممتاز حسینی، 
مس��ئول ستاد اقامه نماز دانش��گاه علوم پزشکی قزوین و محسن 
خلیلی، کارش��ناس این ستاد در دانش��گاه برای چاپ این کتاب 
باعث ش��ده است تا در بخش مقدمه آن، دکتر محمد مظفر، قائم 
مقام س��تاد اقامه نماز کشور ضمن قدردانی از همکاری و حمایت 

های مدیران وزرات بهداشت از این دو تن نیز تجلیل کند.
»آشناسازی کادر پرستاری و بیماران با احکام و آداب اقامه نماز در 
شرایط خاص بیماری« و »آسان سازی اقامه نماز برای بیماران با 
تجهیز اتاق ها به امکانات و اقالم عبادی مورد نیاز« از اهداف چاپ 

کتاب »طرح سالمت معنوی« بیان شده است.
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بررسی اعتباربخشی آموزشی 
بيمارستان ها با حضور معاون آموزشی 

دانشگاه در مراكز آموزشی درمانی
در کش��ورهای مختل��ف به منظ��ور رصد 
فعالیت های بیمارس��تان های آموزش��ی و 
ارزیاب��ی عملکرد این نهادها، س��ازوکارهای 
گوناگونی اندیشیده شده است که هر کدام 
با الگوهای مختلف سعی در ارزیابی و ارتقای 
استانداردهای آموزش��ی و کیفیت خدمات 

دارند. 
یکی از مهمترین این الگوها نظام اعتباربخشی 
آموزش��ی بیمارستان هاست که به نوعی در 
آموزش بالینی رده های مختلف تحصیلی فعالیت دارند. در این الگو ابعاد 
مختلف عملکرد یک بیمارستان که آن را برای ارائه آموزش بالینی در 
سطوح مختلف مناسب می سازد، مورد بررسی قرار گرفته و انطباق آن 

با استانداردهای تعریف شده موجود ارزیابی می شود.
در راستای اهمیت اعتباربخشی آموزشی مراکز  آموزشی درمانی، دکتر 
پرویز پدیس��ار، معاون آموزشی دانش��گاه و دکتر سونیا اویسی، مدیر 
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی همراه با اعضای کمیته 
اعتباربخشی بیمارس��تان ها در مراکز آموزشی درمانی حضور یافته و 

نشستی را با مسئوالن این مراکز برگزار کردند. 
این نشست ها در 13 آذر در بیمارستان والیت و بیمارستان بوعلی سینا، 
20 آذر در بیمارستان کوثر، 24 آذر در بیمارستان 22 بهمن، یکم دی 
در بیمارستان ش��هید رجایی و 26 دی ماه سال جاری در بیمارستان 
قدس برگزار شد. در این نشست ها دکتر پرویز پدیسار، معاون آموزشی 
دانشگاه ضمن توضیحاتی در خصوص ابالغ بسته های تحول و نوآوری 
از سوی وزارت متبوع گفت: بیمارستان های آموزشی به عنوان مهمترین 
عرص��ه آموزش های بالینی ب��ه طور قطع نقش بی بدیل را در حصول 
اهداف نظام آموزش عالی حوزه س��المت یعنی تربیت و تأمین نیروی 

انسانی موردنیاز بخش سالمت داشته است.
دکتر پدیس��ار افزود: از این مجرا تحقق اهداف متعالی نظام س��المت، 
مرهون تالش ها و زحمات اس��اتید، متخصص��ان و مدیران این مراکز 
آموزشی درمانی است و در کشور ما توجه به الگوی ادغام نظام آموزش 
و پژوهش در ارائه خدمات نقش بیمارستان ها در ارتقای آموزش بالینی  

بسیار با اهمیت است. 
وی گفت: برنامه های تحول و نوآوری آموزش علوم پزشکی با رویکردی 
یکپارچه، نهادهای ارائه کننده خدمات آموزش��ی را مدنظر قرار داده و 
عالوه بر توس��عه آموزش پزشکی در سطح پایه و بالین، ارتقای کیفی 
آموزش علوم پزش��کی کشور در این سطوح را نیز مورد توجه قرار می 

دهد.  
معاون آموزشی دانشگاه با اشاره به نقش معاون آموزشی بیمارستان ها 
که نقش بسزایی در امر آموزش دانشجویان دارند، گفت: پس از ارزیابی 
درونی مراکز آموزشی درمانی، ارزیابی بیرونی پیش رو خواهیم داشت که 
واحدهایی خارج از حوزه دانشگاه بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی 
قزوین را مورد س��نجش قرار خواهند داد و عملکرد عینی در خصوص 

آموزش، تجهیزات، ایمنی بیمار و ... مورد پایش قرار خواهد گرفت. 
دکتر پدیس��ار افزود: باید سنجه هایی که به مراکز ارسال شده با دقت 
کامل، واقع بینانه و دور از مستند سازی تکمیل شود که این امر بسیار 
حائز اهمیت است و برای رسیدن به نتایج بهتر، الزم است که بیمارستان 
ها با معاونت آموزش��ی دانشگاه در تعامل دوطرفه باشند که این هدف 
با تش��کیل کمیته اعتباربخشی آموزشی در مرکز مطالعات انجام پذیر 

خواهد بود. 
وی عنوان کرد: اعضای این کمیته معاونان آموزش��ی مراکز آموزشی و 
درمانی و مسئوالن دفاتر توسعه می باشند که جهت رفع ابهامات موجود 
در اجرایی سازی برخی از سنجه ها و تدوین آیین نامه های مورد نیاز به 

همفکری می نشینند. 
دکتر سونیا اویسی، مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی 
هم خاطر نشان کرد: هدف از حضور متولیان آموزش در بیمارستان ها 
لمس بیشتر مشکالت آموزشی و همفکری و جستجوی راهکار جهت 
حل مشکالت و گنجاندن برنامه های ارتقای کیفیت در سیاست گذاری 
برنامه اس��تراتژیک سال آینده اس��ت.    گفتنی است؛ در این نشست 
ها اعضای کمیته اعتباربخشی بیمارستان ها با ارائه مستندات مربوط 
به اعتباربخشی آموزشی بیمارستان خود،  در خصوص استانداردهای 
اعتباربخش��ی آموزشی و پژوهشی مراکز آموزشی و درمانی تبادل نظر 
کردند. مقرر شد خودارزیابی مجدد توسط مراکز انجام شود و مسائل و 
مشکالت اجرایی سازی استانداردها و ابهامات موجود در برخی از سنجه 
ها به مرکز مطالعات دانش��گاه اعالم و پس از اولویت بندی در کمیته 

اعتباربخشی آموزشی مرکز مطالعات مطرح شود.

رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین:

فعاليت بدنی و ورزش یکی از 
عوامل مهم و تأثير گذار در توسعه 

پایدار است
روز 9 بهمن 1395 نمایش »بچه ها، سالمت باشید« برای تعدادی از 
دانش آموزان ناحیه یک ش��هر قزوین در سالن کانون رشد و با حضور 
دکتر منوچهر مهرام، رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین و دکتر سید 
س��عید اسکویی، معاون بهداشتی وی برگزار شد. در این برنامه، دکتر 
مهرام در س��خنانی کوتاه گفت: فعالیت بدنی و ورزش یکی از عوامل 
مهم و تأثیر گذار در توس��عه پایدار اس��ت زیرا با توجه به کارکردهای 

فراوانی که دارد، می تواند منشأ تغییر و تحول در جوامع باشد.
متولی س��المت اس��تان قزوین تصریح کرد: توس��عه ورزش و ارتقای 
فعالیت بدنی به مفهوم ایجاد نش��اط اجتماعی و احس��اس شادابی و 

سرزندگی در جامعه است.
Á نمایشی برای آموختن آموزه های سالمت

 دکتر مه��رام تأکید کرد: این نمایش برای آموزش کودکان در زمینه 
پیش��گیری از بیماری ها و رعایت بهداش��ت است. وی افزود: در قالب 
این نمایش، همه آموزش هایی که مربوط به فعالیت بدنی، تغذیه سالم 
و خ��ودداری از فعالیت هایی منجر به بیماری اس��ت به دانش آموزان 
آموخته می ش��ود. رییس دانش��گاه علوم پزشکی قزوین همچنین به 
دانش آموزانی که در ابتدای مراس��م و در زمینه پیشگیری از بیماری 

دیابت نمایشی به زبان شعر اجرا کرده بودند، هدایایی تقدیم کرد. 
Á  اولویت اجرای نمایش در مدارس حاش�یه ش�هر و مناطق کمتر

توسعه یافته
مژگان عباسی، کارشناس مسئول سالمت نوجوانان، جوانان و مدارس 
مرکز بهداش��ت اس��تان قزوین نیز اولویت اج��رای نمایش »بچه ها، 
سالمت باشید« را در مدارس حاشیه شهر و مناطق کمتر توسعه یافته 

عن��وان ک��رد و گفت: تاکنون ای��ن نمایش در م��دارس ناحیه 1 و 2 
شهرستان قزوین، محمود آباد، اقبالبه و باغ نشاط اجرا شده است. 

این کارش��ناس بهداش��تی در مورد اجرای نمایش »بچه ها، سالمت 
باشید« اذعان کرد: پیشرفت هر کشوری در گرو داشتن نیروی انسانی 
سالم و کارآمد است و از این رو، سالمت دانش آموزان به عنوان آینده 

سازان جامعه از اهمیت ویژه ای برخوردارست.
Á کاهش بیماری های واگیر و افزایش بیماری های غیرواگیر

وی با اش��اره به اینکه در س��ال های أخیر با پیشرفت های چشمگیر 
علمی و ساخت واکسن ها و داروها، میزان بیماری های واگیر کاهش 
یافت��ه اما از طرفی تغییر س��بک زندگی س��بب افزایش بیماری های 
غیرواگیر ش��ده است، گفت: تغذیه نامناسب و اس��تفاده روز افزون از 
غذاهای آماده )فست فود(، آپارتمان نشینی، کم شدن فعالیت فیزیکی 
و بازی های ُسّنتی و افزایش زمان فعالیت های نشسته مانند تماشای 
تلویزیون و بازی های رایانه ای از عوامل تهدید کننده سالمتی دانش 
آموزان است که امروز باید به آن اندیشید و اقدامات مناسبی انجام داد.

Á آگاه کردن دانش آموزان درباره فواید ورزش
بنا به اظهار کارش��ناس مسئول س��المت نوجوانان، جوانان و مدارس 
مرکز بهداشت اس��تان قزوین گفت: ارتقای آگاهی، نگرش و عملکرد 
دان��ش آموزان در زمینه فعالیت بدنی یکی از کارهایی اس��ت که می 

توان برای حفظ و تقویت سالمت آنان انجام داد.

توسط معاون آموزشی دانشگاه  انجام شد؛

فوریت های پزشکی استان 
قزوین همگام با مردم انقالبی در 

راهپيمایی روز 22 بهمن بود

دکت��ر پیم��ان نامدار، رییس مرک��ز مدیریت ح��وادث و فوریت های 
پزش��کی اس��تان قزوین گفت: این مرکز با اس��تفاده از یک دس��تگاه 
اتوبوس آمبوالنس، چهار دستگاه آمبوالنس و 2 دستگاه موتورالنس به 
ارائه خدمات درمانی در کنار مردم همیشه در صحنه و انقالبی قزوین 

در راهپیمایی دشمن شکن روز 22 بهمن 1395 پرداخت.
دکتر نامدار عنوان کرد: در شهرس��تان های دیگر استان یعنی آبیک، 
تاکستان، محمدیه، البرز، بویین زهرا، الموت و دیگر مناطق شهری و 

روستایی، تیم های فوریت های پزشکی در کنار مردم حضور داشتند 
و خدمت رس��انی کردند. وی افزود: مورد و حادثه خاصی در مأموریت 
ها نبود و فقط چندین مورد کاهش فش��ار و قند خون بود که با اقدام 

به موقع تکنسین های اورژانس درمان شدند.
به گفته این مقام مسئول، حجت االسالم سید فتاح مرتضوی، مسئول 
دفتر نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانش��گاه علوم پزش��کی قزوین که 
همگام با متولیان سالمت این استان در راهپیمایی، حضور یافته بود، 
لحظاتی را در کنار تکنسین های فوریت های پزشکی گذراند و ضمن 
عرض خس��ته نباشید به آنان اظهار کرد: عملکرد خوب دستگاه های 
نظامی و امدادی، نش��ان دهنده اقتدار نظام جمهوری اسالمی است و 

این واحدها باید مورد حمایت های ویژه مسئوالن قرار گیرند.
یادآور می ش��ود؛ بسیج جامعه پزش��کی استان قزوین نیز با همکاری 
مرکز فوریت های پزش��کی در این روز با برپایی ایس��تگاهی، فشار و 

قندخون مردم انقالبی را به صورت رایگان اندازه گیری کرد.

در رقابت های دهه مبارک فجر

تيم واليبال كارمندان مرد
 دانشگاه علوم پزشکی قزوین، مقام سوم استان 

را كسب كرد

تیم والیبال کارمندان مرد دانش��گاه علوم پزشکی قزوین در مسابقات 
وی��ژه دهه مبارک فجر س��ال 1395 اس��تان قزوین، مقام س��وم این 

رقابت ها را بدست آورد. 
این رقابت ها به میزبانی دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره( برگزار 
ش��د و  17 تیم در آن ش��رکت ک��رده بودند. تیم مدیریت پس��ماند 
شهرداری و مدیریت درمان نیز مقام های اول و دوم را کسب کردند.

تیم والیبال کارمندان مرد دانش��گاه علوم پزش��کی قزوین متشکل از 
جواد بابا، عباس شیشه گرها، رضا بابایی چگینی، حسین زارع، حبیب 
قنبری، رفیع چگینی، مصطفی نصیری، حمید خجسته، رضا کیانی و 

اسماعیل احمدی بود.
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در نشست معاون توس��عه مدیریت و منابع دانشگاه با مدیر و   
کارشناس��ان بودج��ه راه های افزایش درآم��د و کاهش هزینه ها 
بررس��ی شد. در این نشس��ت دکتر مهدی یوسفی معاون توسعه 
مدیریت و منابع دانشگاه کنترل کسورات بیمه ای، پذیرش در کنار 
تریاژ و خرید خدمت را راه های مهم افزایش درآمد و نگهداش��ت 
منابع و صرفه جویی منابع انرژی، کاهش ضریب استهالک، برون 
سپاری خدمات و تأسیسات و جایگزینی بیمارستان های فرسوده 

را از روش های کاهش هزینه ها دانست.

باج��ه بانک رفاه مرکز آموزش��ی – درمانی کوثر قزوین افتتاح   
ش��د. در آستانه دهه فجر انقالب اسالمی ایران و طبق وعده های 
مس��ئوالن بانک رفاه در استان قزوین، فعالیت باجه بانک رفاه در 
مرکز آموزش��ی - درمانی کوثر شهر قزوین به صورت رسمی آغاز 

شد.

برنامه ریزی برای راه اندازی بخش دیالیز بیمارس��تان شهدای   
آبیک آغاز ش��د. دکتر مهدی یوس��فی، معاون توسعه مدیریت و 
منابع دانشگاه علوم پزشکی قزوین که در روز یکشنبه سوم بهمن 
برای بازدید از روند تکمیل س��اختمان بیمارستان شهدا به آبیک 
سفر کرده بود، از راه اندازی بخش دیالیز بیمارستان شهدای آبیک 

در آینده ای نزدیک خبر داد.

کارکنان دانش��گاه علوم پزشکی قزوین خدمات تکمیلی بیمه   
را از بیم��ه ایران دریافت خواهند کرد. پس از جلس��ات متعدد و 
بررسی خدمات شرکت های بیمه ای مختلف و بحث و تبادل نظر 
و ارائه قیمت و نوع خدمات از سوی شرکت ها، باالخره بیمه ایران 
برنده ارائه خدمات بیمه تکمیلی کارکنان دانش��گاه علوم پزشکی 
قزوین ش��د. قنبری مدیر خدمات پشتیبانی دانشگاه با اعالم این 
خبر گفت: در انتخاب شرکت ارائه دهنده بیمه تکمیلی کارکنان، 
میزان و شیوه ارائه خدمات و تعهدات، میزان حق بیمه و در نهایت 

صرفه و صالح کارکنان مدنظر بوده است.

دانش��جویان پزش��کی آماده حضور در آزمون جامع علوم پایه   
ش��دند. دانش��کده پزش��کی برای اولین بار به منظور تقویت بنیه 
علمی دانش��جویان رش��ته پزش��کی برای حضور در آزمون جامع 
عل��وم پایه، برای آنان کالس های تقویتی برگزار کرد. این آزمون، 
اس��فند ماه 1395 برگزار خواهد ش��د و با همکاری اساتید علوم 
پایه، روزهای چهارم تا 11 بهمن، کالس های تقویتی فیزیولوژی، 
آناتومی سر و گردن و نوروآناتومی و آناتومی تنه برگزار می شود.

سر خط سالمت اولين جراحی »ليزر ماكروویو« در 
استان قزوین بر روی بيمار دچار 

متاستاز سرطان به مهره كمر انجام شد
به گفته دکتر مهران مرادی، متخصص جراحی مغز و اعصاب در مرکز 
آموزش��ی - درمانی شهید رجایی قزوین، زن 54 ساله ای که با سابقه 
س��رطان س��ینه و تهاجم به ریه و مهره کمر، دچار تومور متاستازی 
س��رطان ش��ده بود، برای اولین بار در اس��تان قزوین از طریق »لیزر 
مایکروویو« جراحی ش��د و بعد از مراقبت ه��ای ویژه با حال عمومی 

مطلوب مرخص شد. 
وی گفت: به علت اینکه دستگاه مورد نیاز برای انجام این جراحی در 
استان قزوین موجود نیست، این کار با حمایت مدیر مرکز و از طریق 

کرایه دستگاه از تهران انجام شد.
دکتر مرادی با اش��اره به اینکه چون بیمار، پوکي اس��تخوان شدید و 
شکس��تگي مهره نیز داش��ت، امکان انجام جراحی باز و خارج کردن 
توم��ور نبود، اظهار کرد: ب��ر این مبنا با اس��تفاده از این روش، تومور 

تخریب و با سیمان استخوان پُر شد.
این متخص��ص جراحی مغز و اعصاب عنوان کرد: تکنیک س��وزاندن 
بافت تومور با اس��تفاده از امواج مایکروویو در بدن، در حقیقت مشابه 
ب��ا مایکروویوهای خانگی که به منظور گرم و طبخ غذا اس��تفاده می 
ش��ود، است و همان انرژی را به وس��یله آنتن های مخصوصی که در 
ضایع��ه قرار می گیرد، به توم��ور منتقل می کند. وی ادامه داد: روش 
کار اینگونه اس��ت که آنتن های مخصوص )سوزن های مایکروویو( با 
هدایت سی تی اسکن یا فلوروسکوپ موجود در اتاق عمل، وارد تومور 
شده و با اتصال به دستگاه مولد مایکروویو و ایجاد حرارت، سلول های 

زنده در محل سوزانده می شود.
Á  ارجحیت لیزر مایکروویو نسبت به جراحی باز

بن��ا به اظهار دکتر مرادی، در مواردی که ضایعات موجود در س��تون 
فقرات، متعدد )کمتر از سه عدد( و دارای ابعاد کوچک )کمتر از هفت 

س��انتی متر( باشند، می توان از روش لیزر مایکروویو، نتایج خوبی به 
دست آورد. وی با اشاره به اینکه البته هنوز روش ارجح، انجام جراحي 
باز برای خارج کردن کامل تومور و تعبیه مهره مصنوعي است، گفت: 
ولي در بیماران با ضایعات متعدد یا وضعیت جس��ماني نامناس��ب که 
انتظ��ار بقای طوالني نمي رود، مي توان از این روش اس��تفاده کرد و 
پس از تأیید جواب پاتولوژي، شیمي درماني و رادیوتراپي انجام شود.

این متخصص جراحی مغز و اعصاب مرکز آموزش��ی درمانی ش��هید 
رجایی قزوین اظهار کرد: این نوع جراحی با توجه به تعداد ضایعات در 
مدت زمان یک تا 2 س��اعت قابل انجام است و پس از انجام جراحی، 
بیمار به مدت 2 تا چهار ساعت تحت کنترل بوده و می تواند مرخص 

شود، هرچند بهتر است حدود 24 ساعت تحت مراقبت باشد.
وی تأکید کرد: این نوع جراحی نیز نیاز به بیهوشی دارد زیرا سوزاندن 
تومورها در دمای باالی 100 درجه س��انتیگراد انجام می ش��ود و این 

دما برای بیمار قابل تحمل نیست.
دکتر مرادی با اشاره به اینکه سوزاندن تومورها به معنای از بین رفتن 
کامل ضایعه و یا درمان قطعی نیست، گفت: احتمال زنده ماندن سلول 
های سرطانی در حاشیه تومور وجود دارد که باعث عود تومور شده و 
بر این مبنا در کنترل های بعدی بیمار بررسی شده و در صورت عود 

به صورت مجدد سوزانده می شود.

نشست صميمی ریيس دانشگاه با استادان، 
متخصصان متعهد خدمت و دستياران در 

مركزآموزشی و درمانی كوثر

سه ساعت نشست صمیمی دکتر مهرام رییس دانشگاه با سه گروه از 
استادان و مدیر گروه زنان، متخصصان متعهد خدمت و دستیاران سال 
های اول تا چهارم در مرکز آموزشی و درمانی کوثر از ساعت 9 تا 12 

روز چهار شنبه 29 دی ماه سال جاری برگزار شد.
در این نشس��ت دوستانه و به دور از تعارفات رسمی که دکتر پدیسار، 
معاون آموزش��ی دانش��گاه، دکتر محمدی، رییس دانشکده پزشکی و 
دکت��ر ملکی، رییس مرکز نیز حضور داش��تند، ش��رکت کنندگان در 
محیطی صمیمی به بیان دغدغه ها و مش��کالت خود در حیطه های 

مختلف پرداختند.
دکتر مهرام، رییس دانش��گاه در این نشس��ت ها با تأکید بر حاکمیت 
سلسله مراتب در آموزش پزشکی و لزوم تبعیت از استادان و همچنین 
دانشجویان سال های باالتر گفت: اخالق اصلی ترین توصیه است که 
در حرفه پزشکی باید رعایت شود و همچنان که محرم بیماران معرفی 

شده ایم، باید این حس را در خدمت گیرندگان ایجاد کنیم.

رییس دانش��گاه در ادامه افزود: حفظ حرمت پزشک، جایگاه پزشکان 
را ارتقا می دهد و در بیماران حس امنیت و اعتماد را ایجاد می کند، 
همچنان که حفظ حرمت پزش��ک الزم اس��ت، حرمت بیمار نیز باید 

مدنظر باشد.
در پایان شرکت کنندگان با استقبال از چنین نشست هایی، خواستار 
تداوم آن ش��دند و رییس دانش��گاه نیز قول مس��اعد داد تا در فرصت 
های مختلف در جمع های دوس��تانه با همکاران در مراکز آموزشی و 

درمانی حضور یابند.

افزایش فضای آموزشی با اعتبار ملی 
نتيجه نشست مدیران 

دانشگاه علوم پزشکی قزوین با مدیران
 سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور

در نشس��ت مشترک دکتر مهدی یوس��فی، معاون توسعه مدیریت و 
منابع دانش��گاه علوم پزشکی قزوین با دکتر علی اکبر حاج محمدی، 
مش��اور امور اس��تان های س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی کش��ور و 

مهندس حس��ینی، کارشناس امور س��المت این سازمان در خصوص 
عملیاتی شدن ساخت بیمارستان الوند و 700 تختخوابی قزوین بحث 

و گفتگو شد.
در این نشس��ت همچنین موضوع کمبود فضای آموزش��ی دانش��گاه 
از س��وی دکتر یوس��فی مطرح و مقرر ش��د پیگیری های الزم برای 
تخصیص اعتبار ملی جهت گس��ترش فضای آموزشی صورت پذیرد. 
همچنین مقرر شد موضوعات مطرح شده در نشست دیگری با حضور 
مهندس س��اکی، مدیر کل دفتر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی 

وزارت بهداشت پیگیری شود.

تجدید ميثاق حوزه دانشجویی - فرهنگی 
دانشگاه علوم پزشکی قزوین با آرمان های شهدا 
از آنجا که شهدا همیشه الگوی طی کردن مسیرهای سخت و دشوار 

برای مردم و مس��ؤوالن هستند، روز 21 بهمن 1395 حوزه معاونت 
دانشجویی- فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی قزوین با حضور در جوار 
مزار شهید سرلشکر خلبان عباس بابایی، با آرمان های شهدا تجدید 

عهد کردند.

در این برنامه، سرپرس��ت ام��ور عمومی و تع��دادی از کارکنان این 
معاونت برای گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، اقدام به برگزاری برنامه 
غبارروبی از مزار شهدای انقالب در شهر قزوین کردند و ضمن قرائت 

فاتحه، آرامگاه شهدا را عطر افشانی کردند.

تأیيد عملکرد حوزه سالمت آبگرم 
توسط نماینده مردم در مجلس

روز چهارم بهمن 1395 روح اله بابایی صالح، نماینده مردم شهرستان 
های بویین زهرا و آوج در مجلس شورای اسالمی با حضور در جمع 
کارکنان مرکز بهداش��تی – درمانی آبگ��رم، با مثبت ارزیابی کردن 
خدمات ارائه شده در این مرکز از تالش های صفر فیض الهی، مدیر 
ش��بکه بهداشت - درمان شهرس��تان آوج به دلیل استقرار امکانات 
درمان��ی و نیز از عملکرد کارکنان مرکز در ارائه خدمات مطلوب به 

مراجعان قدردانی کرد.
در بازدید بابایی صالح، مدیر ش��بکه بهداش��ت - درمان شهرستان 
آوج، بخش��داران بخش آوج و آبگرم و اعضای شورای اسالمی شهر 
آبگرم، وی را همراهی کردند و از واحدهای مختلف مرکز بهداشتی 
- درمانی آبگرم بازدید ش��د. در این بازدید، مدیر شبکه بهداشت - 
درمان شهرستان آوج، نحوه عملکرد و ارائه خدمات در این مجموعه 

را تشریح کرد.
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در دانشگاه علوم پزشکی قزوین 
150 هزار مترمربع پروژه در دست 

اجرا و طراحی است
دکتر مهدی یوس��فی، معاون توس��عه مدیریت و منابع دانشگاه علوم 
پزش��کی قزوین در جلسه هیأت رییسه این دانشگاه گفت: در مجموع 
حوزه های بهداش��ت، درم��ان و آموزش، 150 ه��زار مترمربع پروژه 
عمرانی در دس��ت اجرا یا طراحی دارند که ارزش ریالی این پروژه ها 

افزون بر 4 هزار میلیارد ریال است.
معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی قزوین همچنین 
از رتبه پنجم معاونت توس��عه این دانشگاه در بین دانشگاه های علوم 

پزشکی کشور به دلیل عملیات ساخت کلینیک های ویژه خبر داد.
دکتر یوس��فی ادامه داد: در عملیات بهس��ازی اورژانس ها رتبه پنجم 

کشوری را داریم.

گفتنی اس��ت؛ از س��ال 1393 ب��ا توجه به کمبود و نامناس��ب بودن 
فضاهای فیزیکی در حوزه درمان و بهداش��ت، طرح ضربت س��اخت و 

بهسازی مراکز آغاز شده است و این پروژه ها همچنان ادامه دارد.

بر اساس مأموریتی از سوی وزارت بهداشت؛

دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 رشته كارشناسی ارشد 

»عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت« را 
طراحی كرد

با توج��ه به اهمیت عوامل اجتماعی در س��المت افراد جامعه و برای 
تحقق اهداف بس��ته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزش��کی، 
وزارت بهداش��ت مأموریت »توس��عه دانش عوام��ل اجتماعی مؤثر بر 
س��المت« و طراحی رش��ته کارشناسی ارش��د آن را به دانشگاه علوم 
پزش��کی قزوین واگذار کرد و این دانشگاه در اجرای مأموریت مذکور، 

پیشرفت چشمگیری داشته است.
در مرحله اول، کارگروه مربوط به این مأموریت با نام »کارگروه بسته 
آم��وزش پاس��خگو و عدالت محور« در اس��فند م��اه 1394 در مرکز 
مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه تشکیل شد و از سوی 
معاون آموزش��ی دانشگاه، مس��ئولیت اجرای این بسته به دکتر سونیا 
اویسی، مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش این دانشگاه واگذار شد. 

دکتر اویس��ی در این رابطه اظهار کرد: طراحی و تدوین برنامه درسی 
رش��ته کارشناسی ارش��د رش��ته عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت با 

مسئولیت دکتر امیر پاکپور انجام شد. 
وی تعیی��ن تی��م )چند تخصص��ی( مرتبط با موضوع، نیازس��نجی و 
تهیه دروس مورد نیاز، تعیین اهداف آموزش��ی دروس رش��ته، تعیین 
فعالیت های آموزشی آن، تعیین محتوای درسی تمامی دروس، تعیین 
شیوه های انتقال مفاهیم آموزش��ی، تعیین رسانه های آموزشی مورد 
نیاز، تعیین نظام ارزش��یابی آموزش��ی، تکمیل فرم ضرورت س��نجی 
راه اندازی رش��ته کارشناسی ارشد »عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت« 
و تصویب فرم مذکور از سوی وزارت بهداشت را از اقدامات این حیطه 

دانست.
Á قزوین، پذیرای دانشجویان رشته جدید برای اولین بار در کشور

به گفته مدیر مرکز مطالعات و توس��عه آموزش دانشگاه علوم پزشکی 
قزوین، پس از انجام اقدامات اولیه در مورد تأسیس رشته کارشناسی 
ارش��د عوامل اجتماعی مؤثر بر س��المت، برنامه درسی رشته مذکور 

توسط تیم مربوطه تدوین و به وزارت بهداشت ارسال شد. 
دکتر اویس��ی تأکید کرد: این رشته تحصیلی برای اولین بار در کشور 
در دانش��گاه علوم پزش��کی قزوین راه اندازی خواهد شد و در مراحل 
نهایی قرار دارد. وی افزود: دانشگاه علوم پزشکی قزوین در نظر دارد با 
فراهم کردن همه زیرساخت های الزم از مهر ماه 1396 در این رشته 

پذیرش دانشجو داشته باشد. 

فراهم كردن محيطی امن
 و راحت برای دانشجویان ساكن 

در خوابگاه از ضروریات است
به گفته رامش حسین زاده، رییس اداره مشاوره دانشگاه علوم پزشکی 
قزوین بخش عمده ای از وقت دانشجویان در خوابگاه سپری می شود 

و فراهم کردن محیطی امن و راحت برای آنان ضروری است.
وی این موضوع را در کارگاه آموزش��ی »مهارت برقراری ارتباط مؤثر 
ویژه مس��ئوالن خوابگاه های دانش��جویی« گف��ت و در ادامه به بیان 
اهمیت مه��ارت های ارتباطی در محیط های جمعی به ویژه خوابگاه 

های دانشجویی پرداخت. 
رییس اداره مش��اوره دانشگاه علوم پزش��کی قزوین اظهار کرد: ایجاد 
محیطی امن فقط از طریق برقراری رابطه ای همدالنه و بدون قضاوت 

و توجه مثبت بدون شرط امکان پذیر دانست. 
حس��ین زاده تصریح کرد: بس��یاری از تعارضات و مشکالت جوانان با 
برقراری ارتباطات مؤثر، قابل حل بوده و می تواند به بینش و تغییرات 

پایدار درونی در فرد منجر شود. 
این کارگاه آموزشی توسط اداره مشاوره و سالمت روان دانشگاه علوم 
پزش��کی قزوین، روز 28 دی 1395 در س��الن اجتماعات دانش��کده 
پرس��تاری و مامای��ی برگزار ش��د و در آن، مهندس علیرضا س��لطان 

رحمتی، مدیر دانشجویی این دانشگاه نیز به ضرورت برگزاری کارگاه 
های تخصصی و حرفه ای اش��اره کرد و ضمن قدردانی از اجرای این 
برنامه از س��وی اداره مشاوره، خواستار برگزاری کارگاه های بیشتری 

برای مسؤوالن خوابگاه ها شد. 
همچنین، کبری نوروزی، روانش��ناس اداره مش��اوره دانش��گاه درباره 
موضوعاتی مانند اهمیت ارتب��اط، عناصر اصلی ارتباط، مهارت گوش 
دادن فعال و همدلی و موانع ارتباطی به شیوه بحث گروهی و کاربردی 
پرداخت. ش��رکت کنندگان هم با تش��کیل کارگروه های کوچک به 

تمرینات عملی پرداختند. 

تغذیه بالينی بيماران بستری 
در بيمارستان های دانشگاه علوم پزشکی 

قزوین هماهنگ می شود

روز 11 بهمن 1395 و در دومین نشس��ت امس��ال کارشناسان 
تغذیه بیمارس��تان های تحت پوش��ش دانش��گاه علوم پزشکی 

قزوین، هماهنگی اجرایی برنامه های تغذیه بالینی بررسی شد.
این نشست در سالن جلسات معاونت درمان دانشگاه برگزار شد 
و با مدیریت ندا دهناد، کارش��ناس تغذیه بالینی این معاونت و 
تمامی س��نجه های چک لیست اعتباربخشی تغذیه در 2 محور 
مدیری��ت خدمات غذایی و مراقبت ه��ای عمومی بالینی مورد 

بحث و بررسی قرار گرفت.
همچنین نحوه تدوین برنامه غذای��ی در فرم ارزیابی تخصصی 
تغذیه و ورود آن در سیستم اطالعات بیمارستان به منظور ثبت 
نسخه غذایی تنظیم شده برای بیمار در هر وعده غذایی توضیح 
داده شد. در ادامه هم نیازسنجی آموزشی برای ثبت دوره های 
آموزش��ی موردنیاز در سال آتی از کارشناسان تغذیه با تکمیل 
برگه  های ذیربط انجام شد.  این نشست با جمع بندی نظرات و 

پاسخ به سواالت حاضران پایان یافت.

درخصوص پروژه های عمرانی
 حوزه بهداشت تصميم گيری شد

در نشست مشترک دکتر مهدی یوسفی، معاون توسعه مدیریت 
و منابع، دکتر س��ید سعید اسکویی، معاون بهداشتی و مدیران 
دو حوزه در خصوص س��اخت و خری��د فضاهای فیزیکی مورد 
نیاز حوزه بهداشت اعم از پایگاه ها و خانه های سالمت تصمیم 
گیری ش��د. در این نشس��ت تعداد 10 پروژه از مجموعه پروژه 
های عمرانی حوزه بهداش��ت در اولویت س��اخت یا خرید قرار 
گرفت و مقرر ش��د برنامه ریزی الزم برای پرداخت هزینه ها و 
زمانبندی انجام عملیات صورت گیرد. این نشست 11 بهمن 95 

در دفتر معاونت توسعه برگزار شد.

نخستين گام تدوین
 برنامه استراتژیک سال 1396

 حوزه توسعه دانشگاه برداشته شد

با برگزاری اولین جلس��ه کمیته برنامه ریزی اس��تراتژیک سال 
1396 ب��ا حضور رییس گروه مهندس��ی س��ازمان، مش��اغل و 
کارشناسان این حوزه و نمایندگان مدیریت های حوزه توسعه، 
نخس��تین گام در تدوین برنامه اس��تراتژیک سال 1396 حوزه 

معاونت توسعه و مدیریت منابع دانشگاه برداشته شد.
در این نشس��ت ابتدا هدف های کلی ابالغی وزارت متبوع مورد 
بررس��ی قرار گرف��ت و اهداف کلی و کم��ی و مجوز موضوعات 
برنامه استراتژیک ابالغی معاونت توسعه وزارت بررسی شد. ارائه 
ش��یوه نامه تدوین برنامه استراتژیک جهت نمایندگان مدیریت 
ها از دیگر برنامه های این نشست بود. در این جلسه همچنین 
مقرر شد نمایندگان مدیریت های حوزه توسعه بر اساس برنامه 
زمانبندی نس��بت به ارائه پروژ ه های مدیری��ت مربوطه اقدام 
کنند. این نشس��ت در تاری��خ 22 دی ماه در دفتر مهندس��ی 

مشاغل دانشگاه برگزار شد.

تخصيص 40 درصد
 اعتبارات استانی

 به دانشگاه علوم پزشکی قزوین

در نشس��تی با حض��ور دکتر مهدی یوس��فی، معاون توس��عه 
مدیریت و منابع، زینت بس��اره، مدی��ر برنامه ریزی منابع مالی 
و بودجه، هاش��م علیجانی، مدیر مرکز مدیریت شبکه معاونت 
بهداش��تی و دکتر جالل رحمانی مدیر شبکه بهداشت و درمان 
شهرستان تاکستان با مهندس یاری، رییس سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی استان قزوین، مقرر شد20 درصد دیگر از اعتبارات 
اس��تانی دانشگاه علوم پزشکی به این دانشگاه تخصیص یابد. با 
تخصیص این 20 درصد مجموع اعتبار استانی تخصیص یافته 

به دانشگاه علوم پزشکی قزوین به 40 درصد رسید.

دومين نشست هماهنگی ستاد اجرایی
همایش معاونان توسعه برگزار شد

با توجه به میزبانی دانش��گاه علوم پزشکی قزوین در سی و سومین 
همایش معاونان توسعه مدیریت و منابع دانشگاه های علوم پزشکی 
سراسر کش��ور در اسفند ماه سال جاری، دومین نشست هماهنگی 

س��تاد اجرایی این همایش صبح روز شنبه 9 بهمن با حضور دکتر 
یوس��فی معاون توسعه دانشگاه و اعضای س��تاد برگزار شد. در این 
نشس��ت مباحثی از قبیل اسکان، پذیرایی، اجرای برنامه های اصلی 
همایش و فوق برنامه ها مورد بازنگری و بحث قرار گرفت. همچنین 
مقرر ش��د طبق برنامه ارسالی وزارت، اعضای ستاد نسبت به انجام 

وظیفه محوله و ارائه گزارش به دبیر ستاد اقدام نمایند. 
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بازدید نماینده وزارت بهداشت
از آزمایشگاه مركز بهداشت 

شهرستان البرز
دکتر عباس ش��هبازی، رییس دپارتمان انگل شناس��ی دانشگاه علوم 
پزش��کی تبریز و نماین��ده پایش مرکز مدیریت بیم��اری های واگیر 
اداره کنترل ماالریای وزارت بهداش��ت به منظور بازدید چک لیس��ت 
اس��تاندارد بازدید حمایتی آزمایشگاه های ماالریا در آزمایشگاه مرکز 

بهداشت شهرستان البرز حضور یافت.
این بازدید به همراه دکتر غالمرضا درگاهی، مس��ئول امور آزمایشگاه 
های استان قزوین با هدف آموزش و آگاه سازی موارد و نکاتی که در 

پایش های بعدی آزمایش��گاه در خصوص برنام��ه حذف ماالریا مورد 
بررسی قرار خواهد گرفت، انجام شد.

در پاییز 1395  انجام شد؛

كشف و توقيف 3394 قلم
 لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق و 

تقلبی در استان قزوین
مهن��دس هدای��ت آزادروش، مدیر نظارت بر مواد غذایی، آرایش��ی و 
بهداش��تی معاونت غ��ذا و داروی قزوین گفت: در قالب گش��ت های 
مشترک نظارتی در استان قزوین تعداد 3394 قلم کاالهای آرایشی و 

بهداشتی قاچاق و تقلبی کشف و توقیف شد. 
وی با تأکی��د بر اینکه قاچاق کاالهای س��المت محور تهدیدی برای 
سالمت مردم است، اظهار کرد: طبق مصوبه کارگروه مبارزه با قاچاق 
کاالهای آرایش��ی و بهداش��تی استان قزوین، گش��ت های مشترک 
نظارتی ب��ا همکاری کارشناس��ان معاونت غذا و دارو دانش��گاه علوم 
پزشکی قزوین، سازمان صنعت و معدن و تجارت، تعزیرات حکومتی و 

نیروی انتظامی در دستور کار قرار گرفت.
Á  معرفی هفت واحد صنفی متخّلف به مراجع قضایی

این مقام مس��ئول عنوان کرد: در پاییز امس��ال، تعداد 123 بازدید از 
واحدهای صنفی انجام ش��د و تعداد 3 هزار و 394 قلم لوازم آرایشی 
و بهداش��تی قاچاق و تقلبی به ارزش 240 میلی��ون و 55 هزار ریال 

کش��ف و توقی��ف و هفت واحد صنفی متخلف نی��ز به مراجع قضایی 
معرفی شد. 

وی عن��وان کرد: در این مدت، تعداد 25 فقره پرونده کاالهای قاچاق 
کش��ف شده توسط مراجع قضایی و انتظامی استان، به منظور تعیین 
قابلیت مصرف انسانی آنها از معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی 

قزوین استعالم شد که پس از کارشناسی، پاسخ الزم ارائه شد.  
مهندس آزادروش، از مردم خواس��ت تا محصوالت سالمت محوری را 
خریداری کنند که دارای برچسب اصالت کاال و کد رهگیری از وزارت 
بهداش��ت باش��ند. وی تأکید کرد: قبل از مصرف کاالها تأیید اصالت 
آن ها از طریق ش��ماره پیامک 20008822، شماره تلفن 0216185 
یا س��ایت www.ttac.ir  اس��تعالم و پس از دریافت تأییدیه وزارت 

بهداشت اقدام به مصرف کنند.

تاكنون موردی از مرگ و مير 
ناشی از آنفلوآنزا در استان قزوین 

مشاهده نشده است
بنا به اظهار دکتر محمدرضا مدبر، رییس اداره نظارت بر درمان معاونت 
درمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین، با همکاری و تالش معاونت-های 
درمان، بهداش��ت و غذا و دارو این دانش��گاه در س��ال 1395 تاکنون 
موردی از مرگ و میر ناش��ی از آنفلوآنزا در اس��تان قزوین مش��اهده 

نشده است.
Á کاهش آمار نسبت به سال گذشته

وی این موضوع را در نشست مسئوالن و کارشناسان مرتبط با برنامه 
پیش��گیری و درمان آنفلوآنزا از این س��ه معاونت بیان کرد و در ادامه 
ضمن ابراز خرسندی از عدم تلفات انسانی ناشی از اپیدمی  آنفلوآنزای 
فصلی سال جاری با وجود شیوع آن در استان گفت: به دلیل اقدامات 
به هنگام و مؤثر سه معاونت  مورد اشاره، در سال جاری شاهد کاهش 
آمار موارد ابتال به آنفلوآنزا در اس��تان قزوین نس��بت به سال قبل نیز 

بوده ایم.
Á انجام اقدامات همه جانبه

دکتر مدبر، اقدامات انجام شده را شامل فعالیت پایگاه های دیده بان در 
شهرستان ها، واکسیناسیون افراد پُرخطر، آموزش پزشکان و کارکنان 
بیمارستان ها، ابالغ دستورالعمل ها و پروتکل های تشخیصی و درمان 
آنفلوآنزا به مراکز بهداشتی - درمانی سرپایی و بستری استان، تجهیز 
و آمادگی اورژانس بیمارستان ها و پیش بینی و تأمین داروهای مورد 

نیاز عنوان کرد.
Á تشخیص قطعی ابتال به آنفلونزا در آزمایشگاه مرجع استان

این مقام مس��ئول یک��ی از اقدامات مهم حوزه درمان دانش��گاه علوم 
پزشکی قزوین را تجهیز آزمایشگاه مرجع استان به امکانات تشخیص 
مولکول��ی ویروس آنفلوآنزا و حضور افراد متخصص برش��مرد و گفت: 
این آزمایشگاه عالوه بر امکان تشخیص نهایی موارد مشکوک ابتال به 

این بیماری در اس��تان قزوین، نیاز استان های همجوار را نیز برطرف 
می کند. 

وی افزود: تنها 13 دانش��گاه علوم پزش��کی در کش��ور قادر به انجام 
آزمایش��ات مولکولی تش��خیص آنفوالنزا از طریق کشف ژنوم ویروس 
و برآورد تعداد ویروس هس��تند که آزمایش��گاه مرجع معاونت درمان 
دانشگاه علوم پزشکی قزوین نیز یکی از این 13 مرکز تخصصی است.

دکت��ر مدبر اظهار ک��رد: عالوه بر مجهز بودن به امکانات تش��خیصی 
مورد نیاز، با کنترل های صورت گرفته هرساله مورد تأیید مرکز ملی 

آنفلوآنزای کشور نیز قرار می گیرد.
دکت��ر مدبر در ادامه عنوان کرد: در ش��هر قزوین، ب��ا توجه به انتقال 
و توس��عه بخش عفونی مرکز آموزش��ی - درمانی بوعلی سینا، برآورد 
هزینه راه اندازی اتاق های ایزوله استاندارد در این مرکز و همچنین در 
مرکز آموزشی - درمانی قدس انجام شده و برای دریافت اعتبارات به 

وزارت بهداشت ارسال شده است.
گفتنی است، نشس��ت های کمیته آنفلوآنزای استان قزوین با حضور 
نمایندگان واحدهای مرتبط در دانشگاه علوم پزشکی قزوین به فواصل 
10 روزه در دوره افزایش آمار موارد مش��کوک در معاونت درمان این 
دانش��گاه برگزار شده اس��ت و ضمن ارائه گزارش عملکرد، هماهنگی 
الزم برای توزیع امکانات و آموزش های الزم و تشویق کارکنان دخیل 

در امر مقابله با آنفلوآنزا برگزار می شود.

برگزاری نشست بصيرتی و روشنگری با 
موضوع دستاوردهای انقالب اسالمی در 

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

به مناس��بت گرامیداش��ت دهه مبارک فجر، نشس��ت بصیرتی و 
روشنگری با موضوع دستاوردهای انقالب اسالمی در سالن شهید 

بابایی دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار شد.
سرهنگ داود بهرامی، فرمانده سپاه ناحیه امام حسن عسگری )ع( 
شهرس��تان قزوین در ابتدای این برنامه گفت: همانطور که رهبر 
معظ��م انقالب فرمودند: »من انقالبی ام«؛  انقالبی گری و روحیه 
باالی حضرت امام )ره( بود که باعث پیروزی انقالب اسالمی شد.

وی ب��ا بی��ان اینکه به عن��وان دان��ش آموخته علوم تش��خیص 
آزمایش��گاهی خوشحالم که  در بین پرسنل حوزه  سالمت حضور 
دارم، تصریح کرد: باید باز کردن گره از مشکالت مردم را از اولویت 

کارها قرار دهیم و تالش کنیم برعکس آن عمل نکنیم.
دانش��گاه علوم پزش��کی قزوین، از خوش نام ترین مراکز خدمتی 

در استان است
در ادامه آیت اله علی اس��المی، نماینده مردم اس��تان قزوین در 
مجلس خبرگان رهبری س��خنران اصلی این مراسم با بیان اینکه 
قبل از انقالب پزش��کان هندی و بنگالدش��ی در درمانگاه های ما 
طبابت می کردند و قزوین تا سال 1343 فاقد آب لوله کشی بود، 
عنوان کرد: گذش��ته ایران، ننگ بود اما ام��روز عزت داریم و اگر 
بخواهیم انقالب را پیش ببریم، باید فساد را از بدنه حاکمیت پاک 

کرد و از تشریفات و تجمالت در سیستم دولتی فاصله گرفت.
آیت اله اسالمی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین را از خوش نام ترین 
مراکز خدمتی در استان دانست و افزود: جای خوشحالی دارد که 
طرح تحول نظام س��المت، باری از مش��کالت مردم را کم کرد و 

مردم با کمترین هزینه درمان می شوند.
وی با اش��اره به اینکه در گذش��ته ایران جوالنگاه بیگانگان بود و 
مستش��اران و دولت مردان آمریکا و انگلیس ب��دون اجازه و ویزا 
وارد کشور ما می شدند، گفت: پهلوی، ننگ پادشاهان و بهائیت و 
وهابیت، 2 فرقه ساخته انگلیس است که یکی در ایران و دیگری 

برای کشورهای عربی طراحی شد. 

امداد رسانی اورژانس به مصدومان 2 حادثه 
ترافيکی در شهر قزوین

این حوادث 11 مصدوم داشت

روز 15 بهمن 1395 تکنسین های اورژانس استان قزوین به کمک 
مصدوم��ان 2 حادثه ترافیکی ش��تافتند. در ای��ن دو حادثه، 11 تن 
مصدوم شدند. البته حادثه سومی نیز بود ولی سرنشینان این حادثه 

در اثر آتش گرفتن اتومبیل، فوت کردند.
ب��ه گفته دکتر پیمان نامدار، رییس مرکز مدیریت حوادث و فوریت 
های پزش��کی استان قزوین، در حادثه اول، تصادف اتومبیل سواری 
با تیر چراغ برق در شهرک مینودر قزوین به مصدومیت شش عضو 
یک خانواده که بیشترشان کودک بودند، منجر شد. وی افزود: با اعزام 
تیم های تکنیسین از پایگاه های مینودر و رازی، مصدومان با دریافت 
خدمانت درمانی پیش بیمارستانی به مرکز آموزشی - درمانی شهید 

رجایی منتقل شده و تحت درمان قرار گرفتند.
دکتر نامدار عنوان کرد: حادثه دیگر در محدوده خدمت این دو پایگاه 
اورژانس و بین دو دستگاه اتومبیل سواری در جاده بهرام آباد )قزوین 
-رازمیان( نرسیده به روستای زرشک اعالم شد که به سرعت دو تیم 
امدادی از پایگاه های اورژانس صفا )شهرک دانش( و عوارضی به محل 

حادثه گسیل شدند.
به گفته این مقام مس��ئول در این تصادف پنج تن از سرنشینان دو 
خودرو دچار آس��یب شده بودند که با رسیدن آمبوالنس ها به محل 
حادثه به س��رعت اقدام��ات درمانی برای آنها انجام ش��د و به مرکز 
آموزش��ی - درمانی شهید رجایی ش��هید رجایی قزوین انتقال داده 

شدند.
به گفته متولی اورژانس استان قزوین در حادثه سوم واژگونی خودروی 
س��واری در الین جنوبی اتوبان قزوین-رشت اعالم شد و تیم فوریت 
های پزشکی کوهین با وجود لغزندگی جاده، خود را به محل حادثه 
رساند ولی متاسفانه این خودرو پس از واژگونی دچار حریق شده و هر 
دو سرنشین آن در آتش سوختند، به صورتی که جنسیت و سن آن 

ها قابل شناسایی نبود.



8
  سال 16   شماره 152    سه شنبه 3 اسفندماه  95  

افتتاح نخستين مركز تجميع خدمات 
دندانپزشکی استان در شهر الوند با حضور 

استاندار قزوین
روز 13 بهم��ن 1395 و در دومی��ن روز از ای��ام دهه مبارک فجر، مرکز 
تجمیع خدمات دندانپزشکی شهر الوند با حضور فریدون همتی، استاندار 
قزوین و دکتر داود محمدی، نماینده مردم شهرستان های قزوین، البرز و 

آبیک در مجلس شورای اسالمی افتتاح شد.
این مرکز در ش��یفت صبح و عصر با سه دندانپزشک فعالیت می کند و 
در مرحله اول به ارائه خدمات به دانش آموزان و کودکان 6 تا 14 سال با 

تعرفه دولتی خواهد پرداخت.
در آیین افتتاح این پروژه سالمت محور، رضا عسگری، فرماندار شهرستان 
البرز، حجت االسالم و المسلمین طهماسبی، امام جمعه شهر الوند و سایر 
مسئوالن استانی و شهرستانی حضور داشتند. دکتر علیرضا مهرعلیان، 

مدیر شبکه بهداشت - درمان شهرستان البرز افتتاح این مرکز را مطابق 
اجرای طرح تحول نظام سالمت و با رویکرد ارتقای سالمت دهان و دندان 

دانش آموزان عنوان کرد.
به گفته متولی سالمت شهرس��تان البرز، این مرکز اولین پروژه در این 
حوزه در استان قزوین است است که با پیگیری تالشگران شبکه بهداشت 

- درمان البرز ایجاد شده است. 

پایگاه سالمت شماره 8 شهر محمدیه
 افتتاح شد

روز 13 بهم��ن 1395 و در دومین روز از دهه 
مبارک فجر، پایگاه س��المت ش��ماره 8 شهر 
محمدی��ه با حضور فریدون همتی، اس��تاندار 
قزوی��ن و دکتر داود محم��دی، نماینده مردم 
شهرستان های قزوین، البرز و آبیک در مجلس 

شورای اسالمی افتتاح شد.
خدمات پیشگیری و مراقبتی از جمله مراقبت 
اطفال و گروه های سنی مختلف، سالمت روان، 
تغذیه و پزشکی، واکسیناسیون، تشکیل پرونده 

الکترونیک سالمت و غربالگری های دیابت و فشار خون از مهم ترین خدمات ارائه شده 
در این پایگاه خواهد بود.

پایگاه سالمت شماره 8 محمدیه با اعتبار 500 میلیون ریالی تجهیز شده است و جمعیتی 
معادل 10 هزار تن از ساکنان منطقه 4 محمدیه را پوشش می دهد.

در آیین افتتاح سومین پایگاه سالمت شهر محمدیه و هشتمین پایگاه شهرستان البرز، 
رضا عسگری، فرماندار البرز و جمعی از مسئوالن استانی و شهرستانی نیز حضور داشتند.

افتتاح خانه بهداشت »كشمرز« در شهرستان تاكستان

خانه بهداشت روستای »کشمرز« شهرستان تاکستان روز 
17 بهمن 1395 و در دهه خجسته فجر انقالب اسالمی 
با حضور نماینده مردم شهرس��تان تاکس��تان در مجلس 
ش��ورای اس��المی و فرماندار این شهرس��تان و همچنین 
جمعی از مسئوالن شهرس��تان و مردم روستای کشمرز 
به بهره برداری رس��ید.  در آیین افتتاح این پروژه سالمت 
محور، دکتر جالل رحمانی، مدیر شبکه بهداشت – درمان 
شهرستان تاکس��تان اظهار کرد: خانه بهداشت کشمرز با 
هزینه ای افزون بر 700 میلیون ریال احداث ش��ده است. 

وی افزود: امسال و سال گذشته در قسمت عمرانی مرکز خدمات جامع سالمت خرمدشت و خانه های تحت 
پوشش مبلغ 7 میلیارد و 660 میلیون ریال هزینه شده است.

مردم الیق خدمت بیشتر هستند در این برنامه بهمن طاهرخانی، نماینده مردم شهرستان تاکستان در مجلس 
شورای اسالمی ضمن اظهار قدردانی از مدیر و کارکنان شبکه بهداشت – درمان این شهرستان عنوان کرد: با 
توجه به اینکه کارهای زیادی برای رفاه مردم انجام گرفته است ولی آن گونه که شایسته است به آنان خدمت 
رسانی نشده است. وی توصیه کرد: مسئوالن شهرستان در خدمت رسانی به مردم تالش بیشتری داشته باشند. 

ساختمان جدید پایگاه فوریت های پزشکی ضياء آباد افتتاح شد

دکتر پیمان نامدار، رییس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های 
پزشکی استان قزوین اظهار کرد: پایگاه اورژانس ضیاءآباد روز 
18 بهمن 1395 افتتاح ش��د. وی ادامه داد: این پروژه توسط 
هوشنگ کاکاوند، خّیر سالمت در 120 مترمربع احداث شده 
است. بنا به گفته دکتر نامدار، این پایگاه تا شعاع 40 کیلومتری 
اطراف را تحت پوش��ش دارد و یک دس��تگاه آمبوالنس صفر 
کیلومتر برای ارایه خدمات درمانی هرچه بیشتر و بهتر تحویل 
پایگاه شده اس��ت. وی افزود: این آمبوالنس یکی از پیشرفته 

ترین آمبوالنس های استان است.
Á  حضور با سرعت و کیفیت بیشتر در حوادث

در این برنامه، بهمن طاهرخانی، نماینده مردم شهرس��تان تاکس��تان در مجلس شورای اسالمی ضمن اظهار 
قدردانی از مدیر و کارکنان ش��بکه بهداشت – درمان این شهرستان و رییس مرکز مدیریت حوادث و فوریت 
های پزشکی استان قزوین عنوان کرد: دستور خرید پنج دستگاه آمبوالنس پیشرفته از وزیر بهداشت گرفته شده 
است که از این تعداد، سه دستگاه به شهرستان تاکستان انتقال یافته است. بنا به اظهار طاهرخانی، مقرر شده 
است 2 دستگاه دیگر در سال آینده خریداری و در اختیار اورژانس شهرستان تاکستان قرار گیرد تا با سرعت و 
کیفت بیشتری به آسیب دیدگان در حوادث رسیدگی شود. یادآور می شود؛ در آیین افتتاح این پروژه سالمت 
محور، سید سعید شاهرخی، معاون سیاسی - امنیتی استاندار و هیأت همراه، بهمن طاهرخانی، نماینده مردم 
شهرستان تاکستان در مجلس شورای اسالمی، مهندس سیاوش طاهرخانی، فرماندار شهرستان تاکستان و دیگر 

مسئوالن ذیربط حضور داشتند.

در اولین روز از دهه خجسته فجر؛
پایگاه سالمت شماره 6 شهر تاكستان 

افتتاح شد
روز 12 بهمن 1395 و در اولین روز از دهه خجسته فجر انقالب 
اس��المی ایران، پایگاه سالمت ش��ماره 6 شهر تاکستان با حضور 

سیاوش طاهرخانی، فرماندار شهرستان تاکستان افتتاح شد. 
Á ارتقای پایگاه سالمت به مرکز جامع در آینده ای نزدیک

این پایگاه س��المت با اعتباری افزون بر 5 میلیارد و 200 میلیون 
ریال خریداری و بازسازی شده است و به 6 هزار و 200 تن از مردم 
حاشیه شهر ارائه خدمت می کند. همچنین با توجه به تعداد زیاد 
مراجعه کنندگان، امید می رود در آینده نزدیک به مرکز خدمات 

جامع سالمت ارتقا یابد.
Á مکان یابی درست پایگاه

س��یاوش طاهرخانی، فرماندار تاکستان در آیین افتتاح این پروژه 
سالمت محور ضمن قدردانی از زحمات مدیران و کارکنان شبکه 
بهداش��ت - درمان شهرستان تاکستان گفت: این پایگاه از لحاظ 
جغرافیایی برای ارائه خدمت به مردم مکان یابی درستی شده است 

و به یقین دارای نقش پیشگیری کننده مهمی در بیمای ها خواهد 
بود. وی افزود: اینکه به مردم محروم این نقطه از شهر توجه ویژه 
شده است، نشان از اهمیت موضوع دارد و امید است شاهد ارتقای 

شاخص سالمت در این منطقه از شهر باشیم.
یادآور می شود؛ در ابتدای این برنامه، دکتر جالل رحمانی، مدیر 
ش��بکه بهداش��ت – درمان شهرستان تاکس��تان در سخنانی به 
فرماندار این شهرستان و سایر مسئوالن شهری، خیر مقدم گفت و 

درباره روند آغاز تا افتتاح پروژه مطالبی را بیان کرد.

خانه بهداشت روستای خورهشت تاكستان به بهره برداری رسيد

پس از آن که خانه بهداش��ت روس��تای خورهش��ت 
شهرستان تاکستان به نمایندگی از 16 خانه بهداشت 
این شهرستان و با هزینه ای افزون بر 3 میلیارد و 100 
میلیون ریال مرمت و بازسازی شد، این پروژه روز 13 

بهمن 1395 در دهه مبارک فجر افتتاح شد.
ای��ن پروژه س��المت محور با حض��ور مهندس علی 
فرخزاد، معاون هماهنگی امور عمرانی و فنی استاندار، 

سیاوش طاهرخانی، فرماندار شهرستان تاکستان و جمعی از مردم و مسئوالن محلی به بهره برداری رسید.
دکتر جالل رحمانی، مدیر شبکه بهداشت - درمان شهرستان تاکستان در این رابطه گفت: با توجه به تجمع 10 
هزار نفری جمعیت در منطقه خورهشت و کهک، یک باب مرکز خدمات جامع سالمت برای رفاه مردم منطقه 

درخواست شده که مورد تأیید قرار گرفته است و امیدواریم هرچه سریع تر عملیات ساخت آن شروع شود.

با حضور مسئوالن شهرستان آوج؛
حصاركشی خانه بهداشت روستای داخرجين افتتاح شد

همزمان با دومین روز از دهه مبارک فجر حصارکشی 
خانه بهداش��ت روستای داخرجین شهرستان آوج با 
حضور فرماندار این شهرستان، بخشدار بخش آبگرم 
و مدیر شبکه بهداشت – درمان شهرستان افتتاح شد. 
در این مراسم علی اکبر سلیمانی، فرماندار شهرستان 
آوج ضم��ن بازدید از عملکرد این خانه بهداش��ت و 
تبریک فرارس��یدن ایام پیروزی انقالب اسالمی، این 
انقالب را ثمره خون شهدا عنوان کرد. در ادامه مراسم 
صفر فیض الهی، مدیر ش��بکه بهداش��ت آوج ضمن 
تبریک و بیان خیر مقدم به حاضران در مراسم، خانه 
بهداش��ت را به عنوان اولین سطح دسترسی مردم به 

خدمات بهداشتی معرفی کرد و با بیان نحوه حضور تیم سالمت در این روستا، خدمات ارائه شده توسط این تیم 
را تشریح کرد. این خانه بهداشت با هزینه ای بیش از300 میلیون ریال حصارکشی شد.

كلنگ زنی 
و افتتاح پروژه های 

حوزه سالمت
 در دهه مبارک فجر

1395
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پانسيون پزشکان اسفرورین به بهره برداری رسيد

روز 20 بهم��ن 1395 دکت��ر ج��الل رحمانی، مدیر ش��بکه 
بهداشت – درمان شهرستان تاکستان در آیین افتتاح سه واحد 
پانسیون پزشکان مرکز خدمات جامع اسفرورین که در هفته 
دولت کلنگ زنی شده بود، گفت: این پروژه با هزینه ای افزون 
بر 2 میلیارد و 200 میلیون ریال احداث و تجهیز شده است. 
وی افزود: در بخش اسفرورین در مجموع مبلغ هفت میلیارد 
و 700 میلیون ریال از سال گذشته تاکنون در قسمت عمرانی 

هزینه شده است.
Á رفع مشکالت مردم در سایه راهنمایی رهبری

بهمن طاهرخانی، نماینده مردم شهرستان تاکستان در مجلس شورای اسالمی ضمن اظهار قدردانی از مدیر و 
کارکنان شبکه بهداشتی-درمانی بیان کرد: باید مسئوالن به طور جدی  به دنبال رفع مشکالت مردم باشند تا 
خدمات برای رفاه مردم در بُعد وسیع تر انجام گیرد و این مهم با تالش شبانه روزی و مداوم دولتمردان، در سایه 

راهنمایی های داهیانه رهبر معظم انقالب میسر می شود. 
Á از کارکنان صادق باید حمایت شود

سیاوش طاهرخانی، فرماندار شهرستان تاکستان نیز اظهار کرد: اقدامات بسیار ارزنده ای در حوزه بهداشت انجام 
شده است و امیدوارم موجب رفاه بیشتر مردم منطقه شود. وی ادامه داد: باید به زحمت های کارکنان نیز توجه 
داشت و کارمندانی که برای خدمت رسانی صادقانه به مردم تالش می کنند، مورد تکریم و حمایت قرار گیرند.

خانه پزشک مركز خدمات
 جامع سالمت روستای رجایی دشت به 

بهره برداری رسيد

روز 19 بهمن 1395 خانه پزش��ک مرکز خدمات جامع سالمت 
روستای رجایی دشت با حضور موسوی، فرماندار شهرستان قزوین 

و تعدادی از مسئوالن این شهرستان به همراه رحمتی بخشدار و اعضای شورای اسالمی، روحانیت و مسئوالن 
این منطقه افتتاح ش��د. در ابتدای آیین افتتاح این پروژه سالمت محور، دکتر سید علیرضا خونساری، رییس 
مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین اظهار کرد: این پروژه با زیربنای 122 مترمربع و در 2 طبقه برای 
زیست پزشکان مقیم مرکز احداث و تجهیز شده است. به گفته متولی سالمت شهرستان قزوین، خانه پزشک 
مرکز خدمات جامع سالمت رجایی دشت با هزینه ای افزون بر یک هزار و 260 میلیون ریال و در مدت چهار 
ماه احداث ش��ده است. شایان ذکر است؛ در مرکز خدمات جامع سالمت رجایی دشت برای نزدیک به 4 هزار 
تن جمعیت رجایی دشت و روستاهای تحت پوشش، 2 تن از پزشکان مرکز بهداشت قزوین به ارائه خدمات 

سالمت می پردازند.

آیين كلنگ زنی ساختمان فوریت های پزشکی دانسفهان برگزار شد

روز 18  بهمن 1395 آیین کلنگ زنی ساختمان فوریت های پزشکی دانسفهان از توابع شهرستان بویین زهرا با 
حضور مسئوالن استانی و شهرستانی برگزار شد.

دکتر پیمان نامدار، رییس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان قزوین در این رابطه گفت: زمین 
این پروژه به وسعت 800 مترمربع توسط یکی از خّیرین اهدا شده است و با اعتباری در حدود یک میلیارد ریال 
برای ساخت آغاز به کار شد. وی افزود: پایگاه اورژانس دانسفهان تا آماده شدن این ساختمان در مکان دیگری 

ارائه خدمت می کند.
این برنامه با حضور فرماندار بویین زهرا و هیأت همراه، فرمانده سپاه بخش رامند، رییس شبکه بهداشت – درمان 
شهرستان بویین زهرا، شهردار و اعضای شورای شهر دانسفهان و سایر مسئوالن مرکز فوریت های پزشکی استان 

قزوین کلنگ خورد.

كلنگ احداث ساختمان مركز خدمات جامع سالمت روستایی 
شهرستانک به زمين زده شد

روز 20 بهمن 1395 و با حضور فریدون همتی اس��تاندار 
قزوین و روح اله بابایی صالح، نماینده مردم شهرستان های 
بویین زهرا و آوج در مجلس ش��ورای اسالمی کلنگ آغاز 
عملیات ساختمانی مرکز خدمات جامع سالمت روستایی 
شهرس��تانک در حوزه سالمت شهرس��تان بویین زهرا به 

زمین زده شد.
پیش از آغاز این برنامه، دکتر آرش خوشنویس زاده، مدیر 
شبکه بهداشت – درمان شهرستان بویین زهرا اظهار کرد: 
این ساختمان با مساحت 540 مترمربع در واحدهای اداری 

و مسکونی و با کمک حاج حسین شریفی، خّیر محل و مشارکت دانشگاه علوم پزشکی قزوین احداث خواهد شد. 
وی افزود: این پروژه از منابع مالی طرح تحول سالمت  در حوزه  بهداشت با همکاری معاونت بهداشتی دانشگاه 

علوم پزشکی قزوین در طی 15 ماه ساخته  خواهد شد.
در این برنامه، دکتر سید سعید اسکویی، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، ارسالن قاسمی، فرماندار 

بویین زهرا و جمعی از مسؤوالن استانی، شهرستانی و محلی حضور داشتند.

با حضور معاون رییس جمهور؛
عمليات اجرایی پروژه بيمارستان امام علی )ع( شهر الوند آغاز شد

در بازدید جمشید انصاری، معاون رییس جمهور و 
رییس سازمان اداری و اس��تخدامی کشور از پروژه 
احداث بیمارس��تان ام��ام علی )ع( ش��هر الوند در 
شهرستان البرز، عملیات اجرایی این پروژه سالمت 
محور آغاز شد. در این برنامه، فریدون همتی، استاندار 
قزوین و دکتر داود محمدی، نماینده مردم شهرستان 
های قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسالمی 

حضور داشتند.
Á افزایش فضای بیمارستانی استان قزوین

دکتر مهدی یوسفی، معاون توسعه مدیریت و منابع 
دانشگاه علوم پزشکی قزوین در جمع مسئوالن حاضر در این برنامه عنوان کرد: این پروژه در زمینی به مساحت 

17 هزار و 356 متر مربع در حال ساخت است و ساختمان موجود اهدایی شورا و شهرداری شهر الوند است.
وی با اشاره به اینکه ساختمان اهدایی 5 هزار و 611 مترمربع زیربنا دارد، گفت: ضمن انجام تغییر کاربری از 
ساختمان اداری به بیمارستان، زیربنای ساختمان به 11 هزار و 745 مترمربع و در پنج طبقه افزایش پیدا خواهد 

کرد. دکتر یوسفی افزود: هزینه اجرای مرحله اول اجرای اسکلت، افزون بر 70 میلیارد ریال برآورد شده است. 
گفتنی است؛ در جریان آغاز عملیات اجرایی پروژه احداث بیمارستان امام علی )ع( شهر الوند، رضا عسگری، 
فرماندار شهرس��تان البرز و حجت االسالم طهماسبی، امام جمعه ش��هر الوند و جمعی از مسئوالن استانی و 

شهرستانی و حوزه سالمت حضور داشتند. 

با حضور معاون نوسازی اداری سازمان اداری و استخدامی کشور؛
آیين كلنگ زنی احداث پایگاه سالمت شهر آبگرم برگزار شد

روز 21 بهم��ن 1395 و به مناس��بت دهه مبارکه فجر، دکتر علی 
صفدری، معاون نوس��ازی اداری سازمان اداری و استخدامی کشور 
ضمن افتتاح س��اختمان مس��کونی کارکنان مرکز خدمات جامع 
س��المت آوج، کلنگ آغاز س��اخت پروژه سالمت محور دیگری در 
شهر آبگرم را بر زمین زد. ساختمان مسکونی کارکنان مرکز خدمات 
جامع سالمت آوج در 2 طبقه و سه واحد و با متراژ 120 مترمربع 
زیربنا افتتاح ش��د و در این مراس��م، علی اکبر س��لیمانی، فرماندار 
شهرستان آوج و جمعی از مسئوالن دستگاه های اجرایی شهرستان 

حضور داشتند. در این برنامه، صفر فیض الهی، مدیر شبکه بهداشت - درمان شهرستان آوج گفت: این پروژه 
در تیر ماه امسال کلنگ زنی شده بود. در همین روز معاون نوسازی اداری سازمان اداری و استخدامی کشور، 
کلنگ آغاز احداث ساختمان پایگاه سالمت و مسکونی مرکز آبگرم در متراژ 240 متر مربع را به زمین زد. بازدید 
از عملکرد مراکز آوج و آبگرم و همچنین دستگاه بی خطرساز زباله های عفونی مستقر در مرکز آبگرم از دیگر 

برنامه های این روز بود. 

با حضور استاندار قزوین
پایگاه سالمت حضرت ابوالفضل )س( شهر قزوین به بهره برداری رسيد

روز 23 بهمن 1395 پایگاه س��المت حضرت ابوالفضل )س( مرکز خدمات جامع سالمت تبریز شهر قزوین از 
واحدهای تابعه مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین به بهره برداری رسید.

این برنامه با حضور دکتر فریدون همتی، استاندار قزوین، مهندس سید حمیده زرآبادی، نماینده مردم قزوین، 
البرز و آبیک در مجلس شورای اسالمی، موسوی، فرماندار شهرستان قزوین، علیخانی، بخشدار مرکزی و تعدادی 
از مسئوالن استانی و شهرستانی برگزار شد و در ابتدای آن، دکتر سید علیرضا خونساری، رییس مرکز بهداشت 

قزوین درباره این پروژه سالمت محور نکاتی را بیان کرد.
احداث پایگاه سالمت؛ پروژه ای برای ارائه خدمات سالمت به 6 هزار تن

رییس مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین اظهار کرد: پایگاه سالمت حضرت ابوالفضل )س( در زمینی 
به مساحت 295 مترمربع و در سه طبقه برای ارائه خدمات بهداشتی ساخته شده است و با احداث آن بیش از 6 
هزار تن از جمعیت خیابان منتظری قزوین برای دریافت خدمات بهداشتی به این پایگاه مراجعه خواهند داشت.

دکتر خونساری گفت: با کاهش تعداد خانوارهای تحت پوشش مراقبان سالمت در طرح تحول نظام سالمت با 
کمبود فضا برای ارائه خدمات بهتر مواجه هستیم که با ساخت این پایگاه برای رفع این مشکل اقدام شده است. 

پایگاه سالمت حضرت ابوالفضل )س( مرکز خدمات جامع سالمت تبریز شهر قزوین شامل اتاق های پزشک، 
واکسیناسیون، مامایی، بهداشت خانواده و سالن انتظار است و با اعتباری افزون بر سه میلیارد و 270 میلیون ریال 

در مدت دو ماه به بهره برداری رسیده است. 
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با همکاری حوزه های 
سالمت و ورزش در استان قزوین

 توزیع مکمل های ورزشی 
ساماندهی می شود

اولین نشست هماهنگی بین دست اندرکاران اداره طب ُسّنتی، 
طبیعی و مکمل های معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی 
قزوین، رؤس��ای هیأت های ورزش��ی و ریی��س اداره ورزش و 
جوانان )بخش بانوان( شهرستان قزوین برگزار شد. هدف از این 
نشست، ساماندهی توزیع مکمل های ورزشی اعالم شده است.

Á  ممنوعیت توزیع و عرضه هرگونه مکمل مجاز و غیرمجاز
در باشگاه ها و اماکن ورزشی

در این نشس��ت فریبا آرمان نیا، کارش��ناس اداره طب ُسّنتی، 
طبیعی و مکمل های معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی 
قزوی��ن اظهار کرد: لزوم توجه و حساس��یت بی��ش از پیش در 
زمینه مکمل های ورزش��ی و اج��رای مقررات و آیین نامه های 
مربوط��ه به ویژه در زمینه عدم توزی��ع و عرضه هرگونه مکمل 
مجاز و غیرمجاز در باش��گاه ها و اماکن ورزش��ی بسیار ضروری 

است. 
این کارش��ناس پیشبرد سالمت محیط باشگاه ها و ورزشکاران 
ب��ه ویژه جوانان و نوجوانان را من��وط به تقویت همکاری هر 2 
س��ازمان عنوان کرد و انجام بازدیدهای مشترک را بسیار مهم 
و ضروری دانس��ت. این نشست، روز 11 بهمن 1395 در سالن 

ورزشگاه الغدیر قزوین برگزار شد. 

سامانه نرم افزاری واحدهای تریاژ 
بيمارستان ها راه اندازی می شود

دکتر مهدی یوس��فی، معاون توس��عه مدیریت و منابع دانشگاه 
علوم پزشکی از نرم افزاری شدن واحدهای تریاژ بیمارستان های 
دانش��گاه در آینده ای نزدیک خبر داد. معاون توسعه مدیریت 
و منابع دانش��گاه علوم پزش��کی گفت: در نشستی که با حضور 
دکتر رضایی، معاون درمان، دکتر نامدار، رییس مرکز مدیریت 
حوادث و فوریت های پزش��کی اس��تان و مدیران و کارشناسان 
حوزه های توسعه و درمان برگزار شد، موضوع ساماندهی تریاژ 
مراکز آموزش��ی درمانی و تجهیز آن به سامانه نرم افزاری مورد 

بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
در این نشس��ت مقرر ش��د این طرح در مرکز آموزشی درمانی 
والیت به عنوان بیمارس��تان پایل��وت عملیاتی و نتیجه ارزیابی 
ش��ود. در این نشست همچنین مقرر ش��د در کوتاه ترین زمان 
ممکن تجهیزات الزم و زیر س��اخت ها برای راه اندازی سامانه 

مذکور واحدهای تریاژ فراهم شود.

كارگاه آشنایی با قانون مقررات 
رسيدگی به تخلفات اداری برگزار شد

به منظور آش��نایی رؤس��ای امور عمومی و مسئوالن کارگزینی 
حوزه های مختلف دانشگاه با قانون رسیدگی به تخلفات اداری، 
دوره آموزشی یک روزه با همکاری هیأت رسیدگی به تخلفات 
اداری و مدیریت توس��عه س��ازمان و منابع انسانی دانشگاه، روز 
یکشنبه 10 بهمن ماه سال 1395 در سالن کنفرانس دانشکده 

پرستاری و مامایی برگزار شد.
در ای��ن دوره که با مربیگری عیس��ی کش��اورز معتمدی، عضو 
هیأت رسیدگی به تخلفات اداری دانشگاه برگزار شد، موضوعاتی 
ش��امل تعریف و تبیین تخلف حقوق متهم، حقوق دس��تگاه و 
صرف وصالح جامعه، حفظ اسناد و اطالعات در خصوص اتهام با 
استناد به مواد قانونی برای فراگیران به طور کارگاهی ارائه شد.

ناجيان ثانيه ها به یاری
 چهار مصدوم تصادف 

كاميونت و سمند شتافتند
صبح روز سوم بهمن 1395 حادثه برخورد کامیونت و سمند به واحد 
ارتباطات مرکز فوریت هاي پزش��کي استان قزوین اعالم شد. در این 
س��انحه، متأس��فانه زن 70 ساله و مرد 45 ساله ای در دم جان باخته 
بودند و چهار مصدوم دیگر در صحنه حادثه وجود داشت که یک تن 
از آنان در محل درمان ش��د و سه مصدوم دیگر پس از انجام اقدامات 
درماني اولیه به مرکز آموزش��ي - درماني شهید رجایي قزوین منتقل 

شدند.
دکتر پیمان نامدار، رییس مرکز مدیریت حوادث و فوریت هاي پزشکي 
اس��تان قزوین با اعالم این خبر گف��ت: حادثه مذکور در الین جنوبي 
اتوب��ان قزوین - ته��ران )روبروي پمپ بنزین پارس��ه( اتفاق افتاد که 
بالفاصله دو تیم عملیاتي از پایگاه هاي اورژانس ناصر آباد و کاس��پین 

به محل اعزام شدند.
دکتر نامدار بیان کرد: بارها اینگونه حوادث در س��اعات اولیه صبحگاه 
اتف��اق افتاده و رانندگان باید با توجه به یخ زدن جاده در این فصل از 
س��ال و در بازه زماني مذکور با احتیاط و هوشیاري بیشتري به مسیر 
خود ادامه دهند تا در آینده، شاهد تکرار اینگونه حوادث ناگوار نباشیم.

به گفته داود محزون، مدیر پرس��تاری مرکز آموزشی- درمانی شهید 
رجایی، از س��ه مصدوم تصادف که به این مرکز انتقال داده شده بود، 
دو تن بعد از درمان سرپایی، مرخص شدند ولی یک تن در بخش دو 

ارتوپدی تحت مراقبت است.
محزون با اشاره به اینکه از سه مصدوم منتقل شده به مرکز آموزشی 
- درمانی ش��هید رجایی، کودک 2 س��اله و مرد 34 ساله ای بستری 
شدند، اظهار کرد: کودک بعد از 24 ساعت مراقبت ویژه، به تشخیص 
پزش��ک معالج مرخص شد ولی بیمار 34 س��اله به خاطر شکستگی 
از ناحی��ه دس��ت و پا برای ادامه درمان، در بخ��ش دو ارتوپدی تحت 

مراقبت قرار گرفت.

دومين دستگاه آنژیوگرافی
 تحویل مركز آموزشی - درمانی 

بوعلی سينا قزوین شد

مهن��دس رضا ربیعی، رییس اداره تجهیزات پزش��کی معاونت درمان 
دانش��گاه علوم پزش��کی قزوین، اظهار کرد: یک دس��تگاه آنژیوگرافی 
ب��ه ارزش 30 میلی��ارد ریال خریداری و به مرکز آموزش��ی - درمانی 
بوعلی س��ینا قزوین تحویل داده ش��د. وی افزود: این دومین دستگاه 

آنژیوگرافی مرکز یاد شده است.
Á کاهش زمان انتظار بیماران

بنا به اظهار رییس اداره تجهیزات پزشکی معاونت درمان دانشگاه علوم 
پزشکی قزوین این کار با توجه به روند رو به افزایش مراجعه بیماران 
قلبی به مرکز آموزش��ی - درمانی بوعلی س��ینا ب��ه عنوان تنها مرکز 
دولتی مرجع ویژه قلب و عروق اس��تان قزوین انجام ش��د، زیرا وجود 
تنها یک دستگاه آنژیوگرافی در بخش دولتی استان قزوین پاسخگوی 
نیاز این حجم از بیماران نبود. مهندس ربیعی تأکید کرد: با آغاز به کار 
این دستگاه، زمان انتظار بیماران نیازمند به انجام این خدمت درمانی 

با تعرفه دولتی، کاهش خواهد یافت.
وی تصری��ح کرد: ب��ه منظور افزای��ش توان ارائه خدمات تش��خیص 

درمانی به هنگام در بخش دولتی، سازوکارهای خرید دومین دستگاه 
آنژیوگرافی توسط اداره تجهیزات پزشکی معاونت درمان دانشگاه علوم 
پزش��کی قزوین ایجاد و روز 25 دی 1395 این دستگاه تحویل مرکز 

آموزشی - درمانی بوعلی سینا شد.
مهن��دس ربیعی قابلیت های ویژه دس��تگاه دوم را تکنولوژی باالتر در 
گرفتن تصاویر با وضوح بیش��تر، ایجاد بهتری��ن تمایز بین بافت های 
نرم، افزایش انعطاف پذیری در موقعیت یابی و تثبیت موقعیت مذکور 

برشمرد. 

متوليان سالمت در شهرهای 
قزوین و الوند با آتش نشانان ابراز 

همدردی كردند
آتش نش��انان، پیوس��ته در حوادث و سوانح، پیش��گام امداد و نجات 
انسان ها و همیش��ه یاور کارکنان خدوم اورژانس و امدادگران ب�وده و 
هستند. آنان در حادثه دردناک آتش گرفتن ساختمان پالسکو، جان 
خ�ود را برای نجات جان هم نوع��ان خ�ود، ایثارگران�ه تقدیم کردند.

متن فوق، بخشی از پیام رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین است که 
به عنوان همدردی متولیان سالمت استان قزوین با جامعه آتش نشان 
کش��ور منتشر شده است. این پیان نشان از باوری عمیق و قلبی دارد 
و به همین دلیل، روز دوم بهمن 1395 جمعی از متولیان سالمت در 
ش��هرهای قزوین و الوند به نمایندگی از هم رده های خود در س��طح 

استان قزوین، با آتش نشانان اظهار همدردی کردند.
ای��ن برنامه در قزوین با همراهی روح ال��ه بابایي صالح، نماینده مردم 
شهرس��تان های بویین زهرا و آوج در مجلس ش��وراي اسالمي، مریم 
نخستین، عضو شوراي اسالمی شهر قزوین و ذوالقدر، رییس سازمان 

آتش نش��اني قزوین صورت گرفت و در ایس��تگاه آتش نشاني شهید 
بابایي قزوین اجرا شد. 

در ای��ن برنامه، معاون مرکز مدیریت حوادث و فوریت هاي پزش��کي 
اس��تان قزوین، مدی��ر مرکز هدای��ت عملیات بحران دانش��گاه علوم 
پزش��کي قزوین، اعضاي نظام پرستاري این اس��تان و جمعی از کادر 
مرکز آموزشی - درمانی بوعلي سینا و ستادي و عملیاتي فوریت هاي 

پزشکي قزوین حضور داشتند. 
برنام��ه دیگ��ری در قزوین، روز س��وم بهمن برگزار ش��د و مهیا قجر، 
کارشناس س��المت روان مرکز خدمات جامع س��المت شماره شش 
)امین��ی( با همراهی تعدادی از داوطلبان س��المت مرکز با حضور در 
ایستگاه آتش نشانی باغ دبیر ضمن تقدیر از فعالیت های آتش نشانان 
این ایستگاه، با اهدای گل و روشن کردن شمع، یاد و خاطره شهدای 

حادثه پالسکو را گرامی داشتند. 
در ش��هر الوند نیز دکتر علیرضا مهرعلیان، مدیر ش��بکه بهداش��ت – 
درمان شهرس��تان الب��رز و تعدادی از کارکنان ش��بکه و فوریت های 
پزش��کی این شهرستان با حضور در سازمان آتش نشانی الوند، ضمن 
اهدای گل و قرائت فاتحه برای شهدای آتش نشان حادثه آتش گرفتن 
ساختمان پالس��کو، با مهندس حسین پور، مدیرعامل آتش نشانی و 

آتش نشانان شهر الوند ابراز همدردی کردند.
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انتقال صندوق بيمه كاركنان طرحی 
تعيين تکليف شد 

در نشس��تی در تاریخ 20 دی ماه با حضور معاون توس��عه مدیریت و 
منابع دانش��گاه ، مدیرکل تامین اجتماعی استان، مدیر درمان تامین 
اجتماع��ی و مدی��ر نمایندگی صن��دوق بازنشس��تگی، صندوق بیمه 
کارکنان طرحی مشمول خدمت پزشکان و پیراپزشکان تعیین تکلیف 

شد.

در این نشست مقرر شد حق بیمه 179 نفر از کارکنان مشمول قانون 
خدمت پزش��کان و پیراپزش��کان که به صندوق بازنشستگی کشوری 
واریز ش��ده بود ب��ا هماهنگی س��ازمان تأمین اجتماع��ی و صندوق 

بازنشستگی کشوری، سوابق به صندوق تأمین اجتماعی واریز شود.
طبق مصوبه این نشس��ت مقرر شد صندوق بازنشستگی کشوری رقم 
کلی حق بیمه کارکنان مشمول را با توجه به لیست افراد به اداره کل 
تأمی��ن اجتماعی اعالم و اداره کل تأمین اجتماعی مجوز الزم را برای 

انتقال کسور بازنشستگی به صندوق تأمین اجتماعی صادر کند.

تعيين تکليف 53 طرح تحقيقاتی و پایان نامه 
در نشست 260 شورای پژوهشی دانشگاه علوم 

پزشکی قزوین

نشست 260 ش��ورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، روز 11 
بهمن 1395 در سالن جلسات معاونت پژوهشی و فناوری این دانشگاه 
برگزار ش��د که نتیجه آن،  تعیین تکلیف 53 طرح تحقیقاتی و پایان 

نامه بود.
در نشست مذکور 10 طرح تحقیقاتی هیأت علمی خاتمه یافته اعالم 

شد و هشت طرح تحقیقاتی هیأت علمی نیز به تصویب رسید.
همچنین 14 طرح تحقیقاتی دانش��جویی، پایان نامه ارش��د، دکترا و 
دس��تیاری خاتمه یافته دانسته شد و 11 طرح تحقیقاتی دانشجویی 

مصوب شد.
از س��ویی با توج��ه به اتمام مدت اجرای برخ��ی طرح های تحقیقاتی 
)هیأت علمی و دانش��جویی( و با توجه به پیگیری های متعدد و پاسخ 
مجریان و همچنین تأیید ش��وراهای تابعه، تعداد 10 طرح تحقیقاتی 

تمدید قرارداد شدند.

جراحات جدی مصدوم جابجایی
 آكواریم توسط تيم پزشکی درمان شد

فهیمه قویدل، مس��ئول بخش جراحی بخش سه زنان مرکز آموزشی 
- درمانی ش��هید رجایی ش��هر قزوین، از نجات جان زن 59 ساله ای 
در ای��ن مرکز خبر داد ک��ه به هنگام جابجایی آکواریم در منزل دچار 

جراحات جدی شده بود.
به گفته قویدل، مصدوم در وضعیت بریده شدن شریان دست و تاندون 
پا در مرکز پذیرش ش��د و با جراحی دکت��ر علی طارمیها، متخصص 
جراحی عمل و همچنین مراقبت های ویژه پرستاران با بهبودی کامل 

مرخص شد.
مسئول بخش جراحی بخش سه زنان مرکز آموزشی - درمانی شهید 
رجایی ش��هر قزوین عنوان کرد: سه ناحیه از دست راست بیمار دچار 

پارگی ش��ریان شده بود و همچنین با شکستن شیشه های آکواریم و 
س��قوط آن ها بر روی پای وی، دچار پارگی تاندون پا ش��ده بود. وی 
اضافه کرد: خونی زیادی از بیمار رفته بود ولی با تزریق خون در اتاق 

عمل و انجام مراقبت های ویژه بعد از جراحی بیمار بهبود یافت.

2 مرد مصدوم نبرد سگ های گرگی
 در مركز آموزشی - درمانی شهيد رجایی 

قزوین مداوا شدند

دو م��رد 45 و 35 س��اله وقتی تصمیم گرفتند نبرد دو س��گ گرگی 
را پایان دهند، بر اثر گاز گرفتگی س��گ ها، خودش��ان مصدوم شدند. 
جراحات این دو مصدوم در مرکز آموزش��ی - درمانی ش��هید رجایی 

قزوین با اقدام تیم پزشکی اورژانس این مرکز درمان شد.

نجمه نعمتی، مس��ئول شیفت عصر بخش تحت نظر مرکز آموزشی - 
درمانی شهید رجایی درباره این بیماران گفت: مرد 45 ساله از ناحیه 
س��ر و گوش و صورت، هر دو دست و پا و قفسه سینه دچار جراحات 

شدیدی شده بود.
نعمت��ی عن��وان کرد: مرد 35 س��اله ه��م از ناحیه دس��ت و پا دچار 
مصدومیت بود که پس از مراقبت های ویژه بیمار بعد از 24 س��اعت 
مرخص شد. وی اقدام تیم پزشکی و پرستاری را شستشوی زخم ها، 

زدن واکسن هاری و مراقبت ویژه در بخش عنوان کرد.

صرفه جویی قابل توجه در اجرای
 برنامه تحول نظام سالمت در حوزه بهداشت 

استان قزوین
مدیران شبکه های بهداشت - درمان شهرستان های قزوین، تاکستان، 
آوج، البرز، آبیک و بویین زهرا به اتفاق دکتر س��ید س��عید اسکویی، 
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، روز ششم بهمن 1395 
در نشستی با دکتر منوچهر مهرام، رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین 
ضم��ن ارائه گزارش مختصر فعالیت های خود در اجرای برنامه تحول 

نظام سالمت در حوزه بهداشت، به بیان مشکالت خود پرداختند.
در گ��زارش هاش��م علیجانی، مدیر مرک��ز مدیریت ش��بکه معاونت 
بهداش��تی این دانش��گاه، صرفه جویی قابل توج��ه در هزینه کردهای 
اجرای برنامه تحول نظام س��المت در حوزه بهداشت، نکته مهمی بود 

که ریس دانشگاه آن را اقدام مناسبی دانست.
Á صرفه جویی، نتیجه داشتن مدیریت منطقی و تعریف شده مالی

در نحوه اجرای برنامه تحول س��المت در حوزه بهداشت اعم از برنامه 
بیمه روستایی و حاشیه شهرها، طبق ارزیابی های انجام شده مشخص 
ش��د با توجه به محدودیت های مالی موجود در سطح دانشگاه، حوزه 

بهداشت با داشتن مدیریت منطقی و تعریف شده مالی سعی در ارائه 
بسته خدمتی ابالغی وزارت بهداشت با لحاظ تنگناهای موجود کرده 

که موجب کاهش جذب نیرو و هزینه کردها شده است.
گزارش دیگر حوزه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین در 
این نشس��ت، ثبت اطالعات جمعیت تحت پوش��ش در سامانه سیب 
)س��امانه یکپارچه بهداشتی( بود و این حوزه متعهد شد تا 20 اسفند 
ماه امسال، ثبت اطالعات را به 80 درصد برساند. در این گزارش بیان 
ش��د که هم اکنون، یعنی یک ماه و 14 روز مانده به موعد مقرر، این 

عدد 67 درصد است.
Á بیان مشکالت شهرستان ها

در ادام��ه، دکت��ر ج��الل رحمانی، مدیر ش��بکه بهداش��ت – درمان 
شهرس��تان تاکس��تان به نمایندگی از دیگر مدیران شبکه ها به بیان 

برخی مشکالت پرداخت.
عدم پرداخت درآمدهای حوزه شهری به شبکه ها، هزینه کرد شبکه 
ه��ا برای دیگ��ر معاونت ها ب��دون دریافت هزینه ه��ا، خرید خودرو 
کمک دار برای مناطق روس��تایی و کمبود نیروی انسانی پشتیبانی در 
س��تاد ش��بکه ها که باعث بکارگیری نیروهای فنی در این بخش می 

شود، از جمله موضوعات طرح شده توسط دکتر رحمانی بود.

از برترین های رقابت های ورزشی 
دهه مبارک فجر ویژه كاركنان تجليل شد

به مناس��بت دهه مبارک فجر س��ال 1395 رقابت های ورزشی در 
س��ه رش��ته به تفکیک کارکنان آقا و بانو در دانشگاه علوم پزشکی 
قزوین برگزار شد و در پایان با اهدای لوح سپاس و هدیه از برترین 

ها تجلیل شد.
مسابقات ورزش��ی دهه مبارک فجر کارکنان با مسابقه تنیس روی 
میز بانوان در س��الن تنیس دانش��گاه آغاز ش��د و در نهایت، فاطمه 
حسین خانی از معاونت آموزشی، وحدت خمسه از دانشکده پزشکی 
و مینا مرتضوی از معاونت آموزش��ی به ترتیب مقام اول تا س��وم را 
کس��ب کردند. داوری این مس��ابقات بر عهده نفیسه نیکویه، مربی 
تنیس دانش��گاه بود. در مسابقه دارت هم فاطمه ملکیان از معاونت 
آموزش��ی، رفعت یاحقی از مرکز بهداش��ت شهید بلندیان و نازنین 
نجفی زادگان از دانش��کده بهداشت، مقام های اول تا سوم را کسب 
کردن��د. داوری این مس��ابقات را مریم خوینی ها، کارش��ناس اداره 

تربیت بدنی عهده دار بود.
در بخش آقایان، مسابقه فوتبال روی میز دوبل به داوری محمد قائم 
جهان برگزار شد. این مسابقات، انتخابی تیم دانشگاه برای اعزام به 
المپیاد کارمندی دانش��گاه های علوم پزش��کی کشور بود و یاسر و 
رضا کریمی، مقام اول، اصغر پایون و محمدرضا ش��یری، مقام دوم 
و مهدی ابراهیم زاده و هادی باقری، مقام سوم را به دست آوردند.

همچنین مس��ابقه تنیس روی میز آقایان در سالن تربیت بدنی به 
داوری سید موس��ی میرمیران، مربی تنیس دانشگاه برگزار شد که 
علی مددخانی، اس��کندر قدمی و محمدرضا یوسفی، مقام های اول 

تا سوم را کسب کردند.

برندگان مسابقات ورزشی دانشجویی
 دانشگاه علوم پزشکی قزوین ویژه دهه 

مبارک فجر شناخته شدند

مسابقات ورزشی دانشجویان ویژه دهه مبارک فجر سال 1395 در 
دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار شد و در هر رشته ورزشی افراد 

برتر مشخص شدند.
Á مقام اول برای تیم شهید سیاهکل مرادی در فوتسال آقایان

این رقابت ها با مسابقه فوتسال آغاز شد و هشت تیم شامل شهدای 
گمنام، دانش��جویان خارجی، شهید سیاهکل مرادی، شهید بابایی، 
دیکش��ن، آتش نش��انی، فرهنگ و ادب و بهم��ن 94 در آن حضور 
داش��تند. رقابت ها در س��الن تربیت بدنی دانشگاه برگزار شد و در 
نهایت تیم های ش��هید س��یاهکل مرادی، ش��هدای گمنام و آتش 

نشانی مقام های اول تا سوم را کسب کردند.
تیم اول متشکل از حس��ین دمرچیلو، خلیل کلوانی، علی شفیعی، 
محمدرضا کلهر، آراد منش��ی زاده، محمد خسروی، حسین المعی، 
بهن��ام امینی و مهدی مهرابی، تیم دوم متش��کل از جواد حمیدی، 
مهرزاد معروفی، محمد حسین مافی، حامد بیگدلی، بهزاد محمدلو، 
حسین محبتی، محمود آقایی و مرتضی نصیری و تیم سوم متشکل 
از رضا سهرابی، زانلو ناصر آبادی، آریا مهری، مهدی حبیبی، ایمان 
پایی زاده، مجتبی محمدزاده، انوشیروان فتحی، امیرحسین عمویی 

و یاسین ماشکانی بوده است.
Á محمد رادپور، قهرمان رقابت های تنیس روی میز آقایان

رقابت های تنیس روی میز بین تعدادی از دانش��جویان در س��الن 
تربیت بدنی دانش��گاه، با داوری سید موسی میرمیران، مربی تنیس 
دانش��گاه برگزار ش��د که محم��د رادپور، مرتضی رضاپ��ور و میالد 

رحمانی، رتبه های اول تا سوم را کسب کردند.
Á  راضیه چگینی، برنده مسابقه آمادگی جسمانی بانوان

مس��ابقه آمادگی جس��مانی بانوان با حضور تعدادی از دانشجویان 
دختر و به صورت پارکور، به داوری مریم خوئینی، کارشناس تربیت 
بدنی دانشگاه انجام شد که در نهایت، راضیه چگینی، فائزه نعمتی و 

عاطفه رضایی توانستند مقام اول تا سوم را کسب کنند.
Á عطیه فیاضی، قهرمان رقابت های تنیس روی میز بانوان

رقابت های تنیس روی میزز بین تعدادی از دانش��جویان در سالن 
تربیت بدنی دانشگاه با داوری نفیسه نیکویه برگزار شد که در پایان 
عطیه فیاضی، پروین تمیز و مهس��ا آخوندی، موفق به کسب مقام 

اول تا سوم شدند.
Á الناز برجی خانی، قهرمان مسابقه تیراندازی بانوان

مس��ابقه تیراندازی بانوان نیز در سایت تیراندازی به صورت نیم فرم 
و به داوری زهرا مددخانی، بین تعدادی از دانشجویان دختر برگزار 
شد که سرانجام الناز برجی خانی، صفورا ابراهیمی و سمانه موسوی 

مقام اول تا سوم را کسب کردند.

ورزش و سالمت
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گازگرفتگی در حمام مرگ 2 زن را در 
بيدستان قزوین رقم زد

علی فخار سلیمانی، مدیر کمیته کنترل بحران دانشگاه علوم پزشکی 
قزوین با اعالم اینکه گازگرفتگی در حمام، مرگ 2 بانوی کهنسال را 
در بیدس��تان قزوین رقم زد، گفت: الزم است مردم برای پیشگیری از 
تکرار چنین حوادثی در دوره های متناوب به بازدید اتصاالت دودکش 
های بخاری و آبگرمکن خانه بپردازند و از استفاده از چراغ های خوراک 
پزی برای گرمایش و نصب آبگرمکن درون حمام به شدت پرهیز کنند.

وی درباره این حادثه گفت: در اولین دقایق بامداد روز 15 بهمن 1395 
از طریق تماس تلفنی ش��هروندان و آتش نش��انی، آمبوالنس پایگاه 
اورژانس عوارضی به شهر بیدستان روانه شد ولی در بررسی مصدومان 
مشخص شد 2 زن 50 و 75 ساله ساعت ها پیش در حین استحمام 
دچار مسمومیت با مونوکسید کربن شده و جان خود را ازدست داده 

اند.

امدادرسانی كاركنان فوریت های پزشکی 
به مصدوم حادثه ای در اتوبان

صبح روز 16 بهمن 1395 با اعالم حادثه وازگونی اتومبیل سواری در 
الین ش��مالی آزادراه کمربندی شهر قزوین )مقابل دانشگاه آزاد(، تیم 
تکنیسین های اورژانس از پایگاه عوارضی به محل حادثه اعزام شدند 
و بعد از انجام رهاس��ازی ایمن، اقدامات پیش بیمارس��تانی برای تنها 
مص��دوم این حادثه در حال انج��ام بود که ناگهان خودروی دیگری با 
ورود به صحنه حادثه، با سرعت باال با خودروی واژگون شده و تابلوی 
راهنما برخورد کرد که باعث سقوط تابلو شد. محل فرود تابلو با محل 
حضور علی حداد، تکنیسین اورژانس تنها چند سانتی متر فاصله داشت 

و این خطر بزرگ برای تکنیسین فداکار خوشبختانه به خیر گذشت.
دکتر پیمان نامدار، رییس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی 
اس��تان قزوین با اع��الم این خبر افزود: با وجود این اتفاق و اس��ترس 
ناش��ی از آن برای تکنسین های فوریت های حاضر در صحنه، نجات 
سرنش��ینان خودروی تصادف��ی دوم بدون فوت وقت انجام ش��د و 2 
مصدوم این خودرو به همراه مصدوم تصادف قبلی به بیمارستان رازی 

قزوین منتقل شدند.

اورژانس و آتش نشانی قزوین به یاری 
افرادحبس شده در چاه 60 متری شتافتند

دکتر پیمان نامدار، رییس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی 
اس��تان قزوین گفت: با اعالم آتش نشانی قزوین مبنی بر بروز حادثه 
سقوط در چاه در روستای کورانه )جاده الموت( سه تیم از تکنیسین 
های اورژانس به محل حادثه اعزام شدند تا جان سه تبعه افغان را که 
در عمق 60 متری گرفتار شده بودند، نجات دهند. وی افزود: ناجیان 
ثانیه ها برای آتش نش��ان فداکار که خود نیز دچار حادثه ش��ده بود، 

اقدامات درمانی انجام دادند.
ب��ه گفته دکتر نامدار، این حادثه در باغ ویالیی اتفاق افتاده بود و چاه 
کن افغانی در عمق 60 متری دچار برق گرفتگی احتمالی شده بود. وی 
ادامه داد: پس از آنکه دو همراه وی نیز هنگام نجاتش دچار گازگرفتگی 
در عمق یا سقوط در آب شده بودند، بعد از گذشت چند دقیقه، باغبان 
باغ متوجه این حادثه می ش��ود و به آتش نشانی قزوین اطالع رسانی 

می کند.
Á بازگشت به زندگی جوان 25 ساله

رییس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزش��کی اس��تان قزوین 
تصری��ح ک��رد: با تالش آتش نش��انان، یکی از این س��ه تن که جوان 
25 س��اله ای بود، بدون داش��تن عالئم حیاتی از چاه خارج و تحویل 
تکنیس��ین های اورزانس شد که با تالش آنان و انجام عملیات احیای 
قلبی- ریوی، مصدوم جوان به بیمارستان رازی قزوین منتقل شد و با 
ادامه احیا و بازگشت عالئم حیاتی، در آن مرکز بستری است. دو کارگر 
دیگر پس از عملیات بی وقفه آتش نشانان از درون چاه بیرون کشیده 
شدند و با تأیید عوامل اورژانس مشخص شد هر 2 نفر جان خود را از 

دست داده اند.
Á پالسکو پایان فداکاری نشد

متولی اورژانس استان قزوین با اشاره به اینکه هنوز از فداکاری قهرمانانه 
آتش نشانان در ساختمان پالسکو تهران چند روزی نمی گذرد، عنوان 
کرد: در این حادثه نیز آتش نشان فداکار قزوینی بدون ترس از خطرات 
ورود به چنین چاهی، به یاری مصدومان شتافت و هنگامی که دچار 
مسمومیت و گازگرفتگی شد، توسط عوامل اورژانس درمان های اولیه 
در محل را دریافت کرد و در ادامه به مرکز آموزش��ی - درمانی بوعلی 

سینا قزوین منتقل شد. 

آمادگی و تمرین مداوم، 
بهترین راه برای رویارویی با 

حادثه است
یکی از اقداماتی که در پاسخ به حادثه ممکن است انجام گیرد، تخلیه 
اضطراری محل اقامت است. در این میان، تخلیه بیمارستان به لحاظ 
وجود بیماران از پیچیدگی ها و حساسیت های خاصی برخوردار است.

علی فخار س��لیمانی، مدیر مرکز هدایت عملیات بحران دانشگاه علوم 
پزش��کی قزوین با بیان مطلب فوق در »کارگاه تخلیه بیمارس��تان در 
بحران« برای کادر مرکز آموزش��ی - درمانی بوعلی سینا قزوین گفت: 
شرایط محیطی متأثر از حادثه، مجموعه مدیریتی را تحت فشار زیادی 
ب��رای تصمیم گیری و انج��ام اقدامات الزم قرار می ده��د، از این رو 
منطقی اس��ت برای رویارویی با چنین مواقع��ی، آمادگی های الزم را 
کس��ب کرد و بدین منظور نیاز اس��ت برنامه ریزی های الزم از قبل، 

انجام پذیرفته باشد و به تمرین های الزم نیز توجه شود.
سلیمانی یکی از مهمترین اولویت ها در برنامه های تخلیه اضطراری 
را مش��خص بودن نحوه تصمیم گیری و عوامل اثرگذار بر آن دانست 
و عنوان کرد: بهترین برنامه آن است که تمامی افراد در فرایند برنامه 

ریزی نقش داشته باشند و وظیفه هر فرد مشخص شده باشد. 
مدیر مرکز هدایت عملیات بحران دانشگاه علوم پزشکی قزوین درباره 
اجزا و ویژگی برنامه عملیاتی تخلیه اضطراری بیمارستان گفت: در این 
خصوص نیاز است تا به مواردی همچون چگونگی فعالسازی برنامه و 
س��طح آن، موارد مدیریتی، چگونگی اولوی��ت بندی بیماران و نقل و 
انتق��ال آنان، مراقبت از بیم��اران حین انتقال، مدیریت مناطق تخلیه 
بیماران، م��وارد امنیتی، ارتباطات، ایمنی کارکنان، تعیین مکان أمن 

برای نگهداری اسناد، اطالع رسانی و نیازهای آموزشی توجه شود.

درمان سوختگی 50 درصدی
 زن 21 ساله در قزوین

وقتی حادثه انفجار واحد مسکونی در یکی از خیابان های شهر قزوین، 
منجر به زخمی و سوختگی 50 درصدی زن 21 ساله ای شد، با انتقال 
بیمار توسط اورژانس به مرکز آموزشی - درمانی شهید رجایی قزوین، 
بالفاصله تیم پزش��کی و پرستاری بر بالین وی حاضر شده و اقدامات 

اولیه برای درمان بیمار انجام شد.
محمد رهنما، س��وپروایزر شیفت شب مرکز آموزشی - درمانی شهید 

رجایی قزوین در این باره گفت: بیمار از ناحیه گردن، هر دو دس��ت و 
اندام های تحتانی، دچار سوختگی 50 درصدی درجه دو شده بود که 
سرم درمانی، استفاده از مانیتورینگ و اکسیژن هوا برای درمان بیمار 

در دستور کار قرار گرفت.
بنا به اظهار س��وپر وایزر مرکز آموزشی - درمانی شهید رجایی، دکتر 
علی طارمیها، رییس مرکز و متخصص جراحی و سوختگی این مرکز 
به عنوان کشیک شب بر بالین بیمار حاضر شد و اقدامات الزم را برای 
درمان وی انجام داد. وی افزود: پرستاران بخش اورژانس و تحت نظر 
نی��ز کار شستش��و و اقدامات درمانی را برای نجات ج��ان بیمار را در 

دستور کار خود قرار دادند.

كشف و توقيف كاالی قاچاق
 و تاریخ گذشته از توزیع كنندگان 
تجهيزات پزشکی در استان قزوین 

در بازرس��ی های روزهای نخس��تین بهمن ماه امس��ال، کارشناسان 
تجهیزات پزش��کی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی قزوین از 
توزیع کنندگان تجهیزات پزشکی در سطح این استان، مقداری کاالی 

قاچاق و تاریخ گذشته، کشف و توقیف کردند. 
Á کشف 200 قلم کاال در قزوین

در این مأموریت ها که بازرس��ان اداره نظارت و بازرسی استان قزوین 

نیز حضور داش��تند، از دو ش��رکت توزیع کننده تجهیزات پزشکی در 
ش��هر قزوین افزون بر 200 قلم کاالی قاچاق و غیرمجاز شامل پیچ و 
پالک های ارتوپدی به ارزش حدود 300 میلیون ریال کشف و توقیف 
شد و متخلفان برای صدور حکم نهایی به مراجع قضایی معرفی شدند. 

Á کشف 40 قلم کاال در تاکستان
در بازرس��ی انجام ش��ده از دو واحد صنفی تجهیزات پزشکی در شهر 
تاکستان نیز حدود 40 قلم کاالی تاریخ گذشته و چندین بطری الکل 

طبی کشف و ضبط و پرونده متخلفان به مراجع قضایی ارجاع شد.
Á تعطیلی 10 واحد متخلف

از ابتدای سال 1395 تاکنون، از سوی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم 
پزشکی قزوین، تعداد 10 واحد صنفی و شرکت تجهیزات پزشکی به 

دلیل تخلف به مراجع قضایی معرفی شده اند. 

81 عنوان طرح تحقيقاتي و پایان نامه
 هيأت علمی و دانشجویی در دانشگاه علوم 

پزشکی قزوین تصویب شد

روز ششم بهمن 1395 و در نود و هشتمین نشست کمیته اخالق در 
پژوهش هاي زیست پزشکي دانشگاه علوم پزشکی قزوین، تعداد 81 
عنوان طرح تحقیقاتي و پایان نامه اعضای هیأت علمی و دانش��جویی 

تصویب شد. 
این نشست در سالن جلسات حضرت ولی عصر )عج ( معاونت پژوهش 
و فناوری دانشگاه علوم پزشکی قزوین، با حضور دکتر منوچهر مهرام، 
رییس دانش��گاه و دکتر تقی ناصرپور، مع��اون پژوهش و فناوری وی 
برگزار ش��د و ضمن بررسي نامه هاي واصله از وزارت بهداشت، تعداد 
10  عنوان طرح تحقیقاتي اعضای هیأت علمي، تعداد 11 عنوان طرح 
تحقیقاتي دانش��جویي و 60 عنوان پایان نامه دانش��جویی در مقاطع 
دکترای عمومی، کارشناس��ی ارش��د و دکت��رای تخصصی به تصویب 

رسید.
دکتر امیر پیماني، مدیر امور پژوهشی دانشگاه، دکتر فالح زاده، دکتر 
مالیوسفي، دکتر خضري و دکتر شبنم جلیل القدر دیگر حاضران در 

این نشست بودند.
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عفاف و حجاب 
در سيره حضرت زهرا )س(

عده ای می گویند: چون حجاب، به معنی پرده اس��ت، اسالم خواسته 
اس��ت زن باحجاب باش��د. یعنی همواره پشت پرده بوده و در عزلت و 
گوش��ه نشینی باش��د اما باید بدانیم آنچه درباره ی پوشش زن است 
کلمه »س��تر« به کار می رود. پوش��ش زن، در اسالم آن است که در 
معاشرت با مردان، بدن خود را پوشانده و از جلوه گری، پرهیز کند« 

 روز 21 تیر ماه به مناسبت یادآوری شهادت مروه شروینی در دادگاه 
آلمان که بیرحمانه به دست یکی از نژاد پرستان آلمانی در دفاع از حق 
خویش به ش��هادت رس��ید؛ روز عفاف وحجاب نام گذاری شد. از این 

روی مناسب است نگاهی به عفاف و حجاب داشته باشیم.
عف��اف و حجاب دو ارزش  اخالقی در جامعه بش��ری به ویژه جوامع 
اسالمی است که همواره در کنار هم و گاه به جای هم به کار رفته اند. با 
توجه به معانی ذکر شده، حجاب یک امر ظاهری و بیرونی است. یعنی 
در حقیقت پوشش ظاهری افراد، به ویژه زنان را حجاب می گویند. اما 
»عفاف و حیا« یک حالت درونی است که انسان را از گناه و حرام باز 
می دارد و آثار آن در گفتار و کردار انسان نمود پیدا می کند. »حجاب« 

در حقیقت همان نمود »عفاف« در نوع پوشش است.
مسئله پوشش و حفظ عفاف خاص دنیای اسالم و حتی دنیای ادیان 
توحیدی نیس��ت. براس��اس زمینه فطری، حتی جوامع اولیه و به دور 
از تم��دن و مذهب ه��م آن را مورد توجه خود قرار داده اند و در همه 
جوامع و ملل به صورت های گوناگون، کم و بیش وجود داش��ته است 
اما با آمدن اس��الم این مس��ئله به عنوان یک حکم تکلیفی و ضروری 

برای زنان تعیین شد.
بر مبنای دستورات اس��الم هنگامی که زن پوشیده با وقار باشد و در 
رواب��ط اجتماعی جانب عفاف و پاکدامنی را رعایت کند، افراد مغرض 
جرات نخواهند کرد تا غرض ورزی کنند. براس��اس فطرت و طبیعت 
انس��انی، زنان از ظرافت، لطاف��ت و جاذبیت های خاص��ی برخوردار 
هس��تند که عمل و رفتار آنها می تواند مردان را به سوی خود جذب 
کنند. همچنان که در روایات آمده است: »المرئه ریحانة« یعنی »زن 
همچون ریحانه یا ش��اخه گلی، ظریف اس��ت«. اگر باغبان او را پاس 

ندارد، از دید و دست تعرض گلچین، مصون نمی ماند.
البته با بررس��ی آیات و روایات در می یابیم که رعایت  عفاف ش��امل 
مردان نیز می شود و نیز در لزوم رعایت عفاف، تفاوتی بین زن و مرد 
وجود ندارد اما به علت طبیعت و روحیه زنان، اس��الم برای آنکه قدر 
و ارزش زن ها محفوظ باش��د با مقرر داشتن حکم پوشش، زنان را از 
س��هل الوصول بودن مصون داشته و با حجاب محدوده مطمئن تری 
پیرامون او قرار داده اس��ت. بنابراین برای س��الم سازی جامعه باید به 
دنبال عفت عمومی باشیم تا حجاب آگاهانه گسترش یابدو سالمت و 

امنیت اجتماعی در جامعه پایدار شود.
Á )عفاف وحجاب در رفتار حضرت زهرا )س

»عفاف و حجاب«  در رفتار فاطمه)س( نمود کاملی دارد که با افتخار 
می توان گفت که در میان زنان جهان حضرت فاطمه زهرا )س( بسیار 
پاکدام��ن و عفیف بودند و در طول زندگی خویش، در خانه و خانواده 

و روابط اجتماعی  تجسم عینی حیا و عفاف به حساب می آمدند.
حضرت )س( اگرچه نمونه کامل یک زن مس��لمان در تمام اوصاف و 
کماالت اسالمی به ویژه در حجاب و عفاف بود، ولی مسائل سیاسی و 
اجتماعی را نیز در مواقع حساس نادیده نمی گرفت و در صورت لزوم 
در اجتماع حضور می یافت و به مبارزه می پرداخت و حتی در مجامع 
عمومی و خصوصی به مناظره نشس��ت و به روش��نگری پرداخت ولی 

در عین حال هرگز از پرده حجاب کامل و عفاف الزم بیرون نرفت.
حضرت زهرا)س( در تمام ابعاد بهترین سرمشق و الگوی عملی برای 
جامعه امروز و فرداس��ت. یعنی جامعه بای��د وضعیت عفاف و حجاب 
فاطم��ه )س( را مورد مطالعه و بررس��ی قرار ده��د و به همان صورت 
عمل کند. صدیقه طاهره )س( وقتی وظیفه ایجاب می کند که سخن 
بگوید، با قاطعیت تمام سخنرانی می کند و آنجا که دیگر داعی ندارد 
برای اینکه با نامحرم بنش��یند، مجلس را ترک می کند. مراعات حفظ 
حریم حجاب به قدری دقیق و ظریف اس��ت که ضروری اس��ت برای 
حف��ظ امنیت و ارتباطات اجتماعی و س��المت جامعه همگان در این 

مورد با نظر دقیق بنگرند.
Á )مهمان نوازی فاطمه زهرا)س

در دیدگاه اسالم معاشرت های اجتماعی در قالب دوستانه وصله رحم 
همواره مورد تأکید قرار گرفته است؛ این ارتباط های اجتماعی امری 
غیرقابل اجتناب است. در سیره فاطمی نوع این ارتباط و رفت و آمدها 
رامش��اهده می کنیم با این تفاوت که حضرت زهرا)س( در معاشرت 
ها حیا و عفاف را همراه باححاب و پوشش مناسب رعایت می کردند.

Á مهمان نابینا
حض��رت زهرا )س( چنان حیا و عفاف را ب��ه عنوان یک این فضیلت 
ارزش��ی و کمال گرایانه که مورد خواس��ت و رضایت خداوند است را 
س��رلوحه رفتار خویش ق��رار داده بود که از هم��ه نامحرمان حتی از 

مردان نابینا نیز خود را می پوشاند.
در روایت ها آمده است که مردی نابینا پس از اجازه گرفتن، وارد منزل 
امام علی)ع( ش��د. پیامبر)ص( مش��اهده کردند که حضرت زهرا)س( 
برخاست، فرمودند: »دخترم! این مرد نابیناست.« فاطمه )س( فرمود: 
پ��در اگر او مرا نمی بیند، من او را می نگرم! اگر چه او نمی بیند؛ اما بو 

را استشمام می کند!« 
رسول خدا پس از شنیدن سخنان دخترش فرمود: »شهادت می دهم 

که تو پاره تن من هستی.«
از این حدیث اس��تفاده می ش��ود که دختر عالیقدر رسول خدا تا چه 
میزانی ش��رم و حیا داشت و چقدر از مردان بیگانه دوری می جست؟ 
و ت��ا ضرورتی نبود از کنار مردها نمی گذش��ت، هرچند تاریخ اذعان 
دارد ک��ه فاطمه )س( در مواقع��ی که الزم بود به میان جامعه آمده و 
س��خنرانی کرده است. در این حدیث بیان حیا و عفاف فاطمی مطرح 
است که از نظر روانشناسی نوع برخورد و حیا و عفاف حضرت را کامال 

نشان می دهد.

استرس شغلی
نقش و موقعیت سازمانی

1-وجود تعارض با نقش سازمانی 
2-وجود ابهام در ارتباط با نقش سازمانی 

3-عدم وجود منابع کافی 
4-عدم وجود اختیارات کافی

وظایف شناسی
1-وجود کار بسیار زیاد) کیفی یا کمی(
2-وجود کار بسیار کم )کمی یا کیفی(

3-وجود مسئولیت در ارتباط با جان و سالمت دیگران 
4-وجود محدودیت در تصمیم گیری

شرایط محیطی
1-کم بودن حس همکاری 

2-تماس با عوامل زیان  آور فیزیکی در محیط کار 
3-مشکالت ارگونومیک 

4-ایمنی محیط کار

استرس و عملکرد کاري
سطوحي از اس��ترس ممکن است به بهتر شدن عملکرد کاري 
کمک کنند. وقتی اس��ترس وجود نداشته باشد کارکنان دچار 
تنبلی و کس��الت می شوند. چنان که استرس افزایش پیدا کند 
عملکرد به س��مت بهبود مي رود و کارکن��ان آمادگي ذهني و 

رواني باالیي براي رویایي با چالش ها پیدا مي کنند.
اگر مقدار اس��ترس از سطح بهینه فراتر رود، تقاضاها از توانایی 

کارکنان بیشتر و در نتیجه سطح عملکرد افت می یابد.
کاهش استرس

آموزش مدیریت اس��ترس ممکن اس��ت به س��رعت نشانه های 
اس��ترس را کاهش دهد مانند مش��کالت اضط��راب و اختالل 
درخواب، همچنین مزیت به صرفه بودن و سهولت اجرا را دارند. 
از طرفی، برنامه های مدیریت استرس 2 ضرر مهم هم دارند زیرا 
اثرات مفید این آموزش ها کوتاه مدت هستند و این آموزش ها 
بیش��تر اهمیت دالیل ریشه ای استرس را انکار می کنند زیرا بر 

کارمند متمرکز هستند نه بر محیط.
یکي از راه هاي کاهش اس��ترس ش��غلي دعوت از مش��اوران و 
کارشناس��ان جهت مش��اوره در زمینه راه هاي توصیه شده در 
بهبود شرایط کاري مي باشد. این نگرش مستقیم ترین راه برای 
کاهش استرس در کار است که شامل شناسایي جنبه هاي موفق 
کار و طراحي اس��تراتژي براي کاهش یا حذف عوامل استرس زا 
مي باش��د. مزیت نگرش این است که به طور مستقیم با دالیل 
ریشه ای استرس در کار سر و کار دارد. گرچه، مدیران گاهی با 
این نگرش موافق نیستند زیرا باعث تغییرات در کارهای معمول 

یا برنامه های تولیدی یا تغییراتی در ساختار سازمانی می شود.
به عنوان یک قاعده کلی، فعالیت هایي که برای کاهش استرس 
ش��غلی در محل کار انجام مي گیرند باید اولویت را به تغییرات 
سازماني براي بهبود شرایط کاري قرار دهند. ترکیبی از تغییرات 
سازمانی و مدیریت استرس مفیدترین روش برای پیشگیری از 

استرس در محیط کار می باشد.
پیشگیری از استرس شغلی

ارائه یک راه حل کلی و جامع برای پیشگیری از استرس ممکن 
نیست اما می توان دستورالعمل هایی برای پیشگیری از آن بیان 
کرد. در تمام موقعیت ها، فرایندي براي برنامه های پیش��گیری 
استرس ش��امل س��ه مرحله متمایز می ش��ود: تعیین مشکل، 

مداخله و ارزیابی.

علم مدیریت
مرکز مطالعات معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه
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نبض

قزوین

آوج

بیش از 99 درصد آب استخرهای شنای  
شهرستان قزوین آلودگی میکروبی ندارد

مهندس محمدتقی س��لیمانی، کارش��ناس ئبهداش��ت محیط مرکز 
بهداشت شهید بلندیان در حاشیه کارگاه یک روزه آموزشی »راهنمای 
بازرس��ی از اس��تخرهای ش��نا« با حضور  45 تن از بازرسان بهداشت 
محی��ط این مرکز اعالم کرد: 99 درصد آب اس��تخرهای ش��نای این 

شهرستان آلودگی میکروبی ندارد.
سلیمانی گفت: طی 300 نوبت بازرسی از استخرهای شنا و به استناد 
جوابیه آزمایش��ات انجام شده همچنین بیش از 90 درصد دارای ُکلر 

مطلوب و 80 درصد نیز دارای »پی اچ« مطلوب بوده اند.
کدورت 55 درصدی آب استخرهای شنا

این مقام مس��ئول عنوان کرد: کدورت 55 درصد آب استخرهای شنا 
بیش از حد مطلوب اس��ت. س��لیمانی از بازرس��ان خواست نسبت به 
نظارت دقیق بر استخرهای شنا اقدام و در صورت عدم رعایت قوانین 
و مقررات بهداش��تی و نامطلوب بودن آب استخرهای شنا طبق ماده 
13 قانون مواد خوردنی، آش��امیدنی، آرایشی و بهداشتی با متخلفان 

برخورد کنند.
کارشناس مس��ئول بهداشت محیط شهرس��تان قزوین از شهروندان 
درخواس��ت کرد هر کدام از شناگران در نقش بازرس بهداشت محیط 
عمل کرده و در صورت مش��اهده هرگونه مشکل بهداشتی در فضای 
اس��تخر و نامطلوب بودن کیفیت آب، موضوع را از طریق سامانه 190 
به اطالع واحد بهداشت محیط مرکز بهداشت شهید بلندیان برسانند.  
گفتنی است؛ در این کارگاه مهندس اکرم باحجب، کارشناس بهداشت 
محیط معاونت بهداش��تی دانشگاه علوم پزش��کی قزوین نیز در مورد 
بهداش��ت آب، کیفیت فیزیکی و ش��یمیایی آب استخر و نحوه نمونه 

برداری صحیح از استخر های شنا مطالبی بیان کرد. 

توسط مرکز بهداشت شهرستان قزوین
سرویس بهداشتی امامزاده اسماعیل )ع ( 

روستای باراجین قزوین پلمپ شد
س��رویس بهداشتی امامزاده اسماعیل )ع( روستای باراجین قزوین به 
علت دفع غیربهداش��تی فاضالب انسانی در محوطه مجموعه و زمین 
های کشاورزی توسط بازرسان بهداشت محیط مرکز بهداشت شهید 

بلندیان شهرستان قزوین پلمپ شد.
مهندس محمد تقی س��لیمانی، کارشناس مس��ئول بهداشت محیط 
شهرستان قزوین با اعالم این خبر گفت: در ماه مبارک رمضان )خرداد 
ماه سال 1395( بازرسان بهداشت محیط در بازدیدهای دوره ای خود 
متوجه دفع غیر بهداشتی فاضالب انسانی از سرویس بهداشتی موجود 
در منطقه زیارتی و گردش��گری باراجین ش��دند که متاسفانه به علت 
مشخص نبودن متولی خاص برای این مجمومه، پیگیری ها و اخطاری 

بهداشتی نتیجه بخش نبود. 
س��لیمانی در ادام��ه اع��الم کرد: به عل��ت اهمیت س��المت زائران و 
گردشگرانی که از مجموعه باراجین استفاده می کنند و سالمت کسبه 
و اهالی روس��تای باراجین، موضوع در اولین نشست کار گروه سالمت 
و امنیت غذایی شهرس��تان قزوین مطرح ش��د و تصمیم بر این شد، 
پیگیری های الزم تا حصوص نتیجه مطلوب توس��ط مرکز بهداش��ت 

شهید بلندیان انجام شود.

Á  عدم رفع مشکل در امامزاده اسماعیل )ع ( روستای باراجین
به گفته متولی بهداش��ت محیط شهرستان قزوین، نشستی با حضور 
نماینده بخشداری مرکزی، اداره اوقاف و امور خیریه، شهرداری منطقه 
س��ه قزوین، هیئت امنای امامزاده اسماعیل )ع( و کارشناس مسئول 
بهداش��ت محیط شهرستان قزوین در محل حرم امامزاده تشکیل شد 
که با وجود طرح موضوع مشکل دفع غیربهداشتی فاضالب، هیچ کدام 
از ارگان های حاضر در نشس��ت، مس��ئولیت رف��ع نواقص را بر عهده 

نگرفتند. 
Á ورود فرمانداری برای رفع مشکل

کارشناس مسئول بهداشت محیط شهرستان قزوین گفت: در نتیجه 
مرکز بهداش��ت با فرمان��داری قزوین مکاتبه کرد و ب��ا حمایت های 
موس��وی، فرماندار و پیگیری های مرتضی علیخانی، بخشدار مرکزی 
و ایمن، معاون سیاس��ی فرمانداری قزوین موضوع در دس��تور کمیته 
برنامه ریزی اس��تان قرار گرفت و بنا به گفته بخش��دار مرکزی، مبلغ 
520 میلیون ریال برای نوس��ازی و احداث س��پتیک تانک مناسب با 
مس��ئولیت اداره اوقاف و امور خیریه اختصاص داده ش��ده است ولی 
متاسفانه تاکنون نسبت به رفع مشکل فوق اقدامی انجام نشده است. 

Á قاطعیت متولیان سالمت
این مقام مس��ئول تأکید کرد: واحد بهداشت محیط بر مبنای وظایف 
سازمانی خود و به منظور پیشگیری از بروز و شیوع بیماری واگیر در 
منطق��ه و به علت عدم انجام اقدام عملی در خصوص دفع بهداش��تی 
فاضالب سرویس بهداش��تی باراجین، اقدام به صدور اخطار تعطیل و 

پلمپ سرویس های بهداشتی امامزاده اسماعیل )ع( باراجین کرد. 
مهندس س��لیمانی در پایان از مس��ئوالن اداره اوقاف و امور خیریه و 
هیأت امنای امامزاده درخواس��ت کرد: ترتیبی اتخاذ کنند تا در اسرع 
وقت نس��بت به رفع مش��کل دفع غیربهداش��تی فاضالب انس��انی از 

سرویس بهداشتی امامزاده اسماعیل )ع(  اقدام شود.

حوزه سالمت قزوین وضعیت بهداشت سرای 
»حاج رضا« و »رضوی« بازار این شهر را سامان 

داد
مرکز بهداش��ت شهید بلندیان شهرس��تان قزوین، وضعیت بهداشت 
مراکز جمع آوری ضایعات در س��رای »حاج رضا« و مراکز عرضه مواد 

غذایی در سرای »رضوی« بازار قزوین را ساماندهی کرد.
مهندس محمد تقی س��لیمانی، کارشناس مس��ئول بهداشت محیط 
مرکز بهداش��ت شهرس��تان قزوین ضمن اعالم خبر فوق در این باره 
گفت: این اقدام طبق مصوبه کمیته ساماندهی منطقه بازار قزوین بود 
و با پیگیری کارشناس��ان واحد بهداشت محیط این مرکز و همکاری 
مدیریت پسماند شهرداری قزوین، فعالیت مراکز جمع آوری ضایعات 

در سرای حاج رضا در منطقه بازار ُسّنتی قزوین تعطیل شد. 
س��لیمانی عنوان کرد: در سرای رضوی نیز نس��بت به نگهداری مواد 
غذایی در محوطه باز و در کنار مواد و اجسام مستهلک اقدام می شد 
که این کار، س��المت مردم را به خطر می انداخت. وی افزود: با تالش 
اعضای کمیته ساماندهی منطقه بازار و همکاری کسبه این سرا، مواد 
غذایی به انبارهای مواد غذایی منتقل ش��د و مواد و اجسام مستهلک 
نیز از منطقه سرای رضوی، خارج و فعالیت مراکز جمع آوری ضایعات 

در محدوده بازار ُسّنتی متوقف شد.

کارشناس مسئول بهداش��ت محیط مرکز بهداشت شهرستان قزوین 
تأکید کرد: در بازار ُسّنتی قزوین، مراکز و اماکنی وجود دارند که بدون 
رعایت شرایط ساختمانی مناسب، در زمینه عرضه موادغذایی فعالیت 
می کنند و باعث آلودگی مواد غذایی و تهدید سالمت مردم می شوند.

مهندس سلیمانی از مسئوالن سازمان میراث فرهنگی درخواست کرد: 
با توجه به بافت تاریخی بازار ُس��ّنتی، با متصدیان و بازرسان بهداشت 
محی��ط همکاری کنند ت��ا مراکز تهیه و توزیع م��واد غذایی زیر نظر 

کارشناسان میراث فرهنگی بهسازی شوند.  

تجدید میثاق کارکنان مرکز بهداشت شهرستان 
قزوین با آرمان های شهدا

12 بهمن 1395 روز آغازین دهه فجر و بهار انقالب اس��المی، مراسم 
تجدید میثاق کارکنان مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین 
با آرمان های شهدای انقالب اسالمی در گلزار شهدای این شهر برگزار 

شد.
در این مراسم که با حضور مسئوالن و اقشار مختلف مردم برگزار شد، 
دکتر سید علیرضا خونساری، رییس مرکز بهداشت شهید بلندیان به 
همراه تعدادی از اعضای بس��یج جامعه پزشکی و همچنین تعدادی از 
کارشناس��ان س��تادی این مرکز با حضور در گلزار شهدا ضمن اهدای 

گل، با شهدای انقالب و نظام اسالم، تجدید پیمان کردند.
در ادامه با حضور بر مزار مطهر شهدا ضمن ادای احترام و ارج نهادن به 
مقام واالی این شهدای گرانقدر با قرائت فاتحه و نثار گل، یاد و خاطره 

این دالور مردان عرصه جهاد و شهادت را گرامی داشتند.
شایان ذکر است، در همین روز آیین گرامیداشت دهه فجر همزمان با 
ورود امام خمینی )ره( با حضور پُرشور کارکنان مرکز بهداشت شهید 

بلندیان در سالن اجتماعات این مرکز برگزار شد.

تعطیلی 17 واحد صنفی 
شهرستان قزوین به علت تخلف بهداشتی  

به منظور اجرای آیین نامه ماده 13 قانون مواد خوردنی، آش��امیدنی، 
آرایشی و بهداشتی، توسط بازرسان بهداشت محیط شهرستان قزوین، 
در دی م��اه 1395 تع��داد 17 واح��د صنفی به علت داش��تن تخلف 

بهداشتی تعطیل شد.
مهندس محمد تقی س��لیمانی، کارشناس مس��ئول بهداشت محیط 
مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین با اعالم این خبر گفت: 
در ای��ن مدت با انجام بیش از دو هزار و 951 مورد بازرس��ی از مراکز 
تهیه و توزیع مواد غذایی، به علت داشتن نواقص بحرانی و غیر بحرانی، 
اقدام به صدور اخطار تعطیل برای 25 واحد صنفی ش��د که  هرچند 
هش��ت واحد صنفی نس��بت به رفع نقص در مهلت مقرر اقدام کردند 
ولی 17 واحد صنفی به طور موقت تعطیل ش��دند و پرونده آنها برای 

رسیدگی به تخلفات بهداشتی به مراجع قضایی ارسال شد. 
وی عن��وان کرد: در دی ماه س��ال ج��اری از 210 نمونه مواد غذایی 
برداشت شده از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی شهرستان برای انجام 
آزمایشات میکروبی و شیمیایی، تعداد 36 نمونه دارای آلودگی بودند 
که با تش��کیل پرونده به منظور رس��یدگی ب��ه مراجع قضایی معرفی 

شدند. 

نجات جان مادر باردار، انگیزه ای برای مقابله متولیان سالمت با برف و 
کوالک شدید شد

روز نهم بهمن 1395 و در میان بارش برف و کوالک شدید در شهرستان آوج، نجات جان مادر باردار در 
روستای پرسپانج این شهرستان باعث شد تا تیمی از کارشناسان شبکه بهداشت - درمان شهرستان آوج 

به منطقه اعزام شوند. 
س��یده کبری افتخاری، کارشناس بهداشت خانواده شبکه بهداش��ت - درمان شهرستان آوج ضمن بیان 
این خبر گفت: پس از تماس بهورز خانه بهداش��ت پرس��پانج مبنی بر نیاز فوری مادر بارداری به خدمات 
مامایی در این روس��تا، ضمن هماهنگی با اداره راه و ترابری شهرس��تان برای بازگش��ایی راه ارتباطی این 
روستا، فاطمه محسنی سرشت، مامای مرکز بهداشتی - درمانی شهیدآباد به منطقه اعزام شد و با تالش 

امدادگران، پس از حدود پنج ساعت مادر باردار در بیمارستان شفا تاکستان بستری شد.
وی با اش��اره به اینکه بر اس��اس پیگیری ها، زایمان انجام شده و مادر و نوزاد در سالمتی کامل به سر می 

برند، اظهار کرد: در این عملیات نجات، کارشناسان جمعیت هالل احمر شهرستان آوج و اداره راه و ترابری، 
همکاری مطلوبی با تیم نجات شبکه بهداشت - درمان شهرستان آوج داشتند.

در مراسم میز خدمت آوج؛
خدمات حوزه سالمت تشریح شد

روز 15 بهمن 1395 و در سومین روز از دهه مبارک فجر، صفر فیض الهی، مدیر شبکه بهداشت – درمان 
شهرستان آوج به همراه سایر مسئوالن ادارات این شهرستان با حضور در آیین نمازجمعه به پرسش های 
مردم، در مراسم میز خدمت دولت پاسخ داد. ساخت بیمارستان و حضور پزشکان متخصص در شهرستان 

از جمله مهمترین خواسته های مردم از وی بود.
مدیر شبکه بهداشت – درمان شهرستان آوج نیز برنامه های دانشگاه علوم پزشکی قزوین برای دسترسی 
راحت مردم منطقه به این خدمات را تشریح کرد. قبل از این مراسم، صفر فیض الهی، با حضور در مرکز 

بهداشتی – درمانی آوج ضمن تبریک روز پرستار از زحمات کارکنان این مرکز تقدیر و تشکر کرد. 

اخبار حوزه سالمت  در شهرستان های استان قزوین
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نبض

بویین زهرا البرز

جمع آوری بیش از 10 مکمل و فرآورده دارویی 
غیرمجاز از باشگاه های ورزشی شهر محمدیه

بال��غ بر 10 مکمل بدنس��ازی و فرآورده دارویی فاق��د مجوز وزارت 
بهداشت و فراورده های مشکوک به الکل خوراکی توسط کارشناسان 
نظارت بر امور دارویی و بهداش��ت محیط ش��بکه بهداشت- درمان 
شهرس��تان البرز از باشگاه های ورزشی شهر محمدیه کشف و جمع 

آوری شد.
این بازدید بنا به دس��تور وزارت بهداش��ت برای جلوگیری از فروش 
داروه��ای خطرن��اک در اماکن ورزش��ی ب��ه همراه نماین��ده پلیس 
اطالعات و امنیت و اداره ورزش و جوانان شهرستان البرز انجام شد.

به گفته دکتر عارفه کاش��یها، کارشناس نظارت بر امور دارو و مخدر 
ش��بکه بهداش��ت – درمان شهرس��تان البرز، نگهداری و توزیع هر 
گونه مکمل و فرآورده های دارویی در محل باش��گاه بدنسازی، فاقد 
وجاهت قانونی اس��ت و ورزش��کاران باید این مکم��ل ها را زیر نظر 

متخصص تغذیه و از داروخانه تهیه کنند. 

برنامه »بدون پوسیدگی دندان«
 در 2 مدرسه در نصرت آباد اجرا می شود

ب��ه منظور اجرای برنامه طرح تحول س��المت دهان و دندان، برنامه 
»بدون پوس��یدگی« در مدارس لقمان حکیم و شهید زهرایی نصرت 
آباد برای دو شیفت دختران و پسران از روز 25 دی 1395 آغاز شد. 
برای اجرای این طرح تمامی تجهیزات دندانپزش��کی ش��امل یونیت 
س��یار و لوازم مصرفی دندانپزشکی از طرف شبکه بهداشت  -  درمان 
شهرس��تان الب��رز در اختیار مدرس��ه قرار گرفت و مقرر ش��د دکتر 
محمدس��هیل رهام��ی، دندانپزش��ک مرکز خدمات جامع س��المت 
نصرت آباد برای معاینات و ارائه خدمات دندانپزش��کی شامل ترمیم، 
فیشوس��یالنت و کشیدن در زمینه سالمت دهان و دندان در مدرسه 

مستقر شوند.

اجرای برنامه »بدون پوسیدگی«
 برای دانش آموزان 2 مدرسه در شهر الوند

با توجه ب��ه هدف کلی طرح تحول نظام س��المت با رویکرد ارتقای 
س��المت دهان و دندان در دانش آموزان 6 تا 14 سال، برنامه بدون 
 پوسیدگی برای ایجاد مدارس فاقد دانش آموز دارای دندان پوسیده، 
با حمایت دکتر علیرضا مهرعلیان، مدیر ش��بکه بهداش��ت - درمان 

 شهرستان البرز از اوایل آبان ماه 1395 آغاز شد.  
این برنامه به صورت دو روز در هفته و در روزهای یک ش��نبه و سه 
ش��نبه در مرکز خدمات جامع سالمت ش��ماره یک الوند در شیفت 
عصر اج��را می ش��ود و ابتدا دانش آموزان توس��ط مربی بهداش��ت 
مدرس��ه، مورد معاینه دهان و دن��دان قرار می گیرند و دانش آموزان 
دارای مش��کل  دندانی به همراه فرم ارجاع، فرم شناس��نامه سالمت 
و دفترچ��ه بیمه، در ش��یفت عصر به دندانپزش��ک مرکز ارجاع می 
ش��وند که ارائه خدمات دندانپزشکی ترمیم، فیشورسیالنت، کشیدن 
و ِجرمگیری توس��ط دکتر مهرعلیان، مدیر شبکه بهداشت - درمان 
شهرستان  البرز انجام می شود و نتایج درمان نیز در فرم ارجاع ثبت 
ش��ده و برای ثبت نتایج در شناسنامه سالمت، به مدارس برگردانده 

می شود. 

حوزه سالمت شهرستان البرز 2 باب
 واحد تجاری در بیدستان را پلمپ کرد

 ی��ک باب نانوایی و یک باب خواربارفروش��ی ب��ه دلیل عدم رعایت 
موازین بهداش��تی در بیدس��تان پلمپ ش��دند. این دو باب مغازه به 
دلیل عدم توجه مکرر به تذکرات کارشناسان بهداشت محیط شبکه 
بهداشت – درمان شهرستان البرز برای رفع نواقص بهداشتی پلمپ 

شدند و تا رفع نواقص اجازه فعالیت نخواهند داشت.
مریم کنعانی نژاد، کارش��ناس بهداش��ت محیط ش��بکه بهداشت – 
درم��ان شهرس��تان البرز م��وارد تخلف این اماکن را عدم بهس��ازی 
ساختمان، نداشتن کارت تندرستی و گواهی دوره آموزش بهداشت 

اعالم کرد.

موجی تازه برای مبارزه با دخانیات در راه است
مدارک و ش��واهد علمی نشان داده است که استعمال دخانیات عمده 
ترین مش��کل قابل پیش��گیری بیماری ها در جهان اس��ت که تأثیر 

مخربی بر سالمت افراد و بهداشت عمومی دارد.
مهندس س��عید فصیحی رامندی، کارش��ناس بهداشت محیط شبکه 
بهداشت - درمان شهرستان بویین زهرا با بیان این که امروزه مضرات 
مصرف دخانیات بر کس��ی پوش��یده نیس��ت، بر لزوم مب��ارزه با این 

ناهنجاری اجتماعی تأکید کرد.
وی عن��وان کرد: از مضرات س��یگار همین بس که بیش از چهار هزار 
نوع ماده ش��یمیایی و 200 نوع س��م از دود آن استخراج شده است. 
وی ادامه داد: همه ساله، نوجوانان و جوانان زیادی به سمت دخانیات 
گروی��ده و افراد زیادی از مصرف کنندگان دخانیات به کام س��رطان 

کشیده می شوند.
این کارش��ناس به محدودیت های ایجاد شده در قانون جامع کنترل 
و مبارزه ملی با دخانیات اش��اره کرد و گفت: واحد بهداش��ت محیط 
شهرس��تان بویین زهرا از مفاد این قانون اس��تقبال ک��رده و برخورد 
اساسی با متخلفان را در اولویت کاری خود قرار داده است. وی افزود: 
بر اس��اس آئین نامه اجرایی ماده هفت این قانون، تنها صنوف ُخرده 
فروش، خواروبار و س��وپر مارکت با دریافت مجوز از اتحادیه خواروبار 
فروش��ان می توانند بدون کوچکترین تبلیغ و نگهداری خارج از دید 

دخانیات اقدام به عرضه کنند.
بنا به اظهار این کارشناس بهداشتی، واحد بهداشت محیط شهرستان 
بویین زهرا برخورد جدی با اشخاصی که بدون پروانه فعالیت و مجوز 
و خ��ارج از چهارچوب های تعیین ش��ده قانون جام��ع مبارزه ملی با 
دخانیات اقدام به عرضه مواد دخانی کرده اند را سرلوحه کار خود قرار 
داده اس��ت و امید می رود با عمل به مفاد این قانون، عرضه دخانیات 

محدودتر و در نتیجه تعداد مصرف کنندگان کمتر شود.
کارشناس بهداشت محیط شبکه بهداشت - درمان شهرستان بویین 
زهرا اف��زود: با اداره صنعت و معدن و ات��اق اصناف مکاتبه و چندین 
مورد بازدید مش��ترک با اداره بازرگانی انجام ش��ده است و تعداد 10 
دکه مطبوعاتی که اقدام به عرضه دخانیات می کردند، تعطیل ش��ده 
اند. فصیحی رامندی اظهار کرد: واحد بهداش��ت محیط در آینده نیز 
از طریق بازرس��ی ها و کنترل مستمر و سخت گیرانه، موضوع مبارزه 
ب��ا دخانیات را پیگی��ری و افراد متخلف را ب��ه مراجع قضایی معرفی 

خواهد کرد. 
کشف و ضبط 60 کیلو گرم سنگ نمک 

در رستورانی در شهر ارداق

در بازرسی های انجام شده  توسط کارشناسان بهداشت محیط شبکه 
بهداشت - درمان شهرستان بویین زهرا در روز 12 بهمن 95 از یکی 
از رستوران های شهر ارداق به مقدار 60 کیلو گرم سنگ نمک کشف 

و ضبط شد. 
مهندس بهزاد قلی ها، کارشناس بهداشت محیط مرکز خدمات جامع 
سالمت شهر ارداق ضمن بیان این خبر، ناخالصی های نامحلول نمک 
را شامل شن، خاک، بقایای موجودات زنده، سولفات و فلزات سنگین 
نظیر س��رب، جیوه، آرسنیک، کادمیوم و سایر امالح سنگین برشمرد 
و افزود: مصرف مستمر این میزان ناخالصی در نمک های غیر تصفیه، 

مشکالت و بیماری های جسمی را به همراه دارد.
مهندس هاجر نصرالهی، کارش��ناس بهداش��ت محیط مرکز بهداشت 
بویین زهرا نیز تأکید کرد: نمک هایی که با اس��امی نمک دریا، نمک 
شفا، نمک صدف، نمک طبیعی و نمک مشرق عرضه می شوند، مجوز 
تولید و پروانه ساخت از وزارت بهداشت را ندارند و فاقد استانداردهای 
الزم هستند زیرا یُد کافی ندارند و به هیچ وجه نمی توانند نیاز بدن به 
یُد را تأمین کنن��د. وی اضافه کرد: این نمک ها ناخالصی های زیادی 

دارند که سالمت مصرف کننده را به خطر می اندازد.
کشف و معدوم سازی تخم مرغ های غیر 

بهداشتی در بویین زهرا

ب��ا توجه ب��ه اینکه تخم مرغ یک م��اده غذایی پر مصرف در س��طح 
خانوارها می باش��د، در صورت عرضه و نگهداری آن در ش��رایط غیر 
بهداش��تی، فاقد شناسه بودن تخم مرغ و مش��اهده خون و فضوالت 
مرغی روی پوس��ته آن ب��ه راحتی می تواند موجب ب��روز مخاطرات 
بهداشتی در مصرف کنندگان شود. در این راستا در شهر بویین زهرا 

بازدید مش��ترکی در روز یکش��نبه 26 دی 95 توسط مهندس مریم 
محمد صالحی، کارش��ناس بهداشت محیط مرکز بهداشت و مهندس 
ساسان شفق، بازرس شبکه دامپزشکی شهرستان بویین زهرا از تمامی 
اغذیه فروشی ها و قنادی های شهر بویین زهرا بعه مل آمد و تعداد 6 
کارتن تخم مرغ های فاقد شناسه و غیر بهداشتی ضبط و معدوم شد.

مهندس صالحی در این زمینه اظهار کرد: به دلیل مشکالت بهداشتی 
ناشی از مصرف تخم مرغ های فاقد شناسه توصیه می شود متصدیان 
کارگاه ه��ای قنادی و عموم مردم از تخم مرغ شناس��ه دار اس��تفاده 

نمایند.

قانون گذاری والدین در خانه
عامل موفقیت در فرزند پروری 

تمام��ی پدر و مادرها مایلند فرزندان��ی موفق، توانمند و در عین حال 
خوش رفتار داشته باشند. آنان بسیار تالش می کنند تا با استفاده از 
تجربه های ش��خصی، مشورت با بزرگترها یا متخصصان و مراجعه به 
سایت ها با دردسرهایی که هنگام مدیریت و پرورش کودکان رخ می 

دهد، مقابله کنند.
مطلب فوق را زهرا شاه بختی، کارشناس سالمت روان شبکه بهداشت 
– درمان شهرستان بویین زهرا،  روز ششم بهمن 1395 برای جمعی 
از اولیای مدرسه شهید مطهری روستای خان آباد بیان کرد و در ادامه 
گفت: آموزش اصول تغییر رفتار می تواند این موفقیت را به ویژه برای 
والدینی که خود با مشکالتی مواجه هستند یا فرزندشان به راحتی از 
آن��ان اطاعت نمی کنند، افزایش دهد. وی افزود: در واقع اصول تغییر 
رفتار، اساس علمی برای مهارت های فرزندپروری به حساب می آیند 

و باید توجه داشت، یکی از اصول فرزند پروری، قانون گذاری است.
به گفته این کارشناس بهداشتی، همانگونه که ما نیاز داریم در مدرسه، 
اداره، ش��هر و اجتماع خود، قوانینی داشته باش��یم، این رویه باید در 
خانه نیز توسط والدین اجرا شود، زیرا اگر برای هر چیزی قانون داشته 

باشیم بسیاری از مشکالت رفتاری رخ نمی دهند.
این کارشناس بهداشتی تأکید کرد: والدین نباید تصور کنند که قوانین 
مجموعه ای از »نباید« هاست زیرا نتیجه اش این می شود که بدانند 
فرزندانش��ان چه کارهایی را نباید انجام دهد اما کمتر به این موضوع 

توجه خواهند کرد که چه کاری را باید انجام دهند.

آموزش جوانان و نوجوانان مؤثرترین 
روش حفاظت در برابر بیماری ایدز است

عامل بیماری ایدز ویروس»اچ آی وی« اس��ت که این ویروس در بدن 
انسان و تنها درون گلبول هاي سفید خون زندگي مي کند در حالی 
که در خارج از بدن و بدون دس��ترس به خون و مواد بیولوژیک قادر 

به ادامه حیات نیست. 
طاهره رضاقلی، کارشناس بیماری ها مرکز بهداشت شهرستان بویین 
زهرا در نشستی آموزش��ی که برای دانش آموزان دبیرستان دخترانه 
اقتدار شهید تاریوردی شهر شال روز 11 بهمن 95 برگزار شد، با بیان 
مطلب ف��وق اظهار کرد: آموزش جوان��ان و نوجوانان مؤثرترین روش 

حفاظت در برابر بیماری ایدز است.
به گفته این کارش��ناس بهداشتی با توجه به مشخص بودن عامل این 
بیماری، راه های انتقال آن ش��امل تماس جنسی، انتقال خون آلوده، 
اس��تفاده از سر سوزن مش��ترک و مادر به جنین است. وی افزود: هر 
چند این بیماری، یک بیماری عفونی س��اده اس��ت ول��ی با توجه به 
افزایش موارد جدید این بیماری و جهان گیرش��دن آن باید به عنوان 

یک موضوع مهم بهداشتی دیده شود.
کارش��ناس بیماری ها مرکز بهداش��ت شهرس��تان بویین زهرا تأکید 
کرد: این بیماری از طریق ش��نا در استخر، نوش��یدن آب، استفاده از 
وسایل غذاخوری مشترک، استفاده از حمام و سرویس های بهداشتی 
عمومی، تماس های معمولی از جمله دس��ت دادن و روبوسی و حتی 

نیش پشه منتقل نمی شود.
رضاقلی تصریح کرد: از آنجایی که شایع ترین راه انتقال تماس جنسی 
اس��ت و همچنین با توجه به روند بیماری که به س��مت تماس های 
جنس��ی همراه با مصرف مواد روان گردان در حرکت است، خویشتن 
داری و وفاداری به همسر، استفاده از وسایل محافظت کننده و پرهیز 
از استفاده از سرسوزن مشترک برای پیشگیری از ابتال به این بیماری، 

ضروری ست.

اخبار حوزه سالمت  در شهرستان های استان قزوین



صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین
مدیر مسئول: محمد حسن ارداقیان

سردبیر: سمیه کدخدازاده      عکاس:  سید مهدی حسینی
با همکاری: رابطان روابط عمومی در واحدهای تابعه

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

تلفن و نمابر روابط عمومی: 028-33379995
  سال 16   شماره 152 

   سه شنبه 3 اسفندماه  95  

دانش�گاه مهمتری�ن مرک�ز تربی�ت 
مدیران آینده کشور است به گونه ای 
که عملکرد مناس�ب و یا غیر مناسب 
دانشگاه ها در این زمینه، آینده کشور 

را تحت تأثیر قرار خواهد داد

مقام معظم رهبری )مدظله العالی(

هفته نامه خبری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی قزوین

حقوق شهروندی

عکس هفته

قانون اساسی جمهوری اسالمی و حقوق 
شهروندی

قانون اساسی جمهوری اسالمی مصوب 1358 پس از تشریح اصول 
کلی در فصل اول و بیان زبان، خط، تاریخ و پرچم رسمی کشور در 
فصل سوم به حقوق ملت پرداخته است. مهمترین حقوق شهروندی 
که البته بیان جزئیات آن با قوانین عادی اس��ت در این فصل مورد 

توجه قرار گرفته است.

مهمترین حقوق ش��هروندی که قانون اساسی جمهوری اسالمی بر 
آن مهر تأیید نهاده است، به شرح ذیل می باشد:

Á 1-اصل برخورداری از حقوق مساوی
در اصل نوزدهم قانون اساسی جمهوری اسالمی آمده است: »مردم 
ایران از هر قوم و قبیله که باش��ند از حقوق مس��اوی برخوردارند و 
رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. این اصل نافی 
هرگونه امتیازات طبقاتی، قومی و نژادی است. مساوات مندرج در 

اص��ل نوزدهم عمدتاً ناظر به مس��اوات در برابر قانون و برخورداری 
از حمای��ت قانونی از تمام آحاد جامعه صرف نظ��ر از پایگاه قومی، 
طبقات��ی و نژادی اس��ت. پیروان ادیان توحی��دی )اهل کتاب( که 
قانون اساس��ی آن را احصاء کرده است نیز مانند اکثریت مسلمانان 
باید مورد حمایت قانون قرار گیرند و از حقوق شهروندی برخوردار 

شوند. 

کمیته ارتقاء سالمت اداری و صیانت از حقوق شهروندی

بازدید رییس امور سالمت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
 به اتفاق رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین از مراکز

حضور مهندس سیده حمیده زرآبادی نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک
در مجلس شورای اسالمی در مرکز بوعلی سینا و تبریک روز پرستار


